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ملخص البحث

يتناكؿ البحث األكضاع السياسية في بالد الشاـ في نهاية القرف الخامس الهجرم  /الحادم عشر

الميالدم كالتي كانت تتسـ بالصراعات السياسية نتيجة انعداـ السمطة المركزية القكية كلذلؾ

أصبحت بالد الشاـ منقسمة إلى عدة أقساـ منها الجزء الشمالي حيث كاف تحت الحكـ السمجكقي

أما الجزء الجنكبي فقد كاف تحت الحكـ الفاطمي أما المنطقة الكسطى فقد كانت تح ػ ػ ػ ػ ػػت
الزعامات كالفرؽ الدينية  ,كبذلؾ تمكنت القكل الصميبية مف غزك بالد الشاـ.

كنتيجة لتداعيات األحداث في بالد الشاـ بسبب الصراعات الداخمية كالتحديات الخارجيػ ػ ػ ػ ػػة
برز عمى المسرح السياسي القائد عماد الديف زنكي مؤسس األسرة الزنكية في مدينة

المكصؿ سنة 525هػ5527 /ـ كبعد أف أمف حدكد إمارته تكجه مع ابنه نكر الديف زنكي إلى
ب ػ ػ ػػالد الشاـ إلقامة جبهة إسالمية مكحدة تحمؿ شعار الجهاد لمقاتمة الغزاة الصميبييف.

The political condition in Al-sham preyed Al-zanki
Asst .Pro .Dr. Faiz Ali Bakheet

Abstract
This paper deals with political conditions in Al-sham land
during the Fifth Century A.D Eleventh century A.D. which is
characterized by political coflicts that result from the absence of central
authority So,it has been divided in to Northern part which has been under
rule of Al-Salajiga the Southern part under the ruleof Al-Fataameen ,while
the middl part undr the native leaderships and religious groups.
(*) أستار هساعذ في قسن الحذيث وعلوهه،كلية العلوم اإلسالهية،جاهعة الووصل.
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For all these condition ,and because of the need for a story leadership
that can tackle thes circumslan and stands external forces ,From here the
paper seds light on showing thes circumstances and the needed leader
:Imad Al-deen zanki ,the founder of Al-Sankian family in Mosulin the
year 125A.H ,5521 A.B .who has moved toward Al-sham land to and the
conflict and establishing united Islamic forehead holding the mottoof Aljihad against the invasions and then ,his son : Noor-Al-Deen zanki who
follows his father,s path.

األوضاع السياسية يف بالد الشام يف العهذ الزنكي

قبػػؿ البػػدء بالحػػديث عػػف األكضػػاع السياسػػية فػػي بػػالد الشػػاـ سبػػد مػػف التطػػرؽ الػػى سػػبب

تسميتها بالشاـ كمف ثـ دراسة مكقعها الجغرافي كأهميته السػتراتيجية  ,أمػا فيمػا يخػص التسػمية فقػد
تعددت الركايات فػي تسػميتها بالشػاـ  ,األكلػى أنهػا سػميت الشػاـ شػامان لشػامات فػي أرضػها بػيض

كسكد

()5

 ,كما يذكر ياقكت الحمكم أنها سميت بالشاـ نسبة الى ساـ بف نكح كذلؾ ألنها أكؿ مػف

سكنها أبدلت السيف شينان( )2في حيف يذكر الظاهرم رأم أخػر فػي تسػميتها بالشػاـ ألنهػا تقػع شػماؿ
الكعبة  ,كالشاـ معناها الطيب

()3

.

أما بالنسبة لممكقع الجغرافي فإنه يعد مف المكاقع ذات األهمية السػتراتيجية الكبيػرة  ,كسبػد

مػػف اعطػػاء صػػكرة لمكقػػع بػػالد الشػػاـ لمػػا لػػه مػػف أهميػػة فػػي فهػػـ طبيعػػة األحػػداث السياسػػية التػػي
عاشتها البالد في الحقبة الزمنية التي سػكؼ يػتـ البحػث فيهػا  ,فقػد قسػـ الجغرافيػكف القػدامى العػالـ

الى سبعة أقػاليـ تقػع بػالد الشػاـ ضػمف األقمػيـ الثالػث  ,الػذم يمتػد مػف شػماؿ الصػيف مػرك انر بالهنػد
كالسند ككابؿ ككرماف كسجستاف كفػارس كالعػراؽ كبػالد الشػاـ حتػى اسسػكندرية فػي مصػر

()4

قسمت بالد الشاـ بعد الفتح العربي اإلسالمي لهػا سػنة  55ه ػ  637/ـ الػى خمسػة أجنػاد
جند قنسريف

()6

كدمشؽ كاسردف كفمسطيف كحمص

()7

()5

 ,كقػد
كهػي

.

ػداء مػػف
أمػػا عػػف حػػدكد بػػالد الشػػاـ فيحػػدها مػػف الغػػرب بحػػر الػػركـ ( البحػػر المتكسػػط ) ابتػ ن
طرسكس الكاقعة ببالد األرمف حتى رفح في أكؿ الجفار بيف مصر كبالد الشاـ  ,كمف جهة الشرؽ

فتمتد مف ايمة

()8

صعكدان إلى الفرات ثـ مف الفرات الػى حػدكد الػركـ  ,كيحػيط بهػا مػف الشػماؿ حػد
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يمتػػد مػػف بػػالس

ايمة

()51

()9

.

بمحػػاذاة ال ػ ػفرات  ,فػػي حػػيف يحػػدها مػػف جهػػة الجنػػكب خػػط يبػػدأ مػػف رفػػح الػػى

لقد تعاقب عمى حكـ بالد الشاـ منذ دخكلها اإلسالـ حكاـ كثر  ,كالذم عميه مدار البحػث

هنا  ,الكضع السياسي لتمؾ المنطقة في نهاية القرف الخامس الهجػرم  /الحػادم عشػر المػيالدم ,
ذلؾ الذم أتسـ بالضعؼ كاسنقساـ مما مكف القكل الصميبية مف غزك المنطقة .
لق ػػد ك ػػاف الج ػػزء الش ػػمالي م ػػف ب ػػالد الش ػػاـ تح ػػت حك ػػـ الس ػػالجقة

السمطاف السمجكقي ألب ارسالف ( 465-424هػ5172 – 5132/ـ)
س ػػنة 463ه ػ ػ 5171 /ـ

()53

()55

()52

كبال ػػذات ف ػػي عه ػػد

 ,الذم دخؿ حمػب فػي

 ,إس ان ػػه قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتؿ بع ػػد دخكله ػػا بس ػػنتيف فت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكلى الس ػػمطة بع ػػد كل ػػد

ممكشػػا (485-447ه ػػ5192-5155/ـ ) فأرسػػؿ ممكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػشا الػػى الخمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػفة العباسػػي القػػائـ بػػأمر
اهلل (467-422ه ػ ػػ5174-5131 /ـ)

()54

ببغػ ػػداد يطمػ ػػب منػ ػػه الخطبػ ػػة لغػ ػػرض إضػ ػػفاء الصػ ػػفة

الشرعية عمى حكمػه  ,فخطػب لػه عمػى المنػابر

()55

 ,كعمػى إثػر ضػعؼ الحكػـ السػمجكقي كانقسػاـ

السػػالجقة الػػى ثالثػػة أقسػػاـ  ,سػػالجقة الشػػاـ كسػػالجقة الع ػراؽ كسػػالجقة الػػركـ ظهػػرت قػػكل أطمػػؽ
عميهػػا اسػػـ األتابكيػػات

()56

ترجػػع بػػداياتها الػػى اسقط ػاع الػػذم ابتداعػػه السػػالجقة كطبقػػك كأصػػبح

عنصػ انر مهمػان مػػف نظمهػػـ السياسػػية كاسجتماعيػػة

()57

 ,كازدادت هػػذ اإلقطاعيػػات قػػكة خاصػػة بعػػد

كفاة ممكشا كانقساـ السالجقة عمى أنفسهـ مف أجؿ السيطرة عمى السمطة

()58

.

بدأ النزاع بيف أبناء ممكشا مػنهـ بركيػاركؽ كهػك األبػف األكبػر (ت498هػػ5514/ـ) يؤيػد

أتبػػاع نظػػاـ الممػػؾ الحسػػف بػػف عمػػي بػػف اسػػحؽ الطكسػػي (ت485هػػ5192/ـ) كزيػػر السػػمطاف ألػػب
ارسالف  ,كأخيه األصغر محمد (ت555هػ5557/ـ ) ابف تركاف خاتكف التي يناصرها الكزير تاج
الديف شيرازم الذم خمؼ نظاـ الممؾ في منصبه  ,كاستمرت هذ النزاعات اثنتػي عشػرة سػنة حتػى

كفػػاة بركيػػاركؽ كاسػػتقر أمػػر السػػمطنة لمحمػػد

()59

 ,فض ػالن عػػف ذلػػؾ كػػاف تػػتش بػػف ألػػب ارسػػالف

(ت488هػ5195 /ـ) طامعان في السمطة أيضػا  ,كبػدأت المنافسػة بينػه كبػيف أخيػه بركيػاركؽ الػذم
تمكف مف قتؿ عمه

()21

.
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كفي خضـ هذ اسنقسامات التي سػادت دكلػة السػالجقة ظهػر الخطػر الصػميبي الػذم هػدد

بالد الشاـ بشكؿ مباشر  ,فقد تمكف الصميبيكف مف السيطرة عمػى انطاكيػا الكاقعػة فػي أقصػى بػالد
الشػػاـ فػػي سػػنة (495هػػ 5198/ـ) كزحفػكا جنكبػان باتجػػا بيػػت المقػػدس فػػي سػػنة 492ق, 5199/
كهكػػذا اسػػتفاد الصػػميبيكف مػػف الضػػعؼ كاسنقسػػاـ الػػذم عػػـ بػػالد الشػػاـ لتكسػػيع نفػػكذهـ

()25

 ,أمػػا

بالنسػػبة الػػى األج ػزاء الجنكبيػػة مػػف بػػالد الشػػاـ فقػػد كانػػت تحػػت الحكػػـ الفػػاطمي  ,فػػي حػػيف كانػػت

األجزاء الداخمية تحت نفكذ الزعامات المحمية كالفرؽ الدينية

()22

.

اس ػػتمرت ت ػػداعيات اسح ػػداث ف ػػي ب ػػالد الش ػػاـ نتيج ػػة له ػػذا الصػ ػراع كالض ػػعؼ مم ػػا دع ػػت

الحاجػػة الػػى كجػػكد قيػػادة قكيػػة تحمػػؿ عمػػى عاتقهػػا ايقػػاؼ التػػداعي ألجػػؿ الصػػمكد بكجػػه التحػػديات
الخارجية  ,كهكذا برز عمى المسرح السياسي عماد الديف بف قسيـ الدكلة اؽ سػنقر مؤسػس اإلمػارة

الزنكية بالمكصؿ في سنة ( 525هػ5527 /ـ )

()23

.

لما قتؿ قسيـ الدكلػة اؽ سػنقر سػنة (487هػػ5194/ـ) عمػى يػد تػتش بػف ألػب ارسػالف فػي

حمػػب ( , )24لػػـ يتػػرؾ إس كلػػدان صػػغي انر هػػك عمػػاد الػػديف زنكػػي البػػالي مػػف العمػػر عشػػر سػػنيف فتعهػػد
بركي ػػاركؽ برعايت ػػه كجعػ ػػؿ دار أقامت ػػه بحم ػػب

المكصؿ

()26

()25

 ,كبقػ ػػي فيه ػػا م ػػدة كم ػػف ث ػػـ انتقػ ػػؿ بع ػػدها الػػػى

 ,بناءان عمى طمب كربكغا فػي سػنة(487هػػ5194/ـ) الػذم قػاؿ ( (هػك ابػف أخػي كانػأ

أكلػػى النػػاس بتربيتػػه )

()27

 ,كبعػػد كفػػاة كربكغػػا فػػي سػػنة (495ه ػػ5511 /ـ) كلػػي أمػػر المكصػػؿ

جكػػرمش( ت511ه ػػ5516 /ـ) أحػػد مماليػػؾ السػػمطاف ممكشػػا الػػذم أهػػتـ بعمػػاد الػػديف الػػى حػػيف
كفاته

()28

 ,ففي سنة (512هػ5518 /ـ) عيف السمطاف محمػد بػف ممكشػا عمػى المكصػؿ األميػر

مػكدكد ابػف التػػكتنكيف فقػرب عمػاد الػػديف إليػه  ,كأصػبحت لػػه المكانػة المتميػزة  ,كهنػػا بػدأت النجابػػة

بالء حسنان في حركبه ضد الصميبييف ببالد الشاـ إذ كاف
كالشجاعة تمكح عميه كبمركر الكقت ابمي ن
يعػػرؼ لػػدل عسػػاكر العجػػـ بزنكػػي الشػػاـ ( )29كنتيجػػة لهػػذ الجهػػكد أصػػبحت لعمػػاد الػػديف مكانػػة

خاصة في الدكلة السمجكقية استم ار انر لما كاف لكالد مف المكانة السامية لدل السػالجقة  ,إذ أصػبح
عماد الديف مػف كبػار قػكادهـ كقػد أقطعػه السػمطاف محمػكد بػف محمػد السػمجكقي فػي سػنة (556هػػ/

5522ـ) مدينػػة كاسػػط كفػػي سػػنة (558ه ػػ5524 /ـ) كمػػف ثػػـ كلػػي عمػػاد الػػديف مدينػػة البص ػرة ,
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()31

كاظهر مف اإلمكانيػات فػي إدارتػه لممػدينتيف مػا لػـ يظنػه احػد فػازداد شػأنه ارتقػاء
تػػكلى شػػحنكية

()35

 ,كبعػد ذلػؾ

 ,الع ػراؽ حيػػث رأل السػػمطاف أف عمػػاد الػػديف أصػػمح النػػاس فػػي ضػػبط أمػػكرهـ

فضالن عما بيد مف اسقطاع

()32

.

قت ػػؿ البرس ػػقي ف ػػي س ػػنة (521هػ ػػ5526 /ـ)

()32

عم ػػى أي ػػدم الباطني ػػة

()34

ف ػػي المكص ػػؿ

بالجػامع العتيػػؽ ( الجػامع األمػػكم) كتػػكلى مػف بعػػد ابنػػه عػز الػػديف مسػػعكد  ,فأرسػؿ إلػػى السػػمطاف

يطمب منه أف يقر عمى البالد  ,فأجابه إلى ذلؾ  ,كلكنه لػـ يسػتمر طػكيالن فػي الحكػـ إذ تػكفي فػي

سنة (525هػ5527 /ـ) فتكلى بعد أخك األصغر كقاـ بتدبير دكلته جاكلي

()35

 ,الػذم طمػع فػي

البالد كهنا تدخؿ السمطاف لحسـ المكقؼ فعيف عماد الديف زنكي عمى المكصؿ في العاـ نفسه

()36

بعػػد أف اسػػتقر عمػػاد الػػديف زنكػػي فػػي المكصػػؿ قػػرر القيػػاـ بعمميػػات تػػؤمف حػػدكد إمارتػػه

الشمالية التي كانت مهػددة مػف قبػؿ اسراتقػة كالعشػائر الكرديػة كأمػارة الرهػا

()37

 ,كبعػد أف فػرغ مػف

أمر المكصؿ كأرسى قكاعدها سار نحك جزيرة ابػف عمػر حيػث كػاف السػمطاف محمػكد بػف محمػد قػد
كلػػى أمرهػػا إلػػى اؽ سػػنقر البرسػػقي  ,ككػػاف عميهػػا أحػػد نكابػػه الػػذم أمتنػػع عػػف اسستسػػالـ فحاصػػرها
عمػػاد الػػديف زنكػػي كبعػػد أف رأل نائػػب البرسػػقي أف عمػػاد الػػديف سػػكؼ يسػػتكلي عمػػى الجزي ػرة عنػػكة

أرسػػؿ إليػػه يطمػػب منػػه األمػػاف  ,فػػدخمها عمػػاد الػػديف فرح ػان لمػػا لهػػا مػػف أهميػػة سياسػػية كعسػػكرية
كاقتصادية  ,كبعد ذلؾ سار إلى نصيبيف التابعة لحساـ الديف تمرتاش

مف اسستيالء عميها كمف ثـ تكجه الى سنجار فدخمها

()39

()38

.

صاحب مػارديف فػتمكف

لقد كاف هدؼ عماد الديف زنكي هك عبكر نهر الفرات كالسػيطرة عمػى مدينػة حمػب كغيرهػا

مػػف المػػدف الشػػامية مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ هدفػػه ال ػرئيس كهػػك أقامػػة الجبهػػة اإلسػػالمية المكحػػدة لمكقػػكؼ
بكجه الغزاة الصميبييف  ,الػذيف أخػذكا يتكسػعكف فػي الػبالد بعػد أف أسسػكا إمػاراتهـ  ,كبالتػالي تمكػف

عمػػاد الػػديف مػػف عبػػكر نهػػر الف ػرات فاسػػتكلى فػػي طريقػػه عمػػى مدينػػة منػػب
كحاصر حمب إلى أف تمكف مف دخكلها

()42

.

()41

كحصػػف ب ازعػػة

()45

لقد اختمفت المصادر التاريخية في مسألة دخكؿ عماد الديف زنكي مدينة حمب فقػد أشػارت

بعػػض المصػػادر الػػى أنػػه دخمهػػا سػػنة(525هػػ5527/ـ)
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()44
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 ,كينفػػرد ابػػف القالنسػػي فػػي مسػػألة دخػػكؿ عمػػاد الػػديف

مدينػػة حمػػب كقمعتهػػا  ,إذ أشػػار الػػى أنػػه دخمهػػا سػػنة (524ه ػػ5529 /ـ)

()45

 ,كيمكػػف القػػكؿ بػػأف

عماد الديف كاف قد دخؿ حمب سنة (522هػ5529 /ـ)  ,كذلؾ ألف عماد الديف بعد أف استقر في

المكصؿ سنة (525هػػ5527/ـ)  ,ككطػد حكمػه فيهػا أخػذ يفكػر فػي تكسػيع إمارتػه بعػد أف رأل مػا
عميه المسممكف مف الكهف كالضعؼ  ,فأنطمؽ مف المكصؿ محر انر ما في طريقه إلى أف تمكػف مػف

دخػػكؿ حم ػػب كس ػػط ابتهػػاج س ػػكانها بقدكم ػػه  ,فأرسػػؿ الس ػػمطاف محم ػػد بػػف محم ػػكد الس ػػمجكقي إلي ػػه
تفػػكيض فػػي حكػػـ المكصػػؿ كالجزيػرة كالشػػاـ

()4 6

 ,لقػػد كػػاف نجاحػػه فػػي السػػيطرة عمػػى مدينػػة حمػػب

تحقيؽ اسرتباط بينها كبيف المكصؿ كهذا كاف مف أخطر ما يخشا الصميبيكف كبتمؾ السيطرة قطع

الصػػمة بػػيف أمػػارة الرهػػا مػػف جهػػة كبقيػػة اسمػػارات الصػػميبية فػػي بػػالد الشػػاـ مػػف جهػػة أخػػرل

()47

,

فضػ ػالن ع ػػف ذل ػػؾ كان ػػت مدين ػػة حم ػػب تش ػػكؿ ص ػػماـ األم ػػاف بالنس ػػبة ل ػػبالد المكص ػػؿ كالجزيػ ػرة كق ػػد
أصبحت السيطرة عميها محكر السياسية الصميبية

()48

.

بعػػد ذلػػؾ اسػػتمرت انتصػػارات عمػػاد الػػديف زنكػػي فػػي بػػالد الشػػاـ فسػػار الػػى مدينػػة حمػػاة

فػدخمها فػي سػنة(523هػػ5529 /ـ)

()49

 ,كمػف ثػـ عػاد الػى مدينػة المكصػؿ مػف أجػؿ ارحػة جيشػػه

كاسستزادة بالمقاتميف كعاد كرة أخرل الى بالد الشاـ فعبر نهر الفرات كقصد حصف األثارب فتمكف

مف فتحه

()51

كيعد هذا اسنتصار نقطة بداية في استرجاع شماؿ الشاـ مػف الغػزاة الصػميبييف

()55

,

كاصؿ زنكي مسعا في السيطرة عمى اكبر عدد مف المػدف الشػامية كضػمها الػى دائػرة ممكػه لتكػكف

ن ػكاة لمدكلػػة الجديػػدة التػػي كقفػػت أمػػاـ خطػػر القػػكل الصػػميبية فتحقػػؽ ذلػػؾ بسػػيطرته عمػػى حمػػص
كبعمب ػ ػػؾ

()52

 ,كل ػ ػػـ يب ػ ػػؽ أم ػ ػػاـ عم ػ ػػاد ال ػ ػػديف س ػ ػػكل الس ػ ػػيطرة عم ػ ػػى مدين ػ ػػة دمش ػ ػػؽ  ,فف ػ ػػي س ػ ػػنة

(529هػ5534/ـ) إذ قاـ بحصار المدينة إس أنه لـ يتمكف مف دخكلها  ,كبينمػا هػك يحاصػرها كرد
إليػػه رسػػكؿ مػػف الخميفػػة المسترشػػد (ت529ه ػػ5534/ـ) يػػأمر بإقامػػة الصػػمح مػػع صػػاحب دمشػػؽ
كالرحيؿ عنها  ,فامتثؿ عماد الديف ألمر الخميفة كانسحب في السنة ذاتها

()53

.

أسػػتمر عمػػاد الػػديف فػػي فػػرض سػػيطرته عمػػى القػػالع كالحصػػكف  ,إذ اسػػتكلى عمػػى شػػهر

زكر كأعمالها كما يجاكرها مف الحصكف

()54

 ,كمف ثـ سار الى مدينة دمشؽ فحاصرها ثانية سنة
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(534ه ػػ5539 /ـ)  ,إس انػػه لػػـ يػػتمكف مػػف دخػػكؿ المدينػػة كقمعتهػػا الحصػػينة اثػػر المقاكمػػة التػػي
أبداها صاحبها جماؿ الديف محمد بف طغتكيف

()55

 ,كبعد هذا الحصار كاصؿ عماد الديف جهكد

مػػف أجػػؿ السػػيطرة عمػػى بػػالد الشػػاـ كالجزيػرة الفراتيػػة بشػػكؿ كامػػؿ كتػػكج هػػذ الجهػػكد بافتتػػاح مدينػػة

الرهػػا سػػنة (539ه ػػ5544 /ـ)حيػػث كانػػت إمػػارة الرهػػا إحػػدل اإلمػػارات الصػػميبية المهمػػة فهػػي أكؿ
إمارة أسست في بالد الجزيرة ككانت تمثؿ حاج انز يمنع أم اتصاؿ بيف حمب كالمكصؿ كتهدد بغداد

دار الخالفػة

(فتح الفتكح)

()56

()57

 ,كقػػد عبػر ابػػف اسثيػر عػػف فرحػة المسػػمميف بفػتح الرهػػا إذ كصػؼ هػػذا الفػتح بأنػػه
 ,كلقد كاف لسيطرة جيش زنكي عمى مدينة الرها صدمة قكية أصابت الصػميبييف

في معاقمهـ فػي الشػرؽ ككانػت أكؿ ضػربة لهػـ فػي بػالد الشػاـ  ,لقػد كانػت سياسػية الزنكػي تنطػكم

عم ػػى الس ػػيطرة عم ػػى جمي ػػع الق ػػالع الت ػػي تتكس ػػط ب ػػالد حت ػػى يحق ػػؽ األم ػػاف لمممكت ػػه م ػػف الغػ ػزاة
الصميبييف كهذ إشارة الى أف بالد الشاـ سكؼ تككف تحت حكمه بشكؿ نهائي

()58

.

كاصؿ عماد الديف زنكي في تحركاته العسكرية بعػد سػيطرته عمػى مدينػة الرهػا فاتجػه نجػك

قمعػػة جعبػػر كحاصػػر صػػاحبها األميػػر سػػالـ بػػف مالػػؾ العقيمػػي إس أنػػه لقػػي مصػػرعه كهػػك يحاصػػر
القمعػػة سػػنة (545هػػ5546 /ـ) عمػػى يػػد أحػػد مماليكػػه كيػػدعى يػرنقش

()59

كبكفاتػػه فػػرح الصػػميبيكف

حجػ اػر عث ػرة أمػػاـ تقػػدمهـ إذ اسػػتطاع أف يف ػرقهـ فمػػـ يػػدعى لهػػـ حريػػة
فرح ػان كبي ػ انر ألنػػه كػػاف يمثػػؿ ا
التص ػػرؼ كأص ػػبح س ػػندان عظيمػ ػان لدس ػػالـ إذ ازدادت أم ػػالهـ ف ػػي التح ػػرؾ كالس ػػيطرة بحري ػػة أكث ػػر إذ
كانكن ػػا ق ػػد حرمػ ػكا منه ػػا م ػػدة خمس ػػة عش ػػر عامػ ػان  ,كبكفات ػػه انته ػػت المحاكل ػػة األكل ػػى م ػػف سمس ػػمة
المحاكست اسسالمية في تككيف جبهة قكية في مقاكمة الصميبيف كطردهـ مف بالد الشاـ

()61

.

بعد مقتؿ عماد الديف زنكي انقسمت دكلته الى قسميف ( قسـ شرقي كهك خارج حػدكد بػالد

الشػػاـ إذ تػػكس ابنػػه األكبػػر سػػيؼ الػػديف غػػازم ككػػاف بشػػهر زكر كمقػػر المكصػػؿ
تكس ابنه األخر كهك نكر الديف محمكد بػف زنكػي كمقػر حمػب

()62

()65

كقسػػـ غربػػي

كرغػـ هػذا التقسػيـ الػذم أصػاب

دكلة عماد الديف فاف هدؼ الكحدة كتككيف الجبهة اسسالمية كاف مازاؿ قائمان في أذهاف ابنيه كفػي
إصرارهما س سيما نكر الديف محمكد .
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لقد برزت عمى المسرح السياسي في بالد الشاـ شخصية جديدة أصبح لها شأف كبير فػي

البالد اسسالمية كهك نكر الديف محمكد (569-545هػ5573-5546 /ـ) الذم استمر مدة حكمه
ثمانية كعشريف سنة إذ كاف مع كالد لما قتؿ كهك يحاصر قمعة جعبر  ,كقد أشار عميه أسد الديف

شػػيركك

()63

بالتكجػػه إلػػى حمػػب كاسسػػتقرار فيهػػا

()64

كعمػػى أثرهػػا اقػػر السػػمطاف ألػػب ارسػػالف بػػف

سمطاف محمكد السمجكقي بتكليته كذلؾ لمحفاظ عمى حمب

()65

بعػػد أف تمكػػف نػػكر الػػديف محمػػكد مػػف القضػػاء عمػػى الفػػتف الداخميػػة تكجػػه إلػػى مكاصػػمة

حركبػػه كجه ػ ػ ػاد ضػػد الصػػميبييف إذ تكجػػه الػػى الرهػػا سػػنة (545ه ػػ5546 /ـ) لعصػػياف الصػػميبييف
فيها  ,كقياـ األمير جكسميف دم ككرتينام بالسػيطرة عميهػا باسػتثناء القمعػة لكجػكد المسػمميف فيهػا ,

فبمي الخبر نكر الديف كهك في حمػب فسػار إليهػا فمػا قاربهػا خػرج جكسػميف هاربػان فػدخمها نػكر الػديف

محمكد في تمؾ السنة

()66

بدأ نكر الديف مح ػ ػ ػمكد يراقب اإلحػداث بعػد أف بسػط سػمطته عمػى حمػب كشػرع فػي صػرؼ

نظػ ػػر الػ ػػى الجهػ ػػاد فػػػدخؿ فػػػي س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػنة (542ه ػ ػػ5547 /ـ) حص ػػف أرتػ ػػاح عػ ػ ػ ػنكة كحػ ػػرر مػػػف يػػػد
الص ػػميبييف

()67

كنتيج ػػة له ػػذ البداي ػػة كالش ػػجاعة الت ػػي ك ػػاف يممكه ػػا ن ػػكر ال ػػديف محم ػػكد  ,فق ػػد أخ ػػذ

الصميبييف يحسبكف له حسابان كبي انر  ,سسيما أف نكر الديف محمكد لـ يكف قد تقمد الحكـ عف طريؽ
الصػػدفة  ,مكانمػػا نتيجػػة لخدمتػػه العسػػكرية التػػي قضػػاها مػػع كالػػد كمػػا أف حكمػػه فػػي حمػػب يتطمػػب
مسؤكلية مكاصمة الجهاد ضد الغزاة الصميبييف بعد أف أتسع ممكهـ في بالد الشاـ كتأسيس أمػارتهـ
فػػي هػػذا الجػػزء المهػػـ مػػف الدكلػػة العربيػػة اسسػػالمية مػػف جهػػة  ,ككثػرة اسحػػداث السياسػػية مػػف جهػػة

أخرل .

بعد أف حقؽ نكر الديف هػذا اسنتصػار بالسػيطرة عمػى مدينػة الرهػا فكػر فػي تكسػيع مممكتػه

ليككف لها شأف كبير في المنطقة فقاـ بهجكـ عمى شماؿ الشاـ ضد الصميبييف متكجهان إلى بصرل

فػػي سػػنة ( 543هػػ5548 /ـ)  ,فػػدخمها كنجػػح فػػي القضػػاء عمػػى الصػػميبييف
حػػرر نػػكر الػػديف حصػػف العريمػػة

()69

()68

كفػػي السػػنة ذاتهػػا

كفػػي سػػنة (544ه ػػ5549 /ـ) سػػار الػػى حصػػف حػػارـ
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الصميبي فحرر

()75

كانطالؽ مف تركيز عمػى القػالع كالحصػكف الصػميبية كتػدميرها  ,إذ كػاف لهػذ

المكاقع أهمية إستراتيجية فقد كاف يستخدمها الصميبيكف إلدامة المقاكمة ضد قكات المسمميف.

كتسببت اسنتصارات التي حققها نكر الديف محمكد خالؿ مػدة محػدكدة عمػى مدينػة الرهػا

كغيرها مف الحصكف في قدكـ الحممة الصميبية الثانية سنة (544-542هػ5549-5547/ـ ) إلى
بالد الشػاـ خكفػان مػف أف يكسػع نػكر الػديف مممكتػه عمػى حسػابهـ ممػا قػد يػؤدم بالتػالي إلػى طػردهـ

بالكامؿ خارج بالد الشاـ

()72

انطالقا مف هذا األمر بدأ نكر الديف يعد خطة هدفها ضـ مدينة دمشؽ الى ممكػه بعػد أف

ممػػؾ الصػػميبيكف مدينػػة عسػػقالف سػػنة (548هػػ5553 /ـ) سسػػيما بعػػد أف أدرؾ أف الطريػػؽ الكحيػػد
إلزعػػاجهـ هػػك بالسػػيطرة عمػػى دمشػػؽ كأخػػذها مػػف صػػاحبها األميػػر مجيػػر الػػديف بػػف محمػػد فػػدخمها

فعالن في سنة (549هػػ5554 /ـ)

()73

 ,كيعػد أبػف األثيػر خيػر مػف عبػر عػف خػكؼ الصػميبييف مػف

سيطرة نكر الديف محمكد عمى دمشؽ بقكله ( ( كاف أبغػض األشػياء الػى الفػرن ( الصػميبييف ) أف
يممؾ نكر الديف محمكد دمشؽ  ,ألنه كاف يأخذ حصػكنهـ كمعػاقمهـ كليسػت لػه  ,فكيػؼ أذا أخػذها

كقػػكل بهػػا )

()74

,كبعػػد ضػػـ دمشػػؽ الػػى مممكتػػه أصػػبح ممكػػه يمتػػد مػػف الرهػػا كالجزي ػرة شػػماسن إلػػى

شرقي األردف جنكبان

()75

.

كاصػػؿ نػػكر الػػديف محم ػ ػ ػ ػ ػكد سياسػػته التػػي كانػػت تهػ ػ ػ ػ ػ ػدؼ الػػى تكسي ػ ػ ػ ػ ػ ػع نطػػاؽ دكلتػػه ففػػي

سنة (552هػ5557 /ـ) ممؾ نكر الػديف بعمبػؾ كقمعتهػا  ,ككانػت بيػد الضػحاؾ البقػاعي الػذم كلػي
عميها مف قبؿ صاحب دمشؽ

()76

كفي السنة ذاتها أرسؿ نكر الديف محمكد كفدان إلػى مصػر هادفػان

الى كسب كد الفاطمييف كالتعاكف معهـ ضد الصميبييف مف أجؿ تككيف جبهػة قكيػة  ,كهػك مػا كػاف
يخشا الصميبيكف كيحسبكف له ألؼ حساب

()77

.

كانت مصر فػي تمػؾ الحقبػة تعػيش حالػة مػف الفكضػى السياسػية نتيجػة لمنػزاع الػذم حػدث

بػػيف الػػكزيريف ضػػرغاـ كشػػاكر  ,إذ تمكػػف األكؿ مػػف السػػيطرة عمػػى منصػػب الػػك ازرة  ,ممػػا أضػػطر

الث ػػاني لمتكج ػػه إل ػػى ب ػػالد الش ػػاـ لطم ػػب المس ػػاعدة إلعادت ػػه ال ػػى منص ػػبه كذل ػػؾ ف ػػي س ػػنة (558هػ ػػ/
5563ـ) مقابؿ كعد منه لنكر الديف بإعطائه ثمث خراج مصر إذ ما رجػع إلػى منصػبه كمسػاعدته
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 ,فػػي حػػيف أشػػارت مصػػادر أخػػرل إلػػى أف كصػػكؿ شػػاكر إلػػى بػػالد

الشاـ كاف سنة (559هػ5563 /ـ)

()79

 ,ألف مصر كانػت فػي كضػع غيػر مسػتقر ممػا حفػز نػكر

الديف الى إرساؿ حممة في السنة ذاتها لحسـ المكقؼ هناؾ .

لـ يرسؿ نكر الديف حممته الى مصر إس بعد تفكير عميؽ فضالن عف عكامؿ عدة منها .

ضغط الخالفة عميه بهذا استجا  ,كخكفه شخصيان مف أف يسيطر الصميبيكف عمػى مصػر

كيستحكذكف عمى خيراتها  ,مما يقكم مركزهـ في بالد الشاـ  ,لذا قرر التػدخؿ لحسػـ الصػراع بػيف

الكزيريف كصكسن الى هدفه المركزم كهك تكحيد الجبهة اإلسالمية لمقاكمة الغزاة الصميبييف(.)81

أرسػػؿ نػػكر الػػديف محمػػكد حممػػة عسػػكرية الػػى مصػػر تحػػت قيػػادة أسػػد الػػديف شػػيركك الػػذم

اصطحب معه الكزير المخمكع شاكر

()85

 ,كانتصر الجيش الشامي كعاد شاكر الػى الػك ازرة إس انػه

لـ يكؼ بعهد كاستعاف بالصميبييف عمى أسد الػديف ممػا أرغػـ األخيػر عمػى العػكدة بجنػد الػى بػالد

الشاـ  ,كنتيجة لهػذ المراكغػة التػي لجػأ إليهػا شػاكر أرسػؿ نػكر الػديف حممػة ثانيػة الػى مصػر كذلػؾ

فػػي سػػنة (562ه ػػ5566 /ـ) حيػػث تػػـ دحػػر شػػاكر

()82

كمػػف ثػػـ أرسػػمت الحممػػة الثالثػػة الػػى مصػػر

بقيػػادة شػػيركك كأبػػف أخيػػه صػػالح الػػديف سػػنة (564ه ػػ5568 /ـ) الػػذم تمك ػ ػ ػ ػف مػػف الػػدخكؿ الػػى

مصر  ,كقتػؿ شػاكر كلقيػا ترحيبػان كبيػ انر مػف المصػرييف كالخميفػة الفػاطمي الػذم اسػتأ زر أسػد الػديف

بػػدسن مػػف شػػاكر  ,إس أف أسػػد الػػديف تػػكفي فػػي السػػنة ذاتهػػا فتػػكلى صػػالح الػػديف األيػػكبي منصػػب

الك ازرة

()83

.

بعد أف نجح نكر الديف محمكد في السيطرة عمى مصر فكر في قرار نفسه بإلغػاء الخالفػة

الفاطمي ػػة مكاع ػػالف الخطب ػػة لمخميف ػػة العباس ػػي  ,كص ػػادؼ م ػػرض الخميف ػػة الف ػػاطمي العاض ػػد كتمق ػػى
صالح الديف األمػر مػف نػكر الػديف محمػكد لقطػع الخطبػة لمخميفػة العاضػد كاعػالف الخطبػة لمخميفػة
العباسػػي المستضػػيء بػػاهلل كذلػػؾ فػػي سػػنة (567هػػ5575 /ـ)

()84

كمػػف هػػذا يتضػػح حجػػـ النجػػاح

الذم حققه نكر الػديف محمػكد كقيادتػه العسػكرية فػي ضػـ مصػر الػى بػالد الشػاـ التػي أعقبهػا إلغػاء

الخالفة الفاطميػة  ,فأصػبح نػكر الػديف محمػكد متقمػدان الشػاـ كمصػر كالجزيػرة بمكجػب أقػرار الخميفػة

العباسي سنة (568هػ5572 /ـ) الذم هػدؼ مػف ضػـ مصػر الػى جانػب بػالد الشػاـ تحريػر الػبالد
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العربيػػة اإلسػػالمية كبيػػت المقػػدس مػػف اسحػػتالؿ الصػػميبي مكاعادتهػػا لمحكػػـ العربػػي اإلسػػالمي

()85

فض ػالن عػػف ذلػػؾ يمكػػف عػػد سػػنة (568ه ػػ5572 /ـ) دلػػيالن عمػػى انتهػػاء النفػػكذ السػػمجكقي فػػي هػػذ

البالد

()86

.

بع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد تحقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؽ ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدؼ الكحػ ػػدة كتعيػ ػػيف صػ ػػالح الػ ػػديف نائب ػ ػان ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػنه عمػ ػػى مصػ ػػر

سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػنة (567هػ ػػ5575/ـ) أم ػػر ن ػػكر ال ػػديف محم ػػكد بجم ػػع العس ػػاكر كالتكج ػػه ال ػػى من ػػاطؽ نف ػػكذ
الصميبييف كالنزكؿ عمى حصف الكرؾ

()87

لمحاصرته بالتعاكف معػه,كفي المقابػؿ أرسػؿ نػكر الػديف

الى أمير المكصؿ كالجزيرة كديار بكر يطمب مػنهـ العسػاكر لغػرض تركهػا فػي الشػاـ لحمايتهػا مػف

الصميبييف الذيف قد يتعرضػكف لهػا إثنػاء غيابػه  ,إس أف ذلػؾ لػـ يػتـ بسػبب كفػاة نػكر الػديف محمػكد

في السنة ذاتها

()88

.

كبعد كفاة نكر الديف محمكد أختمؼ المكقؼ السياسي بالنسبة لمقكل اسسالمية عامة كبالد

الشاـ خاصة إذ فقدكا ذلؾ البطؿ الػذم كػكف جبهػة أسػالمية قكيػة أسػتطاع مػف خاللهػا كسػر شػككة

الصميبييف

()89

 ,كأكؿ ما نت عف كفاته أف تجزأت القكة العسكرية القكية التي أكجػدها

()91

كأصػاب

الخمؿ مممكته التي شممت المكصؿ كالجزيرة كبالد الشاـ كمصر ككذلؾ اليمف كقد أطاعػه أصػحاب

ديار بكر كخطب له بالحرميف الشريفيف (.)95

كيبدك لمباحث أف كفاة نكر الديف محمكد كاف إيذانان بنهاية الدكلػة الزنكيػة فػي بػالد الشػاـ

م ػػف لناحي ػػة الفعمي ػػة إس أنه ػػا بقي ػػت بص ػػفتها الش ػػكمية  ,فبع ػػد كفاتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػه ت ػػكلى ابن ػػه المم ػػؾ الص ػػالح

اسػػماعيؿ (577-558ه ػػ 5585-5562 /ه ػػ) السػػمطة كعمػػر أحػػدل عشػػر سػػنة حيػػث بكيػػع فػػي
سائر بالد الشاـ  ,فضالن عف مبايعة صالح الديف له كهك في مصر كخطب كضربة السكة باسمه
فيها  ,كتكلى تربيته األمير شمس الديف المعػركؼ بػابف المقػدـ (ت583هػػ5587 /ـ) فصػار مػدبر

دكلته ككاف الممؾ الصالح في دمشؽ عندما أخذ البيعة

()92

.

إف إعػالف البيعػة قػد أثػار اطمػاع األمػراء ككبػػار الدكلػة القػادة لمسػيطرة عمػى الدكلػة  ,فكػػاف

كؿ كاحد منهـ يرغب في تنصيب نفسه كصيان عمى الممؾ الصػالح  ,كأدل هػذا التنػافس إلػى النػزاع
بػيف األمػراء فػي بػػالد الشػػاـ مػف جهػػة  ,كمػػف جهػة أخػػرل كػاف هنالػػؾ الفػػرع المكصػمي مػػف استابكػػة
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يتحفز لحتالؿ شماؿ بالد الشاـ كمما سنحت له الفرصة  ,ككذلؾ الصميبيكف الذيف مازالكا يشكمكف

خطػ انر عمػػى بػػالد الشػػاـ

()93

المقدـ إليهـ إس أنه صالحهـ

كيؤيػػد هػػذا محػػاكلتهـ لحصػػار بانيػػاس
()95

()94

 ,كمسػػير شػػمس الػػديف ابػػف

مما أثػار اسػتنكار صػالح الػديف الػذم أعطػى لنفسػه حػؽ التػدخؿ

في بالد الشػاـ الػذم مكػث فػي مصػر بعػد كفػاة نػكر الػديف حػكالي خمسػة أشػهر كػاف خاللهػا ي ارقػب
اسضطرابات التي كانت بالشاـ كأنكر عمى سيؼ الديف غازم حاكـ المكصؿ احتالله لبالد الجزيرة

مػػع تحسػػبه الشػػديد لتحركػػات القػػكل الصػػميبية فػػي المنطقػػة

()96

كػػؿ هػػذا حفػ ػ ػ ػ ػز لمتكجػػه الػػى دمشػػؽ

سػػنة (571ه ػػ5574 /ـ) فػػدخمها ممػػا أضػػطر الممػػؾ الصػػالح لطمػػب المسػػاعدة مػػف أبػػف عمػػه فػػي
المكصػػؿ سػػيؼ الػػديف بػػف م ػػكدكد إس أف األخيػػر لػػـ يجبػػه لخكفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػه أف يكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكف ذلػػؾ مكيػػدة ل ػػه

كلقكاته

()97

.

كبعػػد أف اسػػتقر ممػػؾ صػػالح الػػديف فػػي دمشػػؽ اسػػتخمؼ بهػػا سػػيؼ اإلسػػالـ طغتكػػيف بػػف

أيكب ثـ كاصؿ بسط نفكذ عمى بالد الشاـ حتى بعد كفاة الممؾ الصالح اسماعيؿ كتكلى أبف عمه
عز الديف مسعكد بف مكدكد بف زنكي بكصية منه رغـ نصيحة األمراء له باف تككف الكصية لعماد

الػديف الثػاني

()98

بعػد ذلػؾ أرسػؿ األمػراء إلػى عػز الػديف مسػعكد كنائبػه مجاهػد الػديف فػي المكصػػؿ

بالقػػدكـ الػػى حمػػب كعنػػدما عمػػـ صػػالح الػػديف بػػاألمر كهػػك بمصػػر قػػرر المسػير الػػى بػػالد الشػػاـ فػػي

سػنة ( 578هػػ5582 /ـ) كنتيجػػة لخبرتػه السياسػػية كمقدرتػه العسػػكرية اسػتطاع السػػيطرة عمػى بػػالد

الشاـ كأصبح سمطانان عميها  ,كبهذا يمكف القكؿ إف ابتداء الدكلة األيكبية كػاف نهايػة لمػدكؿ الزنكيػة
بشكؿ كامؿ باستثناء بعض المناطؽ التي بقيت لفترة محدكدة

()99

.

هىامش البحث:

( )5شمس الديف أبك عبد اهلل األنصارم  ,نخبة الدهر كعجائػب البػر كالبحػر (سيبػزؾ (5923ـ) ,
ص ,592محمػػد بػػف عبػػد المػػنعـ الحميػػرم  ,الػػركض المعطػػار فػػي خبػػر األقطػػار  ,تحقيػػؽ (
أحساف عباس ( لبناف (  5975ـ)  ,ص. 336

( )2شهاب الديف أبي عبد اهلل ياقكت الحمكم  ,معجـ البمداف ( بيركت (5955ـ) . 352/3 ,
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ناحي ػػة بجن ػػد سف العس ػػاكر ك ػػانكا يقبض ػػكف أعطي ػػاتهـ فيه ػػا  ,ينظ ػػر( ي ػػاقكت الحم ػػكم  ,معج ػػـ

البمداف ( . 513/5

( )6قنسريف( مدينة شماؿ الشاـ بيف حمب كحمص ,ينظر( المصدر نفسه (. 413/4

( )7المصػػدر نفسػػه (  , 513/5أحمػد بػػف عمػػي القمقشػػندم  ,صػػبح األعشػػى فػػي صػػناعة أإلنشػػا ,
تحقيؽ (محمد حسيف شمس الديف ( بيركت (5987ـ) ( . 93-92/4

( )8ايمة ( مدينة عمى ساحؿ بحر القمزـ ( البحػر األحمػر ) كهػك أخػر الحجػاز كأكؿ الشػاـ ,ينظػر(
ياقكت الحمكم  ,معجـ البمداف ( . 292/5

( )9بالس ( بمدة بالشاـ بيف حمب كحمص كالرقة ,ينظر( المصدر نفسه ( . 328/5

( )51ابػ ػراهيـ ب ػػف محم ػػد اسص ػػطخرم  ,المس ػػالؾ كالممال ػػؾ  ,تحقي ػػؽ( محم ػػد ج ػػابر عب ػػد الع ػػاؿ
( القػػاهرة ( 5965ـ)  ,ص , 42أبػػك القاسػػـ ألنصػػيبي  ,صػػكرة األرض (بيػػركت (5979ـ) ,

ص. 553

( )55ينتسػػب السػػالجقة الػػى قبيمػػة مػػف القبائػػؿ التركيػػة تعػػرؼ باسػػـ الفتػػؽ إذ أخػػذت بالتػػدفؽ مػػف
مكطنها األصمي سػهؿ تركسػتاف خػالؿ القػركف الثػاني كالثالػث كال اربػع مػف الهجػرة كاسػتقرت فػي

بػػادم األمػػر بػػبالد مػػا كراء النهػػر كبعػػد انتصػػارهـ عمػػى الغزنػػكييف فػػي سػػنة (429ه ػػ5137/ـ)
أعمن ػكا قيػػاـ دكلػػتهـ بشػػكمها الكامػػؿ بقيػػادة طغرلبػػؾ  ,ينظػػر ( ق ػكاـ الػػديف أبػػك الفػػتح بػػف عمػػي
البندارم  ,تاريي دكلة اؿ سمجكؽ كهك مختصػر كتػاب ت تػكاريي السػمجكؽ ت لمعمػاد األصػفهاني

( بيركت ( , )5981ص . 8-7
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( )52محمػػد بػػف جغػػرم بػػؾ داؤد الممقػػب بعضػػد الدكلػػة الػػب ارسػػالف (465-424ه ػػ- 5132 /
5172ـ )  ,ع ػػز الػ ػ ػ ػ ػديف محم ػ ػ ػ ػ ػد ب ػػف مح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمد اب ػػف اسثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػير  ,الكامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ ف ػػي الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاريي (
بيػػركت (5965ـ ) (  , 75-74/51ابػػف العػػديـ  ,زبػػدة الحمػػب ( ج , 385- 381/ 2بغيػػة
الطمب في تاريي حمب,تحقيؽ,سهيؿ زكار(دار الفكر,بيركت(5988ـ) ص. 56

( )53بع ػػد أف كث ػػرت اعت ػػداءات اإلمب ارط ػػكر البيزنط ػػي ارم ػػانكس عم ػػى بػ ػالد الش ػػاـ س ػػنة (-461
462هػ5169-5167 /ـ ) كجد السمطاف الب ارسالف الفرصػة مؤاتيػة لتحقيػؽ أمػؿ السػالجقة

بتحرير بالد الشاـ مف النفػكذ الفػاطمي فشػرع بػالتحرؾ متجهػان نحػك حمػب عػف طريػؽ ديػار بكػر

فخػػرج إليػػه نصػػر بػػف مػػركاف أميػػر ديػػار بكػػر فغيػػر استجػػا نحػػك الرهػػا فحاصػػرها كلػػـ يػػدخمها ,
كمػػف ثػػـ تكجػػه الػػى حمػػب  ,ككػػاف أميرهػػا محمػػكد بػػف مػػرداس فاسػػتطاع الػػدخكؿ إليهػػا فػػي سػػنة

(463هػ5171 /ـ ) لممزيد مف التفاصػيؿ ينظػر ( أبػك يعمػي حمػزة أبػف القالنسػي  ,ذيػؿ تػاريي
دمشؽ  ,تحقيؽ ( امدركز (بيركت (59178ـ)  ,ص , 98ابف اسثير  ,الكامؿ ( . 64/51

( )54ابف اسثير  ,الكامؿ ( .94/51
( )55المصدر نفسه (. 74-73/51

( )56اتابػػؾ ( هػػك الػػذم يربػػي أكسد الممػػؾ  ,كهػػي كممػػة تركيػػة متككنػػة مػػف مقطعػػيف األكؿ (اتػػا)
كتعني ( األب) كبؾ ( األمير ) ,كلما تقمد زنكي المكصؿ سمـ إليه السمطاف محمكد بػف محمػد

ألب ارسالف كفركخ شا ليربيهما  ,فمهذا قيؿ له اتابؾ  ,ابف العديـ  ,زبػدة الحمػب , 615/2 ,
شػمس الػديف احمػد ابػف خمكػاف ,كفيػات األعيػػاف كأنبػاء ابنػاء الزمػاف  ,تحقيػؽ ( إحسػاف عبػػاس

(بيػركت (5968ـ ) ( . 328/2

cloud cahen "atabak" the encylopaedia of islam (loondon:
.5961) : 5/735-732

( )57رش ػػيد عب ػػد اهلل الجميم ػػي  ,دكل ػػة استابك ػػة ف ػػي المكص ػػؿ بع ػػد عم ػػاد ال ػػديف زنك ػػي (-545
621ه ػػ) (بيػػركت (5971ـ)  ,ص , 97حػػافظ أحمػػد حمػػدم  ,الشػػرؽ اسسػػالمي قبيػػؿ الغػػزك

المغكلي ( بيركت ( 5967ـ )  ,ص . 94
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( )58ابف العديـ ,زبدة الحمػب ( , 475-471/2ابػف خمكػاف  ,كفيػات األعيػاف ( , 75/5جمػاؿ
الديف أبي المحاسف يكسؼ ابف التعزم بردم  ,النجكـ الزاهرة في ممكؾ مصر كالقاهرة

( القاهرة (5956ـ) . 535-534/5 ,

( )59ابػػف األثيػػر  ,البػػاهر فػػي الدكلػػة استابكيػػة  ,تحقيػػؽ ( عبػػد القػػادر أحمػػد طميمػػات ( القػػاهرة
(5963ـ)  ,ص, 52الكام ػ ػ ػ ػ ػػؿ (, 316 , 313 , 294 ,293 , 229 , 256-254/ 51
 ,331-329 , 319عبد الرحمف بف اسماعيؿ المقدسي المعركؼ أبك شامة  ,الركضتيف في
إخبار الدكلتيف النكرية كالصالحية  ,تحقيؽ ( محمد حممي محمد  ,ط ( 2القاهرة ( 5956ـ )

( ج/5ؽ/5ص  , 65ابػػف تغػػرم بػػردم  ,النجػػكـ ال ازه ػرة (  , 535/5عبػػد الحػػي بػػف العمػػاد ,
شذرات الذهب في أخبار مف ذهب ( بيركت /د ت ) ( . 31/4

( )21ابف اسثير  ,الكامؿ ( .245 -244, 234 , 259/51

( )25ابػ ػ ػػف القالنسػ ػ ػػي  ,ذيػ ػ ػػؿ تػ ػ ػػاريي دمشػ ػ ػػؽ  ,ص  , 536 – 535ابػ ػ ػػف اسثيػ ػ ػػر  ,الكامػ ػ ػػؿ (
 , 282-285 ,274-272/51أب ػػك ش ػػامة  ,الركض ػػتيف ( ج /5ؽ/ 5ص , 71اب ػػف تغ ػػرم
بردم  ,النجكـ الزاهرة ( . 562- 565 /5

( )22ابف العديـ  ,زبدة احمب (  , 497-496/2لممزيد ينظر ( سالـ محمد الحميدة  ,الحركب
الصميبية في عهد الجهاد المبكر ( بغداد (  5995ـ ) ( . 56-55/2

( )23عف تأسيس هذ اإلمػارة ينظػر  ,عمػاد الػديف خميػؿ  ,نػكر الػديف محمػكد الرجػؿ كالتجربػة (
دمشؽ (  5981ـ )  ,ص . 49

( )24كػػاف لقسػػيـ الدكلػػة األكبػػر فػػي تثبيػػت الدكلػػة السػػمجكقية خصكص ػان فػػي عهػػد ممكشػػا الػػذم
أستطاع أف يفتح عددان مف المدف لكف بعد كفاة ممكشػا بػدأ النػزاع بػيف كلديػه  ,فكػاف اؽ سػنقر
يدافع عف عرش بركياركؽ ضد اطماع عمه تتش  ,الذم دخػؿ معػه فػي حػرب أدت الػى مقتػؿ

اؽ سنقر  ,لممزيد مػف التفاصػيؿ ينظػر ( ابػف القالنسػي  ,ذيػؿ تػاريي دمشػؽ  ,ص , 526أبػك

الفػ ػػداء اسػ ػػماعيؿ بػ ػػف عمػ ػػر ابػ ػػف كثيػ ػػر  ,البدايػ ػػة كالنهايػ ػػة ( بيػ ػػركت ( د/ت ) ( , 547/52

ألجميمي  ,دكلة استابكة  ,ص. 34- 32
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( )25ابػ ػػف اسثيػ ػػر ( البػ ػػاهر  , 55 ,أبػػػك شػ ػػامة  ,الركضػ ػػتيف (  , 27/5ج / 5ؽ /5ص, 67
جماؿ الديف محمد بف سالـ بف كاصؿ  ,مفرج الكركب في إخبار بنػي أيػكب  ,تحقيػؽ ( جمػاؿ
الديف الشياؿ ( القاهرة (  5953ـ ) ( . 28/5

( )26كانػػت المكصػػؿ تحػػت سػػيطرة الدكلػػة العقيميػػة فػػي سػػنة ( 489ه ػػ5195 /ـ ) لممزيػػد مػػف
التفاصػػيؿ ينظػػر( ابػػف األثيػػر  ,الكامػػؿ (  , 259 -258/51ابػػف كاصػػؿ  ,مفػػرج الكػػركب (
. 28/5

( )27ابف اسثير  ,الباهر  ,ص , 56أبك شامة  ,الركضتيف (  , 27/5ج/5ؽ. 67/5
( )28ابػػف القالنسػػي  ,ذيػػؿ تػػاريي دمشػػؽ  ,ص , 556أبػػك شػػامة ( المصػػدر نفسػػه ( ج /5ؽ/5
ص. 27

( )29أبك شامة  ,الركضتيف (  28-27/5ج /5ؽ. 69-67 /5

( )31ابػػف اسثيػػر  ,البػػاهر  ,ص , 24-56المصػػدر نفس ػه (  , 29/5ج/5ؽ /5ص , 73ابػػف
كثير ,البداية كالنهاية ( . 594-591/52

( )35الشػػحنكية (هػػي نػػكع مػػف الكظػػائؼ التػػي يبػػدم بهػػا الشػػخص كفػػاءة عاليػػة لضػػبط األمػػكر
اإلدارية في البمد بإشراؼ السمطاف (أم محافظ المدينة ) ألجميمي  ,دكلة استابكة  ,ص.41

( )32ابف اسثير  ,الباهر  ,ص , 31-28الكامؿ (  , 645/51ابػف كاصػؿ  ,مفػرج الكػركب (
. 35 /5

( )33اؽ سػنقر البرسػػقي الممقػػب بقسػػيـ الدكلػػة دخػػؿ المكصػػؿ فػػي سػػنة 511هػػ 5516 /ـ كعػػيف
عميهػػا مػػف قبػػؿ السػػمطاف السػػمجكقي محمػػد بػػف ممكشػػا ,ينظػػر( ابػػف خمكػػاف  ,كفيػػات األعيػػاف

(. 243-242/5

( )34الباطنية ( حركة دينية ذات طابع سياسي كانت تقكـ بجممة اغتياست كاسعة النطاؽ لكبار
الشخصػػيات اسسػػالمية بسػػبب الخالفػػات المذهبيػػة  ,أمػػا الػػدافع المباشػػر سغتيػػاؿ البرسػػقي هػػك
العداء المستحكـ بينه كبيف ( الػدركزيني ) البػاطني كزيػر السػمطاف السػمجكقي محمػد الػذم كػاف
يشير عمى السمطاف بعزؿ البرسقي فمـ ينجح بػذلؾ  ,فػاتفؽ مػع الباطنيػة سغتيالػه  ,لممزيػد مػف
444

األوضاع السياسية في بالد الشام في العهد الزنكي
أ.م.د.فائز علي بخيت

التفاصيؿ ينظػر ( البنػدارم  ,تػاريي دكلػة  ,ص , 536-535عمػاد الػديف خميػؿ  ,مجاهػدكف

عمى الطريؽ ( بغداد ( 5988ـ )  ,ص. 74-73

( )35ج ػػاكلي ( أح ػػد ممالي ػػؾ البرس ػػقي ال ػػذم كس عم ػػى المكص ػػؿ ,ينظ ػػر( اب ػػف خمك ػػاف  ,كفي ػػات
األعياف . 327/2 ,458/5

( )36ابف اسثير  ,الباهر  ,ص , 34-35الكامؿ (  , 644-634/51أبػك شػامة ( الركضػتيف
( ج/5ؽ/5ص , 76-75اب ػ ػػف كاص ػ ػػؿ  ,مف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرج الك ػ ػػركب (  ( 43-35/5اب ػ ػػف العم ػ ػػاد ,
شذرات الذهب ( . 65/4

( )37الحميدة  ,الحركب الصميبية ( . 547-542/2

) W.B. Stevenson,The Crusaders In the East ( Combridge: No d

,p,522-523

( )38تمرتػػاش بػػف نجػػـ الػػديف ايمغػػازم (ت 547ه ػػ5552 /ـ ) عينػػه أبػػك نائب ػان عمػػى حمػػب  ,إس

انػػه

السػػمجكقي مػػف أجػػؿ

فػػي سػػنة (555ه ػ 5525/ـ ) أم بعػػد كفػػاة كالػػد رحػػؿ الػػى سػػمطاف محمػػكد
تقسػػيـ أمػػالؾ كالػػد  ,إذ بقػػي عمػػى مػػارديف  ,كسػػيطر أخػػك عمػػى مدينػػة

ميافػػارقيف  ,كمػػف ثػػـ دخػػؿ تمرتػػاش فػػي منازعػػات مػػع عمػػاد الػػديف زنكػػي ثػػـ أصػػبحت العالقػػة أكثػػر

كديػػة فػػي سػػنة ( 528ه ػػ5533/ـ ) حيػػث أنض ػ ػ ػـ تمرت ػػاش الػػى زنكػػي لحصػػار أمػػد فػػي منطق ػػة
الجزيرة  ,لممزيد مف التفاصيؿ ينظر ( أبك الفدا  ,المختصر (  , 26/3ؼ  .مينكرسكي  ,مادة (

تمرطاش ) دائرة المعارؼ اسسالمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػية  ,ترجمة ( احمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد الشػنتاكم كخخػركف ( القػاهرة ( 5933
ـ ) (. 575-573/6

( )39ابػػف اسثيػػر  ,البػػاهر  ,ص , 36الكامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ ( , 646-645/51أبػػك شػػامة  ,الركضػػتيف (

ا, 31/ابػػف كاصػػؿ  ,مفػػرج الكػػركب (  ( 36- 34/5كامػػؿ بػػف حسػػيف ألغػػزم  ,نهػػر الػػذهب فػػي
تاريي حمب  ( ,حمب ( د/ت ) . 87/3 ,
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( )41منب ( مدينػة كبيػرة ذات خيػرات كثيػرة بينهػا كبػيف حمػب عشػرة ف ارسػي(61كيمػك متػر) ينظػر(

يػػاقكت الحمػػكم  ,معجػػـ البمػػداف ( ,216/5فػػالتر هنتس,المكاييػػؿ كاألكزاف اإلسػػالمية كمػػا يعادلهػػا
النظاـ المترم,تحقيؽ,كامؿ العسمي,ط(2عماف(2115ـ)ص.94

( )45بزاعة ( بمدة مف أعماؿ حمب في كادم بطناف بيف حمب كمنػب  ,صػفي الػديف عبػد المػؤمف

بػػف عبػػد الحػػؽ  ,م ارصػػد اسطػػالع عمػػى أسػػماء األمكنػػة كالبقػػاع  ,تحقيػػؽ محمػػد البجػػاكم (بيػػركت

( 5954ـ ) ( . 592/5

( )42اب ػ ػػف اسثي ػ ػػر  ,الب ػ ػػاهر  ,ص ( 36اب ػ ػػف الع ػ ػػديـ  ,زب ػ ػػدة الحم ػ ػػب (  , 618/2أب ػ ػػك ش ػ ػػامة ,

الركض ػػتيف ( ج/ 5ؽ/ 5ص , 35محم ػػد أم ػػيف ب ػػف خيػ ػػر اهلل العم ػػرم  ,منه ػػؿ األكلي ػػاء كمشػ ػػرب
األصػػفياء مػػف سػػادات المكصػػؿ الحػػدباء  ,تحقيػػؽ ( سػػعيد الػػديك جػػي ( المكصػػؿ ( 5967ـ ) (

. 518/5

( )43عبػػد اهلل بػػف سػػعيد اليػػافعي  ,مػرخة الجنػػاف كعبػرة اليقضػػاف فػػي معرفػػة مػػا يعتبػػر مػػف حػػكداث

الزماف (بيركت ( 5971ـ ) .228/3 ,

N.Elisseeff,Nur AD –Din ( 555-569h/5558-5579c.) , (Damas : 5979) :

.2/366

( )44اب ػػف اسثي ػػر الب ػػاهر  ,ص , 38الكام ػػؿ (  ,655 ,649/51اب ػػف كاص ػػؿ ,مف ػػرج الك ػػركب (

 , 41-39/5أبك الكليد محمد الحمبي المعركؼ بابف الشحنة  ,ركضة المناظر فػي إخبػار األكائػؿ
كاألكاخر مذككر بهامش الكامؿ في التاريي سبف اسثير ( القاهرة ( 5873ـ ) ( 216 /2
Philip Hatti , Syria Ashort History ( London : 5959 ) ,p . 582 .
( )45ذيؿ تاريي دمشؽ  ,ص . 229-227

( )46ابػف اسثيػػر  ,الكامػػؿ (  , 651/51ابػػف العػػديـ  ,زبػدة الحمػػب (  , 618/2زيػػف الػػديف عمػػر

بف مظفر ابف الكردم  ,تاريي ابف الكردم ( النجؼ ( 5696ـ ) ( . 48/2

( )47أبػػك الفػػرج غريغكريػػكس الممطػػي المعػػركؼ بػػابف العبػػرم  ,تػػاريي مختصػػر الػػدكؿ ( بيػػركت (

5983ـ ) (  , 213ألجميمي  ,دكلة استابكة  ,ص. 25
443

األوضاع السياسية في بالد الشام في العهد الزنكي
أ.م.د.فائز علي بخيت

( )48ألجميمي  ,أمارة المكصؿ  ,ص.78

Stevenson , The Crusaders ,p.595 .
( )49ابػػف ألقالنسػػي  ,ذيػػؿ تػػاريي دمشػػؽ  ,ص , 228ابػػف اسثيػػر  ,البػػاهر  ,ص , 38الكامػػؿ (

 , 659-658/51أبك شامة  ,الركضتيف (  ,35/5أبك الفدا  ,المختصر ( .3/3

( )51حصف األثارب ( قمعة بيف حمب كأنطاكية ,ينظر( يػاقكت الحمػكم  ,معجػـ البمػداف ( 89/5

 ,ابف األثير  ,الكامؿ ( . 662/51

( )55ابف اسثير  ,الباهر  ,ص  , 41-39الكامؿ (  , 663-662/51ابف الكردم  ,تاريي ابف
الكردم ( . 51/2

( )52ابف القالنسي  ,ذيؿ تاريي دمشؽ  ,ص  , 228ابف العديـ  ,زبدة الحمػب ( 651-619/2
 ,ابف كاصؿ  ,مفرج الكركب ( . 86-85/5

( )53اب ػػف القالنس ػػي  ,ذي ػػؿ ت ػػاريي دمش ػػؽ  ,ص  , 248 – 245اب ػػف اسثي ػػر  ,الكام ػػؿ ( / 55

 , 22-25أبك شامة الركضتيف ( . 35/5

( )54ابف اسثير الكامؿ  , 76- 75/ 55 ,ابف كاصؿ  ,مفرج الكركب ( . 85-84/52

( )55ابػػف القالنسػػي  ,ذيػؿ تػػاريي دمشػػؽ  , 273-271 ,ابػػف اسثيػػر  ,البػػاهر  ,ص, 59-58
الكامؿ  , 75-73/55 ,ابف كاصؿ  ,مفرج الكركب ( . 88-87/5

( )56ابػف القالنسػػي  ,ذيػػؿ تػػاريي دمشػؽ  , 281- 279 ,ابػػف اسثيػػر  ,الكامػػؿ (  ,98/55ابػػف

كاصؿ  ,مفرج الكركب (  , 93/5ابف العبرم  ,تاريي مختصر الدكؿ 216 ,

.

S.F . Mahmud , Ashort History Of Islam ( London,5961) , p. 228 ,

)S.Lane –Pool .Ahistory Of Egypt In the Middle Age ( Holland, 5968
,P.574 F Cabriel , Ashort History Of The Arabs ( London , 5965) , P

.546.

( )57البػػاهر  ,ص , 69كينظػػر  ,محمػػد بػػف شػػاكر ألكتبػػي  ,عيػػكف الت ػكاريي  ,تحقيػػؽ  ,فيصػػؿ

السامر ( بغداد (  5984ـ) . 385/52 ,
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( )58ابف كاصؿ ,مفرج الكركب ( . 93/5

( )59ابػػف القالنسػػي  ,ذيػػؿ تػػاريي دمشػػؽ  , 285-284 ,ابػػف اسثيػػر  ,البػػاهر  ,ص , 74-73
الكام ػ ػػؿ (  , 551-519/55أب ػ ػػك ش ػ ػػامة  ,الركض ػ ػػتيف ( ج/5ؽ , 517/5اب ػ ػػف كاص ػ ػػؿ  ,مف ػ ػػرج
الكركب ( .99/5

( )61محمػػكد ياسػػيف التكريتػػي  ,األيكبيػػكف فػػي شػػماؿ الشػػاـ كالجزي ػرة ( بغػػداد ( 5985ـ )  ,ص

 , 39شاكر احمد أبك بدر  ,الحركب الصميبية كاألسرة الزنكية (بيركت ( 5972ـ )  ,ص 557

( )65كاف معظـ سكاف المكصؿ مكاليف أللب ارسالف السمجكقي إس أقمية كانت مكاليػة لمػزنكييف ,

فكػػاف ألػػب ارسػػالف خػػالؿ ذلػػؾ الكقػػت منشػػغالن فػػي حيػػاة المهػػك فػػي الرقػػة فسػػعى الػػكزير لػػدل كالػػي
المكصػػؿ زيػػف الػػديف عمػػي ككتشػػؾ لمعمػػؿ عمػػى سػػرعة اسػػتقداـ سػػيؼ الػػديف غػػازم إلػػى المكصػػؿ .

لممزيػد مػف التفاصػػيؿ ينظػر ( نيكيتػػا ايميسػيؼ  ,الشػرؽ اإلسػػالمي فػي العصػػر الكسػيط  ,ترجمػػة (

منصكر أبك الحسف ( بيركت ( 5996ـ )  ,ص . 414-413

( )62اب ػػف اسثي ػػر ,الب ػػاهر  ,ص , 85الكام ػػؿ (  , 553- 551/55ش ػػمس ال ػػديف أب ػػي المظف ػػر

يكسؼ ابف الجكزم  ,مرخة الجناف في تاريي أعياف ( الهند ( 5955ـ ) ( .595/8
Stevenson ,The Crusaders ,p.553-554.

( )63هػػك عػػـ صػػالح الػػديف األيػػكبي ( ت564هػ ػ 5568/ـ ) كانػػت لػػه مكانػػة خاصػػة عنػػد عمػػاد

الديف زنكي لشجاعته ,ينظر( ابف األثير  ,الكامؿ ( . 342 -345/55

( )64اب ػػف القالنس ػػي  ,ذي ػػؿ ت ػػاريي دمش ػػؽ  ,ص , 286اب ػػف اسثي ػػر  ,الكام ػػؿ (  , 552/55أب ػػك

شامة الركضتيف (  , 43-42/5ابف كاصؿ  ,مفرج الكركب (  , 517/5محمد بػف أبػي بكػر ابػف
قاضي شهبه  ,الككاكب الدرية في السيرة النكرية  ,تحقيؽ ( محمػكد ازيػد ( بيػركت (  5975ـ ) ,

 , 222 -225ايميسيؼ ,الشرؽ اإلسالمي  ,ص. 314

( )65ابف القالنسي  ,ذيؿ تاريي دمشؽ  ,ص , 258ابف األثير  ,الكامؿ ( . 553-552/55

( )66ابػػف القالنسػػي  ,ذيػػؿ تػػاريي دمشػػؽ  ,ص  , 228ابػػف اسثيػػر الكامػػؿ ( , 555-554/55
ابف العديـ  ,زبدة الحمب (  , 654/2ابف كاصؿ مفرج الكركب ( . 555-551/5
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( )67ابف األثير  ,الكامؿ (  , 522/55سبط ابف الجكزم  ,مرخة الجناف (  , 595/8ابػف العػديـ

 ,زبػػدة الحمػػب (  , 655/2ابػػف الػػكردم  ,تػػاريي ابػػف الػػكردم (  , 67-66/2ابػػف قاضػػي شػػهبه ,
الككاكػػب الدريػػة (  , 525 -524محمػػد ارغػػب بػػف محمػػكد الطبػػاخ  ,أعػػالـ النػػبالء بتػػاريي حمػػب
الشهباء ( حمب ( 5924ـ ) ( . 4/2

( )68ابف اسثير  ,الباهر  ,ص , 92- 95البندارم  ,سنا البرؽ الشامي  ,كهك مختصر كتاب

( البرؽ الشامي ) لمعماد األصفهاني  ,تحقيؽ رمضاف ششف ( لبناف (  5969ـ ) (  , 65/5ابف

قاضي شهبه  ,الككاكب الدرية  ,ص . 535

( )69ابف القالنسي  ,ذيؿ تػاريي دمشػؽ  ,ص , 311ابػف اسثيػر  ,الكامػؿ ( , 532- 535/55

ابف كاصؿ مفرج الكركب ( . 554/5

( )71حص ػػف ح ػػارـ ( حص ػػف حص ػػيف تج ػػا أنطاكي ػػة ,ينظ ػػر( ي ػػاقكت الحم ػػكم  ,معج ػػـ البم ػػداف (

. 215/2

( )75ابف األثير  ,الباهر  ,ص , 99-89الكامؿ ( . 544/55
( )72ابف قاضي شهبه  ,الككاكب الدرية  ,ص  , 546-544أبك الفدا  ,المختصر ( .29/3

( )73ابف القالنسي  ,ذيػؿ تػاريي دمشػؽ  ,ص  , 328-326ابػف اسثيػر  ,الكامػؿ ( -597/55
 , 598أبػ ػػك شػ ػػامة الركضػ ػػتيف (  , 95-94/5ج/5ؽ , 236/5ابػ ػػف كثيػ ػػر  ,البدايػ ػػة كالنهايػ ػػة (
Hitti , Syria, p. 583. 232/52

( )74البػ ػػاهر  ,ص  , 517-516كلممزي ػ ػػد مػ ػػف التفاص ػ ػػيؿ ينظ ػ ػػر  ,أبػ ػػك ش ػ ػػامة  ,الركض ػ ػػتيف (

ج/5ؽ/5ص . 238-237

( )75غكانمػػة  ,أمػػارة الكػػرؾ  ,ص , 79فيميػػب حتػػي  ,صػػانعكا التػػاريي العربػػي  ,ترجمػػة ( أنػػيس

فريحه ( بيركت ( 5969ـ )  ,ص  , 562ايميسيؼ  ,الشرؽ اإلسالمي ( . 457

( )76ابػػف القالنسػػي  ,ذيػػؿ تػػاريي دمشػػؽ  ,ص , 338ابػػف اسثيػػر  ,الكامػػؿ , 228-227/55 ,

ابف كاصؿ  ,مفػرج الكػركب (  , 529-528/5أحمػد الصػابكني  ,تػاريي حمػاة ( حمػاة ( 5956ـ
)  ,ص  ,56ميخائيؿ يكسؼ ألكؼ  ,تاريي بعمبؾ ( بيركت (  5918ـ )  ,ص .61
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( )77المعاضيدم  ,الحياة  ,ص . 593

( )78بهاء الديف يكسػؼ ارفػع بػف شػداد  ,النػكادر السػمطانية كالمحاسػف اليكسػفية  ,تحقيػؽ ( جمػاؿ
الػػديف الشػػياؿ ( القػػاهرة ( 5962ـ )  ,ص , 36أبػػك شػػامة ,الركضػػتيف ( ج /5ؽ , 335 /5ابػػف
كاصػػؿ  ,مفػػرج الكػػركب (  , 538- 537/5محػػب الػػديف محمػػد ابػػف الشػػحنة  ,الػػدر المنتحػػب فػػي
تػاريي مممكػة حمػب  ,كقػؼ عمػى طبعػة ( يكسػؼ ألبػاف سػراكيس الدمشػقي ( بيػركت ( 5919ـ ) ,

ص Stevenson , The Crusaders , p . 58 24

( )79ابف اسثير  ,الكامؿ (  , 298-295/55ابف العديـ  ,زبدة الحمب ( 681- 679/2
Elisseeff ,Nur Ad – Din : 2/634-638

( )81غكانمة  ,أمارة الكرؾ  ,ص  , 85الحميدة  ,الحركب الصميبية ( . 87-86/4
( )85ابػػف اسثيػػر  ,البػػاهر  ,ص , 559الكامػػؿ (  , 299-289 /55أبػػك شػػامة  ,الركضػػتيف (

 529/5ابػػف كاصػػؿ  ,مفػػرج الكػػركب (  , 538-537/5شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد الػػذهبي ,
دكؿ اإلسػػالـ  ,تحقيػػؽ ( فهػػيـ محمػػد شػػمتكت كخخػػركف ( قطػػر ( 5988ـ )  , 73/2 ,ابػػف تغػػرم

بردم  ,النجكـ الزاهرة .387/5

( )82ابف اسثير  ,الكامؿ (  , 341 , 335 , 326-324/ 55سبط ابف الجكزم  ,مرخة الزمػاف

(  , 268/8اب ػ ػػف الع ػ ػػديـ  ,زب ػ ػػدة الحم ػ ػػب (  , 687- 686 , 685/2أب ػ ػػك ش ػ ػػامة الركض ػ ػػتيف (
 , 543-542/5اب ػ ػػف كاص ػ ػػؿ مف ػ ػػرج الك ػ ػػركب (  , 551- 548/5ج ػ ػػالؿ ال ػ ػػديف عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف
السيكطي  ,تاريي الخمفاء ( بيركت ( د/ت )  ,ص . 444

( )83ابػػف اسثيػػر  ,الكامػػؿ (  , 345-335 /55سػػبط أبػػف الجػػكزم  ,م ػرخة الزمػػاف ( -275 /8

 , 277ابف العديـ  ,زبدة الحمب (  , 695 -691/2أبك شامة  ,الركضتيف ( , 556 , 554/5
 , 561, 558ابف كاصؿ  ,مفرج الكركب ( . 568 -567 , 556-555/5

( )84ابف اسثير  ,الكامؿ (  , 371-368/55سبط أبف الجكزم  ,مػرخة الزمػاف (  , 291/8أبػك

شػامة الركضػػتيف (  , 594 – 593/5ابػف كاصػػؿ مفػرج الكػػركب (  , 215 211 /5السػػيكطي ,
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حسف المحاضرة في تاريي مصر كالقاهرة  ,تحقيؽ ( محمد أبػك الفضػؿ ابػراهيـ ( القػاهرة ( 5968

ـ ) ( . 6-5/2

Gabrieli , Ashort , p. 546

( )85التكريتي  ,األيكبيكف  ,ص93

( )86أرشيد يكسؼ  ,سالجقة الشاـ كالجزيرة في فترة مابيف ( 571- 435هػ) ( عماف ( 5988ـ
)  ,ص . 593

( ) 87حصػػف الكػػرؾ ( اسػػـ لقمعػػة حصػػينة فػػي طريػػؽ الشػػاـ مػػف ن ػكاحي البمقػػاء  ,اسػػتكلى عميهػػا

الرهباف ككسعكها عمى حساب المناطؽ المجاكرة كمنها يشنكف الغارات عمى القرل اسسالمية  ,كقد
حاصر صالح الديف هذا الحصف مرات عديدة كلـ يتمكف مف دخكله حتى سنة

( 584هػ5588/ـ )  ,ينظر ياقكت الحمكم  ,معجـ البمداف (  , 453/4عز الػديف أبػي عبػد اهلل

محمػػد بػػف عمػػي بػػف شػػداد  ,اسعػػالؽ الخطي ػرة فػػي ذكػػر أم ػراء الشػػاـ كالجزي ػرة  ,تحقيػػؽ ( سػػامي

الدهاف ( بيركت ( 5963ـ ) ج /2ؽ/2ص. 91

( )88اب ػػف اسثي ػػر  ,الب ػػاهر  ,ص , 65الكام ػػؿ (  , 413-412 /55س ػػبط أب ػػف الج ػػكزم ,مػ ػرخة

الزم ػػاف (  , 315/8أب ػػك ش ػػامة  ,الركض ػػتيف (  , 229 -227/5اب ػػف كاص ػػؿ  ,مف ػػرج الك ػػركب (
. 258/5

( )89التكريتي  ,األيكبيكف  ,ص . 73

( )91هاممتكف جب  ,دراسات في حضارة اإلسالـ  ,ترجمػة ( إحسػاف عبػاس كخخػركف ( بيػركت (

 5964ـ ) ص. 529

( )95ابف اسثير  ,الباهر  , 562 ,ابف العديـ  ,زبدة الحمب ( .715-714/2

()92ابػػف اسثيػػر  ,الكامػػؿ (  , 416- 415 /55سػػبط ابػػف الجػػكزم  ,م ػرخة الزمػػاف ( , 324 /8
أبك شامة الركضتيف (  , 231/5ابف كاصؿ  ,مفرج الكػركب (  , 4/2العمػرم ,منهػؿ األكليػاء (

. 555/5

( )93ألجميمي  ,دكلة استابكة  ,ص . 515
( )94بانياس ( بمدة في غربي دمشؽ ,ينظر( ابف عبد الحؽ  ,مراصد اسطالع ( . 585/5
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( ) 95ابف العديـ  ,زبدة الحمب ( .52/3

Stevenson , The Crusaders , p . 254.
( )96اب ػػف األثي ػػر  ,الكام ػػؿ (  , 418 /55س ػػبط اب ػػف الج ػػكزم  ,مػ ػرخة الزم ػػاف (  , 324 /8اب ػػف

كاصؿ ,مفرج الكركب ( .7/2

( )97ابف األثير  ,الكامؿ (  , 456-455/55سبط ابف الجكزم  ,مرخة الزمػاف (  , 326/8ابػر

شامة  ,الركضتيف ( . 236- 235 /5

( )98ابػػف اسثيػػر  ,الكامػػؿ (  , 473- 472 ,457 /55ابػػف كاصػػؿ  ,مفػػرج الكػػركب ( 516/2

 , 517-ابف تغرم بردم  ,النجكـ ال ازهرة ( . 69/6

( )99ابػػف األثيػػر  ,البػػاهر  , 585 ,الكامػػؿ (  , 478, 475 – 473 /55ابػػف كاصػػؿ  ,مفػػرج

الكركب (  , 518 /2ابف تغرم بردم  ,النجكـ الزاهرة ( . 95-91 /6
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