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 البصرة في العصر المغولي )اإلليخاني( دراسة في أحوالها السياسية واإلدارية
 م8337-8558هـ/656-738

 أ.م.د. فالح محمود خضر       أ.د. فراس سميم حياوي   أ.د. محمد ضايع حسون
 كمية التربية األساسية/ جامعة بابل

 المقدمة: 
ب المسممون من الحواضر العربية اإلسالمية الميمة في تاريخ العراق، فقد كانت مدينة البصرة منذ ان مصرىا العر 

كان ليذه المدينة العربية تاريخ عريق حافل باألحداث، وكان لموقعيا الجغرافي ونموىا السريع وما شيدتو من تطورات 
 سياسية وحضارية أثٌر واضٌح في اكتسابيا ىذه األىمية عمى مر العصور. 

سمط المغولي عمى العراق، اتبع حكام المغول كل األساليب من اجل تحقيق أغراضيم في االحتالل وخالل مرحمة الت
والسيطرة واستغالل موارده، فكانت البصرة جزءًا ميمًا من العراق عمى رأس اىتماميم في استغالل الموارد ونيب الثروات، 

 ىذه الحقبة. فضاًل عن حاالت الفوضى وعدم االستقرار اإلداري والسياسي طيمة 
ان معظم الدراسات التي تناولت الحقبة المغولية قد بحث تاريخ العراق عمى نحو عام، ولم نجد دراسة خاصة عن 
تواريخ المدن في العراق خالل حقبة التسمط المغولي ومنيا مدينة البصرة، ال جاء ىدف الدراسة منحصرًا في بحث أحوال 

 دارية. ىذه المدينة السياسية وتنظيماتيا اإل
لقد واجيت البحث صعوبات اغمبيا تتعمق بقمة المعمومات وندرتيا في المصادر التاريخية، مما تطمب منا جيدًا في 

 جمعيا وتحميميا وذلك بالرجوع إلى مصادر عديدة ومتنوعة لدراسة أحوال البصرة السياسية واإلدارية. 
م، ثم ٕٛ٘ٔىـ/ٙ٘ٙمعراق وسيطرتو عمى بغداد عام قسمت الدراسة عمى مبحثين أحدىما في االحتالل المغولي ل

دراسة أحوال البصرة السياسية في ظل السيطرة المغولية، أما اآلخر فأنو خصص لدراسة إدارة المغول لمدينة البصرة وقد 
والقضاء  تضمن أبرز الوظائف اإلدارية وطبيعتيا المدنية والعسكرية والمالية والدينية المتمثمة بالشحنة والصدر والمشرف

 والنقابة. 
م( الذي عاصر ٕٖٕٔىـ/ٖٓٙاما اىم المصادر التي اعتمد عمييا البحث كتاب )الكامل في التاريخ( ألبن االثير )ت

بداية الغزو المغولي، وأمدنا بمعمومات بداية ظيور المغول وغزوىم المشرق اإلسالمي ثم بدايات ىجوميم عمى العراق 
م( فانو رفد البحث بمعمومات قيمة، أفادتنا في دراسة ٕٙٛٔىـ/٘ٛٙن العبري )ت وكتاب )تاريخ مختصر الدول( الب

األوضاع السياسية في العراق عامة ومدينة البصرة خاصة، ويعد كتاب )جامع التواريخ( لرشيد الدين اليمداني )ت 
عمى العراق وبقية مدنو  م( من أىم المصادر لدراسة تاريخ المعول حيث تناول تاريخيم السياسي وسيطرتيمٖٛٔٔىـ/ٛٔٚ

 وتنظيم إدارة البالد. 
م( والموسوم ٖٕٖٔىـ/ٖٕٚومن المصادر التي كان ليا أىمية في دراسة ىذه الحقبة مصنف ابن الفوطي )ت 

ن ابن الفوطي  )مجمع اآلداب في معجم االلقاب( وىو كتاب في تراجم الرجال مرتبًا بحسب الحروف اليجائية وفيو دوَّ
م فقد ضمنو تراجم حكام الدولة االليخانية وغيرىا ٕٛ٘ٔىـ/ٙ٘ٙن أىم األحداث منذ احتالل بغداد عام معمومات ميمة ع

من الشخصيات اإلدارية والفكرية، وكتاب )الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في اعيان المائة السابعة( لمؤلف مجيول 
مات مفيدة ومفصمة عن نشاط المغول العسكري وأحوال وينسب إلى ابن الفوطي فيو يعد من أىم مصادر البحث فيو معمو 

العراق السياسية وكذلك أحوال المدن ومنيا مدينة البصرة وخاصة أىم الوظائف اإلدارية مع ذكر أسماء أصحاب المناصب 
 والوظائف فييا. 
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داية والنياية م( وكتاب )البٖٖٔٔىـ/ٕٖٚومن المصادر األخر كتاب )المختصر في اخبار البشر( ألبي الفداء )ت 
م( ومن ٘ٓٗٔىـ/ٛٓٛم( وكتاب )العبر وديوان المبتدأ والخبر( البن خمدون )ت ٕٖٚٔىـ/ٗٚٚفي التاريخ( البن كثير )ت

 م(. ٖٚٚٔىـ/ٜٚٚكتب الرحالت كتاب )تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب االسفار( البن بطوطة )ت 
ي )تاريخ العراق بين احتاللين( وخاصة الجزء المتخصص بحكم أما المراجع الحديثة فمن أىميا كتاب عباس العزاو 

المغول في العراق وكتاب الدكتور جعفر حسين خصباك )العراق في عيد المغول االليخانيين( وكتابا الدكتور محمد صالح 
عيد السيطرة  داود القزاز )الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي االخير( و)الحياة السياسية في العراق في

 المغولية( وغيرىا من المراجع. 
 المبحث األول 

 االحتالل المغولي لمعراق 
 م. 8558هـ/656احتالل المغول لبغداد عام  -8

بدأوا باإلعداد إلى حممة  (ٖ)والقضاء عمى قالع االسماعيمية (ٕ)من احتالل الدولة الخوارزمية (ٔ)بعد ان تمكن المغول
ك قياميم بعدة ىجمات، ىدفيا إشاعة الرعب بين الناس والوقوف عمى وضع الخالفة العباسية لغزو العراق، وقد سبق ذل

 من الناحية العسكرية. 
                                                 

عرف المغول باسماء مختمفة منيا المغل والتتر والتتار، وىي مسميات لشعب واحد يتكون من قبائل متعددة ويعدون  (ٔ)
الترك، وىم أىل بداوة يتنقمون في مواطنيم من مكان إلى آلخر وسط آسيا، والواقع ان تاريخ المغول  جميعًا من

دارية  السياسي بدأ مع ظيور جنكيز خان الذي نجح في استقطاب جموع المغول وربطيم بتنظيمات سياسية وا 
أبو الحسن عمي بن أبي الكرم واجتماعية قدر ليا االستمرار بفضل ميارتو وحسن قيادتو. ينظر: ابن األثير، 

؛ ابن الوردي، زين ٖٖٓ، صٜم، جٜٚٙٔ، دار الكتاب العربي، بيروت، ٕم(، الكامل في التاريخ، طٕٖٕٔىـ/ٖٓٙ)
م(، تتمة المختصر في أخبار البشر المسمى )تاريخ ابن الوردي(، تحقيق: احمد رفعت ٖٛٗٔىـ/ٜٗٚالدين عمر )ت

؛ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ٕٓ، صٕم، جٜٓٚٔالبدراوي، دار المعرفة، بيروت، 
، دار الكتب العممية، بيروت، ٖم(، البداية والنياية في التاريخ، تحقيق: احمد أبو ممحم وآخرون، طٕٖٚٔىـ/ٗٚٚ)

، ؛ القزاز، محمد صالح داودٖٗم، صٜٚٙٔ؛ العريني، الباز، المغول، دار النيضة، بيروت، ٜٓ، صٖٔم، جٜٚٛٔ
؛ فوزي، فاروق عمر، ٙم، صٜٓٚٔالحياة السياسية في العراق في عيد السيطرة المغولية، مطبعة القضاء، النجف، 

 ؛ٜٔٔم، صٖٜٛٔالخالفة العباسية في عصورىا المتأخرة، دار الخميج لمطباعة، الشارقة 
Supuler, Bertold, The Muslims world , The mongol Period Leiden, 1969,Vol,2 , p. 1-2.  

م عمى يد محمد بن انوشتكين ٜٙٓٔىـ/ٜٓٗالدولة الخوارزمية واحدة من الدول التي قامت في المشرق اإلسالمي عام  (ٕ)
الذي تولى الحكم في مدينة خوارزم من قبل السالجقة فمقب خوارزم شاه، وقد أقره السمطان سنجر السمجوقي عمييا 

 . ٗٙٔ، صٕٔ؛ ابن كثير، البداية والنياية، جٗٛٔ، صٛثير، الكامل، جوتوارث الحكم بعده ابناؤه. ينظر: ابن األ
سموا باإلسماعيمية ألنيم قالوا اإلمام بعد جعفر الصادق ىو إسماعيل، وأطمق عمييم تسميات أخر منيا: الباطنية  (ٖ)

مكن عام ( الذي تٕٗٔٔىـ/ٛٔ٘والحشاشون والمالحدة، ومؤسس ىذه األسرة في إيران الداعي حسن الصباح )ت
م من السيطرة عمى قمعة الموت وعمى منطقة قريبة من رودبار التابعة إلى قزوين. الشيرستاني، أبو ٜٗٓٔىـ/ٚٛٗ

-ٜٔٔ، ٛٙٔم، صٜ٘ٚٔم(، الممل والنحل، دار المعرفة، بيروت، ٖ٘ٔٔىـ/ٛٗ٘الفتح محمد بن عبد الكريم )ت
م، ٜٜ٘ٔوث اإلسالمية لمدراسات والنشر، بيروت، ؛ مشكور، محمد جواد، موسوعة الفرق اإلسالمية، مجمع البحٕٜٔ
 . ٙٓٔ-٘ٓٔ، ٕٓٔص
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التي استنجدت بأمير  (ٔ)م حيث ىاجمت قواتيم مدينة اربلٕٕٔٔىـ/ٛٔٙبدأت ىجماتيم عمى مدن العراق منذ عام 
 -٘ٚ٘، ولما عمم الخميفة الناصر لدين اهلل )(ٖ)عسكر إليياالذي بادر بإرسال مجموعة من ال (ٕ)الموصل بدر الدين لؤلؤ

ثم بعث إلييم  (ٗ)م( بذلك كتب إلى أمير الموصل واربل يأمرىما باالنضمام الى عساكره في داقوقإٕ٘ٔ -ٜٚٔٔىـ/ٕٕٙ
يشتبك مع  كوكبري الذي لم (٘)الخميفة قوة تقدر بثمانمائة من العسكر واصبح المقدم عمى الجميع األمير مظفر الدين

المغول بسبب قمة القوات التي كانت معو، عممًا بان الخميفة الناصر كان قد وعده بإرسال عشرة آالف رجل لمواجيتيم، إال 
 . (ٙ)ان المغول انسحبوا نظرًا لبعدىم من جية وخوفيم من تجمع الجيوش عمييم من جية أخرى

ة عن تجييز القوات الالزمة لصد اليجمة المغولية يتضح من ىذا اليجوم الذي تعرضت لو اربل مدى عجز الخميف
التي ربما لو لم ترجع وقامت بتنفيذ ىجوميا لتمكنت من احتالل اربل ىذا في الوقت الذي كانت فيو الخالفة تتمتع بشيء 

 -ٓٗٙمن القوة، إذن فميس من الغريب ان يتمكن المغول من السيطرة عمى بغداد في عيد الخميفة المستعصم باهلل )
م(، والسيما ان الضعف بدا يدب في أوصال الخالفة في ىذه المدة، فضاًل عن ضخامة الجيش ٕٛ٘ٔ -ٕٕٗٔىـ/ٙ٘ٙ

صرارىم عمى احتالل بغداد.   الذي أعده المغول وا 
أعقب ذلك مدة من اليدوء استمرت عشر سنوات انتيت بيزيمة جالل الدين منكبرتي آخر سالطين الخوارزميين في 

، فأرسل المغول فييا قوة الى اربل قاموا بأعمال النيب والقتل إلى ان دخموا المدينة، فخرج إلييم مٖٕٓٔىـ/ٕٛٙعام 
، وفي عام (ٚ)صاحبيا ومعو قوة وصمت إليو من الموصل، إال انو لم يستطع إدراكيم الن المغول عادوا إلى اذربيجان

                                                 
اربل، قمعة ومدينة كبيرة وىي من أعمال الموصل. ينظر: الحموي، شياب الدين ابو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الرومي  (ٔ)

 . ٖٛٔ-ٖٚٔ، صٔم، جٜٜ٘ٔ، دار صادر، بيروت، ٕم(، معجم البمدان، طٕٕٛٔىـ/ٕٙٙ)ت
ك الرحيم ممك الموصل نحو خمسين عامًا بعد أن أزال الدولة االتابكية منيا، وبعد واقعة بغداد توجو إلى لقب بالمم (ٕ)

ىوالكو خان فأكرمو وأعاده فمما دخل الموصل مرض أيام ومات. ينظر: ابن الفوطي، كمال الدين أبو الفضل عبد 
والتجارب النافعة في المائة السابعة، تحقيق:  م(، )منسوب إليو( الحوادث الجامعةٖٕٖٔىـ/ٖٕٚالرزاق البغدادي )ت

؛ ابن ٖٚٙ-ٖٙٙم، صٜٜٚٔالدكتور بشار عواد والدكتور عماد عبد السالم رؤوف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
م(، شذرات ٛٚٙٔىـ/ٜٛٓٔ؛ ابن العماد الحنبمي، أبو الفالح عبد الحي )تٕٕٚ، صٖٔكثير، البداية والنياية، ج

 . ٜٕٛ، ص٘ذىب، دار الفكر، بيروت، د. ت، ج الذىب في أخبار من
م(، العسجد المسبوك والجوىر المحكوك في طبقات ٓٓٗٔىـ/ٖٓٛالغساني، الممك االشرف إسماعيل بن العباس )ت (ٖ)

 . ٖٗٛ، صٕم، جٜ٘ٚٔالخمفاء والمموك، تحقيق: شاكر محمود عبد المنعم، دار التراث اإلسالمي، بيروت، 
 . ٜ٘ٗ، صٕاربل وبغداد. ينظر: الحموي، معجم البمدان، جداقوقا: مدينة بين  (ٗ)
مظفر الدين أبي سعيد كوكبري بن أبي الحسن عمي بن بكتكين الممقب بالممك المعظم صاحب اربل توالىا بعد وفاة  (٘)

)ت م. ينظر: ابن خمكان، أبو العباس شمس الدين محمد بن ابي بكر ٕٖٕٔىـ/ٖٓٙوالده وبقي فييا إلى أن توفي عام 
، ٗ، جٜٛٚٔم(، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: الدكتور احسان عباس، دار صادر، ٕٕٛٔىـ/ٔٛٙ
 . ٚٗٔ، صٖٔ؛ ابن كثير، البداية والنياية، جٓٚ؛ ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، صٕٔٔ-ٖٔٔص

خمدون، عبد الرحمن بن محمد  ؛ ابنٜٚ؛ ابن كثير، البداية والنياية، صٖٖٛ-ٖٖٚ، ٜابن األثير، الكامل، ج (ٙ)
م(، تاريخ ابن خمدون المسمى )العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن ٘ٓٗٔخـ/ٛٓٛ)ت

 . ٚٛ٘، ص٘م، جٕٓٓٓعاصرىم من ذوي السمطان األكبر(، دار الفكر، بيروت، 
 . ٖٜ٘، ص٘؛ ابن خمدون، العبر، ج٘ٗٗ، صٕ؛ الغساني، المسجد، جٖٙٛ-ٖ٘ٛ، صٜابن األثير، الكامل، ج (ٚ)
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م( صاحب ٕٕٗٔ -ٕٕٙٔىـ/ٓٗٙ -ٖٕٙهلل )فانتدب الخميفة المستنصر با (ٔ)م ىاجم المغول شيرزورٖٕٔٔىـ/ٜٕٙ
 . (ٕ)اربل بعد ان جيزه بقوة من عنده، اال ان المغول ىربوا منيم

م عمى مدينة اربل ومنيا توجيوا إلى الموصل فأمر الخميفة المستنصر ٖٕ٘ٔىـ/ٖٖٙوتكرر اليجوم المغولي عام 
، ولما عمم المغول (ٖ)لى األمير جمال الدين قشتمرباهلل بتجييز العساكر واستنفار االعراب من البوادي وجعل قيادتيا إ

م ىاجم المغول اربل من جديد فيرب أىل المدينة ٖٕٙٔىـ/ٖٗٙ، وفي عام (ٗ)عادوا إلى بالدىم ورجعت العساكر إلى بغداد
 . (٘)المدينة إلى قمعتيا فحاصرىا المغول أربعين يومًا ولم يتم فك الحصار إال بعد ان سمميم أىميا األموال فغادروىا

م فخرج عدد من سكانيا الى المناطق األخرى وقام زعيميا ٖٕٚٔىـ/ٖ٘ٙوعاود المغول غزو مدينة اربل في عام 
باخراج العساكر الى ظاىر البمد من اجل حراسة المدينة، اال ان المغول عدلوا عن دخوليا  (ٙ)األمير شمس الدين باتكين

 (ٜ)وشرف الدين اقبال الشرابي (ٛ)فتصدى ليم مجاىد الدين الداويدار ، ثم توجيوا بعد ذلك إلى بغداد ومنيا إلى سامراء،(ٚ)
عمى رأس قوة تمكنوا من ىزيمة المغول، إال انيم عادوا في آخر العام من جديد إلى بغداد ووصموا إلى خانقين  (ٜ)الشرابي

                                                 
شيرزور: كورة واسعة في الجبال بين اربل وىمدان وأىميا كميم أكراد. ينظر: ابن عبد الحق، صفي الدين عبد المؤمن  (ٔ)

م(، مراصد اإلطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، ٖٖٛٔ/ٜٖٚالبغدادي )ت
  .ٕٕٛ، صٕم، جٜٗ٘ٔ

 . ٖٗٔ، صٖٔابن كثير، البداية والنياية، ج (ٕ)
األمير جمال الدين قشتمر الناصري وصف بحسن السيرة والشجاعة تسمم إقطاع الحمة ثم شحنكية واسط ولم يزل مقدمًا  (ٖ)

؛ ابن ٔٙٔ-ٓٙٔم. ينظر: ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، صٜٖٕٔىـ/ٖٚٙمقدمًا عمى العسكر إلى أن توفي عام 
 . ٜٛٔ، ص٘ي، شذرات الذىب، جالعماد الحنبم

م، ٜٛ٘ٔم(، تاريخ مختصر الدول، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ٕٙٛٔىـ/٘ٛٙابن العبري، غريغوريوس الممطي )ت (ٗ)
؛ الذىبي، شمس الدين أبي عبداهلل بن أحمد ٗٔٔ-ٖٔٔ؛ ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، صٜٕٗص
الدكتور صالح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، الكويت،  م(، العبر في خبر من غبر، تحقيق:ٖٚٗٔىـ/ٛٗٚ)ت

 . ٓٚٗ، صٕ؛ الغساني، العسجد، جٖٖٔ، ص٘م، جٜٙٙٔ
؛ اليافعي، أبو محمد عبداهلل بن أسعد بن ٖٙٔ، ص٘؛ الذىبي، العبر، جٕٓ٘ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص (٘)

، مؤسسة األعمى لممطبوعات، بيروت، ٕرة اليقضان، طم(، مرآة الجنان وعبٖٙٙٔىـ/ٛٙٚعمي بن سميمان اليمني )ت
 . ٘ٛ، صٗم، جٜٓٚٔ

األمير أبو المظفر باتكين بن عبداهلل الرومي الناصري كان ممموكًا لعائشة ابنة الخميفة المستنجد باهلل خدم جنديًا وأقام  (ٙ)
فة اربل جعمو واليًا عمييا توفي عام بتكريت مدة ثم سممت إليو البصرة فأقام بيا ثالثًا وعشرين سنة ولما ممك الخمي

 . ٕٔٔ -ٜٕٓم. ينظر: ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، صٕٕٗٔىـ/ٓٗٙ
 . ٖٛٔ-ٖٚٔابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٚ)
مجاىد الدين ايبك الداويدار الصغير كان مقدم جيش العراق في عصر الخميفة المستعصم باهلل. لممزيد ينظر: الذىبي،  (ٛ)

م(، سير اعالم النبالء، تحقيق: أبو عبداهلل عبد السالم ٖٚٗٔىـ/ٛٗٚين أبي عبداهلل محمد بن أحمد )تشمس الد
 . ٔٙ٘، صٙٔم، جٜٜٚٔمحمد عمر عموش، دار الفكر، بيروت، 

شرف الدين أبو الفضائل المستنصري الشرابي، كان في عيد الخميفة المستنصر شرابيا وزادت مكانتو في عيد الخميفة  (ٜ)
ستعصم باهلل الذي أرسمو لمقاومة المغول فيزميم، وكان شرف الدين في خدمة الخميفة بالحمة إلى أن مرض فحمل الم

؛ الكتبي، محمد ٕٖٙ-ٕٖٗم. ينظر: ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، صٕ٘٘ٔىـ/ٖ٘ٙإلى بغداد وتوفي ىناك عام 
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انقين في عام ، كما وصمت قوات مغولية جديدة إلى خ(ٕ)، فاشتبك معيم جيش الخالفة وكانت المعركة لصالح المغول(ٔ)
 . (ٖ)م وعمى أثر ذلك اصدر الخميفة أوامره بخروج القوات فتراجع المغول عنيإ٘ٗٔىـ/ٖٗٙ

م فتصدت لين العساكر وأىالي المدينة، إال انيم رجعوا ٜٕٗٔىـ/ٚٗٙوشن المغول ىجومًا آخر عمى خانقين عام 
ىجمة مغولية عمى العراق حتى ىجمتيم الكبرى عام  ، ويبدو ان ىذه آخر(ٗ)بعد ان قاموا بأعمال القتل والنيب في داقوقا

 م التي تمخض عنيا احتالليم العراق وسيطرتيم عمى العاصمة بغداد. ٕٛ٘ٔىـ/ٙ٘ٙ
م ولكن ىذه الحممة سبقيا جممة من المراسالت ٕٚ٘ٔىـ/٘٘ٙبدأ المغول باإلعداد لحممتيم عمى العراق منذ عام 

ىوالكو في كيش غرب سمرقند راسل الخميفة المستعصم باهلل عام م، وعندما استقر ٖٕٚٔىـ/ٖ٘ٙبدأت منذ عام 
م من اجل التعاون معو ضد االسماعيمية لكن الخميفة لم يرسل إليو النجدة، بسبب ان األمراء قد أقنعوه بان ٕ٘٘ٔىـ/ٖ٘ٙ

، كذلك (٘)منعيمغرض ىوالكو من ذلك ىو إخالء بغداد من الجيش ليتمكنوا من الدخول إلييا دون ان يكون ىناك عائق ي
بعث ىوالكو الى الخميفة رسالة تيديد لعدم إرسال الجند إلييم في وقت فتحيم لقالع االسماعيمية مذكرًا إياه بما حل 

 . (ٙ)بالخوارزميين وغيرىم مطالبًا إياه بطاعة المغول
م دعاه إلى إتباع أسموب الود كان رد الخميفة عمى ىذه الرسالة عنيفًا فقد ىدد ىوالكو بالقضاء عمى المغول في إيران ث

، وكان عمى الخميفة ان يدرك انو لم يكن لو سند حقيقي قوي يمكنو من (ٚ)والسالم، أما إذا أراد الحرب فانو مستعد لذلك 
الصمود أمام القوات المغولية التي استطاعت ان تتغمب عمى اكبر القوى في مدة قميمة من الزمن وخاصة ان العالم 

                                                                                                                                                        

مة عبد المنعم، دار الحرية لمطباعة، بغداد، م(، عيون التواريخ، تحقيق: فيصل السامر ونبيٖٖٙٔ-ٗٙٚبن شاكر )ت
؛ ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ٓٙ٘، صٙٔ؛ الذىبي، سير اعالم النبالء، ج٘ٛ-ٗٛ، صٕٓم، حٜٓٛٔ

 . ٕٔٙ، ص٘ج
؛ األمين، حسن، المغول بين الوثنية والنصرانية واإلسالم، دار التعارف ٕٔ٘ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص (ٔ)

 . ٚٛم، صٖٜٜٔعات، بيروت، لممطبو 
م، ٜٛٛٔم(، دول اإلسالم، مطابع قطر الوطنية، ٖٛٗٔىـ/ٛٗٚالذىبي، شمس الدين أبي عبداهلل محمد بن احمد )ت (ٕ)

م(، السموك لمعرفة دول المموك، تحقيق: مصطفى ٔٗٗٔ/٘ٗٛ؛ المقريزي، تقي الدين أحمد بن عمي )تٓٗٔ، صٕج
 . ٖٕٚ، صٕ، قٔم، جٖٜٙٔوالنشر، القاىرة،  زيادة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة

 . ٖ٘٘، صٕالغساني، العسجد، ج (ٖ)
 . ٕٙٛ، ٕ٘ٛابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٗ)
م(، كيفية واقعة بغداد، مطبعة بريل، ليدن، ٖٕٚٔىـ/ٕٚٙالطوسي، عبد اهلل محمد بن محمد الحسن نصير الدين )ت  (٘)

؛ فوزي، فاروق عمر، تاريخ العراق عصور الخالفة ٜٕٙتصر الدول، ص ؛ ابن العبري، تاريخ مخٕٓٛم، ص ٖٜٚٔ
 . ٖٖٗم، ص ٜٛٛٔالعربية االسالمية، الدار العربية لمطباعة، بغداد، 

م(، جامع التواريخ، ترجمة محمد صادق نشأت وآخرون، مطبعة ٖٛٔٔىـ/ٛٔٚاليمداني: رشيد الدين فضل اهلل )ت  (ٙ)
؛ فاعور، أحمد وشحادة الناطور، تاريخ الدولة العربية ٕٛٙ -ٕٚٙ، ص ٔم، جٜٓٙٔة، وزارة الثقافة واالرشاد، القاىر 

؛ التكريتي، سممان، بغداد، مدينة السالم وغزو المغول، مطبعة ٖٕٗن، ص ٖٜٛٔحتى نياية الغزو المغولي، د. ط، 
 ؛ٕٚٔم، ص ٜٛٛٔاوفسيت، بغداد، 

Mulr, W, The Caliphate , it srise , Declline , And Fall , Edinburgh , 1924 , P. 45.  
 . ٕٓٚ -ٜٕٙ، ص ٔاليمداني، جامع التواريخ، د (ٚ)
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ك الوقت كان يسوده التفكك واالنحالل فال يمكن ان ييب احد لنجدتو، فكانت ىذه الرسالة ذات نتائج اإلسالمي في ذل
 . (ٔ)عكسية جعمت ىوالكو يصمم عمى احتالل بغداد

أرسل ىوالكو رسالة أخرى إلى الخميفة المستعصم باهلل ييدده بالمسير إلى العراق بقولو: ))فأنني متوجو إلى بغداد 
، إزاء ذلك استشار الخميفة المستعصم وزيره ابن العمقمي بما يفعمو فأشار عميو بإرضائو باألموال (ٕ)لجراد((بجيش كالنمل وا

واليدايا، إال ان الدويدار الصغير وأصحابو اقنعوا الخميفة بعدم إرسال تمك اليدايا بحجة ان الوزير كان متعاونًا مع التتار 
 . (ٖ)ميفة بإرسال شيء قميل من اليدايا مما اغضب ىوالكووانو يريد تسميم البالد ليم، فاكتفى الخ

وقبل ان يقدم ىوالكو باحتالل بغداد اخذ رأي بعض الفمكيين منيم حسام الدين الذي نصحو بعدم التوجو إلى بغداد 
ي نصير الدين ، إال ان إصرار األمراء لمسيطرة عمى بغداد جعمو يستدع(ٗ)مبينًا لو األخطار الناجمة عن اإلساءة لمعباسيين

 . (ٙ)الذي بين ان أيًا من تمك األمور لن يحدث عند توجيو إلى بغداد (٘)الطوسي
ويمكن إرجاع تردد ىوالكو أيضًا إلى خشيتو من الخميفة فعمى الرغم من ان سمطانو الزمني كان ضعيفًا إال ان سمطتو 

 . (ٚ)الدينية كانت ما تزال قوية
غداد بعد ان أعد خطة محكمة لمحاصرتيا، فأمر ان تتحرك جيوش الميمنة إلى قرر ىوالكو أخيرًا الزحف باتجاه ب

، أما قوات الميسرة فانيا اتخذت (ٔ)الموصل عن طريق اربل وتعبر جسر الموصل ثم تتوجو إلى الجانب الغربي من بغداد

                                                 
م، ٜٚٙٔالصياد، فؤاد عبد المعطي، مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل اهلل اليمداني، دار الكتاب العربي، القاىرة،  (ٔ)

 . ٖٗص 
 . ٕٔٚ، ص ٔاليمداني، جامع التواريخ، ج (ٕ)
؛ ميرخواند، حميد الدين محمد بن خداوندشاه بن محمود )ت ٕٓٚ -ٜٕٙتاريخ مختصر الدول، ص  ابن العبري، (ٖ)

؛ فوزي، تاريخ ٕٔٗ -ٕٓٗ، ص ٘ىـ. ش، جٜٖٖٔم(، تاريخ روضة الصفا، جاب بيروز، طيران، ٜٛٗٔىـ/ٖٜٓ
 . ٖٗٙالعراق، ص 

االخطار الناجمة من احتالل بغداد منيا عدم  ىو من أكبر المنجمين كان مصاحبًا ليوالكو بأمر من القان وقد بين لو (ٗ)
طموع الشمس ومرض الجند وانييار العالم بالزالزل وعدم نزول المطر وموت الممك األعظم في ذلك العام. ينظر: 

؛ العزاوي، عباس، تاريخ عمم الفمك في العراق وعالقتو باألقطار ٕٓٛ – ٜٕٚ، ص ٔاليمداني، جامع التواريخ، ج
ىـ، مطبعة المجمع العممي العراقي، بغداد، ٖٖ٘ٔ/ٙ٘ٙربية في العصور التالية أليام العباسيين من سنة االسالمية والع

 . ٕ٘ٔ؛ التكريتي، بغداد، ص ٕٕم، ص ٜٛ٘ٔ
نصير الدين محمد بن محمد الطوسي لو معرفة واسعة بعمم األوائل كان في خدمة عالء الدين محمد بن الحسن  (٘)

ربين من السمطان ىوالكو وجعمو وزيرًا لو، وأقام لو رصدًا بمدينة مراغة عام االسماعيمي، أصبح من المق
؛ الكتبي، ٖٖٓم. ينظر: ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص ٕٗٚٔىـ/ٖٚٙم توفي في بغداد عام ٜٕ٘ٔىـ/ٚ٘ٙ

، ٕم، جٜٗٚٔم(، فوات الوفيات، تحقيق: احسان عباس، دار صادر، بيروت، ٖٖٙٔىـ/ٗٙٚمحمد بن شاكر )ت 
؛ خواندمير، غياث الدين محمد بن ىمام الدين )ت ٖٕٛ، ص ٖٔ؛ ابن كثير، البداية والنياية، جٕٕ٘ -ٕٙٗص 
 . ٘ٓٔ، ص ٖىـ. ش، جٖٖٖٔم(، تاريخ حبيب السير في أخبار افراد البشر، كتابخانة خيام، طيران، ٖٕ٘ٔىـ/ٖٜٓ

ثل ىذه االحداث لم تقع، واال لما قتل األمين بين نصير الدين الطوسي لمسمطان ىوالكو مجموعة من األدلة وان م (ٙ)
؛ العزاوي، عباس، تاريخ العراق بين احتاللين، ٕٓٛ، ص ٔوالمتوكل وغيرىم. ينظر: اليمداني: جامع التواريخ، ج

 . ٕ٘ٔ؛ التكريتي، بغداد، ص ٚٙٔ -ٙٙٔ، ص ٔم، جٖٜ٘ٔمطبعة بغداد، بغداد، 
 . ٖٙٔ، دار الكتاب العربي، د. ت، ص واكيم، سميم، امبراطورية عمى صيوات الجياد (ٚ)
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لتاسع من المحرم عان ، أما قوات القمب فتولى قيادتيا ىوالكو وسار بقواتو في ا(ٖ)إلى بغداد (ٕ)طريق لورستان
، وكان المغول قد كاتبوا بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل بإرسال اإلمدادات (ٗ)م من ىمدان إلى دجمةٕٚ٘ٔىـ/٘٘ٙ

 . (٘)لمجيش المغولي، فأرسميا خوفًا من المغول
، وعندما عمم (ٙ)بةأمر الخميفة المستعصم باهلل قائد الجيش الداويدار بالخروج بعساكره من بغداد فنزل قريبًا من بعقو 

ان الجيش المغولي بقيادة بايجونوين نزل في الجانب الغربي ظن ان ىوالكو قد نزل ىناك فرحل عنيا وأقام بحيال بايجو، 
والتقى فيما بعد كل من المغول وقوات الداويدار في االنبار ودار بينيما قتال خسر فيو الداويدار فانسحب مع عدد قميل من 

 . (ٚ)عسكره إلى بغداد
تتبعت القوات المغولية بقيادة بايجو القوات المنيزمة إلى داخل بغداد ونزلت في الجانب الغربي منيا وشرعوا برمي 

، وبذلك تمكن المغول من احاطة بغداد من الجانبين (ٜ)، وأقام ىوالكو معسكره في ظاىر المدينة من ناحية الشرق(ٛ)النشاب
اًل وضعيفًا إذ ال يتجاوز عدده عشرة آالف مقاتل بينما بمغ جيش ىوالكو حوالي وقد سيل ذلك ان جيش الخالفة كان قمي

 . (ٓٔ)مائتي ألف
، وفي يوم (ٔٔ)وقام المغول حال دخوليم بغداد بحفر خندق وبنوا بترابو سور حول محيطيا ونصبوا المناجيق والعرادات

عند ذلك حاول الخميفة المستعصم مراسمة ىوالكو  الثالثاء الثاني والعشرين من المحرم بدأ المغول ىجوميم عمى بغداد،
واظير لو الطاعة بعد ان شعر بعدم قدرتو عمى مقاومة المغول فبعث الوزير والجاثميق إلى ىوالكو يقول لو: ))ان الممك قد 

كو قائاًل: ))ان ، فرد عميو ىوال(ٕٔ)أمر بان ابعث إليو الوزير وىا أنا ذا قد لبيت طمبو فينبغي ان يكون الممك عند كممتو((

                                                                                                                                                        
 . ٕٔٛ، ص ٔاليمداني، جامع التواريخ، ج (ٔ)
لرستان، جيل من االكراد في جبال بين اصبيان وخوزستان وتمك النواحي تعرف بيم فيقال بالد المُّّر ويقال ليا ُلرستان  (ٕ)

 . ٙٔ، ص ٘ويقال ليا المُّور أيضًا. ينظر: الحموي، معجم البمدان، ج
 . ٕٔٛ، ص ٔاليمداني، جامع التواريخ، ج (ٖ)
، ٔ؛ اليمداني، جامع التواريخ، جٜٕٙ؛ ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص ٖٕٛالطوسي، كيفية واقعة بغداد، ص  (ٗ)

 . ٖ٘؛ الصياد، مؤرخ المغول، ص ٕٔٛص 
 . ٖٕٔ، ص ٖٔابن كثير، البداية والنياية، ج (٘)
 . ٜٖٗص  ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، (ٙ)
 . ٕٓٚابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص  (ٚ)
؛ ابن كثير، البداية والنياية، ٖٖٔ، ص ٕٓ؛ الكتبي، عيون التواريخ، جٖ٘٘ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص  (ٛ)

 . ٖٕٔ، ص ٖٔج
طبعة الحسينية م(، المختصر في أخبار البشر، المٖٖٔٔىـ/ٕٖٚأبو الفداءء، عماد الدين اسماعيل بن محمد )ت  (ٜ)

 . ٜٗٔ، ص ٖالمصرية، القاىرة، د. ت، ج
 . ٖٕٗ؛ فاعور، تاريخ الدولة العربية، ص ٖٕٔ، ص ٖٔابن كثير، البداية والنياية، ج (ٓٔ)
ابن الكازروني، ظيير الدين عمي بن محمد البغدادي، مختصر التاريخ، تحقيق: مصطفى جواد، مطبعة الحكومة، (ٔٔ)

 . ٖ٘٘الفوطي، الحوادث الجامعة، ، ص ؛ ابن ٕٕٚم، ص ٜٓٚٔبغداد، 
 . ٕٚٛ -ٕٙٛ، ص ٔ؛ اليمداني، جامع التواريخ، جٕٔٚابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص  (ٕٔ)
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ىذا الشرط وأنا عمى باب ىمدان أما اآلن فنحن عمى باب بغداد وقد ثار بحر االضطراب والفتنة فكيف اقنع بواحد ينبغي 
 . (ٔ)ان ترسل ىؤالء الثالثة يعني الداويدار وسميمان شاه والوزير((

احب الديوان فخر الدين الدامغاني عمى اثر فشل محاولة الخميفة األولى في عقد الصمح مع ىوالكو قرر إرسال ص
، مما جعل الخميفة يرسل إليو ابنو األوسط (ٖ)مع القميل من التحف إلى ىوالكو إال ان األخير لم يمتفت إليو (ٕ)وابن الدرنوس

، ثم توالت الوفود من الخالفة فأرسل الخميفة ابنو األكبر (ٗ)األوسط أبو الفضل عبد الرحمن ولم يقتنع بو ىوالكو أيضًا 
 . (٘)و الوزير، إال ان موقف ىوالكو ىذه المرة لم يختمف عن السابقومع

 (ٙ)فبعد فشل جميع الوفود التي أرسميا الخميفة إلى ىوالكو قرر أخيرًا االستجابة لطمب ىوالكو بإرسال سميمان شاه
كو عمى أساس ان ينظموا إلى والداويدار إليو، إال انيما عادا إلى المدينة ألخذ أتباعيم معيم ثم رجعوا من جديد إلى ىوال

، ثم أمر بقتل الداويدار وسميمان شاه واألمير تاج الدين ابن الداويدار وأرسل (ٚ)جيش الشام ولكن ىوالكو أمر بقتميم جميعاً 
 . (ٛ)رؤوسيم إلى الممك الصالح بن بدر الدين لؤلؤ الذي كان صديقًا لسميمان شاه لكنو عمق رؤوس الثالثة خوفًا عمي حياتو

 . (ٛ)حياتو
عمى اثر مقتل الداويدار وسميمان شاه وجد الخميفة انو البد من الخروج إلى ىوالكو، فخرج إليو في رابع صفر ومعو و 

، وفي (ٜ)أوالده وأىمو وثالثة آالف من أكابر واعيان المدينة، فأمر ىوالكو بإقامة الخيام لمخميفة وأبنائو وأتباعو بباب كمواذى
، وقيل ان (ٓٔ)ب في بغداد التي شممت دار الخالفة فمم ينج إال من كان صغيراً وفي السابع من صفر بدأت أعمال التخري

 . (ٕٔ)، في حين ذكرت بعض المصادر انيا استمرت اقل من ذلك(ٔٔ)أعمال النيب استمرت أربعين يوماً 

                                                 
 . ٕٚٛ، ص ٔاليمداني، جامع التواريخ، ج (ٔ)
بدار الخميفة ىو عبد الغني ابن الدرنوس كان أول أمره حمااًل لدى أرباب تنانير األجر ولع بالطيور فعمل براجًا  (ٕ)

المستعصم باهلل حتى اصبح من المقربين إليو وكان يراسل بو الوزير ويستشيره في االمور ويعمل برأيو، وبعد واقعة 
م. ينظر: ابن الفوطي، الحوادث ٕٛٚٔىـ/ٚٚٙبغداد رتبا خازنًا بالديوان ثم نقل خازنًا الى الكارخانا حتى وفاتو عام 

 . ٖٗٗالجامعة، ص
 . ٜٕٔ؛ التكريتي، بغداد، ص ٕٛٛ، ص ٔجامع التواريخ، جاليمداني،  (ٖ)
 . ٕٙٗ، ص ٘؛ ميرخواند، تاريخ روضة الصفا، جٖٖٔ، ص ٕٓالكتبي، عيون التواريخ، ج (ٗ)
 . ٜٕٛ – ٕٛٛ، ص ٔاليمداني، جامع التواريخ، ج (٘)
برز قادة الخميفة المستعصم باهلل. ينظر: سميمان شاه بن برجم االبوائي مقدم الطائفة التركمانية المعروفة باالبواء ومن ا (ٙ)

م( شرح نيج البالغة، تحقيق: محمد أبو الفضل ٕٛ٘ٔىـ/ٙ٘ٙابن أبي الحديد، عز الدين عبد الحميد المدائني )ت 
 . ٜٕٓ، ص ٔ؛ اليمداني، جامع التواريخ، جٜٖٕ، ص ٚم، جٜٚٛٔابراىيم، دار الجبل، بيروت، 

 . ٜٕٛ، ص ٔاليمداني، جامع التواريخ، ج (ٚ)
 . ٖٙ؛ الصياد، مؤرخ المغول، ص ٜٕٓ، ص ٔاليمداني، جامع التواريخ، ج (ٛ)
 . ٜٕٔ -ٜٕٓ، ص ٔ؛ اليمداني، جامع التواريخ، جٕٔٚابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص  (ٜ)
 . ٜٗٔ، ص ٖ؛ أبو الفداء، المختصر، جٜٕٔ، ص ٔاليمداني، جامع التواريخ، ج (ٓٔ)
 . ٜٗٔ، ص ٖجأبو الفداء، المختصر،  (ٔٔ)
 . ٖٚٔ، ص ٗ؛ اليافعي، مرآة الجنان، جٕٕٚابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص  (ٕٔ)
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ب وذكر ان أعمال النيب والتخريب انتيت بعد رحيل ىوالكو من بغداد في يوم األربعاء الرابع عشر من صفر بسب
 . (ٔ)سوء األحوال الصحية في المدينة بعد ان منح سكانيا األمان

فاختمف المؤرخون حول عدد الذين لقوا مصارعيم عمى أيدي المغول في بغداد فذكر ابن الفوطي ان عددىم زاد عمى 
بمغ الفًا وثالثمائة ، بينما أشار ابن خمدون الى ان عددىم (ٕ)ثمانمائة ألف ما عدا من مات ومن ىمك في السراديب واآلبار

، وال شك ان ىذه التقديرات مبالغ فييا واننا نتفق مع ما ذكره (ٗ)، في حين قدر عددىم المقريزي بحوالي ألفي قتيل (ٖ)ألف
بان االسوار بغداد كانت ذات مساحة صغيرة ال يمكن ان تضم الماليين من السكان، كما ان عددًا كبيرًا (٘)احد الباحثين

 ماعيم باقتراب المغول، فضاًل عن عودة االزدىار إلى المدينة بعد مدة. منيم نجا بعد س
ويالحظ ان اغمب الذين نجوا من ىذه المذابح ىم أىل الذمة من النصارى والييود ومن التجأ إلييم وكذلك من احتمى 

 . (ٙ)ىا إلى المغولبدار الوزير مؤيد الدين بن العمقمي وبعض التجار الذين حصموا عمى األمان مقابل أموال دفعو 
بعد ذلك أمر ىوالكو بقتل الخميفة المستعصم باهلل في يوم األربعاء رابع عشر من صفر، ثم قتل أبناءه وعدد من أفراد 

 . (ٚ)األسرة العباسية وبيذا أصبح العراف خاضعًا لالحتالل المغولي )االليخاني(
 البصرة في ظل السيطرة المغولية:  -5

العامة بسبب الحصار الذي فرضو الجيش المغولي بقيادة ىوالكو عمى مدينة بغداد، وقد  اضطربت أوضاع العراق
مع أوالدىم وأمواليم خوفًا من  (ٛ)نزح عدد كبير من أىالي بغداد والمدن المجاورة كالحمة والكوفة إلى منطقة البطائح

ي المناطق التي اجتاحوىا ولم يبق في المغول، خاصة بعد سماعيم بما ارتكبوه من أعمال وحشية وجرائم قتل ونيب ف
 . (ٜ)المدن إال عدد قميل من السكان

                                                 
 . ٖٜٕ، ص ٔ؛ اليمداني، جامع التواريخ، جٕٕٚابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص  (ٔ)
 . ٖٓٙالحوادث الجامعة، ص  (ٕ)
 . ٖٔٙ، ص ٘العبر، ج (ٖ)
 . ٓٔٗ، ص ٕ، قٔالسموك، ج (ٗ)
 . ٙ٘العراق، ص  خصباك،(٘)
. وابن العمقمي، مؤيد الدين ٕ٘ٔ، ص ٖٔ؛ ابن كثير، البداية والنياية، جٜٖ٘ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص  (ٙ)

م واستمر بعد احتالل المغول لبغداد شيورًا ٕٗٗٔىـ/ٕٗٙابو طالب محمد بن احمد، وزير الخميفة المستعصم باهلل عام 
م(، الفخري، اآلداب ٜٖٓٔىـ/ٜٓٚابن الطقطقي، محمد بن طباطبا )ت م. ٕٛ٘ٔىـ/ٙ٘ٙثم مرض ومات عام 

 . ٖٓٓ -ٜٜٕم، ص ٜٓٙٔالسمطانية والدول اإلسالمية، دار صادر، بيروت، 
؛ الكتبي، عيون التواريخ، ٜٕٗ، ص ٔ؛ اليمداني، جامع التواريخ، جٖٛ٘ -ٖٚ٘ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص  (ٚ)

 . ٖٗٔ، ص ٕٓالتواريخ، ج
ي أرض واسعة بين واسط والبصرة، وقد سميت بطائح ألن المياه تبطحت الى ان سالت واتسعت في البطائح: ى (ٛ)

 . ٓ٘ٗ، ص ٔاالرض. ينظر: الحموي، معجم البمدان، ج
، ٔ؛ العزاوي، تاريخ العراق، جٖٓٙ؛ ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص ٕٙٛ، ص ٔاليمداني: جامع التواريخ، ج (ٜ)

 . ٚ٘م، ص ٜٛٙٔ، العراق في عيد المغول االليخانيين، مطبعة العاني، بغداد، ؛ خصباك، جعفر حسينٜٖص 
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وخالل الحصار أرسل أىالي الحمة وفد إلى ىوالكو ليمتمسوا إليو ان يعين ليم شحنة فأجابيم إلى طمبيم وأرسل كال 
ور( عمى ارس قوة لجس نبض ، بعدىا أرسل ىوالكو األمير التتري )بوقاتيم(ٔ)من األمير بوكمو واألمير بجمي النخجواني

خالصيم غادر الحمة في العاشر  أىالي الحمة والكوفة وواسط والوقوف عمى مدى طاعتيم، ولما شاىد بوقاتيمور ترحيبيم وا 
 . (ٕ)من صفر متوجيًا نحو واسط 

ا في وصل الجيش المغولي بقيادة بوقاتيمور إلى مدينة واسط في السابع عشر من صفر، إال انو لم يستطع دخولي
بداية األمر بسبب المقاومة الشديدة التي أبداىا أىل واسط في الدفاع عن مدينتيم، مما دفع القائد المغولي ان يشن ىجومًا 
واسعًا عمييا تمكن أخيرًا من االستيالء عمى المدينة بعد ان قتل المغول بما يقارب من اربعين ألف شخص من أىميا، وبعد 

تيم عمى مدينة واسط، أصبحت البصرة وما حوليا في طاعة السمطان المغولي دون ان تمكن المغول من فرض سيطر 
 . (ٖ)قتال

واخضع المغول بعد مدة من الزمن معظم انحاء العراق، بعد ان قتموا أعددًا كبيرة من سكانيا وخربوا كثيرًا من المواقع 
ة وأصبحت مدنو خاضعة لسمطة الحكام المغول ونوابيم، ونيبوىا، وبذلك فقد العراق كافة مقوماتو السياسية واإلدارية والمالي

وشكمت مدينة البصرة مع واسط احدى أىم )أعمال( العراق خالل الفترة المغولية، ولذلك عين عمييا عاماًل واحدًا وىو 
 . (ٗ))سراج الدين بن البجمي( وسموه صدرًا األعمال الواسطية والبصرية

ن العراق أعمال التخريب اإلداري والمالي ومنيا مدينة البصرة بصورة خاصة، لقد رافقت عمميات الغزو المغولي لمد
م ان سراج الدين بن البجمي صدر واسط والبصرة الذي ٜٕ٘ٔىـ/ٚ٘ٙذكر لنا صاحب كتاب الحوادث الجامعة في عام 

في واسط مجد الدين  ))ثبت عميو انو اخربيا )البصرة( واىمل مصالحيا(( فأمر بقتمو وعين(٘)كان قد توجو إلى األردو
عمى ابن اليذيل وطولب باالموال التي  (ٚ)م قبض الصاحب شمس الدين ٕٔٙٔىـ/ٓٙٙ، وفي عام (ٙ)صالح بن اليذيل

 . (ٛ)نيبيا وقبض عمى أصحابو ونوابو

                                                 
؛ ميرخواند، تاريخ روضة ٖٓٙ؛ ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص ٜٕٙ -ٜٕ٘، ص ٔاليمداني، جامع التواريخ، ج (ٔ)

 . ٖٕٗ، ص ٘روضة الصفا، ج
 . ٕٚ؛ التكريتي، بغداد، صٜٕٙ، ص ٔخ، ج؛ اليمداني، جامع التواريٕٕٚابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص  (ٕ)
؛ الحمي، يوسف كركوش، ٜٕٙ، ص ٔ؛ اليمداني، جامع التواريخ، جٕٕٚابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص  (ٖ)

 . ٜٙ، ص ٔم، جٜ٘ٙٔتاريخ الحمة، المطبعة الحيدرية، النجف، 
 . ٕٖٙابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص  (ٗ)
كون الراء وىو المعسكر في المغة المغولية، ويكنى بو عن حضرة سمطان المغول، بمعنى أنو األردو: بضم اليمزة وس (٘)

م(، مجمع ٖٕٖٔىـ/ٖٕٚالبالط المغولي. ينظر: ابن الفوطي، كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق البغدادي )ت 
فة واالرشاد االسالمي، طيران، اآلداب في معجم االلقاب، تحقيق: محمد الكاظم، مؤسسة الطباعة والنشر، وزارة الثقا

 . ٖٚٔ، اليامش، ص ٔىـ، جٙٔٗٔ
 . ٖٛٙابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص  (ٙ)
م ونقل الى تبريز حيث ٕٗٛٔىـ/ٖٛٙشمس الدين الجويني صاحب ديوان الممالك قتل في عيد السمطان أرغون عام  (ٚ)

؛ الغياثي، عبد اهلل كان ٘ٚٗ – ٗٚٗلجامعة، ص دفن الى جانب أخيو عالء الدين. ينظر: ابن الفوطي، الحوادث ا
 -ٗٗم، ص ٜ٘ٚٔم(، التاريخ الغياثي، تحقيق طارق نافع الحمداني، مطبعة أسعد، بغداد، ٙٛٗٔىـ/ٜٔٛحيا عام )

 . ٕٖٛ، ص ٘؛ ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج٘ٗ
 . ٖٓٛابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص  (ٛ)
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ومن اإلجراءات األخرى التي اتخذىا المغول ضمان العراق ومدنو ومنيا مدينة البصرة إلى عدة أشخاص لضمان 
بن السواممي  (ٔ)م عقد ضمان العراق عمى جمال الدين إبراىيمٜٕٙٔىـ/ٜٙٙعمى األموال الالزمة ليم، ففي عام حصوليم 

القزويني وبموجب ذلك رتب زين الدين محمد الخالدي قاضيًا لمقضاة في بغداد، ويبدو ان زين  (ٕ)وامام الدين يحيى البكري
عن دفع الضرائب الباىضة التي كان يفرضيا الوكالء والضمناء أو  الدين كان قد منح صالحيات واسعة بمقاضاة من ينكل

من يمتنع من التنازل عن ممتمكاتو وأموالو أو أية متطمبات أخرى يحتاجيا الحكام المغول أو من ينوب عنيم، لذلك وقعت 
عندما كان متوليًا عمى المنافسة بينو وبين عماد الدين البصري قاضي القضاة السابق عمة أموال كان قد سومح بيا أبوه 

 . (ٖ)البصرة 
م ٕٕٛٔىـ/ٔٛٙويبدو ان المغول قد أعاروا أىمية كبيرة لمبصرة وواسط حيث تم استغالل مواردىا وأمواليا ففي عام 

أمر السمطان أرغون الضمناء والعمال بجرد حساب العراق ومدنو بيدف الحصول عمى المزيد من األموال، وتخمف عمى 
كثير من المال " فطولبوا بو وضويقوا عميو "، كما ألزم أىل بغداد بتقديم األموال واستوفى ذلك بالعسف الضمناء الشيء ال

والقوة، أما الناس الذين يعجزون عن دفع األموال فبيوتيم تكون عرضة لمنيب والبيع، وغالبًا ما يجمع نواب األعمال الحمية 
 . (ٗ)والواسطية والبصرية وغيرىم بمثل ذلك

ل عمى استغالل الحكام المغول ونوابيم لموارد العراق المالية وعدم االىتمام بمدنو واعمارىا وتفقد أحوال أىميا مما يد
 والنظر في مصالحيم، فضاًل عن أساليب التعسف التي اتبعيا المغول في تعامميم مع الناس. 

( ٘)ل أمر العراق إلى جمال الدينم عيد المغو ٜٕٗٔىـ/ٜٗٙوتكرر ىذا االجراء طيمة الحقبة المغولية ففي عام 

الدستجرداني وبعد جموسو في الديوان طمب من فخر الدين مظفر بن الطراح )صدر الحمة( وطالبو باألموال بعد ان واله 
، ولعل أسباب ذلك لما يقدمو ىؤالء الصدور والنواب والضمناء من أموال يقررىا المغول (ٚ)وواسط والبصرة (ٙ)قوسان

 وأعوانيم. 
عن القبائل العربية فيظير انيا استقرت في داخل المدن وخارجيا، وقد مارست أنواع الحرف، فباإلضافة إلى  أما

حرفة الرعي قاموا بحماية القوافل التجارية واخذ ضريبة الخفارة التي تفرضيا عمى القوافل المارة بأراضييا، وأحيانًا تمجأ ىذه 

                                                 
سط، اشتير باالموال الكثيرة، ولو جاه عظيم وسمطة واسعة ايام الدولة المغولية وكان شريكًا في وىو من بمدة الطيب بوا (ٔ)

، اليامش، ٔىـ. ينظر عنو: ابن الفوطي، مجمع اآلداب، جٜٚٙو  ٜٙٙضمان ضرائب العراق وخراجو خالل سنتي 
 . ٜٖ٘، ٖٗ٘؛ الحوادث الجامعة، ص ٕٕ٘ص 

م(، ٜٕٗٔ -ٜٕٔٔىـ/ٜٗٙ -ٜٓٙتولى ديوان بغداد في عيد السمطان كيخاتو )م و ٜٕٗٔىـ/ٖٜٙقدم العراق في عام  (ٕ)
م ونقل الى بغداد ودفن في تربة عمميا بنفسو في مدرستو بدرب فراشا. ينظر: ٖٓٓٔىـ/ٓٓٚوقي توفي في الحمة عام 

 . ٘ٗ٘، ٚٔ٘ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص 
 . ٖٛٚ، تاريخ العراق، ص ؛ العزاويٖٗ٘ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص  (ٖ)
 . ٖٖٔ؛ العزاوي، تاريخ العراق، ص ٕٙٗ -ٔٙٗابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٗ)
م. ينظر: ابن ٜٕٔٔىـ/ٜٓٙتقمد عدة وظائف ومناصب ادارية في الدولة االليخانية ثم عين صاحبًا لديوان بغداد عام  (٘)

 . ٜٕ٘، ٕٕ٘ -ٕٔ٘، ٔٓ٘، ٜ٘ٗالفوطي، الحوادث الجامعة، ص 
 . ٖٔٗ، ص ٗقوسان: كورة كبيرة ونير عميو مدن وقرى بين النعمانية وواسط. ينظر: الحموي، معجم البمدان، ج (ٙ)
 . وعن فخر الدين مظفر بن الطراح ينظر: المبحث الثاني )الصدر(. ٕٕ٘ -ٕٔ٘ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٚ)
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، وقد اتسم موقف ىذه القبائل بالتذبذب وبما (ٔ)قطع طرق المواصالت بينيا القبائل إلى مياجمة المدن القريبة منيا و 
 (ٕ)يتناسب مع مصالحيا، إال ان موقفيا في الغالب كان معاديًا لسمطة االحتالل المغولي، وليذا نجد ان قبيمتي عبادة

 . (ٗ)كانوا عينًا عمى المغول لمسمطان الممموكي (ٖ)وخفاجة
لى حاالت من الفوضى وعدم االستقرار بسبب موقف القبائل ومنيا قبيمة خفاجة التي لقد تعرضت أعمال البصرة إ

، واستمر موقفيا كذلك في مرحمة السيطرة (٘)كانت تقوم بمياجمة القوافل المارة بأراضييا في أواخر العصر العباسي
ألحد السفر في مناطقيا إال برفقة أدالء المغولية وقد أشار الرحالة ابن بطوطة إلى نفوذ وسطوة ىذه القبيمة وانو ال يمكن 

 . (ٙ)من قبيمتيم واعتادوا عمى تسيير القوافل وحمايتيا
ويمكن القول ان ىذه القبائل العربية كانت خارجة عن سمطة السمطان المغولي، بدليل ان ابن الفوطي عند كالمو عن 

ذكر  (ٚ)والبصرية في بداية حكم السمطان غازان فخر الدين مظفر بن الطراح الذي كان يتولى صدرية األعمال الواسطية

                                                 
ز، محمد صالح داود، الحياة السياسية في العراق في العصر ؛ القزإٕ -ٕٔابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٔ)

 . ٜٗٔم، ص ٖٜٚٔالعباسي االخير، مطبعة االرشاد، بغداد، 
عبادة: بطن من عقيل من بني عامر بن صعصة من العدنانية ومنازليم كانت في الجزيرة الفراتية. ينظر: القمقشندي،  (ٕ)

في معرفة أنساب العرب، تحقيق عمي الخاقاني، مطبعة النجاح، م(، نياية األرب ٛٔٗٔىـ/ٕٔٛاحمد بن عمي )ت 
 . ٖٓٔ-ٜٖٓم، ص ٜٛ٘ٔبغداد، 

خفاجة: بطن من بني عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة من العدنانية وىو بنو خفاجة بن عمر بن عقيل بن كعب  (ٖ)
عمي بن أبي الكرم، المباب في  كعب وقد انتقموا في آخر االيام الى العراق والجزيرة. ينظر: ابن االثير، ابو الحسن

 . ٕٚ؛ القمقشندي، نياية األرب، ص ٔٛ، ص ٔىـ، جٖٚ٘ٔ -ٖٙ٘ٔتيذيب االنساب، مكتبة القدس، القاىرة، 
. والمماليك ىم من االتراك استخداميم االيوبيون كفرق عسكرية في جيوشيم، ٙٚٗ، ص ٕ، قٔالمقيزي، السموك، ج (ٗ)

وتولى ابنو توران شاه الحكم تمكن المماليك من السيطرة عمى مقاليد الحكم وحكموا  وبعد وفاة السمطان نجم الدين ايوب
م الى الفتح العثماني في مجموعتين عرفتا بالمماليك البحرية والمماليك البرجية. ينظر: ٕٓ٘ٔىـ/ٛٗٙمصر من عام 

م(، كتاب المواعظ ٔٗٗٔىـ/٘ٗٛ؛ المقريزي، تقي الدين احمد بن عمي )ٜٓٔ، ص ٖٔابن كثير، البداية والنياية، ج
، ٖٕٛ -ٖٕٙ، ص ٕواالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف )بالخطط المقريزية(، دار صادر، بيروت، د. ت، ج

ٕٗٚ . 
م(، المنتظم في تاريخ المموك واالمم، الدار الوطنية، ٕٓٓٔىـ/ٜٚ٘ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن عمي )ت  (٘)

؛ ابن الفرات، ناصر الدين محمد بن عبد ٕٔٔ، ٙٚ، ص ٜ؛ ابن االثير، الكامل، جٕٙٓ، ص ٓٔم، جٜٜٓٔبغداد، 
م(، تاريخ ابن الفرات، تحقيق حسن محمد الشماع، مطبعة دار الطباعة الحديثة، البصرة، ٘ٓٗٔىـ/ٚٓٛالرحيم )ت 

 . ٜٜٔ؛ القزاز، الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي االخير، ص ٔ، ص ٗم، جٜٓٚٔ
م( رحمة ابن بطوطة المسماة ٖٚٚٔىـ/ٜٚٚابن بطوطة، ابو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن ابراىيم المواتي الطنجي )ت  (ٙ)

 . ٖٔٔ، ص ٔم، جٕٜٛٔالمسماة )تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب االسفار(، المطبعة االزىرية، القاىرة، 
 -ٜٗٙم تولى عرش السمطنة عام )ٕٔٚٔىـ/ٓٚٙن ولد عام السمطان غازان بن أرغون بن أباقا خان بن ىوالكو خا (ٚ)

م فنقل الى تبريز ٖٖٓٔىـ/ٖٓٚم(، تسمى محمودًا عندما أعمن اسالمو، وكانت وفاتو عام ٖٖٓٔ -ٜٕٗٔىـ/ٖٓٚ
؛ المستوفي، حمد اهلل بن أبي بكر القزويني )ت ٓ٘، ص ٗودفن ىناك. ينظر: أبو الفداء المختصر، ج

؛ حيدر، عبد الرحمن ٕٓٙىـ. ش، ص ٖٖٙٔدة، باىتمام عبد الحسين النوائي، طيران، م(، تاريخ كزيٜٖٗٔىـ/ٓ٘ٚ
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، مما يدل عمى ان ىذه القبائل كانت خارجة عمى (ٔ)بانو ))كان شجاعًا في قتال االعراب الخارجين عن سنن الصواب((
م وقد اوقع فييم القتل ٜٜٕٔىـ/ٜٛٙسمطة السمطان المغولي، لذلك سار السمطان غازان لقتال ىذه القبائل في عام 

 . (ٕ)بوالني
وخالصة القول ان ىذه القبائل كان ليا دور كبير في الصراع السياسي والعسكري بين المغول والمماليك، ومع ذلك 
بقي والؤىا غير مستقر فتارة تقف مع المغول وأخرى مع المماليك، فضاًل عن دورىا الفعال والمؤثر في االحوال السياسية 

 واالقتصادية في العراق ومدنو. 
قر أحوال البصرة السياسية في أواخر العصر المغولي، ففي عيد السمطان غازان كانت البصرة تتبع إلى حاكم فمم تست

كان حاكمًا عمى البصرة ( ٗ)، وأشار ابن الفوطي بان عز الدين أبو طالب المعروف بالدلقندي(ٖ)يعينو شحنة بغداد المغولي
، (ٛ)فقد تولى البصرة ركن الدين الفارسي التوريزي  (ٚ)لسمطان أبو سعيد، أما في عيد ابنو ا(ٙ)خدابنده(٘)خالل حكم السمطان

بن ابي نمى السمطان خدابنده ليممكو مكة بداًل من أخيو رميثة، فجيزه السمطان  (ٜ)م قصد حميضةٖٙٔٔىـ/ٙٔٚوفي عام 

                                                                                                                                                        

فرطوس، العراق في عيد السمطان محمود غازان، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة الى كمية اآلداب، جامعة بغداد، 
 . ٛٔ -ٚٔم، ص ٜٜٛٔ

 . ٕٚٓ، ص ٖابن الفوطي، مجمع اآلداب، ج (ٔ)
 . ٖٛ٘ادث الجامعة، ص ابن الفوطي، الحو (ٕ)
 . ٕٓٔم، ص ٕٜٚٔاالعظمي، عمي طريف، مختصر تاريخ البصرة، مطبعة الفرات، بغداد،  (ٖ)
ىو ابن ركن الدين ابي طالب محمد ويعرف بالدلقندي، كان لو جاللة وتقدم عند السمطان خدابنده، وبيت الدلقندي من  (ٗ)

الثامن اليجريين. ينظر: ابن عنبو، جمال الدين احمد بن عمي )ت البيوت العموية المشيورة في أواخر القرن السابع و 
م، ص ٕٙٓٓم( عمدة الطالب في أنساب آل ابي طالب، مؤسسة أنصاريان لمطباعة والنشر، قم، ٖٗٗٔىـ/ٖٛٛ
ٖٔٛ- ٖٜٔ . 

، توفي عام م بعد وفاة السمطان غازان، اسمم وتسمى محمدٖٖٓٔىـ/ٖٓٚالسمطان خدابنده بن أرغون تولى الحكم عام  (٘)
م في المدينة التي اسماىا السمطانية بعد ان حكم مدة ثالث وعشرين عامًا. ينظر: ابو الفداء، ٖٙٔٔىـ/ٙٔٚ

 . ٙٓٙ؛ المستوفي، تاريخ كزيدة، ص ٔٛ، ص ٗالمختصر، ج
ي ؛ رؤوف، عماد عبد السالم، االسر الحاكمة ورجال االدارة والقضاء في العراق فٜٛٔ، ص ٔمجمع اآلداب، ج (ٙ)

 . ٜٖٚم، ص ٕٜٜٔالعيود المتأخرة، دار الحكمة، بغداد، 
م واستمر ٖٙٔٔىـ/ٙٔٚالسمطان ابو سعيد بن خدابنده بن أرغون خان وىو آخر سالطين المغول، تولى الحكم عام  (ٚ)

؛ ابن تغري بردي، ٛٔٔ، ص ٗم وحكم عشرين عامًا. ينظر: ابو الفداء، المختصر، جٖٖ٘ٔىـ/ٖٙٚحتى وفاتو عام 
م(، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، المؤسسة ٜٙٗٔىـ/ٗٚٛالدين ابو محاسن يوسف االتابكي )ت جمال

 . ٜٖٓ، ص ٜالمصرية العامة، القاىرة، د. ت، ج
 . ٕٓٔاالعظمي، مختصر تاريخ البصرة، ص  (ٛ)
م وتنازع أوالده ٖٔٓٔىـ/ٔٓٚىو ابن الشريف أبو نمر محمد بن أبي سعد حسن بن عمي بن قتادة توفي والده عام  (ٜ)

 . ٔٗٗ)حميضة، ورميثة وابو الغيث وعطيفو( عمى امارة مكة. ينظر: العزاوي، تاريخ العراق، ص 
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فبمغيم موت السمطان وسار معو الدلقندي نائب السمطنة بالبصرة مع عسكر من المغول والعرب حتى تجاوزا البصرة، 
 . (ٔ)خدابنده فتفرق العسكر وعادوا إلى البصرة
م استأثر شحنة بغداد المغولي بالسمطة وتمرد عمى أسرة المغول ٖٖ٘ٔىـ/ٖٙٚوبعد وفاة السمطان أبي سعيد عام 

عمى البصرة  الحاكمة في إيران، فقامت الفتن والحروب بين األسر المغولية، وعمى أثرىا تغمبت بعض القبائل العربية
والكوفة ولكنيا لم تستمر طوياًل حيث اتجيت بعض القبائل المغولية المتمردة بقيادة حسن الكبير الجالئري الذي كان يحكم 

 . (ٕ)م وقامت عمى اثر ذلك الدولة الجالئريةٖٖٚٔىـ/ٖٛٚالسيطرة عمى آسيا الصغرى، فاستولى عمى العراق عام 
 المبحث الثاني

 إدارة البصرة
حتالل المغول العراق أرسل ىوالكو إلى مؤيد الدين ابن العمقمي وعينو وزيرًا، واسند ديوان العراق إلى فخر الدين بعد ا

. وقد أبقى المغول التقسيمات (ٖ)الدامغاني )صاحب ديوان الخميفة المستعصم باهلل( ومنصب الشحنة إلى عمي بيادر
اسية في أواخر عيدىا، ثم قام السالطين المغول بدمج الوحدات اإلدارية اإلدارية في العراق عمى ما كانت عميو الدولة العب

بقيت عمى حاليا السابق فمنيا االشراف عمى العراق وصواًل إلى  فإنياإلى وحدات رئيسة اكبر تسمى )اعمال( ماعدا بغداد 
قية وتشمل )الخالص وطريق ، ليذا قسم العراق عمى خمس وحدات إدارية ىي االعمال الشر (ٗ)تحقيق سيطرة مركزية قوية

خراسان والبنديجين( واالعمال الفراتية وتشكل )حوض الفرات من االنبار جنوبًا إلى عانو والقائم شمااًل( واعمال دجيل 
والمستنصري واالعمال الحمية والكوفية واالعمال الواسطية والبصرية، ثن أضيفت إلييما فيما بعد الموصل واربل وكثيرًا ما 

، ويتولى إدارة ىذه األعمال مسؤول يقال لو )صدر( وكان تعيينو يتم من صاحب الديوان في بغداد (٘)دارة واحدةتدمج في إ
 . (ٙ)واليو حق عزليم ومحاسبتيم

 
 
 

                                                 
؛ الرفيعي، عبد القادر، العراق بين سقوط الدولة العباسية وسقوط الدولة العثمانية، ٔٗٗالعزاوي، تاريخ العراق، ص  (ٔ)

 . ٙٙٔ -٘ٙٔم، ص ٕٕٓٓمطبعة الفرات، بيروت، 
سميت نسبة الى قبيمة جالئر وىي من أصل مغولي، وقد نشأت ىذه الدولة بعد وفاة السمطان أبو سعيد آخر السالطين  (ٕ)

م(، مآثر االنافة في ٛٔٗٔىـ/ٕٔٛم. ينظر: القمقشندي، أحمد بن عمي )ت ٖٖ٘ٔىـ/ٖٙٚالسالطين المغول عام 
؛ االعظمي، تاريخ مختصر بغداد، مطبعة ٜٙٔم، ص ٜٗٙٔمعالم الخالفة، تحقيق عبد الستار فراج، الكويت، 

 . ٘ٚٔ؛ الرفيعي، العراق، ص ٜٗٔم، ص ٕٜٙٔالفرات، بغداد، 
؛ ابن الفوطي، الحوادث ٜٕٓ، ص ٔ؛ اليمداني، جامع التواريخ، جٕٜٕ – ٜٕٔالطوسي، كيفية واقعة بغداد، ص  (ٖ)

 . ٖٔٙالجامعة، ص 
 . ٕٔرؤوف، االسر الحاكمة، ص (ٗ)

Al – Feel , M. R, The historical geography of Iraqi between the Mongolian and attoman 
conquests , 1258- 1534 , Baghdad , 1967 , Vol. 2, P. 181.  

والبندنيجين، بمدة مشيورة في طرف النيروان من ناحية الجبل من  ٙٔٗ، ٖٓٛابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص  (٘)
 . ٜٜٗ، ص ٔندلي. ينظر: الحموي، معجم البمدان، جأعمال بغداد، وتسمى اليوم م

 . ٙٔٗ، ٖٓٛابو الفوطي، الحوادث الجامعة، ص  (ٙ)
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 ومن أىم ىذه الوظائف اإلدارية: 
 الشحنة:  -8

د األمراء العسكريين األتراك أبان حكميم لبالد إيران والعراق، كان يتوالىا اح( ٔ)وظيفة جديدة استحدثيا السالجقة
وىذه الوظيفة ىي اقرب ما تكون إلى منصب الحاكم العسكري أو صاحب الشرطة ( ٕ)المقربين من السمطان السمجوقي

، وىو المسؤول عن إدارتيا ومراقبة المفسدين والقبض (ٖ)وميمتو حفظ األمن والنظام في الوالية أو )المدينة( المعين عمييا
ية منصب الشحنة في ىذه الحقبة فان متولييا كان يتم تعينو من السمطان السمجوقي أو من ينوب عنو، ، وألىم(ٗ)عمييم

 . (٘)وكان يختارون ممن يتصف بالشجاعة والكفاءة العسكرية
واستمرت وظيفة الشحنة في العصر المغولي ويبدو انيا كانت ميمة بالنسبة ليم خاصة في بداية احتالليم لمدن 

، حتى صار الشحنة بمثابة القائد االعمى (ٙ)بارىا وظيفة تيتم باألمور العسكرية وحفظ األمن والنظام في المدنالعراق، باعت
 . (ٚ)لمقوات المغولية في الممالك

، ويالحظ ان جميع من تولى (ٛ)أما صالحيات تعين الشحنة أو عزلو فيي كانت من اختصاص السمطان المغولي
، مما يفسر عدم ثقة الحكام (ٓٔ)، باستثناء عمي بيادر الخراساني(ٜ)ة كانوا من المغولمنصب الشحنة في المدن العراقي

 المغول بغير أبناء جنسيم خاصة فيما يتعمق بالمناصب العسكرية الميمة في الدولة االليخانية. 

                                                 
السالجقة: قبائل تركية كانوا يسكنون في اقميم تركستان، ىاجروا الى اقميم ما وراء النير وخراسان خالل القرن الرابع  (ٔ)

سار باتباعو الى بالد المسممين واعتنقوا االسالم ثم كونوا بعد  اليجري، عرفوا بالسالجقة نسبة الى زعيميم سمجوق الذي
م. ينظر: الراوندي، محمد بن عمي )ت ٗ٘ٓٔىـ/ٚٗٗذلك دولة ليم واصبح طغرلبك سمطانا عمييم واحتموا بغداد عام 

لحسيني، ؛ ا٘ٗٔم، ص ٜٓٙٔم(، راحة الصدور وآية السرور، ترجمة ابراىيم الشواربي وآخرون، القاىرة، ٕٕٓٔىـ/ٜٜ٘
م(، اخبار الدولة السمجوقية، اعتنى بتصحيحو محمد اقبال، الىور، ٕٕ٘ٔىـ/ٕٕٙابو الحسن عمي بن ناصر)ت 

 . ٘ٗم، ص ٜ٘ٙٔ؛ امين، حسين، تاريخ العراق في العصر السمجوقي، مطبعة االرشاد، بغداد، ٕٖٓم، ص ٖٖٜٔ
م، ٜٛٚٔ، بيروت، ٕ(، تاريخ دولة آل سمجوق، طمٕ٘ٗٔىـ/ٖٗٙاالصفياني، الفتح بن عمي بن محمد البنداري )ت  (ٕ)

 . ٕ٘ٔ، ٕٗٔ، ٘٘ص 
الخالدي، فاضل عبد المطيف، الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق خالل القرن الخامس اليجري، مطبعة االيمان،  (ٖ)

(، ٛٔعدد )؛ بيات، فاضل ميدي، السياسة السمجوقية في العراق، مجمة المؤرخ العربي، الٖٕٕم، ص ٜٜٙٔبغداد، 
 . ٜٓٔم، ص ٜٔٛٔبغداد، 

 . ٙ٘ٔم، ص ٖٜٛٔالمعاضيدي، عبد القادر، واسط في العصر العباسي، دار الحرية لمطباعة، بغداد، (ٗ)
؛ القزاز، الحياة السياسية في العراق ٜٛ، ص ٜ؛ ابن االثير، الكامل ن جٖٗٔ، ٙٔٔ، ص ٜابن الجوزي، المنتظم، ج (٘)

 . ٕ٘ٗالعراق في العصر العباسي االخير، ص 
 . ٕٙ؛ رؤوف، االسر الحاكمة، ص ٖٕٕالقزاز، الحياة السياسية في العراق في عيد السيطرة المغولية، ص  (ٙ)
 . ٘ٚخصباك، العراق، ص (ٚ)
 . ٕٙ؛ رؤوف، االسر الحاكمة، ص ٖٛٗ، ٜٖٛ، ٖٖٛ، ٖٔٛ، ٖٖٚ، ٖٔٙابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص  (ٛ)
؛ رؤوف، ٘ٚ؛ خصباك، العراق، ص ٖٙ٘، ٖٕ٘، ٙٚٗ، ٜٖٛ، ٖٖٛ، ٖٔٛ ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٜ)

 . ٕٙاالسر الحاكمة، ص 
 . ٖٔٙ؛ ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص ٜٕ٘، ص ٔاليمداني، جامع التواريخ، ج (ٓٔ)
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غازان بعزل  م قام السمطانٜٕٚٔىـ/ٜٚٙكان لمشحنة نائب يساعده في أداء ميامو ويحل محمو عند غيابو، ففي عام 
وأنواع  (ٔ)األمير تاولدار )شحنة بغداد( وقد أشار ابن الفوطي ))ان نائبو رستم أساء السيرة وتعدى الحدَّ في الشنقصة

( (ٖ)، وباإلضافة إلى نائب الشحنة كان لمشحن أيضًا عدد من )النوكرية(ٕ)التأويالت عمى الناس، واعتمد ما أوجب قتمو((
، ومما يدلل عمى أىمية وظيفة الشحن ودورىم العسكري في (ٗ)اعدة والعون لمشحن في أعماليمالذين يقومون بتقديم المس

الدولة المغولية قيام السمطان ىوالكو بإرسال عدد من الشحن لفرض سيطرتو عمى مدن العراق، فقد أرسل األمير)بوكمو( 
بمثابة عين لمسمطة المغولية عمى اإلدارة ، باإلضافة إلى ذلك نجد ان بعض الشحن كانوا (٘)شحنة عمى مدينة الحمة 

 . (ٙ)المدنية في العراق
فبعد ان استتب األمن في العراق اخذ المغول يعينون شحنة واحدًا في بغداد، ويبدو ان صالحيات الشحن العسكرية 

)شحنة العراق( يتدخل ، فمم يعد شحنة بغداد أو ما يسمى (ٚ)قد انتقمت إلى )الصدور( لتوطيد األمن واالستقرار في المدينة
م عندما استعان صدر الحمة )ابن محاسن( ٕٗٛٔىـ/ٖٛٙفي شؤون المدن إال في الحاالت الضرورية كما حصل عام 

بشحنة العراق لمساعدتو في القضاء عمى ابي صالح الشخص الذي ظير في واسط والحمة وادعى انو نائب صاحب 
اجبات الشحنة كانت تتمثل في المحافظة عمى األمن والقضاء عمى ، أي ان و (ٛ)الزمان بعد ان عجز في القضاء عميو

 التمردات وأعمال العصيان التي تحدث في بغداد ومدن العراق األخرى. 
لما تحررت الخالفة العباسية من السيطرة السمجوقية أصبح الخمفاء العباسيون ىم الذين يعينون الشحن في مدن  

، وممن تولى وظيفة الشحنة في البصرة أواخر (ٜ)غمبيم عمى ما يبدو من مماليكيمالعراق ومنيا مدينة البصرة، وكان ا
، ولما توفي توالىا األمير فمك الدين أبو (ٓٔ)مٖٕ٘ٔىـ/ٖٖٙالعصر العباسي األخير سراج الدين سرابو الناصري عام 

ستمر فييا إلى ان عين شحنة المظفر محمد بن مظفر الدين سنقر بن عبد اهلل المعروف بوجو السبع الناصري التركي وا
، (ٕٔ)، ومن المالحظ ان شحنة البصرة وواسط كان يتوالىا شخص واحد واستمرت كذلك في العصر المغولي(ٔٔ)عمى بغداد

وقد توالىا في البصرة عز الدين عبد العزيز بن جعفر النيسابوري ثم فوضت إليو بعد ذلك مدينة البصرة ونواحييا وأصبح 

                                                 
فاظ الشنقصة: لفظة عراقية في العصر المغولي، وتعني الدس والمكر وعمل السوء. الشبيبي، محمد رضا، اصول ال (ٔ)

 . ٚٙ -ٙٙم، ص ٜٙ٘ٔالميجة العراقية، مطبعة المجمع العراقي، بغداد، 
 . ٖٙ٘الحوادث الجامعة، ص  (ٕ)
النوكرية: كممة فارسية بمعنى الخدم أو االعوان، وقد شاع استعماليا في العصر المغولي. الشبيبي، اصول الفاظ الميجة  (ٖ)

 . ٜٙالميجة العراقية، ص 
 . ٜٖٛة، ص ابن الفوطي، الحوادث الجامع(ٗ)
 . ٖٓٙ؛ ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص ٜٕٙ، ص ٔاليمداني، جامع التواريخ، ج (٘)
 . ٖٖٛ، ٖٖٚابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٙ)
 . ٙٚخصباك، العراق، ص  (ٚ)
 . ٙٚٗ -٘ٚٗابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٛ)
ىـ( مطبعة الفرات، الحمة، ٙ٘ٙ -ٚٗٗواالجتماعية )حسون، محمد ضايع، البصرة، دراسة اوضاعيا السياسية  (ٜ)

 . ٖٗٔ -ٕٗٔم، ص ٕٔٔٓ
 . ٔٔٔابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٓٔ)
 . ٕٗٛ، ص ٖابن الفوطي، مجمع اآلداب، ج(ٔٔ)
 . ٖٗٔ؛ حسون، البصرة، ص ٗٔٗ -ٖٔٗابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٕٔ)
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م ورثاه الشعراء منيا قول ابن ٖٕٚٔىـ/ٕٚٙ، وكان عز الدين كريمًا حسن السيرة توفي عام (ٔ)(يعرف بـ)صاحب البصرة
 : (ٖ)في قصيده ىذا منيا (ٕ)الكبوش البصري

 لم أبِك حتى َبَكى لك الَكَرمُ 
 

 والسَّيف يوم القراع والقممُ  
 واحمَّر وجو الَثّرى عميك أسى  

 
 إذ كلُّ َدْمٍع جرى عميك َدمً  

 مد الَغْيث ان َعَداك والال أح 
 

 إذا انبرى في ثراك َيْنسجمُ  
 وكيف َيسقي َثراك َصْوب َحيا 

 
 وفيو َبْحٌر بالجود َيْمَتطمُ  

 وأين ُجود الَغماَم منك ولو 
 

 جاَدت عمينا بالَعْسجد الدِّيمُ  
 لو كان ُيحي النِّدى الكرام لقد 

 
 أحياك من بعد موتك الَكرمُ  

صالحيات الواسعة التي كان يتمتع بيا الشحن في العصر المغولي وارتباطيم المباشر بالسمطان ويبدو مما سبق ال 
نفسو من حيث التعيين والعزل، وقد زادت أىميتيا كثيرًا طيمة ىذه الفترة العتماد السالطين المغول عمييم في تحقيق األمن 

 واالستقرار في مدينة بغداد ومدن العراق األخرى. 
 الصدر:  -5

ىي من الوظائف اإلدارية الميمة في الدولة العربية اإلسالمية، وقد وردت وظيفة الوالي في ( ٗ)إن وظيفة الصدر
، وان تسمية الصدر كانت تطمق عمى رئيس احدى الدواوين المركزية في الدولة (٘)العصر العباسي األخير باسم الصدر

اقتصرت عمى ما يبدو عمى إدارة  فإنياالعصر المغولي )االليخاني(  العباسية وأيضًا عمى رئيس الوحدات اإلدارية، وأما في
الوحدات اإلدارية )المدن( فقط، ويظير ان الصدر في ىذا العصر كان يتمتع بصالحيات أوسع مما كانت عميو في 

 . (ٙ)العصر العباسي األخير، فيو يشرف عمى إدارة القوات المسمحة وحماية األمن في المدينة
ت تعيين الصدور في العصر العباسي األخير فقد كانت محصورة بيد الخميفة العباسي الذي كان يعين أما صالحيا

 . (ٕ)الديوان (ٔ)، وفي العصر المغولي أصبح تعيين الصدور وعزليم من اختصاص صاحب(ٚ)الصدور في مدن العراق

                                                 
 . ٕٕٚ – ٕٕٙ، ص ٔابن الفوطي، مجمع اآلداب، ج (ٔ)
م( ينظر: ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص ٕٚٚٔىـ/ٙٚٙىو عبد السالم بن الكبوش البصري الشاعر توفي عام ) (ٕ)

 . ٕٛٛ؛ العزاوي، تاريخ العراق، ص ٖٖٗ
 . ٗٔٗابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٖ)
استمرت محافظة عمى درجتيا وظيفة الصدر: ىي احدى وظائف الدرجات العميا في العصر العباسي االخير، وقد  (ٗ)

م فيي توازي وظيفة المحافظ او المتصرف او المدير العام ٕٛ٘ٔىـ/ٙ٘ٙومستواىا بعد احتالل المغول لبغداد عام 
باختالف اختصاص الصدرية ومياميا وطبيعة صالحيتيا. ينظر: آل ياسين، محمد مفيد، دراسة في التاريخ 

(، بغداد، ٖٔلمغولي، مجمة كمية المعممين، الجامعة المستنصرية، العدد )االجتماعي لصدور العراق في عيد التسمط ا
 . ٔم ـ صٜٜٛٔ

 . ٖ٘ٔالمعاضيدي، واسط في العصر العباسي، ص  (٘)
 . ٕٕ؛ رؤوف، االسر الحاكمة، ص ٗٚخصباك، العراق، ص  (ٙ)
 . ٕٙ٘ -ٕ٘٘، ٕٖ، ص ٕعن تعيين الصدور في العصر العباسي االخير. ينظر: ابن الفوطي، مجمع اآلداب، ج (ٚ)
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احتالل المغول االليخانيين العراق، م بعد ٕٛ٘ٔىـ/ٙ٘ٙتولى وظيفة الصدر في البصرة سراج الدين بن البجمي عام 
م تولى فخر الدين منوجير ابن ٕٔٙٔىـ/ٓٙٙ، وفي عام (ٖ)وقد قتل بعد ان ثبت عميو ان خرب البصرة وأىمل مصالحيا

ممك ىمذان االعمال الواسطية فاستصحب معو فخر الدين مظفر بن الطراح وجعمو نائبا عنو ولما سافر استقل ابن الطراح 
 . (ٗ)ط وأضيف إليو قوسان والبصرةبالحكم في واس

وقد أشار ابن الفوطي ان ناصر الدين قتمغ شاه )صدر واسط( كان واليًا عمى البصرة وانو بنى فييا رباطا وحماما 
)وىي من اعمال واسط( والتي أصبحت فيما بعد محطة تجارية ميمة لمقادمين من ( ٘)ووقفيا عميو، وبنى مدرسة في المأمن

 . (ٙ)والى البصرة
، واستمرت عمى واليتو في اعماليا إلى عام (ٚ)م أعيد فخر الدين بن الطراح صدرًا في الحمةٕٛٛٔىـ/ٚٛٙوفي عام 

، وفي ىذا العام أمر جمال الدين (ٛ)م حيث عزل عن صدارة الحمة وتولى صدارة قوسان وواسط والبصرةٜٕٗٔىـ/ٜٗٙ
بن تاشان بأخذ فخر الدين بن الطراح وقتمو، فقام النائب (ٜ)الرحمنالدستجرداني والي العراق نائبو ببغداد نور الدين عبد 

بالميمة وجاء إلى واسط وقبض عمى ابن الطراح وأصحابو ثم دوشخ وطوق، واسمع كل قبيح واخذ خطو بأنو وصمت إليو 
ضرب، وبعدىا قتل أموااًل كثيرة، وأشيد عميو بذلك القاضي والعدول، وأرسل إلى بغداد وسجن أيامًا، وتمت معاقبتو بال

وحمل رأسو إلى واسط وعمق عمى جسرىا وقد وصفو صاحب الحوادث بانو، ))كان جوادًا سخيًا كريمًا ذا ناموس عظيم 
 . (ٓٔ)وسياسة، يخافو االعراب وسائر الرعايا، خدم في اعمال العراق كميا. . . ((

                                                                                                                                                        
صاحب الديوان ىو يترأس اعمى وظيفة ادارية في العراق من الناحية الرسمية، أي انو يمثل االدارة المدنية وكان يعين  (ٔ)

ويعزل من السمطان المغولي مباشرة، ومن ميامو تعيين الصدور في مدن العراق ولو الحق في محاسبتيم وعزليم، ومن 
قضاة وامير الحج وتنفيذ االوامر فيما يخص جباية الضرائب وغيرىا، ومن اشير من تولى ىذا واجباتو تعيين قاضي ال

 . ٜٖٙم. ينظر: ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص ٜٕ٘ٔىـ/ٚ٘ٙالمنصب عالء الدين عطا الجويني عام 
ة السياسية في العراق ؛ القزاز، الحياٛٙ؛ خصباك، العراق، ص ٕٕ٘، ٙٔٗ، ٕٖٙابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٕ)

 . ٕٛٛفي عيد السيطرة المغولية، ص 
 . ٖٛٙابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٖ)
 . ٕٗ٘، ٖٓٛابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٗ)
م ٕٔٚٔىـ/ٓٚٙالمأمن: موضع في نير جعفر من اعمال واسط أمر ببنائو عالء الدين الجويني صاحب الديوان عام  (٘)

نى فيو ديوانًا وجامعًا وبعض المرافق االخرى مثل الخان والسوق والحمام. ينظر: ابن الفوطي، سماه )المأمن( ب
 . ٜٙٗ، ٚٓٗالحوادث الجامعة، ص 

 . ٜٙٗابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٙ)
 . ٕٜٗالمصدر نفسو، ص  (ٚ)
 . ٕٕ٘المصدر نفسو، ص  (ٛ)
جبارًا قاسي القمب، أحدث العذاب بالقنارة ولم يدم حكمو طوياًل م وكان ٜٕٛٔىـ/ٛٛٙرتب صدرًا في مدينة واسط عام  (ٜ)

 . ٕٙ٘اذ توفي بعد قتمو ابن الطراح بمدة شيرين. ينظر: ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص 
 . ٕٚٓ -ٕٙٓ، ص ٖ؛ مجمع اآلداب، جٕٗ٘ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٓٔ)
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عامًا، وكان يقول الشعر، ولو أشعار ، وقد تجاوز من العمر ستين دفن ابن الطراح في مشيد موسى بن جعفر 
كثيرة، مدح بيا الصاحب عالء الدين ابن الجويني وأخاه شمس الدين، وآخر ما قالو وىو في السجن بدار نيابة بغداد قبل 

 (ٔ)ان يقتل بأيام، وجدت بخطو
 القول فيما َمضى من ُعمرنا َىدر

 
 فدعو وأصبر لما يأتي بو الَقَدرُ  

بَر إ   ن نابتك نائبةٌ واستشعر الصَّ
 

ْبر أجمل ما ُحمي بو البشرُ    فالصَّ
 وال ترعك من االيام َمْنقصة 

 
 فشيمة الدَّىر في أبنائو الِغيرُ  

 فالشمس كم ُكِسفت بعد الَبياء وكم 
 

 أمسى حميف ُخسوف مثميا القمرُ  
 وبعد ان ُكسفا واهلل ُمقتدر 

 
 عادا ونورىما يعشو لو الَبَصرُ  

 من نعمة ُسمبتفال تضق خمقًا  
 

زاق ُمقتدرُ    فالمال يرجع والرَّ
وخالصة القول ان مدينة البصرة طيمة العصر المغولي كانت في وضع إداري غير مستقر، فتارة تدمج بواسط وأخرى  

، وان منصب الصدر لم يقتصر عمى العراقيين فحسب بل اعتمد المغول عمى عناصر أخرى وخاصة (ٕ)تنفصل عنيا
، فكان غالبية صدور واسط والبصرة ىم من (ٖ)عود سبب ذلك إلى اتخاذ المغول بالد فارس قاعدة لحكميمالفرس وربما ي

الفرس ماعدا فخر الدين مظفر بن محمد بن جعفر الشيباني العراقي المعروف بابن الطراح الذي تولى صدارة واسط 
ومما يالحظ ان ظاىرة كثرة تعيين الصدور وعزليم والبصرة أكثر من مرة، وعرف باىتماماتو األدبية وكفاءتو اإلدارية، 

والمطالبة باألموال والتعذيب والقتل كانت عمى ما يبدو سمة من سمات اإلدارة في العصر المغولي، وربما يعود الى 
وضى التنافس المستمر فيما بينيم، وانيم يدفعون أمواًل أكثر من اجل الحصول عمى المناصب، وىذا يدل عمى االرتباك والف

اإلدارية ويفسر لنا أيضًا انتشار ظاىرة الفساد اإلداري والمالي في إدارة الدولة المغولية في عموم مدن العراق ومنيا مدينة 
 البصرة. 

 المشرف:  -3
وظيفة من الوظائف المالية الميمة في الدولة السمجوقية، وليا ديوان خاص، ورئيس ىذا الديوان يعرف بالمشرف، 

في  (٘)، ومن ميامو االشراف ومراقبة اعمال الناظر(ٗ)الحسابات والصادرات والواردات والموازنة بينيا  وىو ييتم بضبط
 . (ٙ)الوالية )المدينة( المعين عمييا

ويبدو ان منزلة المشرف ىي اعمى من الناظر والصدر في الوالية، وليذا كان يقال فالن ناظر أو صدر وفالن 
 . (ٔ)فة المدقق والمفتش المالي في وقتنا الحاضرمشرف عميو، فيي اقرب الى وظي

                                                 
 . ٕ٘٘ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٔ)
(، بغداد، ٔٔرؤوف، عماد عبد السالم، حكام العراق وموظفوه في العيد االليخاني، مجمة المؤرخ العربي، العدد ) (ٕ)

 . ٜٚم، ص ٜٜٚٔ
 . ٓٔآل ياسين، دراسة في التاريخ االجتماعي، ص (ٖ)
 . ٕٛامين، تاريخ العراق، ص  (ٗ)
ؤول عن تنظيم واردات الوالية ونفقاتيا. ينظر: فيد، وظيفة الناظر من الوظائف االدارية في العصر العباسي، وىو مس (٘)

 . ٗٚ؛ خصباك، العراق، ص ٕٚٔتاريخ العراق، ص 
 . ٛ٘ٔالمعاضيدي، واسط، ص (ٙ)
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، أما في العصر المغولي فان شاغل (ٕ)تقمد ىذه الوظيفة في البصرة خالل العصر العباسي األخير عدد من المشرفين
ثوا ، وزادت أىمية ىذه الوظيفة الن المغول استحد(ٖ)وظيفة المشرف كان يعين من السمطان المغولي وال يعزل إال بأمر منو

م منصب مشرف عام عمى اإلدارة المالية في الدولة االليخانية يدعى باسم )مشرف الممالك(، يعني ٕٓٛٔىـ/ٜٚٙفي عام 
بضبط قضايا وأموال الدولة، وىو مسؤول عن مشرف بغداد الذي كان لديو نائب عنو في كل والية أو)مدينة( ويسمى 

لمغول بيذه الوظيفة ىو رغبتيم في السيطرة عمى الدولة االليخانية بالمشرف أيضًا، ولعل من أسباب اىتمام السالطين ا
والمحافظة عمييا والحصول عمى اكبر كمية من األموال لمعرفتيم بفساد موظفييم اإلداري ين وحجبيم المال عن خزينة 

 . (ٗ)السمطان المغولي
م عندما كان فخر ٜٕٗٔىـ/ٜٗٙوممن تولى وظيفة االشراف في واسط والبصرة شمس الدين محمد زرديان عام 

 . (٘)الدين ابن الطراح صدرًا لواسط والبصرة
 القضاء:  -4

، أما في االصطالح فيو ))منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسمًا (ٙ)إن القضاء في المغة الفصل والحكم
 . (ٚ) لمتداعي وقطعًا لمتنازع((

العربية اإلسالمية، الرتباطيا بحقوق الناس ونشر العدالة،  تعد وظيفة القضاء واحدة من الوظائف الميمة في الدولة
ويجب عمى من يتولى ىذه الوظيفة ان تتوافر فيو الشروط التي تؤىمو لمقيام بيا وىي ان يكون بالغًا، مسممًا، عاقاًل، حرًا، 

 . (ٛ)سميم الجسد، عاداًل، عالمًا بأحكام الشرع
مين، وقد شيدت ىذه المؤسسة تطورًا ممحوظًا في العصر العباسي، اذ فكان القضاء وظيفة أساسية عند العرب المسم

، وتقابل ىذه (ٜ)تم فيو استحداث منصب قاضي القضاة لإلشراف عمى النظام القضائي في الدولة العربية اإلسالمية 
 . (ٓٔ)الوظيفة منصب وزير العدل في وقتنا الحاضر

لمسممين، بينما كانت االحكام الخاصة بيم تستند إلى قوانين اىتم السالطين المغول بالقضاء من خالل رعاياىم ا
 . (ٔ))الياسا( وقد استمر ىذا الوضع حتى عيد السمطان محمود غازان الذي تبنى اإلسالم دينًا رسميًا لمدولة االليخانية

                                                                                                                                                        
 . ٛ٘ٔ؛ المعاضيدي، واسط، ص ٕٛٔفيد، تاريخ العراق، ص  (ٔ)
اريخ وعيون السير، م(، الجامع المختصر في عنوان التو ٕ٘ٚٔىـ/ٗٚٙابن الساعي، ابو طالب عمي بن أنجب )ت (ٕ)

 . ٕ٘ٛ، ٜم؛ جٖٜٗٔتحقيق الدكتور مصطفى جواد، المطبعة السريانية الكاثوليكية، بغداد، 
 . ٙٙ؛ حكام العراق، ص ٕٛرؤوف، االسر الحاكمة، ص (ٖ)
 . ٕٛ؛ رؤوف، االسر الحاكمة، صٓٚخصباك، العراق، ص (ٗ)
 . ٕٕ٘ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (٘)
م(، لسان العرب المحيط، دار الحديث، القاىرة، ٖٔٔٔىـ/ٔٔٚال الدين محمد بن مكرم االنصاري )تابن منظور، جم(ٙ)

 . ٙٓٗ-٘ٓٗ، صٚم، مجمد ٖٕٓٓ
 . ٔ٘ٗ، ص٘؛ القمقشندي، صبح األعشى، جٕ٘ٚ، صٔابن خمدون، العبر، ج(ٚ)
والواليات الدينية، دار الحرية، م(، األحكام السمطانية ٛ٘ٓٔ -ىـٓ٘ٗالماوردي، ابو الحسن عمي بن محمد بن حبيب )ت(ٛ)

 . ٖٔٔ-ٔٔم، صٜٜٛٔبغداد، 
؛ خصباك، ٕٛم، صٜٚٚٔاالنباري، عبد الرزاق، النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي، مطبعة النعمان، النجف، (ٜ)

 . ٚٛ، صمٜٗٚٔ(، بغداد، ٖجعفر حسين، القضاء في العراق في العيد السمجوقي، مجمة الجمعية التاريخية، العدد)
 . ٗٛٔفيد، تاريخ العراق، ص( ٛ٘ٔ)
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مدن  كان قاضي القضاة في العصر المغولي يعين من صاحب الديوان في بغداد، وىو يقوم بتعيين القضاة في
، بينما كان قاضي قضاة الممالك المقيم مع السمطان المغولي يعين القضاة في كافة أقاليم الدولة االليخانية عدا (ٕ)العراق
 . (ٖ)العراق

وممن تولى قضاء البصرة في ىذا العصر القاضي عز الدين أبو العز محمد بن عبد اهلل ابن ابي السعود بن جعفر 
م، وكان عالمًا ٕٓٙٔىـ/ٛ٘ٙتدعي من البصرة ودرس في المدرسة النظامية عام م( اسٖٕٚٔىـ/ٕٚٙالبصري )ت 

، أما القاضي جمال الدين عبد الجبار البصري فقد (ٗ)فاضاًل، متبحرًا في عمم التفسير، وقد ناب في الحكم والقضاء ببغداد
، وبعد (٘)عيد السمطان غازان م فيٜٕٗٔىـ/ٜٗٙكان قاضيًا في البصرة ثم ولي بعد ذلك منصب قاضي قضاة بغداد عام 

م تولى ابنو عماد الدين منصور بن عبد الجبار البصري المعروف بابن سيف العيون منصب ٜٕ٘ٔىـ/ٜ٘ٙوفاتو عام 
 . (ٚ)، وكان عماد الدين عالمًا فاضاًل لو عدة تصانيف منيا )الكافي في اعتقاد( في أصول الدين(ٙ)قاضي القضاة في بغداد

م عين زين الدين محمد الخالدي قاضي القضاة ببغداد، ويبدو انو منح صالحيات واسعة من ٜٕٙٔىـ/ٜٙٙوفي عام 
السمطان المغولي، بمقاضاة من ينكل عن دفع الضرائب التي كان يفرضيا الوكالء والضمناء أو من يمتنع من التنازل عن 

ينيما المنافسة حول المنصب، ويظير ان زين ممتمكاتو وأموالو، فواجو عماد الدين البصري قاضي القضاة السابق ووقعت ب
الدين قاضي القضاة قد تعزز موقفو من المغول لما وجدوا فيو من الطاعة والخدمة لمصالحيم، فضال عن مساعدة أخيو 

الذي كان يشغل صاحب ديوان الممالك، لذلك طالب عماد الدين البصري ))بحقوق ديوانيو(( كان قد  (ٛ)صدر الدين 
وه عندما كان قاضيًا في البصرة، أو انيا اموال متبقية عميو لم يدفعيا فسمم إلى من يستوفي ذلك منو فادى سومح بيا أب

، وبقي فييا إلى ان كشف (ٜ)بعضو في بغداد ثم جاء إلى البصرة الستيفاء الباقي، فيرب واعتصم بالبطائح قرب البصرة
فساده في أعمالو، فقتل عام أمر صدر الدين صاحب الديوان وتالعبو في امر الديوان و  م، عند ذلك ظير ٜٕٚٔىـ/ٜٚٙا 

 . (ٓٔ)عماد الدين البصري وتوجو الى االردو )البالط المغولي( فأعيد إلى القضاء
وىناك عدد من القضاة البصريين كانوا قد تولوا مناصب قضائية في بغداد ومدن العراق األخرى كميم القاضي عماد 

من بن عبد المنعم بن يحيى بن بدران ابن الكواز القاضي المدرس وىو من بيت العمم الدين أبو عبد الممك عبد الرح
م وتولى القضاء ٕٕٛٔىـ/ٔٛٙوالرئاسة، شيد عند قاضي القضاة عز الدين احمد بن الزنجاني في شير ربيع اآلخر عام 

                                                                                                                                                        
 . ٓٔٔحيدر، العراق، ص (ٔ)
 . ٖٖٚابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٕ)
 . ٕٗٗ، صٗالقمقشندي، صبح االعشى، ج (ٖ)
 . ٖٔٗ، ٓٔٗ؛ الحوادث الجامعة، صٖٓٔ-ٜٖٓ، صٔابن الفوطي، مجمع اآلداب، ج (ٗ)
 . ٜٖٙعزاوي، تاريخ العراق، ص؛ الٕٗ٘ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (٘)
 . ٓٛٔ، صٕ، مجمع اآلداب، جٜٕ٘ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص(ٙ)
 . ٕٛٔ-ٓٛٔ، صٕابن الفوطي، مجمع اآلداب، ج(ٚ)
م وكان ٜٕٚٔخـ/ٜٚٙىو صدر الدين احمد بن عبد الرزاق الخالدي صاحب ديوان الممالك، قتمو السمطان غازان عام  (ٛ)

؛ ٖ٘٘سيرة كما قتل أخيو زين الدين في العام نفسو. ينظر: ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، صظالمًا غير محمود ال
 . ٜٖٚالعزاوي، تاريخ العراق، ص

 . ٖٛٚ؛ العزاوي، تاريخ العراق، صٖٗ٘ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص(ٜ)
 . ٖٗٛ؛ العزاوي، تاريخ العراق، صٓٗ٘-ٜٖ٘ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٓٔ)
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بصري، وصف بأنو من بيت العمم ، والقاضي عز الدين أبو الرضا احمد بن عبد الممك بن عبد اهلل الكواز ال(ٔ)ببغداد
حتى عام (ٕ)والعدالة والفقو واألدب، ولي القضاء بمدينة تكريت ثم عزل عنيا وتولى القضاء بمدينة النيل

 . (ٖ)مٕٗٛٔىـ/ٖٛٙ
 النقابة:  -5

النقابة ىي ))موضعة عمى صيانة ذوي االنساب الشريفة عن والية من ال يكافئيم في النسب وال يساوييم في الشرف 
، وأطمق عمى الشخص الذي يتولى النقابة لقب نقيب، وىو مسؤول عن ضبط (ٗ)ليكون عمييم أجمى وأمره فييم أمضى((

انساب االشراف وتدوين مواليدىم ووفياتيم، ومنعيم من ارتكاب المآثم، والمطالبة بحقوقيم ودعوتيم إلى أداء الحقوق 
 . (٘)وغيرىا

، وفي (ٙ)حتى القرن الرابع اليجري ثم أصبح لكل منيم نقيب خاص بيمخضع العباسيون والطالبيون لنقيب واحد 
، (ٚ)أواخر العصر العباسي كانت نقابتا العباسيين والعمويين من الوظائف البارزة التي يتولى الخميفة العباسي تعيين نقيبييما

 . (ٛ)ق ومنيا مدينة البصرةولم تقتصر نقابة العباسيين عمى مدينة بغداد بل كانت ليم نقابة في معظم مدن العرا
، وأطمق عمى نقيب (ٜ)أما في العصر المغولي فقدت نقابة العباسيين أىميتيا بينما ارتفعت مكانة نقابة العمويين

 . (ٓٔ)الطالبيين أو العمويين خالل ىذه المدة اسم نقيب االشراف
يحيى بن ناصر بن محمد بن يحيى  وممن تولى نقابة الطالبيين في العصر المغولي النقيب فخر الدين أبو محمد

العموي البصري، كان من نقباء البصرة وساداتيم وقد وصفو ابن الفوطي بأنو ))كان من أفاضل النقباء وأماثل 
، وتوالىا النقيب قطب الدين أبو الحسن عمي بن كمال الدين أبو الفتح عبد الباقي بن قطب الدين أبي (ٔٔ)العمماء((

نقابة ابنو عماد الدين يحيى بن عمي بن عبد الباقي العموي الحسني البصري، قدم بغداد في رجب ، وبعده تولى ال(ٕٔ)طالب

                                                 
 . ٖٜ-ٕٜ، صٕابن الفوطي، مجمع اآلداب، ج(ٔ)
النيل: بمدة في سواد الكوفة قرب حمة بني مزيد تقع عمى نير النيل الذي يتفرع من الفرات حفره الحجاج بن يوسف  (ٕ)

 . ٖٖٗ، ص٘وسماه بنيل مصر. ينظر: الحموي، معجم البمدان، ج
 . ٜٚ-ٛٚ، صٔابن الفوطي، مجمع اآلداب، ج(ٖ)
 . ٖ٘ٔاألحكام السمطانية، ص الماوردي، (ٗ)
، دار األضواء، بيروت، ٗ؛ البراقي، السيد حسين بن احمد، تاريخ الكوفة، طٗ٘ٔالماوردي، األحكام السمطانية، ص (٘)

 . ٕٕٔ-ٕٕٓم، صٜٚٛٔ
لتأليف ، مطبعة لجنة اٖمتز، أدم، الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع اليجري، ترجمة: محمد عبد اليادي أبو ريدة، ط (ٙ)

 . ٖٕٙ، صٔم، جٜٚ٘ٔلتأليف والترجمة، القاىرة، ا
 . ٖٚخصباك، العراق، ص (ٚ)
 . ٚٙٔ، ٔٙٔ، صٜ؛ ابن الساعي، الجامع المختصر، جٙٓٔ، صٜابن الجوزي، المنتظم، ج (ٛ)
 . ٔٔٔم، صٜٙٛٔالعاني، نوري عبد الحميد، العراق في العيد الجالئري، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  (ٜ)
؛ آل ياسين، محمد حسن، تاريخ ٖٛ-ٖٚ، صٗ؛ القمقشندي، صبح األعشى، جٔٔٔ، صٔابن بطوطة، الرحمة، ج (ٓٔ)

 . ٜٕٔم، صٜٚٙٔالمشيد الكاظمي، مطبعة المعارف، بغداد، 
 . ٖٕٔ، صٖمجمع اآلداب، ج (ٔٔ)
 . ٙٓٗ، صٖالمصدر نفسو، ج (ٕٔ)



 م0220/آيار    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     7العدد/
 

99 

 

 

أبي (ٔ)م ويذكر ابن الفوطي بأنو اجتمع معو في المشيد المقدس الكاظمي عند الشيخ غياث الدين ٕٛٛٔىـ/ٚٛٙعام 
 . (ٕ)اءم( وىو من أبناء النقبٖٜٕٔىـ/ٖٜٙالمظفر عبد الكريم بن احمد بن طاووس )ت

 الخاتمة: 
تناول البحث دراسة األوضاع السياسية والتنظيمات اإلدارية في مدينة البصرة خالل العصر المغولي االليخاني 

 م(. ٖٖٚٔ-ٕٛ٘ٔىـ/ٖٛٚ -ٙ٘ٙ)
لقد عانى العراق في حقبة االحتالل المغولي األمرين من القتل والسمب والتشريد وخربوا مساحات واسعة في معظم 

عن استمرار حاالت الفوضى وفقدان األمن والنظام في عموم مدن العراق ومنيا مدينة البصرة، كما شيدت  مدنو، فضالً 
ىذه المدة وقوف مدن العراق في مجابية التسمط المغولي متمثاًل في العاصمة بغداد وبقية مدن العراق األخرى، باإلضافة 

حيان عن طاعة السمطان المغولي، مما دفعيم إلى تجديد الحمالت إلى دور القبائل العربية التي كانت خارجة في اغمب األ
 العسكرية لمقضاء عمييم وتعرض السكان إلى النيب والقتل. 

ويبدو ان المغول قد اعاروا أىمية كبيرة لمدينة البصرة حيث تم استغالل مواردىا وأمواليا وكان الضمناء والوكالء 
 ذلك في سنوات عديدة من حكميم.  يستوفون األموال بالقوة من السكان وتكرر

أما األحوال اإلدارية ومؤسساتيا فان االحتالل المغولي اقر بعض النظم اإلدارية المتبعة في العصر العباسي األخير 
مع إجراء بعض التعديالت التي تتناسب وطبيعة الحكم المغولي، ولم يعتمد المغول عمى أبناء البالد في تولي الوظائف 

نما اعتمدوا عمى عناصر مغولية وفارسية في إدارة المدن، وليذا نجد أن غالبية الموظفين اإلداري ين ومنيم اإلدارية، و  ا 
)الصدر( في البصرة كانوا من الفرس، وان ظاىرة كثرة تعيين الصدور وعزليم أكثر من مرة والمطالبة باألموال والتعذيب 

ذا عمى عدم استقرار أحوال المدن في ىذه المدة والى انتشار ظاىرة والقتل تمثل أىم خصائص اإلدارة االليخانية ويدل ى
 الفساد اإلداري والمالي في مدن العراق ومنيا مدينة البصرة طيمة فترة االحتالل المغولي. 

 (8ممحق رقم )
 خارطة تبين حدود اإلمبراطورية المغولية

 
 
 
 
 

                                                 
بارزين برع بالفقو والحديث والسير، لو العديد من المصنفات وىو من أسرة عممية مشيورة في الحمة، ويعد أحد عممائيا ال (ٔ)

المصنفات منيا )الشمل المنظوم في مصنفي العموم( و )فرحة الغري( وغيرىا. ينظر: ابن طاووس، غياث الدين عبد 
الكريم، فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين عمي، تحقيق: السيد تحسين آل شعيب الموسوي، مطبعة محمد، قم، 

؛ الخوانساري، محمد باقر الموسوي األصفياني، روضات الجنات في أحوال العمماء والسادات، ٖٕ-ٕٕ، صمٜٜٛٔ
 . ٖٙ٘، صٖ، إيران، د. ت، مجمد ٕصححو وفيرسو محمد عمي الروضاني األصبياني، ط

 . ٜٛٔ، صٕمجمع اآلداب، ج (ٕ)
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 ( تشكيالت العراق اإلدارية5ممحق رقم )
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 (3ممحق رقم )
 سالطين الدولة اإلليخانية

 مدة حكمه اسم السمطان ت
 مٕ٘ٙٔ-ٕٗ٘ٔىـ/ٖٖٙ-ٔ٘ٙ (ٔ)ىوالكو بن تولي بن جنكيز خان ٔ
 مٕٕٛٔ-ٕ٘ٙٔىـ/ٔٛٙ-ٖٖٙ (ٕ)أباقا خان بن ىوالكو خان ٕ
 مٕٗٛٔ -ٕٕٛٔىـ/ٖٛٙ-ٔٛٙ (ٖ)احمد تكودار بن ىوالكو خان ٖ
 مٜٕٔٔ-ٕٗٛٔىـ/ٜٓٙ-ٖٛٙ (ٗ)ارغون خان بن اباقا خان ٗ
 مٜٕ٘ٔ-ٜٕٔٔىـ/ٜٗٙ -ٜٓٙ (٘)كيخاتوخان بن أباقا خان ٘
 مٜٕ٘ٔىـ/ٜٗٙ (ٙ)بايدو خان بن طراغاي بن ىوالكو خان ٙ
 مٖٗٓٔ-ٜٕ٘ٔىـ/ٖٓٚ-ٜٗٙ (ٚ)السمطان محمود غازان بن أرغون خان ٚ
 مٖٙٔٔ-ٖٗٓٔىـ/ٙٔٚ-ٖٓٚ (ٛ)اوليجاتو )محمد خدابنده( بن ارغون خان ٛ
 ٖٖٙٔ-ٖٙٔٔىـ/ٖٙٚ-ٙٔٚ (ٜ)ابو سعيد بن اولجايتو ٜ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٖٗٛ، ٖٔٔالجامعة، ص؛ ابن الفوطي، الحوادث ٖٔٗ، ٖٕٗ، صٔاليمداني، جامع التواريخ، ج (ٔ)
 . ٕٚٗ-ٙ٘ٗ؛ ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، صٖ، صٔاليمداني، جامع التواريخ، ج (ٕ)
 . ٕٚٗ، ٙ٘ٗ؛ ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص ٕٜ، صٔاليمداني، جامع التواريخ، ج (ٖ)
؛ ابو الفداء، ٖٓ٘ ،ٕٚٗ؛ ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، صٕٙٔ، ٕٙٔ، صٔاليمداني، جامع التواريخ، ج (ٗ)

 . ٕٙ، ٙٔ، صٗالمختصر، ج
 . ٕٔ٘، ٖٓ٘؛ ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، صٜٙٔ، صٔاليمداني، جامع التواريخ، ج (٘)
 . ٖٕ٘، ٕٔ٘ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (ٙ)
 . ٓ٘، صٗابو الفداء، المختصر، ج (ٚ)
 . ٔٛ، صٗم. ن، ج (ٛ)
 . ٛٔٔ، ٔٛ، ٗم. ن، ج (ٜ)



 م0220/آيار    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     7العدد/
 

102 

 

 

 (4ممحق رقم )
 قائمة تتضمن صدور األعمال البصرية في العصر المغولي )اإلليخاني(

 سنوات صدارته الصدر ت
 مٜٕ٘ٔىـ/ٚ٘ٙ (ٔ)سراج الدين بن البجمي ٔ
ىمذان في م كان نائبًا عن الممك فخر الدين منوجير ابن ممك ٕٕٙٔىـ/ٓٙٙ (ٕ)فخر الدين مظفر بن الطراح  ٕ

 واسط ثم أضيفت إليو صدارة قوسان والبصرة
 مٕٛٚٔ-ٕٚٚٔىـ/ٚٚٙ-ٙٚٙ (ٖ)الممك ناصر الدين قتمغ شاه الصاحبي ٖ
 مٜٕ٘ٔىـ/ٜٗٙ )مرة ثانية((ٗ)فخر الدين مظفر بن الطراح ٗ
-ٖٗٓٔىـ/ٙٔٚ-ٖٓٚنائب السمطنة بالبصرة في عيد السمطان خدابنده ) (٘)عز الدين ابو طالب الدلقندي ٘

 م( ٖٙٔٔ
 م(ٖٖٙٔ-ٖٙٔٔىـ/ٖٙٚ-ٙٔٚكان عمى البصرة في عيد السمطان ابو سعيد ) (ٙ)ركن الدين الفارسي التوريزي ٙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٖٛٙوطي، الحوادث الجامعة، صابن الف (ٔ)
 . ٕٗ٘، ٖٓٛالمصدر نفسو، ص (ٕ)
 . ٜٙٗالمصدر نفسو، ص (ٖ)
 . ٕٕ٘المصدر نفسو، ص (ٗ)
 . ٜٖٚ؛ رؤوف، األسر الحاكمة، صٔٗٗ؛ العزاوي، تاريخ العراق، صٜٖٔ-ٖٛٔابن عنبو، عمدة الطالب، ص (٘)
 . ٕٓٔاالعظمي، مختصر تاريخ البصرة، ص (ٙ)


