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م��ع��رك��ة م���ا ذك�����رد )ب��ال��ت��رك��ي��ة: 
 Malazgirt Meydan
Muharebesi( هي معركة دارت بني 
اإلمبراطورية البيزنطية والساجقة 
األتراك في 26 أغسطس 1071 بالقرب 
من ماذكرد )مازغرد حاليا في محافظة 
موش، تركيا(. لعبت اخلسارة احلاسمة 
للجيش البيزنطي وأس��ر اإلمبراطور 
روم��ان��وس ال��راب��ع ديوجينيس دورا 
مهما في ضعضعة احلكم البيزنطي في 
األناضول وأرمينيا، وسمحت بالتتريك 

التدريجي لألناضول.
ينقل املؤرخ عز الدين بن األثير مشهدا  
مؤثرا من معركة ماذكرد قائا: “ملا كان 
تلك الساعة صّلى بهم وبكى السلطان 
)أل��ب أرس���ان( فبكى ال��ن��اس لبكائه، 
ودع��ا ودع��وا معه، وق��ال لهم: َم��ن أراد 
االنصراف فلينصرف فما ههنا سلطان 
يأمر وينهى، وألقى القوس والنّشاب 
)السهام(، وأخذ السيف والدبوس )آلة 
حربية(، وعقد ذنب فرسه بيده، وفعل 
عسكره مثله ولبس البياض، وق��ال: 
إن ُقتلت فهذا كفني، وزحف إلى الروم 
ل وعّفر  وزحفوا إليه، فلما قاربهم ترَجّ
وجهه على التراب وبكى وأكثر الدعاء، 
ثم رك��ب وحمل وحملت إليه العساكر 
معه، فحصل املسلمون ف��ي وسطهم، 
وحجز الغبار بينهم، فقتل املسلمون 
فيهم كيف ش���اءوا، وأن��زل الله نصره 
عليهم، فانهزم ال���روم، وُقتل منهم ما 
ال يحصى حتى امتألت األرض بجثث 

القتلى وأُِسر ملك الروم”)]1[(.
رأي��ن��ا ف��ي ت��ق��ري��رن��ا ال��س��اب��ق دور 
الساجقة املهم ف��ي إع���ادة ب��ث ال��روح 
في الدولة العباسية التي كانت ترزح 
حت��ت ال��ض��غ��وط والهيمنة البويهية 
ال��ت��ي خ��ال��ف��ت��ه��ا س��ي��اس��ي��ا وم��ذه��ب��ي��ا، 
وكيف مت توحيد أقاليم العراق وإيران 
ووس��ط آسيا وشمال الشام حتت راية 
الساجقة، هذا االحتاد الذي أعاد األهمية 
اجلغرافية والعسكرية لهذه الدولة 
الوليدة، التي كان لها مشروع واضح 
في زم��ن السلطان أل��ب أرس���ان، متثل 
هذا املشروع في توسيع رقعة الدولة، 
والعمل على الوحدة السياسية والثقافية 
ب��ني أق��ط��اره��ا، وامل��واج��ه��ة الصريحة 
واملباشرة للروم البيزنطيني ب��دال من 
أس��ل��وب ال��غ��ارات القدمية للساجقة 
وبعض القبائل التركمانية األخرى التي 

كانت نتائجها غير مؤثرة.
وكان مما شجع السلطان ألب أرسان 
على التفكير في غزو باد الروم أنه وّثق 
صاته بالدولتني الغزنوية واخلانية 
في آسيا حتى يؤمن ظهره، فا يطعن 
من اخللف، وهو مشغول بغزو الروم، 
فربط دولة الساجقة برباط املصاهرة 
م��ع ه��ات��ني ال��دول��ت��ني ب���أن ت���زوج أح��د 
أبنائه ابنة السلطان إبراهيم الغزنوي 
وتزوج ابنه األكبر ملكشاه ابنة طمغاج 
ملك اخلانيني، وهيأت هذه املصاهرات 
السياسية أن يتفرغ ألب أرسان لغزو 

ب���اد ال����روم البيزنطيني ف��ي مناطق 
أذربيجان وأرمينية وجورجيا.

كان اإلمبراطور البيزنطي رومانوس 
ديوجينيس )روم��ان��وس الرابع( على 
اط��اع من خ��ال مخابراته بتحركات 
ال��س��اج��ق��ة وت��وس��ع��ات��ه��م وأه��داف��ه��م 
ف��ي مناطق ال��ت��خ��وم وال��ت��م��اس شرق 
وجنوب اإلمبراطورية الرومانية، في 
كل من شمال الشام والعراق وأرمينية 
وأذرب��ي��ج��ان وج��ورج��ي��ا، وح��ني متكن 
السلطان ألب أرسان من تأكيد السيادة 
السلجوقية على حلب، وال��ع��ودة إلى 
إيران وتفرق اجليش السلجوقي للراحة، 
ق��رر ديوجينيس اس��ت��غ��ال الفرصة 
والقضاء على هذا العدو اجلديد الذي 

يهدد الدولة الرومانية بقوة هذه املرة.
    ج��م��ع روم���ان���وس جيشا ج���رارا 
ميكن وصفه باجليش الصليبي الذي 
قّدرته بعض املصادر مبائتي ألف مقاتل 
م��ن أع���راق ال���روم وال����روس وال��ف��رجن 
واألرمن وغيرهم، تروي بعض املصادر 
التاريخية أنهم “جاءوا في جتّمل كثير، 
وزّي عظيم، وقصد باد اإلسام فوصل 
إل��ى ماذكرد من أعمال ِخ��اط )أقصى 
ش��رق تركيا اآلن( فبلغ السلطان ألب 
أرس��ان اخلبر وه��و مبدينة خ��وى من 
أذرب��ي��ج��ان ع��ائ��دا م��ن حلب وس��م��ع ما 
فيه ملك ال��روم من كثرة اجلموع، فلم 
يتمكن من جمع العساكر لبعدها وقرب 

العدو«).
أس������رع أل�����ب أرس�������ان مل��واج��ه��ة 
اإلم��ب��راط��ور البيزنطي ع��ن��د منطقة 
ماذكرد التي استولى عليها اإلمبراطور 
 malazgirt( البيزنطي، وهذه املدينة
تقع شمال بحيرة ف��ان/وان بالقرب من 
أرمينيا. في محافظة موش التركية شرق 
األناضول اآلن(، بيد أن رومانوس كان 
يريد اختراق ثغور املسلمني من ناحية 
اجلزيرة الفراتية شمال العراق والتوغل 
في األراضي اإليرانية لضرب الساجقة 
في عمق دولتهم بل واحتالها، وقد فطن 
ألب أرسان خلطة العدو، وكان في ذلك 
الوقت بلغ أذربيجان في خمسة عشر 

ألف مقاتل فقط]4[.
حيث تشير بعض امل��ص��ادر إل��ى أن 
أرس���ان ان��زع��ج عندما رأى ضخامة 
جيش ال��ع��دو البيزنطي وم��ا ك��ان منه 
إال أن أرسل إلى اإلمبراطور رومانوس 
يطلب املهادنة والصلح، وكان هدفه من 
ذلك كسب الوقت ريثما تصله اإلمدادات 
العسكرية والعدد الكافي من املقاتلني، 
غير أن اإلم��ب��راط��ور أص��ر على احلرب 
ومواصلة الزحف رغبة منه في عدم 
ضياع الوقت والفرصة، وقال: “إني قد 
أنفقت األموال الكثيرة، وجمعُت العساكر 
الكثيرة، للوصول إلى مثل هذه احلالة، 
فإذا ظفرت بها، فكيف أتركها؟! هيهات ال 
هدنة إال بالّري )عاصمة الساجقة( وال 
رجوع إال بعد أن أفعل بباد اإلسام مثل 

ما َفعل )ألب أرسان( بباد الروم”(.

إعداد:

هشام املنشاوي

نتائج مالذ كرد
تشبه معركة ماذكرد إلى حد 
كبير في النتائج معركة اليرموك 
التي استولى بعدها املسلمون على 
كامل ب��اد ال��ش��ام، وانتزاعها من 
يد الرومان البيزنطيني في عصر 
اخلافة الراشدة على يد الصحابي 
اجلليل، والقائد العسكري الفذ 
خ��ال��د ب���ن ال��ول��ي��د؛ ف��ق��د م��ه��دت 
“ماذكرد” الطريق أم��ام جيوش 
الساجقة للتوغل في ب��اد آسيا 
الصغرى، واقتطاع هذه األقاليم 
األناضولية املهمة م��ن ممتلكات 
اإلمبراطورية البيزنطية ألول مرة 

منذ قيامها.
ترتب على ذلك أن زادت هجرة 
ال��ت��رك��م��ان إل���ى ع��م��ق األن��اض��ول 
واس��ت��ق��راره��م ف��ي ت��ل��ك ال��ب��ق��اع، 
وساعدهم على ذلك االنشقاق الذي 
حصل في صفوف البيزنطيني في 
أعقاب املعركة، حيث بدأ الرومان 
“اليونانيون” بترك أراضيهم، 
والتوجه نحو الغرب، فأصبحت 

مناطق عديدة خالية من السكان، 
ون��ظ��را ل��ك��ون ال��ت��رك��م��ان شعبا 
بدائيا رعويا لم يهتموا بالزراعة، 
فتحولت مناطق زراع��ي��ة عديدة 
داخ��ل آسيا الصغرى إل��ى مناطق 
ج����رداء، وأدى ذل��ك إل��ى حرمان 
ال��ب��ي��زن��ط��ي��ني م���ن م���ص���در مهم 
للحبوب، ولم يعد بإمكانهم جتنيد 
سكان آسيا الصغرى في جيشهم، 

فزاد ذلك من ضعف البيزنطيني .
ه��ك��ذ، ك���ّون ال��ت��رك��م��ان بعض 
اإلمارات املستقلة في الفترة ما بني 
عامي )463ه� 470-ه�/1071-
1077م( ف��ي ك��ل م��ن م��اردي��ن 
وقيصارية وس��ي��واس وت��وق��ات 
وم��رع��ش وأرزجن�����ان ف��ي ش��رق 
ووس��ط األناضول، لكن في العام 
470ه�، وبتفويض من السلطان 
السلجوقي األشهر ملكشاه بن ألب 
أرس��ان، يتجه اب��ن عمه سليمان 
ب��ن قتلمش السلجوقي إل��ى باد 
األناضول انطاقا من حلب لينشئ 

دول���ة ج��دي��دة وّح���د فيها جهود 
التركمان وإم��ارات��ه��م حت��ت راي��ة 
جديدة ُعرفت في التاريخ باسم 

دولة “ساجقة الروم”.
بدأت األتراك يتوافدون عشائر 
وج��م��اع��ات إل��ى ب��اد األن��اض��ول، 
وروي����دا روي����دا “تتّركت” ه��ذه 
ال���ب���ل���دان، وزادت ن��س��ب��ت��ه��م، 
وتوسعوا في شن ال��غ��ارات على 

املناطق البيزنطية ونشر اإلسام 
فيها، ووصل الترك بقيادة سليمان 
إل���ى ج���زر ب��ح��ر إي��ج��ه وس��واح��ل 
البحر األس����ود، وأرس���ى قواعد 
دول��ة دام حكمها أكثر من قرنني 
)470-708ه�/1077-1308م(، 
وأج��م��ع��ت امل���ص���ادر ع��ل��ى جن��اح 
سليمان السلجوقي ف��ي حتقيق 
املهام السياسية والعسكرية التي 

أرس��ت ق��واع��د دول��ة إسامية في 
آسيا الصغرى، خرجت من رحمها 

فيما بعد الدولة العثمانية]19[.
ك��ان��ت م��اذك��رد نقطة فاصلة 
ف��ي ت��اري��خ العصور الوسيطة، 
حيث ترتب عليها بداية احلمات 
الصليبية التي استمرت ملدة قرنني 
أو يزيد على العالم اإلسامي شرقا 

في باد الشام، وغربا في األندلس

أحداث املعركة

أحسن السلطان ألب أرسان خطة املعركة، 
وأوقد احلماسة واحلمية في نفوس جنوده، 
ح��ت��ى إذا ب���دأت امل��ع��رك��ة أق��دم��وا ك��األس��ود 
الضواري تفتك مبا يقابلها، وهاجموا أعداءهم 
ف��ي ج���رأة وش��ج��اع��ة، وأم��ع��ن��وا فيهم قتاً 
وجتريًحا، وم��ا هي إال ساعة من نهار حتى 
حتقق النصر، وانقشع غبار املعركة عن جثث 

الروم متأل ساحة القتال.
ف��ي املعركة خطب السلطان ف��ي جنوده 
قائاً: إنني أقاتل محتسباً صابراً. فإن سلمت 
فنعمة من الله عز وجل وإن كانت الشهادة 
فهذا كفني..، أكملوا معركتكم حتت قيادة ابني 
ملكشاه وملا تقارب اجليشان طلب السلطان 

من امبراطور ال��روم الهدنة فرفض، فخطب 
السلطان في جنوده قائاً: من أراد اإلنصراف 
فلينصرف. ما ها هنا سلطان يأمر وينهي 
ثم ربط ذيل فرسه بيده وفعل العسكر مثله 

ولبس البياض وقال : إن قتلت فهذا كفني 
   ووقع اإلمبراطور البيزنطي أسيًرا في أيدي 
الساجقة، وسيق إلى معسكر السلطان ألب 
أرسان الذي قال له: ما عزمت أن تفعل بي إن 
أسرتني؟ فقال: أفعل القبيح. فقال له السلطان: 
فما تظن أنني أفعل بك؟ قال: إما أن تقتلني وإما 
أن تشهر بي في باد الشام، واألخرى بعيدة 
وهي العفو وقبول األموال واصطناعي نائًبا 

عنك. فقال السلطان: ما عزمت على غير هذا.

الهزمية بعيون البيزنطيني
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االستعداد للقاء
جّهز اإلم��ب��راط��ور البيزنطي روم��ان��وس 
جيًشا ضخًما يتكون من مائتي أل��ف مقاتل 
من الروم وال��روس والكرج واألرم��ن واخلزر 
وال��ف��رجن��ة وال��ب��ل��غ��اري��ني، وحت���رك بهم من 
القسطنطينية عاصمة دول��ت��ه واجت��ه إلى 

ماذكرد حيث يعسكر اجليش السلجوقي.
أدرك ألب أرس��ان حرج موقفه؛ فهو أمام 
جيش بالغ الضخامة كثير العتاد، في حني أن 
قواته ال تتجاوز عشرين ألًفا، فبادر بالهجوم 
على مقدمة جيش ال��روم، وجنح في حتقيق 
نصر خاطف يحقق له التفاوض العادل مع 
إم��ب��راط��ور ال���روم؛ ألن��ه ك��ان ي��درك صعوبة 
أن يدخل معركة ضد جيش ال���روم؛ فقواته 
الصغيرة ال قبل لها مبواجهة غير مضمونة 
العواقب، فأرسل إلى اإلمبراطور مبعوًثا من 
قبله ليعرض عليه الصلح والهدنة؛ فأساء 
اإلمبراطور استقبال املبعوث ورفض عرض 
السلطان، وطالبه أن يبلغه بأن الصلح لن يتم 

إال في مدينة الري عاصمة الساجقة.
أيقن السلطان أالَّ مفر من القتال بعد أن 
فشل الصلح واملهادنة في دفع شبح احلرب؛ 
فعمد إل��ى جنوده يشعل في نفوسهم روح 
اجلهاد وحب االستشهاد، وأوق��د في قلوبهم 
جذوة الصبر والثبات، ووقف فقيه السلطان 
وإمامه أبو نصر محمد بن عبد امللك البخاري 
ًيا من عزمه: إنك تقاتل  يقول للسلطان مقِوّ
عن ديٍن وعد الله بنصره وإظهاره على سائر 
األديان، وأرجو أن يكون الله قد كتب باسمك 
هذا الفتح، فالِقهم يوم اجلمعة بعد الزوال، في 
الساعة التي يكون اخلطباء على املنابر، فإنهم 
يدعون للمجاهدين بالنصر، والدعاء مقرون 

باإلجابة.
وح��ني دان���ت س��اع��ة اللقاء ف��ي )آخ���ر ذي 
القعدة 463 ه���/ أغسطس 1071 م( صّلى 
بهم اإلمام أبو نصر البخاري، وبكى السلطان، 
فبكى الناس لبكائه، ودعا ودعوا معه، ولبس 

البياض وحتنط، وقال: إن قتلت فهذا كفني.

بيد أن قرار السلطان السلجوقي بإطاق سراح عدوه يعد 
الفتا وغريبا، خاصة أن رومانوس أراد القضاء على الدولة 
السلجوقية ذاتها ولم تكن حملته مجرد حملة عابرة، لكن 
يبدو أن بعض القاقل في وسط آسيا داخل األسرة السلجوقية 
ذاتها هي التي اضطرت السلطان السلجوقي ألب أرسان إلى 
قبول الصلح مع العدو الروماني، فضا عن الفدية الكبيرة 
التي أثقلت كاهل الدولة البيزنطية، يضاف إلى ذلك إعان 
التبعية السياسية البيزنطية للساجقة ألول مرة في تاريخ 
العاقات بني املسلمني والروم، وهو ما اعتبره البيزنطيون في 

القسطنطينية خيانة أوجبت قتل رومانوس ُبعيد ذلك .
حلسن احلظ، فإن حفيد القائد العسكري للجناح األيسر 
للبيزنطيني في معركة م��اذك��رد قد خّلد ذك��ر ه��ذه الهزمية 
برواية جده لألحداث التي رآها وشاهدها بنفسه، هذا احلفيد 
هو امل��ؤرخ البيزنطي نقفور برينيوس، وزوج آن كومنني 
ابنة اإلم��ب��راط��ور البيزنطي ألكسيوس كومنني )-1081 
474/1118 - 512ه�(، لذا يعتبر تأريخه لهذه املعركة التي 
غيرت مجرى تاريخ العصر الوسيط بالسيطرة اإلسامية على 
كامل األناضول مهما ملعرفة وجهة النظر البيزنطية املقابلة في 

تلك األحداث.
يرى نقفور أن اإلمبراطور البيزنطي قد أخذه الُعجب والكبر 
بعد سيطرته على منبج وبعض القاع واحلصون في شمال 
ب��اد الشام، حيث لم يجد مقاومة تذكر في سنة )462ه�/
1070م(، وأنه اجتمع بكبار مستشاريه وقادته العسكريني 
لوضع خطة قتال شاملة الستئصال قوة الساجقة املتنامية 
في اجلنوب والشرق، ذلك االجتماع استشار فيه اإلمبراطور 
قادته حول أمرين: مواصلة الزحف على باد ف��ارس لقتال 
الساجقة في عقر داره��م أم البقاء في أراض��ي اإلمبراطورية 

البيزنطية انتظارا لوصولهم ؟
انقسم املستشارون إلى قسمني؛ األول فريق “املنافقني” 
-بحسب رأي نقفور برينيوس وج��ده القائد البيزنطي في 
تلك املعركة- الذي رأى عدم االنتظار إطاقا والزحف لقتال 
السلطان ألب أرسان. وعارض هذا الرأي الفريق الثاني وعلى 
رأسه جد املؤرخ نقفور؛ وأوضح أن هذه اخلطة تتطلب حتصني 
املدن املجاورة ملعسكر اجليش البيزنطي، وإحراق القرى حتى 
يحرم الساجقة من التزود باملؤمن وهو أمر شديد الصعوبة، 

لكن اإلمبراطور لم يسمع للفريق الثاني .

سلطان العالم

بعد انتصار املسلمني ف��ي ه��ذه املعركة تغّيرت 
صورة احلياة واحلضارة في هذه املنطقة؛ فاصطبغت 
بالصبغة اإلسامية بعد انحسار النفوذ البيزنطي 
تدريجًيا عن هذه املنطقة، ودخول سكانها في اإلسام، 

والتزامهم به في حياتهم وسلوكهم.
وواص��ل األت��راك الساجقة غزوهم ملناطق أخرى 
بعد ماذكرد، حتى توغلوا في قلب آسيا الصغرى، 
ففتحوا قونية وآق، ووصلوا إلى كوتاهية، وأسسوا 
فرًعا لدولة الساجقة في هذه املنطقة عرف باسم 
ساجقة الروم، ظل حكامه يتناوبون احلكم أكثر من 
قرنني من الزمان بعد انتصار الساجقة في ماذكرد، 
وأصبحت ه��ذه املنطقة ج��زًءا من ب��اد املسلمني إلى 

يومنا هذا.
وك���ان م��ن ث��م��ار دخ���ول ه��ذه املنطقة ف��ي ح��وزة 
الساجقة انتشار اللغتني العربية والفارسية، وهو ما 
كان له أثره في مظاهر احلضارة منذ ذلك الوقت حتى 
يومنا هذا، غير أن هزمية الروم في موقعة ماذكرد 

جعلتهم ينصرفون عن هذا اجلزء من آسيا الصغرى.
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