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باد الكوردي أبو عبد اهلل احلسني بن دوستك وصراعاته مع األمري 

 م( 990 -977هـ/380-367البويهي عضد الدولة وأوالده )

   محد سعيد َأأ.م.د.عمر 

 27/10/2019 تأريخ القبول:       1/10/2019 تأريخ التقديم:
 :موقف باد الكوردي من األمير عضدالدولة البويهي :المبحث األول

، ومعنى باد الريح ، فسمي (1)اهلل الحسين بن دوستك ولقبه بـذلك )باد الكوردي( هو أبو عبد 
حراز االنتصارات . كان باد من (3). وكنيته أبو عبد اهلل (2)األمير بذلك لخفته في الحركة وا 

،وهو من أهالي جبال باحسمى من والية حيزان  (4)الكرد الحميدية القاطنة بنواحي الموصل
، (1)هر بغزواته في مناطق الثغور فكان يقوم بغارات على الحدود البيزنطيةاشت (5)والمعدن

                                                 

  الموصل/ جامعة دا اآلقسم التاريخ/كلية . 
،تأريخ الفارقي، تحقيق: بدوي عبد اللطيف عوض، دار  م(1181هـ/577الفارقي، أحمد بن يوسف بن علي )ت(1)

 .50 -49، م(1974الكتا  اللبناني )بيروت: 

 .35/ 1 )د/م:د/ت(،، الدولة الدوستكية ، عبد الرقيبيوسف ،( 2)

،ذيل تجار  األمم، تحقيق: هـ. ف أمدروز،مطبعة  م(1059هـ/488محمد بن الحسين الروذراواري )تأبو شجاع، (3)
ابن خلدون، عبد ).(لباحثين كانت كنية باد )ابو شجاع. عند بعض ا 84/ 3، (1919التمدن الصناعية )مصر: 

للطباعة والنشر  ،تأريخ ابن خلدون، مؤسسة جمال م(1405هـ/808الرحمن بن محمد بن خلدون المغربي )ت
،تأريخ الدول اإلسالمية ومعجم األسر الحاكمة، دار سليمان، أحمد السعيد  ؛ 252 -251/ 4 ،م(1979)بيروت: 

 (.251/ 1، المعارف )مصر: د/ت(

 الفارقي) .د الحاربختي ور ن باد ينتمي إلى الكإ، اما الفارقي يذكر :  184/ 3، ذيل تجار  االمم ،  أبو شجاع( 4)
المقريزي، أبو العباس تقي الدين حدى فروع القبيلة الحميدية . )إن الحاربختي هي أ( . ويعتقد 49الفارقي ، تاريخ ،

/ 1 م(،1976السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد مصطفى زياد )مصر:  م(.1441هـ/854أحمد بن علي )ت
43.) 

 م(1261هـ/660أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة )ت ابن العديم، كمال الدين؛  50، تاريخ الفارقي ،  الفارقي( 5)
،  زنار عبد السالم،  حكيمعبد ال؛  110/ 3 ،م(1951،زبد الحل  في تأريخ حل ، تحقيق: سامي الدهان )دمشق: 

مدينة واقعة في ديار بكر،تكثر فيها األشجار وحيزان:.111م(،2007)سبيريز:ابن العبري مصدرًا لدراسة تاريخ الكرد ، 
م(، معجم البلدان، 1228هـ/626ساتين، فضاًل عن البلوط والفندق.)ياقوت الحموي ، أبو عبد اهلل شها  الدين )توالب

قرية من قرى زوزن من نواحي نيسابور.)ياقوت الحموي، والمعدن:  (.2/331دار إحياء التراث العربي )بيروت: د/ت(،
 (.5/124معجم البلدان،
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م( قبل أن يفد إلى الموصل ، وقبل توسع البويهيين في 949هـ/ 339وكان ذلك في سنة )
إقليم ديار بكر مما يدل على أنه توسع في المناطق الكوردية المتآخمة للحدود البيزنطية من 

نه تغل  على منطقة 955هـ/ 345ش ، ومالذكرد في سنة )منطقة بدليس ، خالط ، أردي م( وا 
كبيرة ، ولذا اهتم بشأنه األمير عضد الدولة وخاف من احتمال توسعه في المستقبل، فلما 

م( بعد 978هـ/ 368استطاع عضد الدولة البويهي دخول الموصل والسيطرة عليها في سنة )
نده األمير باد الكوردي بواسطة القائد أن هزم ابن عمه عز الدولة والحمدانيين ،حضر ع

البويهي زيار بن شهراكويه لتقديم فروض الطاعة والوالء، فخاف باد من بطش عضد الدولة 
وهر  ، فسأله أصحابه عن سب  هروبه فقال: ))شاهدت رجاًل ظننت أن ال يبقى عليَّ بعد 

ألنه رأى فيه رجاًل  حصولي في يده(( ، فأرسل عضد الدولة في طلبه وأراد أن يقبض عليه
.وغادر  (2)))ذو بأس وشدة وغدر وال يجوز اإلبقاء عليه((. إال أن باد تمكن من االفالت منه

الموصل واستقر في منطقة حيزان والمعدن أماًل في السيطرة على ديار بكر وتأسيس إمارة 
 .(3)خاصة به

والموصل قبل ان يستولى  ويبدو أن باد الكوردي كان يتمتع بمكانة ونفوذ في ديار بكر    
عضد الدولة على تلك المناطق بدليل حضوره كأحد الرؤساء عند عضد الدولة بالموصل ، 
فلعله اراد إظهار الطاعة له ليبقى متمتعا بسلطاته في المنطقة وأراد عضد الدولة من وراء 

ى وجود إحضاره استمالته أوالقبض عليه ، وأما حضوره بواسطة زيار بن شهراكويه يدل عل
. وهناك من أضاف بأن عزم عضد الدولة  على قتل باد (4)عالقات مسبقة بينه وبين البويهيين

                                                                                                                         

ابن األثير، عز الدين أبو  ؛ 51 -49، تاريخ الفارقي ،  الفارقي؛  84/ 3، مم ، ذيل تجار  األ أبو شجاع( 1)
،الكامل في التأريخ، دار صادر، دار بيروت م(1232هـ/630الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري )ت

 . 35/ 9، م(1966)بيروت: 

 .55/ 1، الدولة الدوستكية ، يوسف ؛14/ 9، الكامل ،  ابن األثير( 2)

 -239 ،م(2005،اإلمارات الكردية فـي العصـر العباسـي الثـاني، دار سـبريز للطباعـة والنشـر )أربيـل: رعي، فرست م(3)
240. 

م(، رسـالة ماجسـتير 1055-945هـ/447-334،االمارات الكوردية في العهد البويهي ) قادر محمد حسن(4)
، بـالد هكـاري يش يوسـف حسـن هروي، درو ،  100، م(1999منشورة، كلية اآلدا  )جامعة صالح الـدين: 

 .  92 (، 2005،دراسة سياسية حضارية،مطبعة وزارة التربية،)اربيل :
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أو اعتقاله دل على أنه لم يبادر إلى الترحي  بالنفوذ البويهي ، وقد شعر بذلك األمير البويهي 
صل بواسطة ولهذا أراد التخلص منه ، كما أن تأخره لمقابلة األمير البويهي ثم مجيئه إلى المو 

نه كان يفكر في تأسيس إمارة مستقلة  زيار بن شهراكويه يعني أنه لم يكن على وئام معه، وا 
. لذا فإن العالقة بين باد وعضد الدولة لم تكن جيدة ، فكان باد (1)ومجابهة للسلطة البويهية

 يحذر من عضد الدولة وكان يتوقع الشر منه ، لذلك لم يقدم عليه إال بتوسط زيار بن
 .(2)شهراكويه

وبعد أن استحكم العداء بين عضد الدولة وباد ، عمد األخير إلى التقار  مع اإلمبراطور  
البيزنطي باسيليوس حتى يتفرغ للتوسع في المناطق الكوردية التي استحوذت عليها القوات 

راطورية . ومن المحتمل أن تكون بين باد واالمب (3)البويهية ويستعد للتصادم معهم ومجابهتهم 
البيزنطية اتفاقية ضد البويهيين تشد بموجبها الدولة البيزنطية أزر األمير باد وتساعده بجيوشها 
في مقاتلة البويهيين في سبيل تأسيس إمارته الخاصة به وتمكنه من الدخول إلى أراضيها في 

 .(4)حالة اندحاره وانتصار البويهيين
ة إلى جان  باد ومساعدته أن اإلمبراطور والسب  في وقوف اإلمبراطورية البيزنطي   

باسيليوس كان يقصد من ذلك مناورة سياسية وتهديدًا لألمير البويهي بالمثل ،إذ أن بقاء 
)ورديس السقالروس( الثائر البيزنطي في األراضي البويهية كان يشكل تهديدًا اإلمبراطور من 

رساله إلى األراضي البيزنطية احتمال تقديم األمير البويهي المساعدات العسكرية والم الية له وا 
. إن عالقة باد بالبيزنطيين اقلقت السلطة البويهية حتى طال  عضد الدولة من (5)للقيام بالثورة

االمبراطور البيزنطي إدخال إمارته ضمن األراضي التي تدخل في نطاق الهدنة اي االعتراف 
ًا وعدم التعامل كإمارة مستقلة أو إقليمًا باإلمارة البويهية عليها وقطع عالقاته معها نهائي

 .(6)مستقالً 
                                                 

 . 54/ 1، الدولة الدوستكية ، يوسف (1)

 .84/ 3مم ، ، ذيل تجار  األ أبو شجاع  (2)

 .62/ 1، الدولة الدوستكية ،  يوسف (3)

 . 63/ 1، الدولة الدوستكية ، يوسف (4)

 .63/ 1ة الدوستكية ، ، الدول يوسف (5)

 .66/ 1، الدولة الدوستكية ، يوسف (6)



 م( 990 -977هـ/380-367باد الكوردي أبو عبد اهلل احلسني بن دوستك وصراعاته مع األمري البويهي عضد الدولة وأوالده ) 

 أ.م.د.عمر َأمحد سعيد                                                                                                                                        

 340 

وقبل وفاة عضد الدولة ازداد خطر باد على البويهيين بالموصل، فقد اعترف عامل     
البويهيين فيها أبو المطرف للقائد البويهي أبو القاسم سعد الحاج  بأنه راسل باد بقصد اقناعه 

فأثار ذلك مخاوف عضد الدولة فأرسل إلى  . (1)بالكف عن مكاشفة البويهيين بالحر 
م( يفاوضه بتسليمه ورديس الثائر 1080هـ/ 370األمبراطور البيزنطي باسيليوس في سنة )

مقابل الحصول على بعض االمتيازات ، فأرسل عضد الدولة مندوبه ابن شهرام إلى 
قد هدنة م( للتفاوض مع األمبراطور البيزنطي وع1082هـ/ 372القسطنطينية في سنة )

لمدةعشر سنوات ، وكانت أهم شروط عضد الدولة أن يسلمه البيزنطيون عدة حصون من 
إقليم ديار بكر كانوا قد أخذوها من المسلمين قبل العصر البويهي ، والمطالبة بانسحا  الدولة 
البيزنطية من التدخل في شؤون إمارة سعد بن سيف الدولة الحمداني التي مركزها حل  والتي 

ت تحت حمايتها وتدفع اليها الخراج ، واالعتراف بكونها جزءًا من األراضي البويهية  كان
، والشرط الثالث الذي يهمنا هو المطالبة بإدخال إمارة باد المسماة  بـ)بلد باد( (2)وتسليمها إليها

 ضمن نطاق الهدنة واالعتراف بكونها جزء من الدولة البويهية وقطع عالقتها معها أو التخلي
. وافق االمبراطور البيزنطي على هذه الشروط لكن الهدنة لم تقترن بتوقيع (3)عن حمايتها

م( عق  رجوع مندوبه ابن شهرام إلى بغداد 982هـ/ 372عضد الدولة إذ انه توفي في سنة )
 .(4)ومعه مندو  االمبراطور البيزنطي نفقور كانكلس 

شرف الدولة،  الدولة )صمصام الدولة، موقف باد الكوردي من أوالد عضد المبحث الثاني
 بهاء الدولة(

استغل األمير باد الكوردي وفاة األمير عضد الدولة فقام بتوسيع نفوذه في ديار بكر ،     
وبما أن تلك المناطق كانت بيد السلطة البويهية فأنه دخل في قتال مع قواتها وجرت بينهم 

لالستيالء على بعض المدن والمناطق  حرو  ومعارك ولم يلق باد الكثير من الصعوبات
كمدينة أرجيش ومن ثم آمد وميافارقين ومناطق أخرى في ديار بكر، فانتزعها من يد 

                                                 

 .83/ 3مم ، ، ذيل تجار  األ أبو شجاع( 1)

 .39 -36/ 3مم ، ، ذيل تجار  األ ابوشجاع( 2)

 .67/ 1، الدولة الدوستكية ، يوسف (3)

 .68/ 1، الدولة الدوستكية ، يوسف (4)
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. كما وانتفض العامة في نصيبين ضد أبي علي الحسن بن بشر الراعي الوالي  (1)البويهيين
الكورد على نصيبين، البويهي الذي كان ظالمًا فاستطاع أهالي المنطقة قتله وسيطر أحد قادة 

. وبهذا أصبحت سلطة  (2)الذي ما لبث أن أعلن طاعته ووالءه لألمير باد الكوردي ولحق به
 .(3)باد واسعة تشمل جميع ديار بكر والجزيرة ونصيبين

وصلت هذه األخبار إلى األمير صمصام الدولة الذي جاء إلى الحكم خلفًا ألبيه         
د وأحس بالخطر الذي يشكله األمير باد ، فحاول أواًل تألي  الدولة عضد الدولة على إمارة بغدا

البيزنطية علية وقطع عالقتها به ، فعمل على اعادة النظر في االتفاقية التي كانت بين ابيه 
عضد الدولة واالمبراطور البيزنطي ولم يوقعها عضد الدولة وأجرى بعض التعديالت عليها 

اقطاعات باد إلى البويهيين بشرط عدم تقديم اإلمبراطورية واستعفى صمصام الدولة عن ضم 
البيزنطية أية مساعدة لباد أو تقديم مأوى له في حالة خسارته أمام البويهيين. وكان توقيع هذه 

 .  (4)االتفاقية في القسطنطينية 
عمل كانت بيزنطة في الظاهر مع البويهيين لكنها في الباطن تساند باد ألن اآلخر كان ي     

ن أراضي باد ستضم إلى أراضي البويهيين فإن ذلك كانت خدعة  مرتها ، وا  تحت إشرافها وا 
دبلوماسية بيزنطية ،وليس ثمة شك في أن البويهيين كان بوسعهم بالكاد إخضاع باد لسلطتهم 

 .(5)وكانت بيزنطة بدورها على قناعة بذلك
هور عالقته باالمبراطوية البيزنطية، بل وعندما لم تؤثر هذه االتفاقية على باد ولم تتد       

بالعكس فقد نشط أكثر من ذي قبل ، فأرسل صمصام الدولة إلى باد يفاوضه ويغريه عن 
طريق رسوله وهو قائده أبا حر  الذي كان على عالقة وثيقة بباد "وأشار عليه أن يدخل تحت 

                                                 

،النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر  م(1469هـــ/874ابــن تغــري بــردي، جمــال الــدين أبــو المحاســن )ت(1)
ـــاهرة: د/ت( ـــة  أرشـــا  ، بوالديـــان؛ 121/ 4 ،والقـــاهرة، وزارة الثقافـــة واإلرشـــاد القـــومي )الق ، األكـــراد فـــي حقب

الخالفــة العباســية فــي القــرنين العاشــر والحــادي عشــر الميالديــين ، ترجمــة: الكســندر كشيشــيان، الــدار الوطنيــة 
 .118، (2009الجديدة )دمشق: 

 .  83/ 3مم ، ، ذيل تجار  األ أبو شجاع( 2)

 .52 -51، تاريخ الفارقي ، لفارقي ( ا3)

 . 39/ 3مم ، ، ذيل تجار  األ أبو شجاع( 4)

 .140كراد في حقبة الخالفة العباسية ، ، األ بوالديان(  5)
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" م الدولة فلم يفعلحكم صمصام الدولة ويسايره ويحصل على أهدافه واقطاع له من صمصا

(1). 
وأمام هذه التطورات زادت مخاوف األمير صمصام الدولة من تعاظم نفوذ باد فقرر       

إرسال حملة عسكرية للقضاء عليه، وجعل على مقدمتها القائد البويهي أبو سعد بن بهرام بن 
لباد لذلك لم  أردشير، وعندما وصل أبو سعد الموصل كان العامل البويهي أبا المطرف موالياً 

يهتم به وتقدم أبو سعد مسرعًا لمالقاة باد في ميافارقين ، وهذا ما جعل القائد الكوردي على 
نصيبين يلتحق بباد في ميافارقين ، ثم التقى أبو سعد مع باد في ميافارقين فأقتتال وكانت 

 .(2) ر باد(هزيمة الجيش البويهي وأسر جماعة من أصحا  أبي سعد من الديالمة ، )وقوي أم
ثم قرر صمصام الدولة إرسال جيش آخر وأسند قيادته إلى أبي القاسم سعد الحاج  وسيره   

. ثم قاد قواته شمااًل لمقاتلة (3)ضد باد ، فلما وصل الموصل قبض على واليها أبي المطرف 
باد ، وخوفًا من استيالئها على الموصل ، ثم التقى الجيشان في باجاليا الواقعة على 
خابورالحسينية شمال الموصل ، فهزم الجيش البويهي وأسر الكثير من أفراده : "وقتل باد 
بعض األسرى صبرًا" ، ثم سار باتجاه الموصل وسبقه إليها أبي القاسم سعد ، لكن أهلها ثاروا 
عليه لشدة معاناتهم على يد الديالمة، فهر  أبو القاسم ونجا بنفسه إلى تكريت ، واستطاع باد 

م( بمساعدة أهالي المنطقة حيث وقفوا معه ضد 983هـ/ 373دخول إلى الموصل في سنة )ال
ثم اطلق سراح أبا مطرف من سجنه واستوزره لكي يتولى إدارة المدينة نائبًا عنه  (4)الديالمة

، أخذ بعدها  (5)ولينظم شؤونها االدارية ، ثم تفرغ للسيطرة على أعمال الموصل وجباية خراجها
                                                 

 .53، تاريخ  الفارقي ،  الفارقي( 1)

 .36 -35/ 9، الكامل ،  ابن األثير؛  83 /3مم ، ، ذيل تجار  األ أبو شجاع(  2)

 .85/ 3مم ، ، ذيل تجار  األ أبو شجاع( 3)

: تعنــي )بــاجلي( باللغــة الكرديــة وهــي قريــة  وباجاليــا؛  86 -85/ 3مــم ، ، ذيــل تجــار  األ أبــو شــجاع( 4)
( ، 1)، الدولــة الدوســتكية ، هــامش  يوســفواقعــة شــرقي قضــاء زاخــو علــى الضــفة اليســرى لنهــر الخــابور ) 

عمال الموصل في شرقي نهر دجلة وهو نهر من الجبال عليه عمـل واسـع فـي أ: من  خابور الحسينية(، 92
، معجم البلدان  ياقوت الحمويشمال الموصل في الجبال له نهر عظيم يسقى عمله ثم يص  في نهر دجلة )

 ،2/335.) 

 .86مم ، ، ذيل تجار  األ أبو شجاع( 5)
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دعم الخالفة العباسية عن طريق السيطرة على بغداد وطرد البويهيين منها : "وحدث  يفكر في
زالة الديلم عنها  .(1" )نفسه بالتغل  على بغداد ، وا 

عَد أبوشجاع باًد أحد أمراء األطراف ابتداءًا من دخوله الموصل والسيطرة على أطرافها   
أحد المتمردين . وعليه فإنه يمكن عَد م( بعد أن كان 983هـ/ 373وطرد البويهيين في سنة )

م( التي حقق فيها باد النصر على السلطة البويهية 983هـ/ 373ابتداء هذه اإلمارة في سنة )
 .(2)، ودخل فيها الموصل وصار يفكر في التغل  على بغداد

.  (3)وقد تخوف صمصام الدولة من هذا األمر خوفًا شديدًا وأهتم بأمره وشغله عن غيره  
يقافه عند حده ، فع مل هذه المرة مع وزيره ابن سعدان على االهتمام بأمره ووضع حد لنفوذه وا 

فجهزا جيشا وجعل على مقدمته القائد البويهي زيار بن شهراكويه وجهزاه بالرجال والسالح 
والعدد واألموال ثم سار بجيشه لمالقاة باد ورجاله ، في المقابل استعد باد لمواجهتهم وخرج 

م( فانهزم باد وأتباعه وأسر كثير من 984هـ/ 374م والتقى الجيشان في صفر من سنة )إليه
جنده ، وكان من بين األسرى أهل باد وحملوا جميعًا إلى بغداد، فشهروا بهم وملك البويهيون 

. ثم أرسل زيار جيشًا آخر بقيادة أبي القاسم سعد الحاج  لمطاردة باد الذي هر   (4)الموصل
لمعركة بعد خسارته تاركًا الموصل متوجهًا إلى معقله في با  حيزان والمعدن من ساحة ا

فعادت الموصل إلى حكم البويهيين ، وقد خسر باد العديد من أصحابه ، فأخذ يجمع الرجال 
، الستعادة مدن ديار بكر األخرى وصد أعدائه من البويهيين ، فقام زيار  (5)من أطراف بالده

جيش بقيادة أبي القاسم  سعد الحاج  في طل  باد وسلكوا على جزيرة بن شهراكويه بإرسال 

                                                 

، تـأريخ مختصـر م(1286هــ/685يوس أبو الفـر  بـن أهـرون الببيـب الملبـي )تابن العبري، غريغور (1)
، م(1983الدول، وقف على تصحيحه وفهرسته: األ  أنطوان صالحاني اليسوعي، دار الرائد اللبناني )لبنان: 

، ، ابـن العبـري ، مصـدرًا  لدراسـة تـاريخ الكـورد  محكـيعبـد ال؛   36 -35/ 9، الكامـل ،  ابن األثير؛  300
168. 

 .244، اإلمارات الكردية في العصر العباسي الثاني ، مرعي ( 2)

 .36/ 9، الكامل ،  ابن األثير؛  86/ 3مم ، ، ذيل تجار  األ أبو شجاع( 3)

 . 39 -38/ 9، الكامل ،  ابن األثير( 4)

 .86/ 3مم ، ، ذيل تجار  األ أبو شجاع( 5)
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، وأرسل إلى نصيبين قوة من الشاكرية ،أحد أصناف الجند، وكانت تحت قيادة  (1)ابن عمر 
شكر الخادم لكن الجند األتراك الذين كانوا مع شهراكويه قد د  فيهم الشقاق واختلف بعضهم 

، الذي قوى أمره ، كما أن الجيش البويهي  (2)السير إلى باد على مقدميهم فلم يطاوعوهم على 
الذي كان تحت إمرة أبي القاسم سعد لم يكن يقتصر على الديلم وحدهم بل ضم عناصر أخرى 

 .(3)كاألكراد واألتراك والعر  ، ومثل هذا الجيش تصع  السيطرة عليه
، وبقت العالقة بينه  (4)كر حوله فشلت الحملتان وبقي باد في ديار بكر يجمع الناس والعسا   

، وكان سب  فشل الحملتين الخوف والرهبة التي زرعها األمير  (5)وبين أبي القاسم سعد عدائية
،فضاًل عن توغل  (6)باد في قلو  الجيش البويهي إثر خسارته لمعركتي ميافارقين وباجاليا

بتعادها عن قواعدها الرئيسة في الجيش البويهي في المناطق الداخلية الموالية لألمير باد وا
 .(7)بغداد والموصل األمر الذي افضى بجنودها على العصيان

وأمام هذه التطورات كت  الوزير ابن سعدان إلى سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان   
يطل  منه مساعدته في حربه ضد باد مقابل تسليمه ديار بكر كما كانت على عهد والده، 

بإرسال جيش إلى ميافارقين ، ولكن هذا الجيش فشل في مقاتلة باد ولم يصمد فلبى هذا طلبه 
، ويظهر أن باد دخلها قبل أن يصل إليها ابن حمدان الذي عاد بأصحابه إلى  (8)أمام مقاومته

 . (9)حل 

                                                 

 .39 -38/ 9، الكامل ،  ابن األثير( 1)

 .  39 -38/ 9، الكامل ،  بن األثيرا( 2)

،االمارة المروانيـة فـي ديـار بكـر والجزيـرة ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ، كليـة  محمود ياسين التكريتي (3)
 .66، م( 1970اآلدا  )جامعة بغداد : 

 . 39/ 9، الكامل ،  ابن األثير( 4)

 .66، اإلمارة المروانية ،  التكريتي(  5)

 .85 -83/ 3مم ، ذيل تجار  األ،  أبو شجاع( 6)

 .245، اإلمارات الكردية في العصر العباسي الثاني ،  مرعي( 7)

 .39/ 9، الكامل ،  ابن األثير؛  86/ 3مم ، ، ذيل تجار  األ أبو شجاع( 8)

 . 39/ 9، الكامل ،  ابن األثير( 9)
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بعد أن فشل البويهيون وحلفاؤهم الحمدانيون في إحباط محاوالت باد والقضاء عليه ، عمدوا    
خدام أسلو  المؤامرة ، فأرسل األمير سعد الدولة أحد أتباعه إلى باد لقتله ، فدخل إلى است

خيمته فضر  بسيفه على وسادته ظانًا أنه رأسه ولكن الضربة أصابت ساقه، فصاح باد 
عداد الرجال  وهر  الرجل ، فمرض باد ولكن هذا األمر لم يثن من عزيمته عن جمع جيشه وا 

. ولم يشغل بادًا في هذه األثناء شيء سوى محاربة البويهيين، حوله لمواجهة البويهيين
واستمرت الحال بينه وبينهم إلى أن راسل زيار بن شهراكويه يطل  منه الصلح ، فوافق األخير 
على ذلك بسب  اخفاق محاوالتهم في القضاء عليه بما فيها تعبئة الجيش لحربه أو محاولة 

ير حل معه وال سيما ان باد أشغل السلطة البويهية واتعبها ، اغتياله ، فرأوا بعدها أن الصلح خ
فضاًل عن أن وقت الحر  معه قد طال ، وفي النهاية تم الصلح على أن تكون لباد ديار بكر 

، وبهذا غدا جزءًا من بالد هكاري ضمن مناطق نفوذ (1)والنصف الغربي من جبل طورعابدين
تفاقية نصيبين إلى حد بعيد حدود المنطقة التابعة . وهكذا أوضحت ا (2)البويهيين مرة أخرى

. أما أبو  (3)لألمير باد التي ضمت مدن ديار بكر وميافارقين وحصن كيفا وغيرها من المدن
القاسم سعد الحاج  فإنه رجع إلى الموصل وبقي واليًا عليها لصمصام الدولة ، اما زيار بن 

 . (4)شهراكويه فغادر إلى بغداد

                                                 

: بلـــدة مـــن وبورعابـــدين.  39/ 9؛ ابـــن األثيـــر ، الكامـــل ،  87/ 3( أبـــو شـــجاع ، ذيـــل تجـــار  االمـــم ، 1)
أعمـــال نصـــيبين فـــي بطـــن الجبـــل المشـــرف عليهـــا  المتصـــل بجبـــل الجـــوري، وهـــي قصـــبة كـــورة فيها.)يـــاقوت 

 (.4/48الحموي، معجم البلدان،

 .94، بالد هكاري ، هروري (  2)

 .246، اإلمارات الكردية في العصر العباسي الثاني ،  مرعي( 3)

 أشـار إلـى  ن الفـارقيأ. غيـر  39/ 9، الكامـل ،  ابـن األثيـر؛  87/ 3مم ، أل، ذيل تجار  اأبو شجاع ( 4)
ن الشــخص الــذي تــولى مراســلة بــاد  حــول أن قائــد الحملــة لقتــال بــاد هــو الــوزير أبــو الحســن علــي المغربــي و أ

ة ( . وحـول حملـ57) تـاريخ الفـارقي ، . هالصلح هو أبو القاسم سعد بن محمـد الحاجـ  ولـيس القائـد شـهراكوي
قـر  إلـى أشجاع وابـن األثيـر التـي نقلهـا منـه  يمن كتا  الفارقي . لكن رواية  أب 54 -53الوزير ينظر: ص

هــو قائــد الحملــة لقتــال بــاد وهــو الــذي تــولى مراســلة بــاد وكــان بصــحبته ســعد  هراكويين شــإوالســيما ،الصــحة 
نــه قــاد حملــة  صمصــام الدولــة أ ريخيــةأمــا المغربــي الــوزير فــال تــذكر المصــادر التاالحاجــ  والــي الموصــل ، 

 (. 69، اإلمارة المروانية ،  التكريتيلقتال باد . ) 



 م( 990 -977هـ/380-367باد الكوردي أبو عبد اهلل احلسني بن دوستك وصراعاته مع األمري البويهي عضد الدولة وأوالده ) 

 أ.م.د.عمر َأمحد سعيد                                                                                                                                        

 346 

كورد الهكارية بتلك االتفاقية فقرروا التوجه إلى الموصل وكان واليها أبو القاسم لم يرَض ال  
سعد الحاج  فأخذوا أمواًل كثيرة فلما سمع باد بذلك الهجوم ، هاجم الهكارية لياًل وقتل العديد 
منهم وأسر بعضهم واسترجع ما أخذوه من الموصل، فتخلص الوالي البويهي وأهالي الموصل 

 .(1" )أصبح باد محبوبًا لدى أهالي الموصل : "فحصل له في قلوبهم محبة عظيمة منهم وبذلك
ثم سادت المنطقة أوقاتًا من الهدوء والسالم بعد تلك المعاهدة، أصبحت العالقات بين باد   

 . (2) م(987هـ/ 377والسلطة البويهية قوية استمرت إلى سنة )
المنوال ، فقد عادت مرة أخرى إلى التدهور ، ففي  لم تستمر العالقة الودية طوياًل على هذا   

م( توفي سعد الحاج  والي الموصل ، وأرسل األمير شرف الدولة القائد 987هـ/ 377سنة )
البويهي أبا نصر خواشاذه واليًا على الموصل واطرافها ، فاستغل األمير باد الوضع الجديد 

ين ، أي أنه أخل باتفاقية نصيبين فقاد جيشه فاستولى على الجزء الشرقي من طور عابد
"وتجدد لباد بن دوستك مع وفاة سعد الحاج  طمع في التغل  على البالد فسار إلى طور 

. وثمة سب  أخر وقف وراء تجدد الخالف بين  (3" )عابدين وهو جبل مطل على نصيبين
قطعت األمير باد منطقتي الجزيرة ) جزيرة ابن الطرفين، إذ أن السلطة البويهية كانت قد أ

.  (4)عمر( وطور عابدين ثم طل  األمير بهاء الدولة من باد إعادة المقاطعتين ، فلم يفعل
وهذا ما أدى إلى نشو  القتال بينهما ، فتقدم بجيشه إلى جبل طور عابدين المطل على 

لموصل أبو نصر خواشاذه بذلك . ثم وصلت االخبار إلى الوالي البويهي على ا (5)نصيبين
التطور، فأرسل إلى شرف الدولة البويهي في بغداد يطل  منه العون والنجدة ، فأرسل إليه قوة 
قليلة ، لذا تجن  خواشاذه االصطدام مع باد خوفًا من ان تجري األمور مع باد على ما جرت 

. (6)عركة باجاليا أيضًا عليه حال أبي سعد بهرام عندما خسر معركة نصيبين ،  ثم خسارته م

                                                 

 .56 -55ريخ الفارقي ، أ، ت الفارقي( 1)

 .1/107، الدولة الدوستكية ،  يوسف(  2)

 .143/ 3مم ، ، ذيل تجار  األ أبو شجاع( 3)

 .57 -56ريخ الفارقي ، أ، ت الفارقي( 4)

 .57 -56ريخ الفارقي ، أ، ت الفارقي؛  143/ 3مم ، ر  األ، ذيل تجا أبو شجاع( 5)

 .144 -143/ 3مم ، ، ذيل تجار  األ أبو شجاع( 6)
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فاستدعى بني عقيل ونمير لمقاتلة باد ألنهم "أخف خيواًل وأسرع خروجًا وقفواًل ، واألكراد 
 . (1" )خيولهم بطاء وعددهم وعدتهم للحر  ثقال

إن هدف أبو نصر خواشاذه من استدعاء بني عقيل ونمير للقتال معه هو كسبهم إلى جانبه   
ية ، والتخلص من نفوذهم بالجزيرة من ناحية أخرى ، كما قام في صراعه مع باد من ناح

، مؤمال بذلك الدفاع (2)بإقطاع األراضي لبني عقيل ونمير في تلك المناطق التي تقع بإزاء باد
 .(3)عنها فيما إذا تعرضت إلى غاراته 

، وقد  أما موقف باد من تلك التطورات فإنه عمد إلى خديعة حربية إلخافة الجيش البويهي   
ذكرها أبو شجاع تحت عنوان :" ذكر حيلة سخر بها باد عين من بأجزائه واسترهبهم" ، حيث 
وضع األبقار على رؤوس الجبال ووضع بعض رجاله بينهم وبأيديهم سيوف وحرا  لينعكس 
بريقهم باتجاه العدو ليسحر بها أعيونهم ويتظاهر بكثرة أعداد جنوده ، وذلك إلضعاف 

وفي خطوة أخرى وهي إرسال باد اخاه أبا الفوارس بن دوستك لمقاتلة  (4)معنويات خصومهم
  (5)بني عقيل ولكنه هزم وقتل في المعركة

م( توفي األمير شرف الدولة ، فكتم أبو نصر خواشاذه الوالي 989هـ/ 379وفي سنة )   
باد ذلك ، فاستغل  (6)البويهي على الموصل خبر وفاته ، فعاد إلى الموصل فأظهر العزاء 

واستولى على منطقة طور عابدين  وضمها إلى ممتلكاته ، ولم يحاول النزول إلى السهل " 
فصار الجبل له والسهل لبني عقيل  –يعني  قبائل بني عقيل وبني نمير  –خوفًا من العر  

 .(7")ونمير
على أبي  وعندما تولى بهاء الدولة السلطة أرسل أوامره إلى والي الموصل خواشاذه بالقبض   

عبد اهلل وأبي طاهر ابني ناصر الدولة الحمداني وارجاعهما إلى بغداد ألنهما حاوال استرجاع 

                                                 

 .144/ 3مم ، ، ذيل تجار  األ أبو شجاع( 1)

 .55 -54/ 1، الكامل ،  ابن األثير( 2)

 .71، اإلمارة المروانية ،  التكريتي( 3)

 .144/ 3مم ، ، ذيل تجار  األ أبو شجاع( 4)

 .252/ 4ريخ ابن خلدون ، أ، ت ابن خلدون؛  145/ 3مم ، األ جار ، ذيل ت أبو شجاع( 5)

 .55/ 9، الكامل ،  ابن األثير( 6)

 .145/ 3، ذيل تجار  االمم ،  أبو شجاع( 7)
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إمارة أبيهما ، ولكن أهالي الموصل أيدوهما وثاروا على خواشاذه ومن معه من الديلم واألتراك 
رد . فاستغل باد فرصة ط(1)وطردوهم من الموصل بعد أن أوقعوا في صفوفهم بعض القتلى

البويهيين من الموصل فقاد جيشًا إليها طمعًا فيها إال أن ابني ناصر الدولة قاتاله معه ، فقتل 
 .(2)م( بمساعدة بنو عقيل990هـ/ 380في سنة )

استطاع باد في حياته تأسيس إمارة في ديار بكر تركها من بعده إلى أوالد اخته . وقد دام   
لها لحكمه ميافارقين وآمد وحصن كيف حكمه فيها ما يقار  عشرين سنة خضعت خال

، فكان المؤسس الحقيقي إلمارة بني مروان . وقد تولى اإلمارة من بعده  (3)وأرجيش وهكاري
، الذي استطاع دخول ميافارقين واالستيالء  (4)ابن اخته األكبر أبو علي الحسن بن مروان

 .(5)م( بعد مقتل باد 990هـ/ 380على منطقة ديار بكر وما حولها من الحصون في سنة )
اتبع أبو علي الحسن بن مروان ومن بعده األمراء المروانيين سياسة مسالمة مع السلطة  

م( 1055هـ/ 447م( وحتى سقوط الدولة البويهية في سنة )990هـ/ 380البويهية منذ سنة )
وذهم بتوثيق فحاولوا أتباع سياسة مغايرة غير السياسة التي اتبعها باد من أجل الحفاظ على نف

عالقاتهم مع البويهيين ، لذا استمرت إمارتهم قائمة حتى زوال البويهيين  ومجيء السالجقة 
 . (6)م(1096هـ/ 489التي قضت على اإلمارة المروانية في سنة )

 
                                                 

 .175 -174/ 3مم ، ، ذيل تجار  األ أبو شجاع( 1)

 .58ريخ الفارقي ، أ، تالفارقي ( 2)

/ 1، م(1991وكردســتان، ترجمــة: محمــد علــي عــوني ) د/م: خالصــة تــاريخ الكــرد زكي،محمــد أمــين ،  (3)
134. 

، ابـن العبــري عبــدالحكيم؛  134/ 1، خالصـة تــاريخ الكـرد ،  زكــي؛  72، اإلمــارة المروانيـة ،  التكريتـي( 4)
 .112مصدرًا لدراسة تاريخ الكورد، 

ية مــع اإلمــارت اإلســالمية فــي فتــرة التســلط العالقــات السياســية للخالفــة العباســ، يوســف  عكــابجمعــة ،( 5)
م(، رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة، كليــــة اآلدا  )جامعــــة الموصــــل: 1055-945هـــــ/447-334البـــويهي )

ـــدة ينظـــر: )155، م(1992 ـــويهيين الجي ـــين المـــروانيين والب ـــة ،  مرعـــي. وحـــول العالقـــات ب ، اإلمـــارات الكردي
257- 279). 

 .251/ 1سالمية ، ، تاريخ الدول اإل سليمان(  6)
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 الخاتمة 
 وخرجت هذه الدراسة بالنتائج األتية:

 ملق  بـ)باد الكوردي(.مؤسس االمارة الدوستكية هو أبو عبد اهلل الحسين بن دوستك ال -1
 تمتع باد الكوردي بنفوذ في ديار بكر والموصل قبل ان يستولى عضد الدولة عليهما. -2
)صمصام الدولة، شرف الدولة، بهاء كانت له مواقف ضد األمير عضدالدولة وأوالده -3

 الدولة(.
 تميز باد بخبر ة عسكرية جعلته يقاتل أعداءه ويحافظ على ممتلكات إمارته. -4
د من تأسيس إمارة في ديار بكر تركها من بعده إلى أوالد اخته . وقد دام حكمه تمكن با -5

فيها ما يقار  عشرين سنة خضعت خاللها لحكمه ميافارقين وآمد وحصن كيفا وأرجيش 
 وهكاري.

سب  الخالفات والصراعات بين باد وعضدالدولة وأوالده هي المدن واألراضي  -6
 في شؤون باد والرغبة في االستيالء على ممتلكاته.واالقطاعات.وأيضًا تدخل البويهيون 
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Bad al-Kurdi Abu Abdullah Al-Husain bin Dostak and his 

conflicts with Prince Al-Buwahey, the state and his children 

(367-380 AH / 977-990 AD) 

 

           Dr. Omar Ahmed Saeed 

 

             The political conditions such as the weakness of the 

authority of the Abbasid Caliph in Baghdad to the control of 

the Boehin it, as well as that the Boehin was based in Shiraz, so 

the country in northern Iraq, far from the center of their rule 

could not control, and the weakness of this control to expose 

these territories to the attacks of the Byzantines on her . As 

well as the attempts of the states that emerged at the time, 

especially the Fatimid state to control them, and the rise of the 

Hamdani who exploited the security chaos and enjoyed 

independence and established an independent emirate for them. 

All this led to the emergence of the character of Abu Abdullah 

al-Husayn bin Dostak, nicknamed the (Bad Kurdish) in 

Diyarbakir and al-Jazeera in the middle of the fourth century 

AH / tenth century,The second section deals with the position 

of the Kurdish Badad from the children of the State of Qatar 

(Samsam State, Honor of the State, Bahaa State). The 

conclusion was a presentation of the main findings of this 

study. 

 

 

 

 

 


