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الكوارث واألزمات االقتصادوة يف املوصل واجلزورة الفراتية يف املصادر 

 م ( 13 – 0/ ق  ـه 7 - 2السروانية التارخيية ) ق 

  سعد رمضان حممد أ.م.د.و   إبراهيم حسن حممد

 21/01/2109 تأريخ القبول:        22/9/2109 تأريخ التقديم:
 المقدمة

وع البحث الذي نحن بصدد الكبلم عنو ربما يكون ثمة من يتصور أن موض           
موضوعًا تقميديًا سبق وأن تم تناولو من قبل كثير من الباحثين ، أي إن دراسة األحوال 
االقتصادية في الموصل والجزيرة الفراتية سبق وأن تم دراستيا ، وقد نتفق مع ىذا التوجو لو 

والمراجع وكل ما كتب حول الموصل  أننا اعتمدنا في دراستنا عمى المصادر االسبلمية
 والجزيرة الفراتية .

إاّل أن الدراسة ىذه تختمف اختبلفا جذريًا عما ورد ذكره أعبله ، وقد ارتئينا            
تخصيص ىذه الدراسة لؤلزمات االقتصادية التي حدثت في الموصل والجزيرة الفراتية من 

ردت ببل شك معمومات ميمة ونادرة قد ال نجدىا خبلل المصادر السريانية التاريخية والتي أو 
في المصادر االسبلمية ، كذلك ان من اإلنصاف القول ان المصادر السريانية أغفمت كثير 

 من المعمومات التي انفردت بيا المصادر االسبلمية .
عمما انيا كانت في بعض األحيان تشاطر ما ورد من معمومات اقتصادية عن            
د حرصنا في ىذه الدراسة عمى والجزيرة الفراتية في المصادر االسبلمية ، وقالموصل 

ستعانة ببعض المعاجم المغوية البمدانية والمصادر االسبلمية لمضرورة القصوى بغية تعريف اال
 بعض األماكن والمفردات التي لم يرد ليا تعريف في المصادر السريانية بقصد أو بغير قصد .

والتي حرصنا من  الميمةعمى العديد من المحاور  المتواضعة الدراسةه وتقوم ىذ        
وحسب التسمسل  السريانيةوردتيا المصادر أفي ذكرنا لممعمومات التي  الدقةخبلليا عمى توخي 

بعض المصطمحات التعريف ب ىنا عمصحر  دفق الصورةتكتمل ، ولكي  لؤلحداثالتاريخي 
                                                 

 مديرية تربية نينوى/ وزارة التربية العراقية . 
 قسم التاريخ/كمية التربية اإلنسانيَّة/ جامعة الموصل . 
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زمات نا بالتعريف من األأنطبلقا من العنوان فقد بدوا، والمفردات التي وردت في البحث 
المقصود  اكذلك عرفنا م،  الفراتية والجزيرةموقع الموصل  ومن ثم حددنا جغرافياً ،  االقتصادية
 .نيا معموماتنا من مؤلفاتيم ما قينبرز المؤرخين السريان التي استأل السريانيةبالمصادر 
التي عصفت  الطبيعيةىم الكوارث : ألمحاور منيا العديد من ا الدراسةتضمنت           

الموصل  ةاذ حصمت مدين، وكانت الفيضانات في مقدمتيا ،  الفراتية والجزيرةالموصل  مقميبإ
دت ىذه الفيضانات أوقد  يو ،بسبب وقوعيا عم ةكبر من فيضانات نير دجمعمى النصيب األ

التي و  المجاعةرجنا عمى ع فإننامى ذلك ع دز ، ىميا أو  المدينةبيذه  ةضرار كبير ألحاق إالى 
ك ر بت الفراتية والجزيرةسكان الموصل  تجبر أاذ وأبرزىا ،  الطبيعيةىم الكوارث أكانت من 

 .خرى أماكن أالى  واليجرةماكن سكناىم أ
 الضارةوالحشرات  األوبئةحوال عن ي حال من األأكذلك ال يمكن لنا ان نتغافل ب            

عن غيرىا من  خطورةمطار األ سحباان ةلأال تقل مس، و  ةزمات اقتصاديو حادأدت الى أالتي 
رض دب وقحط شديد في األجمطار في حدوث مجاعات و األ أي انحباسالتي سببت  اتمز األ
 الشديدةفالرياح ،  االقتصادية ةايضا عمى مجمل الحيا سمبيا اثر امطقس وتقمباتو لكذلك كان ، 

ويبدو ان ،  ةزمات اقتصاديأدت الى ايجاد أسمبيا و  دوراً  تا لعبكمي الحرارةوارتفاع درجات 
لم يكونوا بعيدين عن الزالزل والتي اثرت سمبا عمى النشاط  الفراتية الجزيرةسكان اقميم الموصل 

 لمسكان .االقتصادي 
 : توطئة

يف سبابيا البد لنا من توضيح وتعر أو  االقتصاديةزمات قبل الدخول في تفاصيل األ        
 ىي :مقارئ و ل يبشكل جم ةفي العنوان لكي تكون واضح الواردةبعض المفردات 

 ةاو بشري طبيعيةبسبب عوامل  الدولةكل خمل يحدث في موارد  : االقتصاديةزمات ال  .1
 . (0)واالفراد  الدولةوينعكس اثره عمى 

                                                 

ية في مصر في العصر الممموكي وأثرىا السياسي ( عطا ، عثمان عمي محمد : األزمات االقتصاد1) 
م ( ، الييئة المصرية لمكتاب ، ) د . م :  1517 – 1251ه /  923 – 648واالقتصادي واالجتماعي ) 

 1155 – 749ه /  447 – 132؛ خطاب ، ميند نافع : األزمات االقتصادية في العراق )  51د . ت ( 
 . 12م (  2118، كمية اآلداب ، جامعة الموصل ، ) الموصل :  م ( ، أطروحة دكتوراه ) غير منشورة (
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الموصل  فيما يخص حدود اقميم : الفراتية والجزيرةالموصل  إلقميم الجغرافيةالحدود  .2
ن التغيير في ألوذلك ، بيا  المحيطة الطبيعيةسنعتمد عمى معالم الظواىر  الفراتية والجزيرة

 مةسممن الشمال تحدىا منابع نير الفرات وروافده وسفمعالم ىذه الظواىر بطيء وقميل جدا ، 
 رض السواد من العراق ، ويحدىا من الشرق والشمالأ الجنوبية ، ومن الجيةس و ر طو جبال 

  .(0) االنبارو فيكون الفرات حدىا الغربي الى ىيت  الغربية الجيةاما من ،  دجمة رينالشرقي 
ىي تمك الكتب التي عكف عمى تدوينيا المؤرخين  : السريانيةما فيما يخص المصادر أ .3

بشكل فاعل في و صول مؤلفييا الذين شاركوا أالى  ةنسب السريانيةالمصادر ب فسميت انير الس
 يمثمون جزءاً  مالسيما الجانب االقتصادي منو لكوني الفراتية والجزيرةخ الموصل تدوين تاري

 ءتودين ، فجا لغةمن  حضارية ةوليم خصوصي المنطقةيذه لمن النسيج السكاني  صيبلً أ
 ةىميأ ، وتأتينظرىم  ةاالقتصادي من وجي المنطقةتمقي الضوء عمى تاريخ لمدوناتيم 

ومنيم عمى سبيل المثال تاريخ الراىب  المنطقةحداث ىذه ن ألكانوا معاصري ميألن مرواياتي
م (  1191 – 587سنة )  السريانية التاريخيةوالوقائع م (  775ه /  159) ت  نيالزقني

كذلك م ( ،  845ه /  231) ت  يالتممحر  سديونيسيو لممؤرخ  اىمكبل، و  نزماتاريخ األو 
م (  1199ه /  596) ت الكبير السرياني ئيل الكبير لمار ميخاالسرياني ميخائيل مار تاريخ 

 م ( . 1286ه /  685) ت  وتاريخ الزمان البن العبري
تعرض اقميم الجزيرة الفراتية والموصل لمعديد من الكوارث الطبيعية ، والتي اثرت تأثيرا واضحا 

من  في األحوال الزراعية في االقميم ، وأسيمت الظروف القاسية التي تعرضت ليا المنطقة
أمطار وفيضانات ورياح وجفاف وقمة االمطار والزالزل ، فضبل عن اآلفات الزراعية المتمثمة 
بالحشرات وارتفاع درجات الحرارة وانخفاضيا ، كل ىذه العوامل مجتمعة اثرت تأثيرا مباشرا 
عمى النشاط الزراعي فألحقت خسائر مادية كبيرة بالفبلحين في بعض السنوات ، وأىم ىذه 

 ارث واألزمات :الكو 
 

 أوال : مجموعة العوامل المناخية :
 الجفاف انحباس المطر : - 0

                                                 

 . 532م (  1931( الياشمي ، طو : مفصل جغرافي العراق ، ) بغداد : 1)
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تعد األمطار وما توفره من مياه ضروري لئليفاء بمتطمبات واحتياجات المزروعات لنموىا سيما 
تمك التي تعتمد في رييا عمى األمطار كالحنطة والشعير وغيرىا من المزروعات األخرى والتي 

بعيدة عن مصادر المياه األخرى ، كما ان االمطار ضرورية لنمو األشجار  تكون اراضييا
والنباتات االخرى في الجبال والمناطق المرتفعة التي يصعب معيا استخدام وسائل الري ، 

 فضبل عن اىميتيا في ري المروج ) المراعي ( التي توفر الغذاء لمختمف انواع الحيوانات .
اميا في بعض السنوات تؤدي الى حدوث مجاعات وذلك لعدم ان قمة سقوط االمطار وانعد

حصول االراضي الزراعية عمى المياه البلزمة لنموىا وتأخر سقوط األمطار في اوقات 
احتياجات المحاصيل ليا فينعكس ذلك سمبا عمى ضعف وقصور في نموىا فيؤثر ذلك عمى 

ىو القحط لعدم حصول البذور  نوعية وكمية المحصول وأن النتيجة الحتمية النعدام سقوطيا
عمى ما توفره المياه من ظروف يجب توفرىا لنمو تمك البذور فينعدم وجود المحاصيل والغبلل 

( م 743ه/  125ذائيم ، ففي سنة )التي يعتمد عمييا سكان الجزيرة الفراتية والموصل في غ
حتى ان البذور لم حل في االرض قحط وبيل فالمطر لم يسقط في اوانو والزروع كميا يبست 

 . (0)تنبت فعم الغبلء والجوع 
ويشير التممحري الى ذلك بقولو : " حل باألرض جدب شديد وذلك ألن السماء امتنعت 
وحبست امطارىا ليذه السنة حتى ان العيون والينابيع قل ماؤىا وبعض االنيار جفت مجارييا 

ان الحيوانات وآكبلت العشب فعم الغبلء وظيرت المجاعة وصار االغنياء كالفقراء حتى 
، وىذا يثبت مدى اىمية وضرورة مياه االمطار بالنسبة لممحاصيل  (2)ىمكت لعدم وجوده " 

والسكان عمى حٍد سواء سيما فيما يخص توفر مياه الشرب والمواد الغذائية الضرورية لديمومة 
 الحياة .

ط وانما يستخدميا االنسان في ال تقتصر مياه االمطار عمى المحاصيل واالراضي الزراعية فق
تسيير شؤونو الضرورية األخرى ومنيا بالدرجة االولى مياه الشرب التي تحافظ عمى ديمومة 

                                                 

المنحول لديونيسيوس التممحري ، ترجمة : بطرس قاشا ، المكتبة  الزوقنيني : تاريخ الزوقنيني( الراىب 1)
 . 91م (  2116البوليسية ، ) بيروت : 

،  1م ( ، ترجمة : بطرس قاشا ، ط  774 – 587( ديونيسوس : الوقائع التاريخية السريانية من سنة ) 2)
 . 57م (  2116المنظمة العربية لمترجمة ، ) بيروت : 
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وىي التي تتحكم وبشكل كبير في رسم الطريق ليجرات الحياة ، اذ لوالىا النعدمت الحياة 
الكائنات تموت جماعية لمسكان من مناطق تقل فييا الى مناطق اخرى تتوفر عمييا فأغمب 

عطشا عند قمة وانعدام االمطار فييا فيدفعيا ذلك الى البحث عن مناطق تتوفر عمييا ، ففي 
م ( حل موت بالمخموقات الحية بسبب العطش النعدام سقوط  767ه /  151سنة ) 

االمطار في الجزيرة الفراتية فجميع التغمبيين والمعديين صعدوا الى المنطقة بأىميم وأغناميم 
 .  (0)جماليم مما زاد األوضاع سوءًا و 

ولكون الموصل من مدن الجزيرة الفراتية والمعروفة بزراعة الحبوب سيما الحنطة          
والشعير وتعتمد في رييا عمى مياه االمطار في االراضي التي تكون بعيدة عن مياه نير دجمة 

لمواسم فان ذلك ييدد زروعيا والعيون والينابيع فعندما يقل سقوط االمطار في موسم من ا
م ( جفاف  772 – 771ه /  155 – 154ومحاصيميا بالجفاف والشحة ، اذ شيدت سنة ) 

كل زروع الموصل واشتدت الكارثة بنزوح سكان المناطق الشرقية والجنوبية المجاورة لببلد 
الجزيرة نحو الموصل والمناطق الشمالية االخرى من ارض الجزيرة فأصبحت الموصل 
واالقسام الشمالية غير قادرة عمى استيعاب مثل ىكذا اعداد سيما انيا وافقت سنة انعدام 

 .   (2)وانحباس االمطار 
عند انحباس االمطار وتأخر سقوطيا عن اوقات احتياج الزروع لمنمو كبداية الشتاء والربيع 

و يتسم بالضعف فان ذلك يدل عمى ان زروع ىذه السنة ال ينمو منيا اال القميل والذي ينم
وغير منتج فتقل بذلك المحاصيل والمنتجات الغذائية والتي اعتادوا جنييا في سنوات الخير ، 
وىو ما يدفع الجشعون واالستغبلليون الى ان يستغُموا الظروف فيمتنعوا عن البيع ينتظرون 

ة وسيادة زيادة حاجة الناس ليا ليحققوا ارباحا مضاعفة ، ما ادى الى شحة المواد الغذائي
م ( شحة في سقوط األمطار في  773ه /  156الغبلء وظيور المجاعة ، إذ شيدت سنة ) 

فصل الشتاء ، مما انعكس سمبًا عمى إنتاج المحاصيل الزراعية وتسبب في ارتفاع أسعار 
 . (3)المواد الغذائية ، مما أثقل كاىل الناس بأعباء باىظة 

                                                 

 . 192( التممحري : الوقائع التاريخية ، 1)
ادية عبد الحافظ ، المركز م ( : تاريخ األزمان ، ترجمة : ش 8ه/ ق 2( التممحري ، ديونسيوس ) حيًا ق 2)

 . 193م (  2118القومي لمترجمة ، ) القاىرة : 
 . 214( الزوقنيني : تاريخ الزوقنيني ، 3)
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ة التي يعتمد عمييا سكان الموصل والجزيرة الفراتية في يعد القمح من الحبوب الغذائية الرئيس
غذائيم بشكل كبير لذلك يزرع عمى مساحات واسعة من ارض الجزيرة فمعظم ىذه المساحات 
تعتمد في رييا عمى االمطار سيما تمك التي تفتقر الى مصادر المياه االخرى ووسائل ري تمك 

ى وفرة االمطار ، ففي المواسم التي ال تسقط المصادر لذلك تتوقف وفرة المحصول وانتاجو عم
م (  821ه /  215فييا امطار كافية لمتطمبات المحصول فانو يشح وينعدم ، ففي سنة ) 

حدث قحط كبير في القمح ، الحتباس المطر في شتاء ىذه السنة فحصل نقص كبير في 
 . (0)س الى اليأس محصول القمح وباد البشر والحيوانات بسبب الجوع ، فبمغ األمر بالنا

ال تقتصر اىمية مياه االمطار عمى سقي المزروعات فحسب بل انيا تعد مصدر تغذية ميم 
لممياه الجوفية بعد الثموج ، ففي السنوات التي تسقط فييا االمطار بغزارة فان مياىيا ستممئ 

ياه الوديان والمنخفضات االرضية المنتشرة فوق سطح االرض فتتجمع كميات كبيرة من م
االمطار في ىذه المنخفضات والوديان فالمياه المتجمعة ستتسرب تدريجيا الى باطن االرض 
وتزود خزانات المياه الجوفية بالمياه التي ستظير عمى شكل عيون وينابيع اذا زادت عن 
الطاقة االستيعابية لمخزان ، اما في السنوات التي تشح فييا االمطار فان ىذه العيون والينابيع 

م ( انحبست االمطار فانعدمت مياىيا  1142ه /  536تجف وتنقطع مياىيا ، ففي سنة ) س
 . (2)فكان ذلك سببا في جفاف العيون والينابيع 

كان لخصوبة ارض الجزيرة الفراتية والتي اشتيرت بيا دور كبير في تنوع ما يزرع فييا من 
لجزيرة بوفرة ، فمسعة المساحات الحبوب التي تعد من المنتجات الميمة التي تنتجيا ارض ا

التي تشغميا ولعدم توفر وسائل ري حديثة ومتطورة لتعمل عمى نقل احتياجات ىذه المحاصيل 
من المياه والتي كانت غالبا ما تتزود من مياه االنيار جعميا تعتمد وبنسبة كبيرة عمى مياه 

حكمت كذلك في جودتيا ، اذ االمطار والتي تحكمت وبنسبة كبيرة في تحديد مواسم زراعتيا وت
متى ما حصمت ىذه المحاصيل عمى متطمباتيا من المياه كانت منتجاتيا ذات جودة عالية 

                                                 

مجيول : تاريخ الرىاوي مجيول ، عربو عن السريانية ووضع حواشيو : البير ابونا ، مطبعة شفيق ، )  (1)
 . 29/  2م (  1986بغداد : 

، دار  1، تعريب : مارغريغوريوس صميبا شمعون ، ط  اريخ مار ميخائيل الكبيرالسرياني ، ميخائيل : ت( 2)
 . 252/  3م (  1996ماردين ، ) حمب : 
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ومتى ما شحت مياه االمطار ولم تفي بمتطمبات ىذه المحاصيل ضعف انتاجيا وجودتو ، 
 م ( شحة فتمفت الغبلل 1176ه /  571وكذلك ينعدم في اغمب االحيان ، اذ شيدت سنة ) 

 .   (0)وتفشت المجاعة فيما بين النيرين 
رات ــــر الفـــنقص في القمح والغبلء من بابل حتى ني( م  1223 /ه  619 ة )سن تشيدو     

 (2)ر المط الحتباسس يبمو بعض الزرع قميبل ثم يفينعون زر ي لناسا كان، ف بمـــدود حــــفي ح
ا في االرض كميا فنقص يالبر غالصبح أف (م  1312 /ه  711 ) احتبس المطر سنة اكم

تمك  طيمةباثني عشر درىما واستمر نقص القمح  الحنطةالقمح والعمف حتى صار مكيال 
 . (3)السنة 

  وانخفاضها : ارتفاع درجات الحرارة – 2
وذلك لمفرق ،  الحرارةفي درجات  ةوالموصل لتقمبات كثير  الفراتية الجزيرةيتعرض مناخ      

في  اكبير  اشيد الصيف ارتفاعاذ يبين الصيف والشتاء ،  الحرارةده درجات الكبير الذي تشي
 الحرارة، في حين ان درجات  الفراتية الجزيرةمن  الجنوبيةالسيما في االقسام  الحرارةدرجات 

 الحرارةىذا الفارق الكبير في درجات و الشتاء ،  فصللعدد كبير من ايام  ةكبير  ةتنخفض وبدرج
العديد من  اوالتي ينتج عني الطبيعيةسبب حدوث العديد من الكوارث يالصيف ما بين الشتاء و 

 الفراتية الجزيرة ةسنبين اثره عمى النشاط الزراعي لمنطق ىو ماو ، االزمات والمجاعات 
 . سكانيا ةالذي يعمل بو غالبي الزراعيوالموصل التي اشتيرت بنشاطيا 

ء الى ما دون الصفر المئوي السيما في في فصل الشتا الحرارةينتج عن انخفاض درجات 
 لمليشمن ىذا القسم  ةغطي اجزاء واسعيف دجمانحدوث ا الفراتية الجزيرةمن  الشماليةاالقسام 

النباتية  ةشكال الحياألعمييا االنيار محدثا بذلك تيديدا حقيقيا  بفييا والغال المائيةطحات سالم
 /ه  131 ) سنة اذ شيدت،  المختمفة األنشطة ةقمر قيامو بعل البشريةاو  أو الحيوانية منيا
 تجمد ةكبير النيار الا ان حتى الجزيرةمن  الشماليةقاسي في االقسام  دنجمااحدوث  (م  749

                                                 

 . 336/  3( السرياني : تاريخو ، 1)
 . 253/  2( مجيول : تاريخ الرىاوي ، 2)
 . 242/  2( مجيول : تاريخ الرىاوي ، 3)
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 يااكداس تاالنجماد وصبلبتو ، فماتت االسماك وتجمع ةقو لوصار من الممكن العبور عمييا ، 
 . (0)عمى الشواطئ 

المواشي والحيوانات  تفيمك صشتاء قار  باألرضحل (  م 751 /ه  133 ) وفي سنة      
االنيار  تتجمد داالنجما ةوقو  البرودة ةومن شد، وم كر اشجار الزيتون وال توالطيور ويبس

 تجمدالتي من بين االنيار  ة، ودجم المتجمدة يادواب والبشر يعبرون فوق مياىالحتى راح 
 . (2) حت ارجميات يتأثرفوقو ولم  تر عبمن الجمال  ةحتى ان قافم

حتى  ةتجمد نير دجم (م  751 /ه  134) سنة  تشيد : " ذلك بقولو ير ممحواكد الت      
، وىذا   (3) " االنجماد ةوصبلب ةقو لتحت ارجميا  يتأثرفوقو ولم  تمن الجمال عبر  ةقيل ان قافم

ال  الجزيرةناخ وان م، في فصل الشتاء  الحرارةف الكبير في درجات ختبلعمى التباين واال يلدل
  .الجزيرةسكان  اتفينعكس ذلك عمى نشاط المدمرةثار ال تخمو من اآل مفاجئةيخمو من تقمبات 

الشديد في  لبلنخفاضرت الثموج والجميد ثرد فكالب اشتد (م  752 /ه  135 ) سنةوفي       
، وذلك  (4)اشجار الزيتون والكروم في سائر انحاء ما بين النيرين  بستفي،  الحرارةدرجات 
جين اشتيرت و في اشجار اىم منت ةخسائر فادح، مما ادى الى  الحرارةانخفاض درجات نتيجة 
العديد من صناعة ن في الزيتون والكروم الذين يدخبل: يما وىما بإنتاج الفراتية الجزيرةارض 

فذلك كمو يضيق عمى الناس معيشتيم ويوجد ازمات ،  الجزيرةلسكان  بةشر ألاو  األطعمة
 .ايجاد الحمول ليا  صعبي

في درجات  اشديد اارتفاع (م  772 – 771 /ه  155 – 154 ) سنة تبينما شيد       
 اذا خرج الراعي كان سبب ذلكبو ،  لمجزيرة والجنوبيةالوسطى  المنطقةالسيما في  الحرارة
ر الن الحر نو ال يوجد اال الغبار وال حتى اوراق الشجأل،  تأكموي ال تجد ما لمرع وبحيوانات

 . (5) رايطمت يمحول النباتات الى ىش

                                                 

 . 411/  2( السرياني : تاريخو ، 1)
 . 111لزوقنيني : تاريخ الزوقنيني ، ( ا2)
 . 7( التممحري : الوقائع التاريخية ، 3)
 .  351/  2( السرياني : تاريخو ، 4)
 . 211( التممحري : تاريخ األزمان ، 5)
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لن يرى مثمو في ايامنا وسقط الثمج  وقاس برد شديد (م  747 /ه  158 ) سنة تديشو       
من قطفيا إذ لم يتمكنوا  مياال انلجنييا ،  جر اصحابيا عماالأتفاس اايامودام عمى الكروم 

،  (0)نخفاض اياما الا الستمرارت العناقيد فسقط الحرارةدرجات  في الشديد االنخفاض باغتيم
شير تشرين  فيفي موسم جني محصول الكروم والذي يتم جنيو  الحرارة ةانخفاض درج ان

 الحقوحرارتو وما  ةاالول يدل عمى ان شتاء ىذه السنة جاء مبكرا مع انخفاض كبير في درج
من جني محصول ىذه السنة في عدم تمكنو  تتمثم ةحدو فا ةذلك بالمزارعين من خسائر كبير 

 الجزيرةلسكان  بالنسبة ةب الكروم والتي تعد من المحاصيل االكثر انتشارا واىميعنامن ا
 . عندىم امقدسمشروبا عتباره ال نيملسريان ما السيما الفراتية

مختمف  اد فيو كبير ميجالبرد شديد وقارص فكان  (م  775 /ه  159 ) حل في شتاءو         
ن ا كما،  ةاربع وأ أو وثبلثةقطعو ليا حدين من وقسم ،  مبالغ فييا ةحاد وافاتاالشكال ، ح
 (2) تجميع بيوت القرميد وتكسر  سقوف زعتعات وتزعزرو تكسرت وخربت الم وماشجار الكر 

تنبت البذور واحتبس  مكمو صقيع فم البرودةشتاء شديد  (م  842 /ه  227 ) سنة تشيدو .
اال  إلنباتيا ، ةمبلئم ةلزروع بشكل عام تحتاج الى ظروف مناخيا بذوران ،  (3)المطر فييا 

نموىا فعاليات  ةاالنجماد الذي ادى الى اعاق لسيادةان ىذه الظروف انعدمت في ىذه السنة 
مياه االمطار ىذه  شحةفمنع ذلك انبات البذور فضبل عن ، لتعرضيا لبلنجماد  التربة في

من  ةسقي مساحات واسعل الفراتية الجزيرةفي  سع انتشاراً و السنة التي تعد من مشاريع الري األ
 .المزروعات 

شتاء ىذه في  كبيرا انخفاضا الحرارة ةدرج تخفضان (م  1121 /ه  514 ) وفي سنة      
جمدت مياه نير الفرات وغيره من االنيار حتى فاربعين يوما  ةالسنة واستمر االنخفاض لمد

الى ما دون  الحرارةانخفاض درجات  مدةكون لطول ، ف (4) ةيابسالالجتياز عمييا كاامكن 
فاثر ذلك عمى ، لتجميد مياه نير الفرات  ةايام كافي عشرةشير و  ةالصفر والتي استغرقت لمد

                                                 

 . 217( الزوقنيني : تاريخ الزوقنيني ، 1)
 . 193( التممحري : الوقائع التاريخية ، 2)
م  1988، دار الرىا ، ) حمب :  1باركة ، ترجمة : يوسف ابراىيم جبرا ، ط ( سيغال : الرىا المدينة الم3)
 )251 – 252 . 
 . 174/  3( السرياني : تاريخو ، 4)
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 الحياتية لؤلنشطة ةكون االنيار تمثل عصب الحيالسمبيا  تأثيرالمناس  العامة المعيشيةاالحوال 
 عامة . صورةب

 اشديد نخفاضافيما بين النيرين ا الحرارةدرجات  تنخفضا (م  1172 /ه  567 ) وفي سنة
ن ألذلك الكروم والزيتون ، واسود القطن والسمسم وك نتيجةمف توصاحب ذلك تساقط الثموج ف

فاذا  ضجتنو  مونلت معتدلة ةحرار  اتان مثل ىذه المحاصيل تحتاج الى درج،  (0)حتو اتاجنارا 
جات ىذه المحاصيل و منت ةكبيرا فان ذلك يعني خسار  اضنخفاا الحرارةدرجات  تخفضانما 

 .الزيوت وغيرىا  ةصناعك ةميم اتالتي تدخل في صناع
 تفيما بين النيرين وجف (م  1235 /ه  633 ) وحصل نقص كبير في الحبوب سنة

البرد الذي حدث من شير تشرين الثاني الى اكتمال القمر شير  ةمن شدوالكروم ار جشاال
ظير ان ، ي (2)الفرات ولم يسقط المطر عمى الزرع الجديد نير مياه  تدمذلك جشباط وبسبب 

شيد ت المدةاشير والمعروف ان ىذه  ثبلثة ةبرد الشتاء جاء مبكرا ىذه السنة واستمر قراب
البرد في ىذه  ءاال ان مجي، المحاصيل  بو حب تانبفي ا ةكبير  ةم بصور يتساقط امطار تس

فضبل عن انعدام سقوط االمطار ، يذه الحبوب ل الحاضنة التربةب ضرا قبل اوانو المبكرة الفترة
من السنة  الفترةما تسقط في ىذه  ةالتي عادو حبوب المحاصيل إلنبات  الضروريةلتوفير المياه 

عدم و في الصيف والشتاء وتباينو  الحرارةالفارق الكبير في درجات و  ختبلفاال يؤثرمما سبق  .
النقصان عنيا فينعكس ذلك  وا المعروفةعن المستويات  الزيادةى في بين سنة واخر  هاستقرار 

ممارستو  الجزيرةومنيا النشاط الزراعي الذي اعتاد سكان  ةسمبا عمى مجمل نشاطات الحيا
 . حسب اشير السنة

 
 :  التساقط وأشكاله - 3

اثارىا ونتائجيا عن  فضبل ةثموج والبرد اثار ونتائج ايجابيالو  كاألمطارمتساقط واشكالو ل        
اقدم واوسع نشاط  يعد النشاط الزراعي الذي السيما االقتصاديةعمى نشاطات االنسان  السمبية

                                                 

 . 319/  3( السرياني : تاريخو ، 1)
، المركز القومي لمترجمة ، )  1( ابن العبري : مخطوطة تاريخ األزمنة ، ترجمة : شادية توفيق ، ط 2)

 . 111م (  2117القاىرة : 
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االخرى ، فعند  لؤلنشطة األولية الضروريةنو يوفر المواد كو فضبل عن  ، مارسو االنسان
تو او عند نوع من انواع التساقط بما يزيد عن حاجتو لو ال سيما في وقت انبا أليتعرضو 

فيخمق ذلك ازمات وضيقات ، في المحاصيل  ةحصاده فان ذلك يمحق بو اضرار وخسائر كبير 
م يعفي الطمب عمييا من قبل الناس ف ةزياد منياايز منتجات المحاصيل و  ةتمثل بقمتبالناس 

 .والمجاعات  ءغبلال
ثموج عمييا من ال ةسقوط كميات كبير  (م  743 /ه  125 آمد سنة ) ةشيدت مدين        

الجوع والزروع التي سقطت  ةمما ادى الى ىبلك اغمب الحيوانات والطيور لشد عديدة وأليام
جراء ذلك بخسائر  مدينةال أشجار الكروم فأصيبتتكسرت ، و  تتعفنت ويبسالثموج و عمييا 

 كمستترا األني ةقادم ةكبير  ةزمتساقط الثموج فان ذلك نذير أل ةعندما تطول فتر ، و  (0)ة فادح
حل  (م  751/ه  133 ) في سنةف،  ةتتوقف بذلك اشكال الحيافع واالشجار و فوق الزر 
ذلك المواشي بتساقط الثمج في ثبلثتيم فيمكت اذ وتبله اثنان اخران ،  صشتاء قار  باألرض

اشبار ودام عمى ة وتراكم الثموج فوق االرض خمس دالبر  ةشد والحيوانات االخرى والطيور من
 ، (2) ىيفن جسد انذي ، حتى كاد كل  ايوم سبعين سيولال، وفي  ايوم عينتسوجو التراب 

مساحات الثموج  تغطذ ا،  ةالثموج استمر لثبلث سنوات متتاليتساقط مما سبق يبدو ان 
انشطتيم  ممارسة منمنعت الناس  األنيزمات أبذلك ضيق و  ةمن سطح االرض مسبب ةواسع

 ةومدمر  ةىو االخر يمحق اضرارا جسيم عرو ز عمى ال وكان سقوط البرد، التي اعتادوا عمييا
 ة طرملتعرضت قريذ والمحاصيل السيما عند اقتراب موسم جني المحصول ، ا باألشجار

وحطم االشجار وتينيا يا كروماصاب  بالحجارةالى سقوط برد اشبو  (3)ا دار  مدينة من القريبة
ي حقوليم وحول محاصيميم الى التي عمى الحدود وقضى عمى كل االعشاب الخضراء التي ف

 . (4)رماد 
                                                 

 . 88( الزوقنيني : تاريخ الزوقنيني ، 1)
 . 111( الزوقنيني : تاريخ الزوقنيني ، 2)
( مدينة دارا : مدينة صغيرة نزىة تقع عمى سفح جبل بين نصيبين وماردين ، تشتمل عمى مياه جارية 3)

م بن محمد الفارسي : وأشجار وزروع وليا مباخس في سطح جبل ، ينظر : اإلصطخري ، ابو اسحاق ابراىي
 . 73م (  2114المسالك والممالك ، دار صادر ، ) بيروت : 

 . 43( التممحري : الوقائع التاريخية ، 4)
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 تواالشجار تكون قد جمع وعيم تحسبا لقدوم الشتاء الن الزر تعمل الناس عمى جمع مؤني
حيواناتيم في ما ا و كطرون ان يشر ضجاتيا قبل مجيء الشتاء ، وفي بعض السنوات يو منت

لك المراعي ىذه السنين يطول فتنعدم بذفي الشتاء  ألنفي الصيف  ةنؤو ه من مو جمع
 751 /ه  135 – 134 ) ا حدث سنةم، كفي قوتيم الى اشراك حيواناتيم معيم  ضطروافي
ستنفذ اصحاب اسبب ذلك بسقوط ثمج كثيف تراكم عمى االرض و  تشيد، اذ  (م  752 –

لغذائيم واعطوه لمحيوانات  الى اخذ القمح المعد مجأوادوابيم ف ةلتغذي خزين القمح المعد بالدوا
 . (0)من الموت جوعا  ىاإلنقاذ

 نافك مثيل ،لو سقوط برد لم يرى  (م  769 /ه  152 ) سنة الجزيرةكما شيدت ببلد  
كالسيف ، فكسر  ة، اذ كانت لو زاويتان او ثبلث زوايا او اربع ، حاد مختمفةاشكال ذا  سميكا

التي ىبت في  العظيمةواقتمع المزروعات فسبب اضرارا كثيرا بسبب الزوابع  وماالشجار والكر 
 . (2)الوقت نفسو 

 ةوجو االرض اياما ، فصارت شد ىثمج كثير غط ىطل (م  771 /ه  154 ) في سنةو 
 ىفيذا يدل عمى ان الثمج بق ، (3)اذ ىمكت اغمبيا ، عمى الناس والحيوانات  ةوقاسي ةعظيم

احتياجاتيم  ون بودنتيم وال يوجد ما يسؤو تنفذوا ماسالن الناس  ةطويم مدةعمى وجو االرض ل
الناس بجوع قاسي فيمك الناس  رم، فالثمج عمى سطح االرض  لسيادة األغذيةمن  الضرورية

 .وحيواناتيم عمى حد سواء 
والكروم  الزروععمى  ىتأف ةجزير الفي  ةبكثر برد و سقوط  (م  831 /ه  214 ) سنة توشيد

سقط  (م  1141/ه  535 ) في سنة، و  (4) ءر الناس بضيق وغبلمودمرىا فكافة واالشجار 

                                                 

 . 95( التممحري : تاريخ األزمان ، 1)
 . 212( التممحري : تاريخ األزمان ، 2)
 . 125( التممحري : الوقائع التاريخية ، 3)
 . 43/  3( السرياني : تاريخو ، 4)
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اشكالو قد و تساقط الوبذلك يكون ،  (2)رىيب حطم االشجار والكروم برد  (0)زياد  نحص ىعم
 .مناس لق وشدائد ضيسبب و بشكل عام  الزراعةفي  ةالحق اضرارا جسيم

 :  الرياح والعواصف - 4
محاصيل الزروع والب ةعوامل الطقس التي تمحق اضرارا جسيم ىحدوالعواصف اتعد الرياح 

حرارتيا ارتفاعا  ةوالسيما رياح السموم التي تيب في فصل الصيف والتي توصف بارتفاع درج
اتات ـــمى النبـــالتي تتراكم ع باألتربة حممةيعمل عمى جفاف المحاصيل والتي غالبا ما تكون م

ىبوب  (م  751/ه  133)  سنة الفراتية الجزيرةشيدت  ذا، ذلك ـــل نتيجــــةاتات ـــالنب فتمـــرض
الذي اصابيا احمر  الداء كان ذا، ذات المون االحمر القاني باألتربة  المحممةرياح السموم 

 .  (3)المون 
، من جانب اخر  منيا القادمةصفات وخصائص الجيات تحمل الرياح  فإن وعميو         

 ةبين سن ي تتباينتسرعتيا وال تختمف في ييذلك ف، ك ألخرىسوف تختمف من سنة  انيا
عمى  تأثيرىاال يقتصر  ةفي بعض السنوات تتحول سرعتيا الى عواصف شديد، فاخرى و 

 142 ) في سنةف ، الى االنسان الحيوان عمى حد سواء تأثيرىابل يتعدى  الزراعيةالمحاصيل 
 ةاناس كثيرون وماشي تاىمك مثميا ، اذحدث سبق ان ي مىبت ريح عاصف ل (م  759 /ه

الزروع عمى اثرىا فنتج عن ذلك الغبلء يبست  اتربة تكما انيا حمم، بادتيا طيور واو  ئموبيا
 . (4) الفراتية الجزيرةفي ارض  والمجاعة

ال يقتصر ىبوب الرياح وما تحممو من خصائص وصفات لفصل معين او انيا و            
 تتأثران احوال الطقس  فصل الصيف فان ذلك من غير الممكن اذكا الفصل ذتقتصر عمى ى
شديد التطرف في بعض السنوات ،  الفراتية انو الجزيرةوالمعروف عن مناخ ، بسمات المناخ 

                                                 

الحموي ، شياب الدين أبي عبداهلل ( حصن زياد : وىو بين آمد وممطية وىو الى ممطية أقرب ، ينظر : 1)
 . 264/  2م (  1989، دار صادر ، ) بيروت : ياقوت بن عبداهلل : معجم البمدان 

 . 223/  3( السرياني : تاريخو ، 2)
 . 112( الزوقنيني : تاريخ الزوقنيني ، 3)
 . 193حري : الوقائع التاريخية ، ( التمم4)



 م ( 13 – 0/ ق  ـه 7 - 2لسروانية التارخيية ) ق الكوارث واألزمات االقتصادوة يف املوصل واجلزورة الفراتية يف املصادر ا 

  أ.م.د.سعد رمضان حممد  و إبراهيم حسن حممد                                                                                                        

 533 

ايام وثبلث  ثبلثةىبت ريح من الجنوب الشرقي اذ  (م  769 /ه 152 ) كما حدث في سنة
 . (0)ناس كثيرون وبيائم ال يحصى عددىا اليالي مع سقوط ثمج كثير ىمك فيو 

،  ةوجاف ةفي فصل الشتاء تكون بارد الجزيرة ةالتي تيب عمى منطق ليةالشماان الرياح       
برودتيا فيصعب عمى النباتات  ةجفافيا وشدلكل انواع المزروعات  يمكةوىي بذلك تصبح م

 ةاواخر شير كانون الثاني ىبت رياح شماليوفي  (م  823 /ه  217 ) في سنةفتحمميا ، 
لذلك  ونتيجةكل شيء كنار  تتي استغرقت اسبوع احرقطول مدتيا اللايام ، و  ثمانيةاستمرت 

االشجار االخرى في تمك السنة ، السيما في ما بين و الكروم و لم يجن اي من الغبلل والبقول 
 . (2)النيرين 

 :المجاعة  - 5
تعد المجاعة احدى الكوارث الطبيعية التي تحدث في اقميم مناخي معين ولفترة زمنية           

قدر تعمق االمر بالظروف المناخية والتي من ابرزىا االمطار ألنيا تسقي مساحات محددة ، وب
كبيرة واسعة من األراضي التي تعتمد عمى مياه االمطار بالدرجة االولى إلروائيا وان قمتيا 
وانعداميا يسببان قمة الغذاء وانعدامو لئلنسان والحيوان عمى حد سواء ، ويظير ذلك جميا في 

تي تحصل في اقميم معين ولفترة زمنية محددة ، فضبل عن االجراءات التي المجاعات ال
تتخذىا السمطات الحاكمة في االقميم الذي يتعرض لمثل ىكذا ازمات ، والمصادر السريانية 

 125تطرقت الى العديد من المجاعات التي حدثت في الموصل والجزيرة ، اذ شيدت سنة ) 
لفراتية لمجاعة كبيرة حتى ان االغنياء تساووا مع الفقراء م ( تعرض أرض الجزيرة ا 742ه / 

في المجاعة ، اذ انعدم سقوط االمطار فضبل عن مصادرة الحكام عن طريق رجاليم لمقمح 
 .  (3)واالستيبلء عميو اينما وجدوه 

وكان من بين األسباب التي ادت الى حدوث مجاعات في الموصل والجزيرة الفراتية           
الوالة عمييا في كثرة الضرائب وتنوعيا واستحداث ضرائب جديدة والزيادة في كميتيا تشدد 

ويجب عمى الناس ان يدفعوىا بالمعدنين الذىب والفضة حتى قمت او تكاد تنعدم في بعض 
                                                 

 . 218؛ الزوقنيني : تاريخ الزوقنيني ،  125( التممحري : الوقائع التاريخية ، 1)
 . 446/  2( السرياني : تاريخو ، 2)
 . 55( التممحري : تاريخ األزمان ، 3)
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االحيان وكذلك تقييده لحركتيم وذلك بوشميم ووضع االختام في اعناقيم ليميز كل منطقة او 
سكان المدن والمناطق األخرى ، فنتج عن ذلك غبلء وجوع سيمــــا في مدينة عن غيرىا من 

م ( حدث جوع عظيم في الموصل والجزيرة لسوء  763ه /  146الموصـــل ، ففي سنــة ) 
سياسة والي الموصل والجزيرة موسى بن مصعب ، فمات من جراء ذلك في تمك االيام عدد 

 .    (0)األسواق وليس ىناك من يدفنيم  كبير من الناس كالجراد وأمسوا مطروحين في
م ( غبلء ومجاعة  1158ه /  451وجرى ذات االمر عمى الموصل ، اذ شيدت سنة ) 

لممدينة لتحصن قائــــد  (3)خيميم وبغاليم نتيجة محاصرة المعديـون  (2)شديدة حتى اكل الغز 
(  1144/  429د شيــــدت سنة ) ، وقبل ذلك كانت مدينة الموصل ق (5)فييا  (4)الغـــــز إينالغ 

 . (6)مجاعة ووباء وغبلء ، اذ شكل ذلك لحمة الحياة وسداىا في بغداد والموصل 

                                                 

عات المجمع ، نقل وتحقيق : يوسف حبي ، مطبو  9 – 7( حبي ، يوسف : تواريخ سريانية من القرن 1)
 .  221م (  1982العممي العراقي ، المغة السريانية ، ) بغداد : 

( الغز : وىم من طوائف الترك والشعب الذي منيم السبلجقة ، ينظر : ابن خمدون ، عبد الرحمن بن 2)
 4م (  1988، دار الفكر ، ) بيروت :  2محمد بن محمد : تاريخ ابن خمدون ، تحقيق : خميل شحادة ، ط 

 /413 . 
( المعديون : وىم بطن من الصبحيين من بني زريق ، من ثعمبة من طي من القحطانية ، كانت مساكنيم 3)

مع قوميم بني ثعمبة بأطراف مصر مما يمي الشام ، ينظر : كحالة ، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد 
 .  1122/  3م (  1994، ) بيروت :  1الغني : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، ط 

( ىكذا ورد االسم عند ابن العبري ، والمعروف انو إينالغ : وىو مندوب طغرل بك في جيش السبلجقة 4)
 637ه /  16ضد البساسيري ، ينظر : الجمبي ، بسام ادريس ، حوليات الموصل منذ الفتح االسبلمي سنة 

م (  2113، دار الجيل ، ) الموصل :  1ه ، ط  1318م /  1911م حتى نياية القرن التاسع عشر سنة 
1  /282 . 
 113م (  1999،نقمو الى العربية : اسحق ارممة ، دار المشرق ،) بيروت :  ابن العبري : تاريخ الزمان( 5)
. 
، دار المشرق ، ) بيروت :  1( فييو ، جان موريس : أحوال النصارى في خبلفة بني العباس ، ط 6)

 .  279م (  1991
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وبسبب ىذا كمو شيدت مناطق مختمفة من اراضي الجزيرة الفراتية ىجرة اىميا وسكانيا الى 
ة الصوم ، وفي المدن لممجاعة التي اصابتيم فباعوا كل خيراتيم وأكموا لحما ومواد لبنية طيم

 . (0)مناطق عديدة اشتدت المجاعة بسبب كثرة االجانب لدرجة انيم تعرضوا لجثث الموتى 
وألن االمطار تعد المغذي الرئيس لمصادر الري التي تعتمد عمييا االراضي الزراعية لسقي 
محاصيميا ، فحدث في العام نفسو ان جفت العيون والينابيع التي تعد من مصادر الري 

يمة في منطقة الجزيرة بسبب قمة االمطار ، فتعرضت منطقة الجزيرة نتيجة لذلك الى الم
 . (2)مجاعة قاسية 

ليست الظروف المناخية وحدىا ىي التي تتحكم في حدوث المجاعة ، بل ان لئلجراءات 
ر فيما والسياسات االقتصادية التي يتبعيا الوالة في ادارة االقاليم ومنيا اقميم الجزيرة كان لو دو 

م ( حدثت مجاعة  769ه /  151حدث في الجزيرة والموصل من مجاعات ، ففي سنة ) 
 . (3)وانتشرت االمراض في اقميم الموصل والجزيرة في عيد موسى بن مصعب 

والمصادر السريانية اسيبت في تفصيميا لآلثار االقتصادية المرتبطة بالمجاعات تمثمت في 
لى الضرائب القديمة كالخراج والجزية والتي تثقل من كاىل استخداميا ضرائب جديدة تضاف ا

سكان الجزيرة الفراتية ، فاستنزفت ما بحوزة الناس من نقود سيما وانيا كانت تجمع الذىب 
والفضة مما زاد من ندرة ىذين المعدنين وبالتالي صعوبة الحصول عمييما فأثر كل ذلك عمى 

ىكذا أحداث تؤثر سمبا عمى االراضي الزراعية في األحوال المعيشية لمناس ، كما وان مثل 
الريف وذلك بيجر الفبلحين ليا ألنيا ال تسد ما يبذلو الفبلح من جيد ومصاريف أخرى 

                                                 

 . 231محري : تاريخ األزمان ، ( التم1)
( أغناطيوس بن قسطنطين المنبجي : المنتخب من تاريخ المنبجي ، تحقيق : عمر عبد السبلم تدمري ، 2)

 . 94م (  1986دار المنصور ، ) طرابمس : 
( الباسبريني ، منصور بن مرزوق : حوليات الراىب القرطميني ، تعريب بنيامين حداد ، دار المشرق 3)

؛ موسى بن مصعب : ىو موسى بن مصعب بن ربيع الخثعمي ، واله  69م (  2112افية ، ) دىوك : الثق
الخميفة أبا جعفر المنصور سنين بقين من ايامو حتى توفي واقره الميدي عمييا ، ينظر : ابن تغري بردي ، 

دار الكتب ، ) مصر :  يوسف بن تغري بردي بن عبداهلل الظاىر : النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة ،
 . 54/  2د . ت ( 
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لزراعتيا فيؤدي ذلك الى تحوليا الى اراضي جرداء قاحمة وبالتالي الى قمة المحاصيل 
متطمباتيم الغذائية ، فضبل عن المعيشية الرئيسة وندرتيا والتي يعتمد الناس عمييا في سد 

توقف اي نشاط تجاري داخمي أو خارجي في الجزيرة الفراتية والموصل ، فيذا كمو ادى الى 
م ( انتشار جوع شديد في  772ه /  155نتيجة حتمية اال وىي المجاعة ، اذ شيدت سنة ) 

اس من الدراىم ال لنقص الحنطة فحسب بل لخمو ايدي الن (0)ببلد الموصل والجزيرة وآثور 
(2) . 

ان التصرفات المشينة لسكان بعض المناطق سيما فيما يتعمق بالتعاليم الدينية المقدسة التي 
تحرم وتجرم كل ما يقوم بالتعدي والتجاوز عمييا باعتبارىا مقدسات يحرم عمى عامة الناس 

ىكذا تجاوزات  القيام بيا بالرغم من العبر والدروس التي أصابت أقوام قبميم ارتكبوا مثل
وعاقبيم اهلل عمييا اال انيم لم يعتبروا ، فارتكبوا الزنا الذي امرىم اهلل باالبتعاد عنو فعاقبيم اهلل 

الذين ركب بعضيم مركب الفساد والدنس في أمكنة  (3)بالمجاعة ، فيذا ما حدث لسكان مركا 
 .  (4)مختمفة من ىذه الببلد 

ومن منطقة الى أخرى أثرىا في احداث خمل في  كان لميجرات التي تحدث من وقت آلخر
التوزيع المناطقي لمسكان مما يؤثر سمبا عمى كبل المنطقتين فتصبح المناطق التي ىجرىا 
أىميا مناطق ميجورة تكاد تنعدم فييا الحياة الفتقادىا الى فعاليات وأنشطة اىميا التي كانت 

ية فييا ىي من اجل الوفاء بالتزاماتيم الحياتية ، سببا لمحياة فييا ألن قيام الناس بأعماليم اليوم
اما المناطق المياجر الييا تصاب سبل الحياة فييا بنوع من الشمل وذلك الزدياد اعداد السكان 
زيادة تزيد عن امكانياتيا وقدراتيا االقتصادية وثرواتيا الطبيعية ، فنتيجة ذلك تتعرض ىذه الى 

نياتيا ، ىذا فضبل عن حدوث منازعات وخبلفات بين سكان االستغبلل الجائر لقدراتيا وامكا

                                                 

( آثور : ىو االسم القديم لمموصل قبل تسميتيا بالموصل ، وقيل أقور بالقاف االسم الذي يشمل كورة 1)
 . 92/  1الجزيرة بأسرىا ، ينظر : الحموي : معجم البمدان ، 

 . 11( ابن العبري : تاريخ الزمان ، 2)
، الحموي : معجم البمدان مرج الموصل ويعرف بمرج أبي عبيدة ، ينظر : ( وردت في معجم البمدان باسم 3)
8  /16 . 
( توما المرجي : كتاب الرؤساء ، عربو ووضع حواشيو : البير ابونا ، المطبعة العصرية ، ) الموصل : 4)

 . 139م (  1966
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ىذه المناطق والمياجرين الييا حول أراضييا ومواردىا الطبيعية األخرى فتعاني مثل ىذه 
م ( اصيبت الموصل  733ه /  157المناطق من شح ونقص في تمك الموارد ، ففي سنة ) 

يواناتيم حتى انو لم يبقى شيء ترعاه بالمجاعة وذلك الجتماع اعداد غفيرة من السكان ىم وح
 (0)حيواناتيم فاشتد االزدحام في الموصل ونواحييا مما أدى الى قمة خيراتيا فساد الجوع فييا 

 . 
وفي العام نفسو ظير في ببلد ما بين النيرين عدد كبير من المتسولين سيما من الذين قدموا 

ىذه المنطقة من ضيق وجوع شديد الى ىذه الببلد كمياجرين ، وسبب ذلك ىو ما اصاب 
نتيجة لكثرة اعدادىم واعداد حيواناتيم ، فضاقت الببلد بيم والزدياد اعدادىم امتنع الناس عن 
العطاء خوفا من األيام المقبمة لئبل تسوء حالتيم فضبل عن اجراءات جامعي الضرائب الذين 

ى السكان من ضرائب عن زادوا من صعوبة االمر ، وذلك عندما قاموا بجمع ما مفروض عم
المحاصيل دون اعفائيم منيا في مثل ىكذا ظروف فنقص الطعام بذلك لدى الناس ، فحصمت 
مجاعة كبيرة  فبادت كل المواشي في تمك المناطق كما ان الخبز اختفى من السوق حتى انيم 

 .   (2)شرعوا بالتفتيش عمى جثث البيائم الميتة لمتغذي عمييا 
العسكـرية والحـروب وخــططيا دورىا لـــما تعــــــرضت لــــــو بعــــــض مــــــدن وكـــان لمحمبلت 

الجزيـــــرة الفراتيـــة من غـــبلء ومجـــاعات ، اذ كـــانت تعتمـــد مـــثل ىـــذه الحمبلت وخــــططيا عمى 
التي قد تستمر محاصرة المدن من جميع النواحي لمنع وصول المؤن واالمدادات الى سكانيا و 

ألشير ولسنين إلجبار أىميا عمى االستسبلم ، فتبدأ المؤن لدييم بالتناقص شيئا فشيئا حتى 
تشح كما ترتفع لدييم اسعار المواد الغذائية وذلك لقمتيا فيعانون من الغبلء حتى تنفذ لدييم 

نتشر م ( ا 964ه /  351مؤونتيم ونتيجة لكل ذلك تظير عندىم المجاعة ، ففي سنة ) 
فحاصرىا سبعة  (0)دمسقا الى المصيصة  (3)الغبلء في حران والرىا عمى اثر زحف شومشكين 

 . (2)ايام وأحرق ما حوليا 
                                                 

 . 229( الزوقنيني : تاريخ الزوقنيني ، 1)
 . 179،  ( التممحري : الوقائع التاريخية2)
( ىكذا ورد عند ابن العبري والمعروف أنو سعد الدين كمشتكين : وىو والي الموصل مع سيف الدين 3)

م ( ، ينظر : ابن األثير ، عز الدين أبو  1171ه /  566غازي من قبل نور الدين زنكي وكان ذلك سنة ) 
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ىي االخــــرى نالت نصيبيا من الضيق والمجـــاعات ، ففي سنـــة )  (3)ومدينــــة حــــصن كيفا 
اع الطعام ، بسبب حدوث م ( ظيرت فييا مجاعة وغبلء ونقص في كل انو  1166ه /  459

 . (4)كوارث وحروب وحوادث مخيفة 
االستراتيجي العسكري جعميا محل نزاع وصراع بين القوى  (5)ويبدو ان موقع مدينة ممطية 

الطامحة لفرض سمطتيا وىيبتيا ، فنتيجة لذلك شيدت ىجمات وضيقات عدة ولفترات عديدة ، 
وشدد عمييا فتضايق الناس  (6)م ( غازي بن دانشمند  1125ه /  518اذ حاصرىا سنة ) 

أوراق األشجار وقشور الخشب الرطب ،  من شدة الجوع ، فنفذ الطعام كميا ، فصاروا يأكمون
وحتى القطط والحمير تؤكل اينما وجدت حية أم ميتة من شدة الجوع ، كما اضطر الناس ان 

 .  (7)يشربوا الدماء ويأكمون الجمود الغير مدبوغة وحتى جمود الدروع وغيرىا 

                                                                                                                         

، تح : عبد القادر أحمد طميمات ، دار  الحسن بن أبي الكرم : التاريخ الباىر في الدولة االتابكية بالموصل
؛ ابن العديم ، كمال الدين أبو القاسم محمد بن أحمد بن ىبة  154م (  1963الكتب الحديثة ، ) القاىرة : 

 . 361/  1م (  1996، دار الكتب العممية ، ) بيروت :  1اهلل : زبدة الحمب في تاريخ حمب ، ط 
ى ساحل جيحان وىي ايضا ثغر من ثغور االسبلم ، ينظر : ( المصيصة : مدينة بأرض الروم عم1)

م ( : آثار الببلد وأخبار العباد ، دار صادر، ) بيروت :  1281ه /  681القزويني ، زكريا بن محمد ) 
 . 564/  1م (  1961

 . 63( ابن العبري : تاريخ الزمان ، 2)
آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر ، ينظر ( حصن كيفا : وىي بمدة وقمعة عظيمة مشرفة عمى دجمة بين 3)

م ( :  1338ه /  739)  عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل القطيعي البغدادي ،: ابن عبد الحق : 
 . 417/  1م (  2114، دار الجيل ، ) بيروت : 1مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة والبقاع ،  ط

 . 248( ابن العبري :  االزمنة ، 4)
طية : وىي من ببلد الروم مشيورة تتاخم الشام ، ينظر : اليعقوبي ، أحمد بن اسحاق بن جعفر بن ( مم5)

 . 215/  1م (  2111، دار الكتب العممية ، ) بيروت :  1وىب : البمدان ، ط 
( غازي بن دانشمند : وىو مؤسس إمارة دانشمند بعد التقدم التركي الى األناضول الذي تبل معركة مبلذ 6)
 رد ، وسيطرت سبللتو عمى المناطق الشمالية والوسطى في األناضول ، ينظر :ك

www.ar.m.wikipedia.org. 
 . 336/  3( السرياني : تاريخو ، 7)
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ا أليام الذي حاصرى (0)م ( حصار اخر بقيادة عمي بيادر 1157ه /  551وشيدت سنة ) 
عدة ، فاشتد الغبلء لكنو تمكن من دخوليا فيما بعد فنكل بحكام المدينة واشتد الجوع حتى بمغ 

وينقعون الجمود اليابسة التي فييا لدم النعال  (2)االمر بأىميا الى ان يأكموا الكبلب والسنانير 
ة مجتمعات وبمغ االمر بالناس اشد من ذلك اذ وجدت نساء في بمدة جوباس من اعمال ممطي

 . (3)في بيت وامامين ميت ممد وبأيديين سكاكين وىن يشرحن لحمو ويشوينو 
م ( وقع في ببلد الشام وما بين النيرين والموصل وبابل أمراض  771ه /  154وفي سنة ) 

وأوبئة فتكت بسكانيا نتج عنيا حدوث مجاعات مات عمى اثرىا الكثير من سكان ىذه 
 . (4)المناطق 

امل الرئيسة التي رشحت وزادت من عدد الذين يصابون باألمراض واألوبئة ىو قمة ان من العو 
االىتمام بالنظافة وقمة الوعي بمدى  خطورة ىذه االمراض سيل من انتشار مثل ىذه االمراض 

م ( تفشى وباء مرض الرأس  773ه /  157المعدية ووسع من رقعة انتشارىا ، ففي سنة ) 
ا المرض بشدتو اذ ان المصابون بو كانوا يسقطون حاال ويموتون بين اىل الموصل وعرف ىذ

 . (5)وال يسعفيم احد الن المريض يكون قد فارق الحياة حال اصابتو بالمرض 
ان اغمب الفئات السنية التي كانت عرضة لؤلمراض واالوبئة ىم االطفال لضعف مناعتيم وال 

يتيم من االمراض ، فضبل عن قمة يحصمون عمى القدر الكافي من العناية الطبية لحما

                                                 

( عمي بيادر : وىو من زعماء التركمان الممتحقين بجيوش المغول ، ينظر : ابن الفوطي ، كمال الدين 1)
، وزارة الثقافة  1في معجم األلقاب ، تح : محمد الكاظم ، ط ابو الفضل عبد الرزاق : مجمع اآلداب 

 . 571/  2م (  1995واالرشاد االسبلمي ، ) ايران : 
( السنانير : جمع سنور وىو حيوان يقوم بأكل الفأر ، لو أسماء عدة كالير ، القط الخيدع ، ينظر : 2)

 58 – 55/  3م (  2111لمعرفة ، ) بيروت : ، دار ا 2الدميري ، كمال الدين : حياة الحيوان الكبرى ، ط 
. 
 . 234م (  1985، دار الكتب العممية ، ) بيروت :  1( ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ، ط3)
( برشنايا ، إيميا : تاريخ إيميا برشينايا ، ترجمة : يوسف حبي ، مطبوعات مجمع المغة السريانية ، ) بغداد 4)

 .  167م (  1975بغداد : 
 . 231زوقنيني : تاريخ الزوقنيني ، ( ال5)
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م ( مات في الموصل من جراء االصابة  1118ه /  419االىتمام بالنظافة ، ففي سنة ) 
 . (0)بداء الجرب اربعة االف صبي 

الى مجاعة كبيرة  (3)م (  1244ه /  641سنة )  (2)وضواحييا  كما تعرضت ممطية 
كالحيوانات في األسواق ، ولم يقتصر وامراض ، فممئت االرض بالمساكين الذين يموتون 

نصيبيا من المجاعة ،  (4)االمر عمى ممطيـــة والمـــدن التي ذكرت قبميا ، اذ كان لميا فارقين 
م ( حدثت مجاعة فييا بعد استيبلء المغول عمييا فمم يسمع  1259ه /  658ففي سنة ) 

 م يبقى سوى مائة نفس .بمجاعة مثل التي تعرضت ليا ميا فارقين اذ ىمك كل شعبيا ول
 ثانيا : مجموعة العوامل الرضية :

 الفيضانات : - 0
تعد الفيضانات احدى الكوارث الطبيعية االكثر تدميرا لؤلراضي الزراعية لما تخمفو من خراب 
عمى مساحات واسعة من األراضي ، مما يجعميا غير صالحة لمزراعة مسببة بذلك خسائر 

، ولو بدأنا بذكر ما تعرضت لو الجزيرة الفراتية والموصل من  مادية كبيرة عمى الفبلحين
فيضانات ، وكانت الثموج التي تعد من مصادر المياه التي تزود االنيار بيا عند ذوبانيا احدى 
أسباب الفيضانات كونيا تعمل عمى زيادة منسوب المياه زيادة يعجز مجرى النير عمى 

حدث  ، وقد دمر ويجرف كل ما يصادفو في طريقواستيعابيا فينتج عن ذلك فيضان عظيم ي
، فيضان عظيم لنير دجمة خرب كثيرا من القرى والمدن ، ولشدة ( م  743/ ه  125) سنة 

 . (5)قوة الفيضان انكسر الجسر الكبير عند مدينة آمد 
ومن الجدير بالذكر ىنا ان عمميات المد التي تحدث في معظم انيار الجزيرة الفراتية كانت 

عمل عمى ارتفاع مناسيب المياه في االنيار ، فينتج عن ذلك فيضانات ، فدجمة والفرات ت

                                                 

 . 85( ابن العبري : تاريخ الزمان ، 1)
 . 111( ابن العبري : االزمنة ، 2)
 . 117( التممحري : تاريخ األزمان ، 3)
( ميا فارقين : وىي مدينة حوليا سور ، تقع عمى الحد بين أرمينية وجزيرة الروم ، ينظر : مجيول : حدود 4)

 . 166/  1م (  2112المغرب ، تح : السيد يوسف اليادي ، الدار الثقافية ، القاىرة :  العالم من المشرق
، آمد : مدينة حصينة من ببلد الجزيرة مبنية بالحجارة عمى نشز من  88،  الزوقنيني : تاريخ الزوقنيني( 5)

 . 491/  1، القزويني : أثار الببلد وأخبار العباد من االرض ، ينظر : 
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تعرضا لمد كبير يروى أنو أدى الى غرق مساحات واسعة من األراضي ، كما أدى فيضان 
نير الرىا الى غرق المدينة وىدم أسوارىا ، مما خمف كثير من الضحايا من البشر ، اضافة 

 . (0)يوانات الى غرق كثير من الح
ومن المعروف ىنا ان فيضانات نير دجمة ال تستفيد المحاصيل الزراعية منو ، اذ يحدث في 
اواخر الربيع ومطمع الصيف وال يفيد المحاصيل الشتوية والتي تكون في مرحمة النضج 
والقطاف وال المحاصيل الصيفية التي تكون في مرحمة البذر وبداية النمو فضبل عن انيا 

االنتـــاج الـــزراعي الى التمف والدمــــار عندما تأتي بشكل مفاجئ وبكميات كبيرة ، كما تعرض 
م ( فيضان عظيم لنير دجمة الذي خرب  763 – 762ه /  145 – 144حدث سنة ) 

وأتمف كل ما كان عمى ضفافو اتبلفا تاما ، كما دمرت المنازل وطواحين وقرى وأناس 
 . (2)رة وحيوانات مع اشياء اخرى كثي

كان نصيب مدينة الموصل كبير من فيضانات نير دجمة التي غالبا ما تحدث في فصل 
الربيع الذي يشيد غزارة االمطار عمى منابع النير والمناطق الشمالية التي يجري فييا النير ، 
فضبل عن شدة انحدار ىذه المنطقة ، االمر الذي يؤدي الى ارتفاع مناسيب المياه محدثا بذلك 

م ( فاض نير دجمة فيضان عظيم ، خرب  763ه /  146يضانات مدمرة سيما سنة ) ف
الحدود موقعا خسائر فادحة في مدينة الموصل ، ونتيجة لذلك دخمت المياه الى االسواق 
وأىمكت ناس وبيائم كثيرة وجرفت العديد من البيوت القديمة وأغرقت البساتين واالراضي 

 . (3)لمنير وجرفتيا الزراعية الواطئة والمحاذية 
م ( في  775ه /  159م ( ما أورده الزوقنيني ) ت  845ه /  231وأكد التممحري ) ت 

م ( من فيضان عظيم لنير دجمة  764ه /  146تاريخو عن ما تعرضت لو الموصل سنة ) 

                                                 

 . 71: تاريخو ، ( المنبجي 1)
؛ يوسف حبي : الموصل في المصادر السريانية ، مجمة سومر ،  112( التممحري : تاريخ األزمان ، 2)

 . 135م ،  1987،  2 – 1، ج  34بغداد ، ع 
 . 232( الزوقنيني : تاريخ الزوقنيني ، 3)
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الذي فاجئ المدينة في أول الميل ، ففاضت األسواق ودمرت العديد من البيوت وأىمكت ناس 
 . (0)ئم كثيرة فاحدث بذلك خسائر فادحة بمدينة الموصل وبيا

تعد االمطار الغزيرة السبب الرئيس لمفيضانات المدمرة التي اصابت معظم اراضي ومدن 
الجزيرة الفراتية واي مدينة يصادفيا الفيضان يصيبيا الخراب والدمار ، اذ شيدت مدينة حران 

 . (3)رة فنتج عنيا فيضان خربيا م ( ىطول أمطار غزي 841ه /  225سنة )  (2)
تشكل الجبال اغمب تضاريس االقسام الشمالية والشمالية الشرقية من الجزيرة الفراتية والتي 
تساىم بنسبة كبيرة في تشكيل الغيوم الكثيفة المعروفة بغزارة أمطارىا التي تعمل عمى تزويد 

يضانات كبيرة ومدمرة لممدن التي االنيار والوديان ورفع منسوب المياه فييا محدثتًا بذلك ف
تكون اراضييا اوطأ من مجرى النير مكونة بذلك سيول قوية جارفة لكل ما يصادفيا ، كما 

م ( حين اصابتو سيول جارفة جرفت معيا  843ه /  228حصل في مدينة حران سنة ) 
يرات ، حجارة ضخمة لغزارة االمطار التي سقطت عمى جبال المدينة فتحولت البقاع الى بح

فأصيبت حران بأضــــرار جسيمة ، وامتؤلت الدور والفنادق والحوانيت بالماء وسقطت البيوت 
 . (4)عمى الناس وأغرقتيم 

م ( ما تعرضــــت لـــو مدينـــة حران سنة )  1199ه /  596وأكـــد ميـــخائيل الكبيـــر ) ت : 
يا وتكوينيا نيرا عظيما اجتاح م ( من سيول جارفة قادمة من جداول جبال 843ه /  228

قرى المنطقة فامتؤلت الدور والحوانيت بالماء وسقطت في بعض المناطق الدور عمى اىميا 
 .  (5)واغرقتيم ، ووصل الفيضان الى الرقة تاركا خمفو دمارًا وخرابا 

                                                 

 . 97( التممحري : الوقائع التاريخية ، 1)
، : مراصد االطبلع الجزيرة وقصبة ديار ربيعة ، ينظر : ابن عبد الحق  ( حران : مدينة قديمة من ببلد2)
1  /389 . 
 . 34،  ابن العبري : تاريخ الزمان( 3)
( التممحري : رحبلت البطريرك ديونيسيوس التممحري في عيد الخميفتين المأمون والمعتصم ، جمع 4)

 111 – 119م ( ،  2114، ) ابو ظبي : ، دار السويدي لمنشر والتوزيع  1وتحقيق : تيسير خمف ، ط 
. 
، لم تتطرق المصادر االسبلمية الى الفيضانات التي كانت قد جرفت  75/  3 السرياني : تاريخو ،( 5)

اراضي عدة مدن في الجزيرة الفراتية وما خمفتو تمك الفيضانات من تدمير لؤلراضي الزراعية مثمما تناولتو 
ستثناء ذكرىا الفيضانات التي اجتاحت الموصل سيما في العصر العباسي المصادر السريانية باإلسياب با
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 مما سبق يتضح ان الفيضانات التي كانت تصيب مدينة الموصل والجزيرة الفراتية وما تركتو
من نتائج وآثار مدمرة عمى االراضي الزراعية ومحاصيميا ، وكذلك عمى القرى القريبة من 
ضفاف االنيار مسببة بذلك خسائر كبيرة وفادحة لمفبلحين اجبرتيم عمى ىجر اراضييم وقراىم 
التي ما ان يمر فييا الفيضان حتى تتحول الى خرائب مدمرة ، وقد ادى ذلك الى تراجع 

ي وقمتو مسببة بذلك ازمات اقتصادية أثرت عمى سبل عيش سكان الموصل النشاط الزراع
 والجزيرة الفراتية ، وذلك ألن الزراعة كانت حرفتيم الرئيسة .

 الزالزل : - 2
،  األرضية القشرةتصيب  ةموجيتعن حركات واىتزازات  الناتجة الطبيعيةىي احدى الظواىر 

،  الزالزلرصد  ةال تسجمو اجيز  ا، او يكون ضعيفوقد يكون الزلزال شديد يشعر بيا االنسان 
 إَِذا ُزۡلِزلَِت ٱۡۡلَۡرُض ِزۡلَزالََها سبحانو وتعالى :  قال اهلل، اذ ن آفي القر  الزلزلة ةوقد وردت لفظ

 (0) . 
والموصل حدوث العديد من الزالزل والتي اثرت بدورىا عمى  الفراتية الجزيرةوقد شيدت ارض 

 ألنو الحياة بصد ععيالسيما النشاط الزراعي الذي  المختمفة الفراتية رةالجزيسكان ة انشط
ما ل المختمفةصناعات القيام العديد من  وتوقف عمى انتاجيغذاء السكان و لالمصدر الرئيس 

كما ويتم تصدير الفائض من االنتاج الزراعي الى ، لتمك الصناعات  ةيوفره من مواد اولي
 / ه 111 ) في سنةتمثل مزالزل عمى القطاع الزراعي ل تأثيرول اماكن اكثر حاجو اليو ، وا

                                                                                                                         

، اذ تعرضت الموصل لمعديد من الفيضانات المدمرة التي الحقت خسائر فادحة باألرواح والممتمكات ومؤثرة 
بذلك عمى االنشطة االقتصادية لما تعرضت لو ىذه االنشطة من اضرار جسيمة جراء ىذه الفيضانات ، 

األزدي ، ابو زكريا يزيد بن محمد بن أياس بن القاسم : تاريخ الموصل ، تح : عمي حبيبة ، لجنة ينظر : 
؛ ابن االثير ، عمي بن ابي  422،  362،  99/  2م ( ،  1967احياء التراث االسبلمي ، ) القاىرة : 

ابن الجوزي ، ابو ؛  95/  6م ( ،  1966الكرم بن محمد : الكامل في التاريخ ، دار صادر ، ) بيروت : 
الفرج محمد بن عمي بن محمد : المنتظم في تاريخ المموك واألمم ، تح : محمد عبد القادر عطا ، 

؛ حميد ، ميا  391/  6 م ( 1992، دار الكتب العممية ، ) بيروت :  1مصطفى عبد القادر عطا ، ط 
دراسات موصمية ، جامعة الموصل ، سعيد : الكوارث واالوبئة في الموصل خبلل العصر العباسي ، مجمة 

33  ،67 – 77  ،212  . 
 .  1( سورة الزلزلة : اآلية 1)
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 ىاالر  ةعمى اثرىا اليياكل والكنائس ومنيا كنيس تفسقط ةومخيف ةعظيم ةحدثت ىز  (م  719
سقطت عمى سكانيا ودمرت وخربت بساتين ومزارع  ةشاىق ةوابني ةعمارات كبير و   يمةالقد

 . (0) الفاكيةالعديد من اشجار  توافسد
،  الجزيـــرةفي منتصف الميل في ارض  ةعظيم ةت ىز ـــوقع (م  756 /ه  139) ة ـــي سنفو 

مود كثيف من الدخان ، عحدث من جراء ذلك شبو و في باطن االرض ثبلث قرى غـــارت 
، وخربت اراضييم  تضرروا ضررا كبيراوجميع السكان وحيواناتيم من سكان تمك القرى 

 . (2) مواعناب بساتيني الزراعية
و عاصفو ىوجاء ، تعقبازلزال رىيب  ممطيةحدث في  (م  822 /ه  216 ) وفي سنة 
 . (3) ن من البيادر الى نير الفراتبوالت الحنطة وانجرفت ةبنياأل تنيار او 
 
 

 : مجموعة العوامل الحياتية : ثالثًا 
 الوبئة والمراض : _ 0

طق ومدن عديدة من ارض الجزيرة ساىمت االوبئة وبشكل فعال في ظيور المجاعات في منا
الفراتية والموصل وفي فترات زمنية متعددة ، ونتيجة آلثارىا الفتاكة والمدمرة كانت سبب في 
ىجرة العديد من سكان الجزيرة الفراتية ألراضييم ومناطقيم فأصبحت ىذه االراضي والمناطق 

 حياة .ميجورة وتفتقر الى اي نشاط من االنشطة االقتصادية الباعثة لم
فكان الوباء عندما يصيب اي منطقة او مدينة يقيد من حركة سكان ىذه المنطقة والمدن بل 
عندما يشتد يمنعيم من ممارسة نشاطاتيم اليومية كالزراعة التي تعد النشاط الرئيس لسكان 

م ( ضرب وباء شديد منطقة سروج  721ه /  111الجزيرة الفراتية والموصل ، ففي سنة ) 

                                                 

 . 83( الزوقنيني : تاريخ الزوقنيني ، 1)
 . 84( التممحري : الوقائع التاريخية ، 2)
 . 99/  3( السرياني : تاريخو ، 3)
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طورتو منع الناس من الخروج لدفن موتاىم فأوقع المئات من الضحايا في ىذه المدينة ولخ (0)
(2) . 

م ( حل وباء ومرض القروح ومرض البطن في منطقة ديار بكر  764ه /  147وفي سنة ) 
، فمات عدد كبير من الناس ، ففي دير زوقنين مات اثنان وأربعون شخصا نتيجة ىذا  (3)

االوبئة واالمراض كانت تستيدف الفئات السنية التي ال تتمتع بمناعة كافية وان ىذه  (4)الوباء 
لحمايتيم من االمراض فضبل عن قمة االىتمام بالنظافة ، فيذه االمور ىي التي رشحت 

 االطفال ليكونوا ىم الفئة االكثر تعرضا لؤلمراض .
 الحشرات : – 2

ثر االوبئة بل ان خطرىا اوسع واكبر ال يقل اثر وخطر الجراد المسبب لممجاعة من خطر وا
اثر ، فاذا ما ظير في مدينة او منطقة اال وترك مزروعاتيا من محاصيل وغبلل وغيرىا اثر 
بعد عين وىذه الحشرات تتكون من انواع عدة فمنيا الزاحفة والطائرة وجميعيا تشكل خطرا 

 وتيديدا لممزروعات ألنيا تتغذى عمى النباتات .
زروعات في اقميم الموصل والجزيرة الفراتية وفي مناسبات عدة لمياجمة لذلك تعرضت الم

م ( اجتاح الجراد الجزيرة الفراتية في موسم  721ه /  112اسراب الجراد ، ففي سنة ) 
القطاف فأتى عمى الكروم والتين والزيتون حتى يبست اشجارىا ، فاجيز الجراد عمى ثمارىا ، 

 .  (5)ان فنقصت الغبلت والخمر في كل مك
والرىا من مدن الجزيرة التي تعرضت ليجوم جحافل من الجراد ، اذ وضعت ىذه الجحافل 
بيضيا في الرىا وعندما قدر الجراد عمى الزحف التيم واستيمك منطقة الرىا بأكمميا ، فنجم 

                                                 

 . 216/  3: معجم البمدان ،  ( سروج : وىي بمدة قريبة من حران من ديار مضر ، ينظر : الحموي1)
 . 61( الزوقنيني : تاريخ الزوقنيني ، 2)
( ديار بكر : وىي ببلد كبيرة واسعة تنسب الى بكر بن وائل وحدىا ما غرب نير دجمة الى ببلد الجبل 3)

 . 494/  2المطل عمى نصيبين الى دجمة ، ينظر : الحموي : معجم البمدان ، 
 . 72اريخية ، ( التممحري : الوقائع الت4)
 . 383/  2( السرياني : تاريخو ، 5)
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عن ذلك ىبلك المحاصيل ومجاعة ادت الى موت ما يقارب من مائة وثبلثين شخصا في 
 .  (0) اليوم الواحد

والمن  (2)م ( وفييا اصيبت زروع الجزيرة الفراتية بآفة اليرقان  751ه /  133وجاءت سنة ) 
والدودة وكانت ىذه الحشرات عمى انواع فمنيا الطويمة ومنيا القصيرة ومنيا الخفية ومنيا 
الظاىرة ، فكان يصعد عمى السنابل الخضراء ويمتصيا حتى انو كان يؤخذ عشر سنابل 

ونيا بأيدييم فبل يجدون فييا حبة واحدة سميمة ، كما كثر الماشوط ) الجندب ( فأمات ويفرك
الكروم وكل األشجار المثمرة حتى انيا اصابت النباتات الميتة ، كأنيا البساط المفروش عمى 
االرض ، اما الجراد فؤلعداده اليائمة اذا اتى عمى كل الحقول فأبادىا اكداس اكداس ، وكان 

كثر من ببلء المن والدود فكان اذا دخل الحقل الجيد والسمين السنبل اذابو واذبمو وكأنو ببلؤه ا
 . (3)لم يكن 

وكان آلفتي الماشوط واليرقان االكثر تخريبا وتدميرا لممحاصيل الزراعية واالشجار بأنواعيا 
منتوج في نظرا لما يمحقانو من خسائر جسيمة بالفبلحين ويؤدي كذلك الى قمة ما يطرح من ال

االسواق فنتج عنو ارتفاع في االسعار وىو ما يؤدي الى حدوث مجاعات في مناطق متفرقة 
م ( انتشار  751ه /  134من الجزيرة الفراتية ، اذ شيدت ببلد الجزيرة والموصل في سنة ) 

الماشوط وآفة اليرقان في مناطق متفرقة من ارض الجزيرة ، فأفسدت الجنائن والحقول واشجار 
 . (4)لكروم والتين والزيتون فعم الغبلء وظيرت المجاعة ا

وظير نوع من الحشرات تخصصت في تغذيتيا عمى الحبوب كالقمح والشعير والتي تصيب 
المحصول قبل حصاده وتمحق بو اضرار فادحة لكونيا تعتمد في تغذيتيا عمى ما تحممو 

يحصموا عمى المنتوج الذي كانوا السنبمة من حبوب فالحق خسائر جسيمة بالفبلحين النيم لم 
يأممون بالحصول عميو فكانوا اذا اخذوا سنبمة وفحصوىا وجدوىا خاوية ال تحتوي سوى القشور 

                                                 

 . 191( سيغال : الرىا المدينة المباركة ، 1)
( اليرقان : دود يكون في الزرع ، ينظر : اليمني ، نشوان بن سعيد الحيري : شمس العموم ودواء كبلم 2)

فكر المعاصر ، ) بيروت : ، دار ال 1العرب من الكموم ، تحقيق : حسين بن عبداهلل العمري واخرين ، ط 
 . 735/  11م (  1999

 . 113 – 112( الزوقنيني : تاريخ الزوقنيني ، 3)
 . 71( التممحري : الوقائع التاريخية ، 4)
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م ( انقض عمى القمح وعمى الشعير حشرات  763 – 762ه /  146 – 145، ففي سنة ) 
ة ىي األخرى وىما السوس القمح فيذه الحشرة كانت مستديرة ومتعددة األلوان ، اما األرق

مستديرة اال ان ليا مبسم مثل متك الذباب فكانت تقوم بامتصاص المادة الحيوية من السنابل 
 . (0)مما يفقدىا قوتيا ولم تمبث ان يتغير لونيا 

ان الخاصية الخطيرة التي يمتاز بيا الجراد عن بقية الحشرات ىي مياجمتو لمحقول والمزارع 
فإذا ما تعرضت منطقة ما ليجوم بمثل ىذه فإنيا ستعرض بأعداد ىائمة عمى شكل اسراب ، 

لضيق شديد ويصل بو االمر في اغمب األحيان الى المجاعة الن الجراد يكون قد استيمك 
م ( من  784ه /  167المحاصيل جميعيا وعبث بيا ، اذ عانت ببلد ما بين النيرين سنة ) 

كشاىد عيان  (2)ما يصفو التممحري ضيق شديد جراء انتشار الجراد في كل انحاء الببلد ك
عندما كان يدخل بيتا من الجنوب كان يخرج من الشمال وىو يسير قدما ويمتيم كل ما 
يصادفو واالشجار وانتشر سيما في الرىا وما جاورىا ، ونتيجة لذلك حدثت مجاعة في االرض 

 اع الخضار .اثناء السنين الثبلث التالية بسبب قمة الخبز والخمر والزيت وجميع انو 
خصت اسراب الجراد ىذه مدن محددة من الجزيرة الفراتية فياجمتيا بأعداد كبيرة وألحقت 
بمحاصيميا وغبلتيا الخراب والدمار فأصاب السكان الجوع والغبلء لقمة المحاصيل وانعداميا 

م ( شيدت الرىا وسروج ىجوم اسراب من الجراد الطيار  784ه /  167لدييم ، ففي سنة ) 
 . (3)دمر الزروع والغبلت فعم الجوع والغبلء االرض جميعا ف

ولكون ارض الموصل من االراضي الزراعية سيما في انتاج محصولي الحنطة والشعير المذين 
يشغبلن مساحات زراعية واسعة من اراضي الموصل ، لذلك كان تعرضيا ليجوم اسراب 

م ( التيم الجراد كل شيء  954ه /  339الجراد امر وارد الحصول وبنسبة كبيرة ، ففي ) 
 . (4)في منطقة الموصل وبغداد 

                                                 

 . 78 – 77( التممحري : تاريخ األزمان ، 1)
 . 252 – 251( تاريخ األزمان ، 2)
 . 13( ابن العبري : الزمان ، 3)
 . 211م (  2112، دار المشرق ، ) بيروت :  2خ الكنيسة السريانية الشرقية ، ط ( البير ابونا : تاري4)
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م ( شيدت الموصل ظيور جراد بأعداد كبيرة وسبب ضيق بعد  961ه /  348وفي سنة ) 
ان قضى عمى جميع المحاصيل ، وعمى اثر ذلك ظيرت مجاعة أودت بحياة العديد من الناس 

(0) . 
لجراد لما يسببو ظيوره من تدمير لممحاصيل يقترن حدوث الغبلء والمجاعات مع ظيور ا

والمزروعات ، مما يجعل المحاصيل غير كافية لسد احتياجات الناس من المواد الغذائية ، 
،  (2)م ( ظير جراد كثير بالموصل فحدث عمى اثره غبلء وجوع  961ه /  349ففي سنة ) 

 . (3)ل ايضا م ( ظيور الجراد وبكثرة ببمد الموص 969ه /  358وشيدت سنة ) 
ال يقتصر ظيور الجراد عمى منطقة دون اخرى ومن المرجح ان ظيوره في أي منطقة يتوقف 
عمى مدى توفر الظروف المناخية المبلئمة فضبل عن وفرة المحاصيل والغذاء البلزم وعجز 

ه /  513السمطات عن مكافحتيا ويزداد خطره اذا كان من النوع الطيار ، اذ شيدت سنة ) 
م ( غزو جراد طيار ممطية وأكل قسما من الزروع وبعد مدة ظير جراد ناعم التيم  1121

 . (4)جزءا من الزروع ثم اختفى 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 61( ابن العبري : تاريخ الزمان ، 1)
، وشيد ىذا العام غبلء شديد في الببلد ، وكان اكثره بالموصل فبمغ  61( ابن العبري : تاريخ الزمان ، 2)

عير بثمانمائة درىم ، وىرب أىميا الى الشام والعراق ، الكر من الحنطة بألفي ومائتي درىم ، والكر من الش
 .  358/  6ينظر : ابن االثير : الكامل في التاريخ ، 

 . 65( ابن العبري : تاريخ الزمان ، 3)
 . 173/  3( السرياني : تاريخو ، 4)
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 الخاتمة

 يتضح لنا من خبلل ما سبق النتائج اآلتية : 
،  اإلسبلميةقد ال نجدىا في المصادر  ةونادر  ةمعمومات ميم السريانيةالمصادر  تردأو  .1

فمت الكثير من المعمومات التي انفردت بيا غا السريانيةول ان المصادر ومن االنصاف الق
زمات ما ورد من معمومات عن األ تشاطر  السريانيةن المصادر أ ، كما اإلسبلميةالمصادر 
 . اإلسبلميةفي المصادر  الفراتية والجزيرةالتي عصفت بالموصل  االقتصادية

 الفراتية الجزيرةفي الموصل  االقتصاديةمات ز في األ سمبيا ادور  الطبيعيةالعوامل  تلعب .2
،  تأثيرىافي مدى خطورتيا وحجم  متفاوتةو  ةالتي كانت متنوع، و البحث  مدة موضوعخبلل 

لذلك  اذ كان،  االقتصاديةزمات في حدوث األ مطار دورا كبيراً اذ لعب الجفاف وانحباس األ
 .ي والنبات الطبيع والحيوانية الزراعيةثره عمى الثروات أ

،  االقتصاديةزمات كثر من عام في ظيور األأمطار الذي تكرر في حباس األنسبب ات .3
، اخرى  طبيعيةزمات والذي تزامن مع عوامل االولى في تكوين ىذه األ المرتبةبذلك  حتلفا
 .خرى األ الطبيعيةبالعوامل  ازمات قياسثر في تكوين تمك األمر الذي ضاعف ذلك األاأل
خمفو من تلمات  الزراعية لؤلراضي اً ر يدمت الطبيعيةكثر الكوارث أ ىحداالفيضانات  ُعدت .4

رواح في األ ةخسائر كبير  يافضبل عن الحاق، راضي من ىذه األ ةمساحات شاسعلخراب 
الموصل من ىذه  ة، وكان نصيب مدين والخاصة العامةريبا في الممتمكات خموال وتواأل

مطار األ ةفضبل عن غزار ، النير  اففضربيا من الفيضانات كبير ال سيما في فصل الربيع لق
يؤدي ، ف المنطقةىذه  رادحنا ةنير وشدالالتي يجري فييا  الشماليةنير والمناطق العمى منابع 

ه /  146عام ) الموصل السيما  ةمدينب ةضرارا بالغألحقت أ حدوث فيضانات مدمرةذلك الى 
 م ( . 763

التساقط واشكالو وانخفاضيا و  الحرارةتفاع درجات ومنيا ار  المناخيةالعوامل  ةبقي تلعب .5
اذا اجتمعت  متفاقيىا دور كان  اذ ، ةاقتصادي أزماتفي احداث  ثانوياً  اً والرياح والعواصف دور 

 .الجفاف او الفيضانات ك ةقو أكثر خرى أمع عوامل 
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ا ينتج عن ىذه الكوارث واألزمات االقتصادية ظيور نوع من االحتكار لدى البعض ، وىذ .6
 بدوره زاد من حدوث المجاعات والغبلء ، وتدىور أحوال الناس بشكل كبير .

 ايضا نتج عن ىذه الكوارث واألزمات حدوث ىجرات لسكان تمك المناطق . .7
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Abstract 

The research deals with the most important and important 

economic crises that hit the region of Mosul and the island of 

Euphrates, which was unveiled in the historical Syria sources 

during the period from the second century AH / 8th century to 

the seventh century AH / thirteenth century AD. We have been 

keen in this modest research to cite the most important reasons 

that led to these crises as well as we dealt with the most 

important negative consequences that left in the economic 

aspects and social effects. 

The important thing that must be mentioned that the Syria 

historical sources often differed in mentioning information of a 

economic nature from what was mentioned by the mothers of 

Islamic sources, this will be explained later. 

 


