يؤنف

ػػاو سًٛش فرح ٙدنٕل

تحث تؼُٕاٌ :

الجاسوس معين الدين انر و دوره
في احتالل بالد الشام
(ٔٗ٘ىـ ٔٔٗٚ/م)

ْ3415ـ 1034 -و

بسم هللا الرحمن الرحيم
( فزؼبلى هللا الولل الذق ّال رؼجل ثبلقشآى هي
قجل أى ٌقضى إلٍل ّدٍَ ّقل سة صدًً ػلوب )
سٕسج طّ ( ) 334

أ

إْذاء
إلى هي جشع النأط فبسغب لٍسقًٌٍ قطشح دت
إلى هي ملّذ أًبهلَ لٍقذم لٌب لذظخ سؼبدح
إلى هي دظذ األشْاك ػي دسثً لٍوِذ لً طشٌق الؼلن
إلى القلت النجٍش (ّالذي الؼضٌض)

إلى هي أسضؼزًٌ الذت ّالذٌبى
إلى سهض الذت ّثلسن الشفبء
إلى القلت الٌبطغ ثبلجٍبع (ّالذرً الذجٍجخ)

إلى القلْة الطبُشح الشقٍقخ ّالٌفْط الجشٌئخ إلى سٌبدٍي دٍبرً (إخْرً)

إلى الشّح الزً سنٌذ سّدً فالى
اَى رفزخ األششػخ ّرشفغ الوشسبح لزٌطلق السفٌٍخ فً ػشع ثذش ّاسغ هظلن ُْ
ثذش الذٍبح ّفً ُزٍ الظلوخ ال ٌضًء إال قٌذٌل الزمشٌبد رمشٌبد األخْح الجؼٍذح إلى
الزٌي أدججزِن ّأدجًًْ (أطذقبئً)

ة

شنش ّرقذٌش
الثذ لٌب ًّذي ًخطْ خطْارٌب األخٍشح فً الذٍبح الجبهؼٍخ هي ّقفخ
ًؼْد إلى أػْام قضٌٍبُب فً سدبة الجبهؼخ هغ أسبرزرٌب النشام
الزٌي قذهْا لٌب النثٍش ثبرلٍي ثزلل جِْدا مجٍشح فً ثٌبء جٍل الغذ
لزجؼث األهخ هي جذٌذ ...
ّقجل أى ًوضً رقذم أسوى آٌبد الشنش ّاالهزٌبى ّالزقذٌش
ّالوذجخ إلى الزٌي دولْا أقذط سسبلخ فً الذٍبح ...
إلى الزٌي هِذّا لٌب طشٌق الؼلن ّالوؼشفخ ...
إلى جوٍغ أسبرزرٌب األفبضل.......
"مي ػبلوب  ..فإى لن رسزطغ فني هزؼلوب  ،فإى لن رسزطغ فأدت
الؼلوبء ،فإى لن رسزطغ فال رجغضِن"
ّمزلل ًشنش مل هي سبػذ ػلى إروبم ُزا الجذث ّقذم لٌب الؼْى
ّهذ لٌب ٌذ الوسبػذح ّصّدًب ثبلوؼلْهبد الالصهخ إلروبم ُزا الجذث
ًّخض ثبلزمش:
ّأخض ثبلزقذٌش ّالشنش:

ج

الجاسوس معين الدين انر و دوره في احتالل بالد الشام
(145هـ 5541/م)
مقدمة
انحًذ هلل انز٘ نٕالِ يا جشٖ لهىٔ ,ال ذكهى نسأٌ ,انػالج ٔانسالو ػهٗ سٛذَا يحًذ ( غهٗ
هللا ػهٔ ّٛسهى ) كاٌ أفػح انُاس نساَا ٔأٔضحٓى تٛاَا ,ثى أيا تؼذ:
إَّ يٍ دٔاػ ٙسشٔس٘ أٌ أذٛحد نْ ٙزِ انفشغح انؼظًٛح ألكرة فْ ٙزا انًٕضٕع انٓاو ؛ انز٘
ٚطغم تانُا جًٛؼا نًا نّ يٍ أثش كثٛش ف ٙحٛاج انفشد ٔانًجرًغ ْٕٔ يٕضٕع(الجاسوس معين
الدين انر و دوره في احتالل بالد الشام ).

كاٌ يؼ ٍٛانذ ٍٚيًهكٕكا ف ٙجٛص طٕغرك ٍٛيؤسس األسشج انثٕسٚحٔ .ػُذيا حاغش ػًاد انذٍٚ
صَك ٙديطك سُح  3315و كاٌ ػهٗ سأس انًذافؼ ٍٛػُٓا .تؼذ اسرالو ضٓاب انذ ٍٚيحًذ انحكى
ف ٙديطك أسسهّ يغ ٕٚسف تٍ فٕسٔص نهذفاع ػٍ حًع انر ٙكاٌ ٚحاغشْا ػًاد انذ ٍٚسُح
3316ؤ .ف ٙػاو  3311و ػ ُّٛضٓاب انذ ٍٚأذاتك ػهٗ ديطك ٔتؼذ اغرٛال ضٓاب انذ ٍٚذٕنٗ
جًال انذ ٍٚانز٘ كاٌ أيٛش تؼهثك ٔػ ٍٛيؼ ٍٛانذ ٍٚحاكًا ػهٗ تؼهثك.
تؼذ أٌ ذٕف ٙجًال انذ ٍٚسُح  3340و أغثح يؼ ٍٛانذٔ ٍٚغٛا ػهٗ انؼشش التُح يجٛش انذٍٚ
أتك .حأل هؼٍي الذٌي اًش اإلتماء ػهٗ ػاللح ٔدٔدج يغ جٛشاَّ سٕاء كإَا يسهً ٍٛأٔ غهٛثٍٛٛ
ٔف ٙػاو  3341و صٔج اتُرّ ػػًح انذ ٍٚخاذٌٕ يٍ َٕس انذ ٍٚصَكٔ ٙاسرطاع تُفس انسُح
تانرؼأٌ يغ َٕس انذ ٍٚانمضاء ػهٗ ذًشد تػشٖ (يؼشكح تػشٖ)انز٘ ساَذِ انػهٛثٔ .ٍٛكاٌ
يؼرشفا تٓا سسًٛا حاكًا نذيطك يٍ لثم انخهٛفح انًمرف ٙف ٙتغذاد يٍ انؼثذٔ ,انسهطاٌ يسؼٕد
انسهجٕلٔ ,ٙكاٌ يؼرشف تٓا سسًٛا يٍ لثم أٚضا اَّ انخهٛفح انفاطً ٙف ٙيػش انحافع نذ ٍٚهللا.
حاكى ديطك هؼٍي الذٌي أًش لاو تخٛاَح أرْهد انؼشب ٔانًسهً ٍٛحٛث لاو تاالذػال تانػهٛثٍٛٛ
ف ٙتٛد انًمذس طانثا انرحانف يؼٓى حفاظا ػهٗ حكًّ ضذ ػًاد انذ ٍٚصَك.ٙ
ٔلذ سحة انػهٛث ٍٛٛتانرحانف يغ ْزا انًهك انخائٍ فمذ كاٌ أخطٗ يا ٚخطِٕ ْٕ اذحاد ايشاء
انًسهً ٍٛأ اٌ ٚظٓش يٍ تُٓٛى أيٛش فز ٕٚحذ انثالد انؼشتٛح حٛث كإَا ٚراتؼٌٕ تمهك حشكح ػًاد
انذ ٍٚصَك ٙضذْىٔ ,كاٌ األيٛش انخائٍ لذ ػشؼ ػهٗ انػهٛث ٍٛٛيماتم ذحانفٓى يؼّ إػادج
تاَٛاس إنٗ حكًٓى تؼذ اسرخالغٓا يٍ ٚذ ػًاد انذ ٍٚصَك ,ٙكًا ذؼٓذ تذفغ َفماخ انحًهح انرٙ
ٚمٕيٌٕ تٓا نًساػذذّ ,إضافح إنٗ ذسه ًّٛنؼذد يٍ انشْائٍ نهػهٛث ٍٛٛذٕكٛذا نػذق ػٓذِ!.

3

أىداف الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدى قد رحب الصميبييف بالتحالؼ مع ىذا الممؾ

الخائف فقد كاف أخشى ما يخشوه ىو اتحاد امراء المسمميف او اف يظير مف بينيـ أمير فذ يوحد

البالد العربية حيث كانوا يتابعوف بقمؽ حركة عماد الديف زنكي ضدىـ ،وكاف األمير الخائف
معين الدين انر قد عرض عمى الصميبييف مقابؿ تحالفيـ معو إعادة بانياس إلى حكميـ بعد

استخالصيا مف يد عماد الديف زنكي ،كما تعيد بدفع نفقات الحممة التي يقوموف بيا لمساعدتو،

إضافة إلى تسميمو لعدد مف الرىائف لمصميبييف توكيداً لصدؽ عيده!.
المنيج المستخدم

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج التاريخي ،واعطاء صورة توضيحية عف أغراض تمؾ السفارات
وأىدافيا وما ترتب عمييا مف نتائج .لذلؾ يعتبر المنيج االستقرائي أالستنتاجي ىو األكثر

مالئمة ،مع الوضع في االعتبار اعتماد الباحث عمى المنيج التاريخي لتوثيؽ الوقائع التاريخية

كما وردت في العصر الزنكي.
تساؤالت الدراسة

تميز عقد أمير الموصؿ عماد الديف زنكي العزـ عمى محاربة الصميبييف وتحرير بالد الشاـ مف

دنسيـ ،وكاف البد مف اجؿ تحقيؽ ذلؾ مف توحد المموؾ العرب المجاوريف معو لخوض ىذه

المعركة المقدسة ،لكف حاكـ دمشؽ “معين الدين أنر” قاـ بخيانة أذىمت العرب والمسمميف حيث
قاـ باالتصاؿ بالصميبييف في بيت المقدس طالباً التحالؼ معيـ حفاظاً عمى حكمو ضد عماد

الديف زنكي.يدفعنا لإلجابة عمى العديد مف التساؤالت الميمة ،خالؿ ىذه الدراسة وىي عمي النحو
التالي:

ٔ -ما ىي االسباب الذي ساىمت في تطور العالقة بيف حاكـ دمشؽ “معيف الديف أنر” و الصميبييف
؟
ٕ -ما ىي نور الديف دائـ السعي إلى استمالة القوى اإلسالمية المتعددة في شماؿ العراؽ والشاـ ؟
1

ٖ -لماذا عدـ وجود ثقة بيف طرفي الجيوش االسالمية و كثرة عقد التحالفات بيف الصمبييف و انر
؟

ٗ -كيؼ أثر اتساع عالقات أمير الموصؿ عماد الديف زنكي والخائف حاكـ دمشؽ “معيف الديف أنر
؟

تقسيمات الدراسة
تنقسـ الدراسة إلى تمييد إلعطاء صورة عامة عف األوضاع السياسية لمخالفة العباسية في
الفترة التي شممتيا الدراسة باإلضافة إلى مقدمة تناولت بعض الدراسات السابقة وتحميالت لبعض

المصادر الرئيسية ذات العالقة المباشرة بموضوع الدراسة ،وثالثة فصوؿ وخاتمة اشتممت عمى

أىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.

 ففي الفصل األول معٌن الدٌن أنر توفً فً  82أغسطس سنة  4411وكان حاكم
دمشق فً منتصف القرن الثانً عشر ،كان معٌن الدٌن مملكوكا فً جٌش طوغتكٌن
مؤسس األسرة البورٌة .وعندما حاصر عماد الدٌن زنكً دمشق سنة  4411كان على
رأس المدافعٌن عنها .بعد استالم شهاب الدٌن محمد الحكم فً دمشق أرسله مع ٌوسف
بن فوروز للدفاع عن حمص التً كان ٌحاصرها عماد الدٌن سنة  .4411وفً عام
 4412عٌنه شهاب الدٌن أتابك على دمشق وبعد اغتٌال شهاب الدٌن تولى جمال الدٌن
الذي كان أمٌر بعلبك وعٌن معٌن الدٌن حاكما على بعلبك.
 أما الفصل الثاني فتـ التركيز فيو عمى أسس وأىداؼ نظرا لعالقة التحالف بٌن معٌن
الدٌن أنر والصلٌببٌٌن ،فإنه لم ٌتوقع أن تتوجه الحملة إلى دمشق .وما أن أدرك أن
الحملة متجهة إلٌه أرسل الرسل إلى حلب لطلب المساعدة من نور الدٌن وإلى الموصل
لسٌف الدٌن غازي .لٌرسل كالهما جٌشٌن وٌلتقٌان فً حمص الحقا.
 أما الفصل الثالث :كاف نور الديف دائـ السعي إلى استمالة القوى اإلسالمية المتعددة في
شماؿ العراؽ والشاـ وكسب ودىا وصداقتيا؛ لتستطيع مواجية العدو الصميبي ،فعقد
معاىدة مع "معيف الديف أنر" حاكـ دمشؽ -رغـ ظممو -نجح فً التصدي للحملة
الصلٌبٌة الثانٌة واستنجد فً الدولة الزنكٌة لمساعدته .توفً بإصابته بمرض الزحار.
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الفصل األول
شخصية معين الدين انر و
حكمو عمي مدينة دمشق
المبحث األول:
 نشأة ومولد يؼ ٍٛانذ ٍٚاَش
 سٛاسح ف ٙاداسج ايٕس دٔنرّ
المبحث الثاني
 تدرجو في حكـ مدينة دمشؽ
الفصل الثاني
العالقة التحالف بين معين الدين أنر والصميببيين
المبحث األول:
 ػمذ يؼاْذج يغ "يؼ ٍٛانذ ٍٚأَش" حاكى ديطك و الصمبييف
المبحث الثاني
 تدىور موقعيـ العسكري بسبب مناورة عسكرية أو لعمو برشوة قدميا ليما الوزير الدمشقي
معيف الديف نور.
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الفصل الثالث
التصدي للحملة الصليبية الثانية واستنجد في
الدولة الزنكية لمساعدته ،و وفاته
المبحث األول:
 نجح فً التصدي للحملة الصلٌبٌة الثانٌة
 واستنجد فً الدولة الزنكٌة لمساعدته

المبحث الثاني:
 وفاة معٌن الدٌن انر
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الفصل األول

شخصية معين الدين انر و
حكمو عمي مدينة دمشق

المبحث األول:
 نشأة ومولد يؼ ٍٛانذ ٍٚاَش
 سٛاسح ف ٙاداسج ايٕس دٔنرّ

المبحث الثاني
 تدرجو في حكـ مدينة دمشؽ
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الفصل األول
شخصية معين الدين انر و
حكمو عمي مدينة دمشق
المبحث األول:
 نشأة ومولد هؼٍي الذٌي اًشالشامي ،ومدبر أمر
معين الدين أَُن ْر بن عبد اهلل الطغتكيني ،القائد المجاىد ،أمير الجيش
ّ
دمشؽ وحامييا ،أعتقو األتابؾ ظيير الديف طغتكيف (ٕٕ٘-ٜٗٚىػٕٔٔٛ-ٔٔٓٗ/ـ) صاحب
مقدماً لعسكر الممؾ شياب الديف
دمشؽ لظيور فضمو ،فاستمر في خدمة ىذه العائمة ،وأصبح ّ
محمود بف بوري بف طغتكيف(ٖٖ٘-ٕٜ٘ىػٖٜٔٔ-ٖٔٔ٘/ـ) الذي تممّؾ دمشؽ بعد أف قُتؿ
أخوه شمس المموؾ إسماعيؿ ،واستأثر معيف الديف بتدبير أمور دمشؽ في حكـ جماؿ الديف

محمد بف بوري بف طغتكيف (ٖٖٖ٘٘ٗ-ىػٔٔٗٓ-ٖٜٔٔ/ـ) وابنو مجير الديف أبؽ (ٖٗ٘-
ّ
ٜ٘ٗىػٔٔ٘ٗ-ٔٔٗٓ/ـ)ٔ(.
وابنتو عصمة الػديف خاتونػأكرـ النسػاء وأحػزميف وأعفيػف صػاحبة أوقػاؼ كثيػرة فػي دمشػؽ،
زوجيا أخوىا سعد الديف بصالح الديف األيوبي سنة ٕ٘ٚىػ بعد أف مات عنيا الممؾ العادؿ
التي َّ
نور الديف)1( .

___________________
 )5الذهبي ،سير أعالم النبالء ،تحقيق شعيب األرناؤوط (مؤسسة الرسالة ،بيروت )5895ص.541
ٕ) ابن األثير :التاريخ الباهر في الدولة األتابكية بالموصل ،ص.519

ٚ

كاف القائـ بتسيير أمور الدولة بدمشؽ في عيد حكـ آؿ بوري ( السالجقة األتابكة ) واستطاع أف
يسيطر عمى الحكـ الفعمي لمدولة في ظؿ ضعؼ الممؾ مجير الديف أبؽ حاكـ دمشؽ وتوابعيا.
عمؿ تحالؼ مع الفرنجة لحماية دولة دمشؽ مف الوقوع في سيطرة آؿ زنكي حكاـ حمب
والموصؿ ،إال أنو عاد بعد فترة ذلؾ لمتحالؼ مع السمطاف نور الديف زنكي وزوجو ابنتو
( عصمت الديف خاتوف ) )ٔ(.
في عاـ ٕٗ٘ىػٔٔٗٛ /ـ تعرضت دمشؽ لمحممة الصميبية الثانية وحوصرت مدينة دمشؽ مف
قبؿ جيوش الفرنجة بقيادة كؿ مف إمبراطور ألمانيا ( كونراد الثالث ) وممؾ فرنسا ( فرانسوا السابع
) وممؾ مممكة القدس ( بمدويف الثالث ) والعديد مف أمراء المناطؽ والمدف في مممكة القدس .
دافع األتابؾ معين الدين أنر عف دمشؽ ببسالة وشجاعة استعمؿ خالليا كافة الحيؿ العسكرية
والسياسية حتى تحوؿ جيش الفرنجة مف حالة اليجوـ إلى حالة الدفاع واضطروا في النياية
لالنسحاب والتخمي عف فكرة احتالؿ دمشؽ.
وقد قاؿ فيو األمير أسامة بف المنقذ األبيات الشعرية اآلتية :
كل يوم فتح مبين ونصر  ...واعتالء عمى األعادي وقير
صدق النعت فيك ،أنت معين الد  ...ين ،إن النعوت قال وزجر
يف دىر
الس ُ
أنت سيف اإلسالم حقا ،فال َكل  ...غراريك اييا ّ
لم تَزل تُضمر الجياد ُم ِس َّار  ...ثم أعمنت حين أمكن جير(ٕ)
___________________
ٔ) األصفهاني ،العماد ،تاريخ دولة آل سلجوق اختصار الفتح البنداري  ،بيروت ،ص .511

ٕ) سالم ،عبد العزٌز ،العصر العباسً الثانً ،ج  ، 8داس انفكش ,ظ.434
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صفاتو :
ٔ .ك ػػاف مع ػػيف ال ػػديف ان ػػر ع ػػاقالً سائسػ ػاً م ػػدب اًر حس ػػف الديان ػػة ظ ػػاىر الش ػػجاعة كثي ػػر
الصدقات)ٔ(.

فيػذكر أنػػو بنػػى مدرسػةً لمػواعظ محمػػد بػف أسػػعد بػػف البغػػدادي
ٕ .محبػاً لمعمػػـ والعممػػاءُ ،
الحنفي.

ٖ .وتنسب لو المدرسة المعينية التي تـ بناؤىا بالطريؽ اآلخذ إلى المدرسة العصرونية
في دمشؽ شمالي دار البطيخ اليوـ  ،كما ينسب لو قصير معيف الديف بالغور.

ٗ .كاف أباً حكيماً ومربياً فاضالً فابنو سعد الديف مسعود أنػر ُولػي سػنجار وظيػر منػو
حسف السياسة فييا.
٘ .أمير دمشؽ ،غريب جداً ،كاف يولي الصميبييف ويدليـ عمى عورات المسمميف)ٕ(.

ظمت "عصمت الديف" في قمعة أبييا في دمشؽ ،حتى وقعت عدد مف التغيرات في الخريطة

فقد توفي عماد الديف زنكي وتـ اقتساـ السياسية لمعالـ اإلسالمي ،كاف ليا أثرىا عمى حياتيا،
ممكو بيف ابنيو سيؼ الديف غازي و نور الديف محمود  ،وانتيج محمود مع اإلمارات اإلسالمية

فتحوؿ الصراع بيف دمشؽ و"آؿ زنكي " إلى محاوالت لموحدة األخرى سياسة التآلؼ والتناصح،
وترددت المراسالت بيف نور الديف و معيف الديف أنر حاكـ دمشؽ " واستقرت الحاؿ والتقريب،
بينيما عمى أجمؿ صفة ،وتأكدت األمور عمى ما اقترح كؿ منيما  ،ولتأكيد ىذه العالقة خطب

"نور الديف " مف معيف الديف أنر ابنتو "عصمت" ووافؽ األخير  ،و"كتب كتاب العقد في
دمشؽ)ٖ(.
___________________
ٔ) األصفهاني ،العماد ،تاريخ دولة آل سلجوق اختصار الفتح البنداري  ،بيروت ،ص .511

ٕ) سالم ،عبد العزٌز ،العصر العباسً الثانً ،ج  ، 8داس انفكش ,ظ.436
ٖ) الذهبي ،سير أعالم النبالء ،تحقيق شعيب األرناؤوط (مؤسسة الرسالة ،بيروت )5895ص.741
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بمحضر مف رسؿ نور الديف في شير شواؿ وما أف تـ إعداد الجياز حتى قفؿ الوفد عائداً

وبصحبتو ابنة معيف الديف انر كاف زواج "عصمت الديف" مف "نور الديف" "،زواجا رساليا" ،إذ

كاف ييدؼ لوحدة األمة مف خالؿ رأب الصدع بيف دمشؽ و حمب لتتمكف مف مواجية عدوىا

وتحرير المقدسات اإلسالمية بعد ذلؾ  ،فكاف ىذا الزواج بمثابة خطوة عمى طريؽ تحرير بيت
المقدس  ،ولما كانت الغاية نبيمة ،بارؾ اهلل في ىذه الزيجة وكاف مف ثمراتيا ابنة وولداف ىما

أحمد الذي توفي طفال و الصالح إسماعيؿ الذي تولى الحكـ بعد والده واشتير بتقواه وورعو حتى

ألحت عميو عمة "القولنج" التي
أنو رفض األخذ برأي األطباء في شرب شيء مف الخمر عندما ّ
أودت بحياتو ووصؼ لو األطباء شرب الخمر لمتداوي ،ولما كانت الغاية نبيمة ،بارؾ اهلل في ىذه
الزيجة وكاف مف ثمراتيا ابنة وولداف ىما أحمد الذي توفي طفال و الصالح إسماعيؿ الذي تولى

الحكـ بعد والده واشتير بتقواه وورعو حتى أنو رفض األخذ برأي األطباء في شرب شيء مف

ألحت عميو عمة "القولنج" التي أودت بحياتو ووصؼ لو األطباء شرب الخمر
الخمر عندما ّ
لمتداوي(ٔ).

فقاؿ :ال أفعؿ حتى أستفتي الفقياء؛ فاستفتى ،فأفتاه فقيو مف مدرسي الحنفية بجواز ذلؾ ،فقاؿ
لو :أرأيت إف قدر اهلل تعالى بقرب األجؿ أيؤخره شرب الخمر؟ فقاؿ لو الفقيو :ال ،فقاؿ :واهلل ال
لقيت اهلل سبحانو وقد استعممت ما حرمو عمي؛ ولـ يشربيا فتوفي رحمة اهلل.

لـ يقتصر دورىا في بيتيا عمى التربية األبناء وفقط بؿ وقفت إلى جانب "نور الديف محمود"
تشاركو ىـ أمتو وتشد مف أزره في جياده ضد الصميبيف وتخفؼ عنو ما يكابده مف مشاؽ الحكـ
واإلمارة وتعينو عمى الطاعة ويعينيا  ،لذلؾ فقد كانت منزلتيا عظيمة في نفسو ،وحرص عمى

إرضائيا وعدـ إغضابو(ٕ).
وبعد وفاة "نور الديف" تقدـ لخطبتيا "صالح الديف" وعقد عمييا وكانت لو نعـ الزوجة ،فأحبيا

"صالح الديف " حبا شديدا وتعمؽ بيا  ،وكاف يستشيرىا في أموره كميا(ٖ)
__________________
(1المقريزي ،المواعظ واالعتبار ،جـ ، 5ص .093 ،18

 (2األصفهاني ،العماد ،تاريخ دولة آل سلجوق اختصار الفتح البنداري  ،بيروت ،ص .511

(3ابن سعد ،محمد  ،الطبقات الكبرى  ،بٌروت  ،دار صادر,ظ.519
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تزوج السمطاف بالخاتوف المنعوتو عصمة الديف بنت
يقوؿ صاحب الروضتيف  ":وفي آخر صفر ّ
األمير معيف أنر ،وكانت في عصمة نور الديف رحمو اهلل تعالى ،فمما توفي أقامت في منزليا
بقمعة دمشؽ ،رفيعة القدر ،مستقمة بأمرىا ،كثيرة الصدقات ،واألعماؿ الصالحات .فأراد السمطاف

وع ُدولو ،وزوجو
حفظ حرمتيا ،وصيانتيا وعصمتيا ،فأحضر "شرؼ الديف بف أبي عصروف" ُ
الديف مسعود بف أنر بإذنيا ،ودخؿ بيا وبات عندىا،
إياىا بحضرتيـ أخوىا ألبييا األمير سعد ّ

"وقرف بسعده سعدىا

كما ذكر ابف كثير "محبة صالح الديف ليا  ،وأنو كاف يكتب ليا أثناء مرضو في حراف كؿ يوـ

.كتاباً طويالً ،وال يصدر إال عف رأييا

وظمت عصمت الديف خاتوف إلى جانب صالح الديف تعيش قضيتو ،وتعينو عمييا ،وتوفر لو
البيئة الالزمة لراحتو واستق ارره كمما نزؿ دمشؽ  ،بما يِ َم ِّكنوُ مف مواصمة الغاية وىي تحرير بيت
المقدس(ٔ).
لـ يقؼ دور عصمت الديف عند كونيا زوجة لػ"نور الديف" ثـ "صالح الديف" مجددا حركة الجياد
في األمة في القرف السادس اليجري  ،عمى عظـ ىذا الدور وأىميتو ،لكنيا تجاوزت ذلؾ إلى

محاولة إصالح المجتمع والنيوض بو ،وفي ىذا السبيؿ أوقفت أمواال طائمة عمى أعماؿ الخير

وتعميـ األمة وتربيتيا  ،فبنت مدرسة بدمشؽ واشتيرت مدرستيا بالمدرسة الخاتونية الجوانية

بمحمة حجر الذىب ،كما بنت خانقاه معروفة عمى نير بانياس و بنت تربة بقاسيوف عمى نير

بردى ،وبيا دفنت؛ وليا أوقاؼ كثيرة غير ذلؾ ،

.حتى اشتيرت بيف الناس بالصالح والمسارعة إلى الخيرات
وتوفيت عصمت الديف خاتوف سنة ٔ٘ٛىػ ولـ تعقب .توفت قبؿ تحرير بيت المقدس بعاميف ،

لكنيا شاركت بجيدىا وماليا ووقتيا وعرقيا في تحريره  ،حتى واف وافتيا المنية قبؿ أف ترى
تحقؽ غايتيا)ٕ(.

________________
 (1أبو شامة ،الشّضزٍي فً أخجبس الذّلزٍي :الٌْسٌخ ّ الظالدٍخ  ،جـ ، 5ص.10

)8سالم ،عبد العزٌز ،العصر العباسً الثانً ،ج  ، 8داس انفكش ,ظ.436
44

 سياسة في ادارة امور دولتوبعد أف توفي جماؿ الديف سنة ٓٗٔٔ أصبح معيف الديف وصيا عمى العرش البنة مجير الديف
أبؽ .حاوؿ معيف الديف اإلبقاء عمى عالقة ودودة مع جيرانو سواء كانوا مسمميف أو صميبييف
وفي عاـ  ٔٔٗٚزوج ابنتو عصمة الديف خاتوف مف نور الديف زنكي واستطاع بنفس السنة
بالتعاوف مع نور الديف القضاء عمى تمرد بصرى (معركة بصرى)الذي سانده الصميبيف .وكاف
معترفا بيا رسميا حاكما لدمشؽ مف قبؿ الخميفة المقتفي في بغداد مف العبد ،والسمطاف مسعود
السمجوقي ،وكاف معترؼ بيا رسميا مف قبؿ أيضا انو الخميفة الفاطمي في مصر الحافظ لديف
اهلل)ٔ(.
وحيف عرؼ المسمموف ذلؾ وبانت ليـ آثارىـ في الرحيؿ ،برزوا ليـ في بكرة ىذا اليوـ ،وسارعوا
نحوىـ في آثارىـ بالسياـ ،بحيث قتموا في أعقابيـ مف الرجاؿ والخيوؿ والدواب العدد الكثير،

ووجد في آثار منازليـ وطرقاتيـ مف دفائف قتالىـ وفاخر خيوليـ ما ال عدد لو وال حصر يمحقو،
واستبشر الناس بيذه النعمة التي أسبغيا اهلل عمييـ وأكثروا مف الشكر لو تعالى ما أوالىـ مف

إجابة دعائيـ الذي واصموه في أياـ ىذه الشدة فممو عمى ذلؾ الحمد والشكر
وكاف معيف الديف قد أرسؿ إلى سيؼ الديف غازي بف زنكي يدعوه إلى نصرة المسمميف وكؼ

العدو عنيـ ،فجمع عساكره وسار إلى الشاـ ،واستصحب معو أخاه نور الديف محمود مف حمب،
فنزلوا بمدينة حمص ،وأرسؿ إلى معيف الديف يقوؿ لو :قد حضرت ومعي كؿ مف يحمؿ السالح

مف بالدي ،فأريد أف يكوف نوابي بمدينة دمشؽ ألحضر وألقى الفرنج ،فإف انيزمت دخمت أنا

وعسكري البمد ،واحتمينا بو ،واف ظفرت فالبمد لكـ ال أنازعكـ فيو(ٕ)

فأرسؿ معيف الديف إلى الفرنج يتيددىـ إف لـ يرحموا عف البمد ،فكؼ الفرنج عف القتاؿ خوفاً مف

كثرة الجراح.

__________________
ٔ)

ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،جٕ ،بيروت ،ٜٔٙ٘ ،دار النفائس ،صٗ.ٔٙ

ٕ) األصفياني ،العماد ،تاريخ دولة آل سمجوق اختصار الفتح البنداري  ،بيروت ،ص .ٔ٘ٛ
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وربما اضطروا إلى قتاؿ سيؼ الديف ،فأبقوا عمى نفوسيـ ،فقوي أىؿ البمد عمى حفظو ،واستراحوا

مف لزوـ الحرب.

وأرسؿ معيف الديف إلى الفرنج الغرباءَّ :
إف ممؾ المشرؽ قد حضر ،فإف رحمتـ ،واال سممت البمد
إليو ،وحينئذ تندموف .وأرسؿ إلى فرنج الشاـ يقوؿ ليـ :بأي عقؿ تساعدوف عمينا ىؤالء الفرنج

الغرباء؟! وأنتـ تعمموف أنيـ إف ممكوا دمشؽ أخذوا ما بأيديكـ مف البالد الساحمية ،وأما أنا فإف

إف َممَ َؾ دمشؽ ال تقدروف
رأيت الضعؼ عف حفظ البمد سممتو إلى سيؼ الديف ،وأنتـ تعمموف أنو ْ
عمى منعو مف بيت المقدس .وبذؿ ليـ تسميـ حصف بانياس إلييـ إف أقنعوا ممؾ األلماف بالتخمي
عف خطتو)ٔ(.

كاف القائـ بتسيير أمور الدولة بدمشؽ في عيد حكـ آؿ بوري السالجقة األتابكة واستطاع أف
يسيطر عمى الحكـ الفعمي لمدولة في ظؿ ضعؼ الممؾ مجير الديف أبؽ حاكـ دمشؽ وتوابعيا.
في بداية أمره تحالؼ مع الفرنجة لحماية دولة دمشؽ مف الوقوع في سيطرة آؿ زنكي حكاـ حمب
والموصؿ ،إال أنو عاد بعد فترة ذلؾ لمتحالؼ مع السمطاف نور الديف زنكي وزوجو ابنتو عصمت
الديف خاتوف في عاـ ٕٗ٘ىػٔٔٗٛ /ـ تعرضت دمشؽ لمحممة الصميبية الثانية وحوصرت مدينة
دمشؽ مف قبؿ جيوش الفرنجة بقيادة كؿ مف إمبراطور ألمانيا ( كونراد الثالث ) وممؾ فرنسا
(فرانسوا السابع ) وممؾ مممكة القدس

( بمدويف الثالث ) والعديد مف أمراء المناطؽ والمدف في

مممكةالقدس.
دافع األتابؾ معيف الديف أنر عف دمشؽ ببسالة وشجاعة استعمؿ خالليا كافة الحيؿ العسكرية
والسياسية حتى تحوؿ جيش الفرنجة مف حالة اليجوـ إلى حالة الدفاع واضطروا في النياية
لالنسحاب والتخمي عف فكرة احتالؿ دمشؽ)ٕ(.
___________________
ٔ) أبو شامة ،الروضتين في أخبار الدولتين :النورية و الصالحية  ،جـ ٔ ،صٖ.ٙ
ٕ) عاشور ،فايد حماد محمد ،جياد المسممين في الحروب الصميبية  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت ،صٖٔٗ.

ٖٔ

واجتمع الساحمية بممؾ األلماف ،وخوفوه مف سيؼ الديف وكثرة عساكره وتتابع األمداد إليو ،وأنو

ربما أخذ دمشؽ ونضعؼ عف مقاومتو؛ ولـ يزالوا بو حتى رحؿ عف البمد ،وتسمموا قمعة بانياس،
وعاد الفرنج األلمانية إلى بالدىـ وىي مف وراء القسطنطينية ،وكفى اهلل المؤمنيف شرىـ(ٔ)
وقال شاعر يدعى أبا الحكم األندلسي قصيدة شرح فييا ما جرى منو :ا
أمور ما تؤاتينا
بشطى نير داريا ٌ ...
وأقو ٌاـ أروا سفؾ الدما في ُجمَّؽ دينا
أتانا مئتا ألف  ...عديدا أو يزيدونا
فبعضيم من أندلس  ...وبعض من فمسطينا
ومن عكا ومن صور  ...ومن صيدا وتبنينا
واذا أبصرتيم أبصرت أقواماً مجانينا

ولكف حرقوا في عاجؿ الحاؿ البساتينا
وجازوا المرج والتعديؿ أيضاً والميادينا
تخاليـ وقد ركبوا  ...فطائرىا جراذينا
وببف خياميـ ضموا الخنازر والقرابيف(ٕ)ا
ورايات وصمبانا  ...عمى مسجد خاتونا
وقمنا إذ رأيناىـ  ...لعؿ اهلل يكفينا
___________________
ٔ) أبو شامة ،الروضتين في أخبار الدولتين :النورية و الصالحية  ،جـ ٔ ،صٖ.ٙ
ٕ) عاشور ،فايد حماد محمد ،جياد المسممين في الحروب الصميبية  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت ،صٖٔٗ.

ٗٔ

َس َما ليـ معيف قد  ...أعاف الخمؽ والدنيا(ٔ)
ٍ
تخاليـ  ...لدى الييجا شياطينا
وفتياف
ُ
فولَّ ْوا يطمبوف المرَج مف شرقي ِج ْس ِرينا
ولكف غادروا إلياس تحت الترب مدفونا
يعضد الدينا
وشيخا فندالويا  ...فقييا ُ
وفتيانا ،تفانوا مف  ...دمشؽ نحو سبعينا
ومنيـ مئتا عمج  ...وخيؿ نحو تسعينا
يفرونا
وباقييـ إلى َ
اآلف  ...مف القتؿ ّ
ترتب عمى ىذا الفشؿ نتائج ىامة كانت كميا في صالح المسمميف ،وساعدت نور الديف زنكي في

تحقيؽ أىدافو في القضاء عمى الوجود األفرنجى في المشرؽ العربي ،فقد عمقت العداوة والشؾ

بيف الفرنسييف وبيف البيزنطييف ،واتيـ لويس السابع اإلمبراطور مانويؿ األوؿ كومنينوس بالتواطؤ

مع السالجقة األتراؾ في ىجماتيـ عمى الفرنج في األناضوؿ ،ويقيت ىذه الشكوؾ تييمف عمى

العالقات البيزنطية الفرنسية مدة قرنيف مف الزمف ،أما البيزنطييف فقد اعتبروا ىزيمة الفرنج

الوافديف انتصا اًر لحنكة مانويؿ األوؿ وسياستو ،وقد أشار إلى ذلؾ أسقؼ سالونيؾ في رثائو

لإلمبراطور عندما قاؿ :لقد استطاع أف يتعامؿ مع أعدائو بميارة فائقة ،يضرب بيذا بذاؾ ويحقؽ

بذلؾ السالـ واالستقرار)ٕ(.
___________________

ٔ) الصفدي  ،صالح الدين  ،)ٚٙٗ-ٜٙٚ(،تحفة ذوي األلباب فيمن حكم بدمشق من الخمفاء والمموك
والنواب،صٖٜٔ.

ٕ) أبو شامة ،الروضتين في أخبار الدولتين :النورية و الصالحية  ،جـ ٔ ،ص ٗ.ٙ

٘ٔ

عمى صعيد المشرؽ أبرزت ىذه اليزيمة لمجانب المسمـ قوتو الكامنة إف استطاع توحيد صفوفو،

وتوفرت لديو قيادة تتمتع بإرادة القتاؿ وعزيمة صمبة ،وانضوى معيف الديف أنر تحت جناح نور
الديف زنكي ،وصدؽ معو في منازلة الفرنج حتى وفاتو عاـ ٗٗ٘ ،وفي سنة  ٘ٗٛىاجـ بالدويف

الثالث عسقالف وانتزعيا مف الدولة الفاطمية في مصر)ٔ(.

وحرض ذلؾ نور الديف عمى أف يأخذ دمشؽ مف آؿ بوري
َّ
فجر الفاطمييف إلى دائرة النزاعّ ،
ليصبح الطريؽ أمامو مفتوحاً لمنازلة الفرنج ،فاستولى عمى دمشؽ في سنة  ،ٜ٘ٗوضميا إلى

الدولة الزنكية المجاىدة ،فأصبح عمى حدود مممكة القدس ييددىا كؿ يوـ ،بدالً مف التعايش الذي

كاف قائماً في السابؽ ،ثـ أعقب ذلؾ أف أصبحت مصر محور الصراع عندما ىاجـ أمالريؾ
األوؿ القاىرة في سنة ٗ ،٘ٙوقاـ نور الديف بإرساؿ شيركوه وصالح الديف األيوبي لمواجية

الفرنج ىناؾ )ٕ( .

___________________
ٔ) الصفدي  ،صالح الدين  ،)ٚٙٗ-ٜٙٚ(،تحفة ذوي األلباب فيمن حكم بدمشق من الخمفاء والمموك
والنواب،ص.ٖٜٔ

ٕ) أبو شامة ،الروضتين في أخبار الدولتين :النورية و الصالحية  ،جـ ٔ ،ص ٙٗ.
ٔٙ

المبحث الثاني
تدرجو في حكم مدينة دمشق
كاف الحاكـ الفعمي لمدينة دمشؽ رجال اسمو "معيف الديف أنر" وكاف رجال حازما داىية ولكنو
كاف يعادي عماد الديف زنكي ويخاؼ مف سطوتو وطموحاتو نحو ضـ دمشؽ إلى مممكتو التي

كانت تشكؿ حمب وحمص وحماة والجزيرة الفراتية والموصؿ  ،وكاف معيف الديف في األصؿ وزي ار

ألمراء دمشؽ مف ولد شمس المموؾ بوري ،ثـ استبد باألمر وأصبح ىو الحاكـ الفعمي لدمشؽ،

فمما وصمتو أخبار استعداد الصميبيف لميجوـ عمى دمشؽ جمع المقاتميف ،ونظـ الصفوؼ ،ووزع
السالح عمى أىؿ البمد لمدفاع عف مدينتيـ ،ولكنو شعر بكثرة وقوة الحممة الصميبية ،فقرر

االستعانة باألسود الجديدة :نور الديف محمود ،وسيؼ الديف غازي ولدي البطؿ الراحؿ عماد

الديف زنكي  ،وكاف نور الديف حاكما عمى مدينة حمب ،وأخوه سيؼ الديف حاكماً عمى مدينة

الموصؿ ،وبالفعؿ استجابا سريعا ،وكونا جيشا كبي ار يقدر بسبعيف ألؼ – ىذا غير المتطوعيف –
وأرسؿ نور الديف محمود الى معيف الديف أنر حاكـ دمشؽ يقوؿ لو " :قد حضرت ومعي كؿ مف

يحمؿ السالح مف بالدي؛ فأريد أف يكوف نوابي بمدينة دمشؽ ألحضر والقى الفرنج؛ فإف انيزمت
" دخمت أنا وعسكري البمد واحتمينا ،واف ظفرنا فالبمد لكـ ال أنازعكـ فيو(ٔ)
أزعجت ىذه الرسالة معيف الديف إنز حاكـ دمشؽ ،وخاؼ مف قدوـ نور الديف لدمشؽ ،وذلؾ لميؿ

الناس والمسمميف إليو؛ خاصة وأف معيف الديف ىذا لـ يكف أصال مف األسر الحاكمة ،بؿ تغمب عمى

البمد ،وكاف رجال طماعا مؤث ار لمنصبو وكرسيو عمى مصالح األمة ،وتمؾ الصفات دعتو ليقدـ عمى
خطوة فى غاية السوء؛ حيث قاـ بإغالؽ أبواب المدينة أماـ الجيوش المسممة التي جاءت أصال

لمدفاع عف المدينة ،ثـ قاـ باستغالؿ قدوـ المسمميف لنصرتو أسوأ استغالؿ ،حيث استخدـ الجيوش

كسكيف تيديد وارىاب لمصميبيف؛ فأرسؿ لممؾ األلماف يقوؿ لو " :ممؾ الشرؽ – يقصد نور الديف –

قد حضر لنصرة أىؿ دمشؽ؛ فإف رحمتـ عنا واال سممت البمد لو ،وحيبئذ تندموف(ٕ)
___________________
ٔ) ابن عساكر ،تاريخ ابن عساكر ،دمشق ،ج ٔ ،صٓ.ٔٙ
ٕ) ابن تيمية  ،مفرج الكروب  ،طٔ  ،صٙٛ.

ٔٚ

الفصل الثاني
العالقة التحالف بين معين الدين أنر والصميببيين

المبحث األول:

 عقد معاىدة مع "معيف الديف أنر" حاكـ دمشؽ و الصمبييف

المبحث الثاني :

 تدىور موقعيـ العسكري بسبب مناورة عسكرية أو لعمو برشوة قدميا ليما الوزير
الدمشقي معيف الديف نور.

ٔٛ

الفصل الثاني
العالقة التحالف بين معين الدين أنر والصميببيين
المبحث األول:
عقد معاىدة مع "معين الدين أنر" حاكم دمشق و الصمبيين
وقع حصار دمشؽ عمى مدى أربعة أياـ في يوليو ٔٔٗٛميالدي ٖ٘ٗ ،ىجري وبدابإجتماع
الجيوش الصميبية في طبريا لتنطمؽ في منتصؼ يوليو عاب اًر الجميؿ إلى بانياس ليصؿ إلى
غوطة دمشؽ ويعسكر فييا في ٕٗ يوليو ليبدأ حصار دمشؽ.
نظ اًر لعالقة التحالؼ بيف معيف الديف أنر والصميببييف ،فإنو لـ يتوقع أف تتوجو الحممة إلى
دمشؽ .وما أف أدرؾ أف الحممة متجيةً إليو أرسؿ الرسؿ إلى حمب لطمب المساعدة مف نور
الديف والى الموصؿ لسيؼ الديف غازي .ليرسؿ كالىما جيشيف ويمتقياف في حمص الحقاً)ٔ(.
بدأ الصميبيوف معسكرىـ عمى بعد ٖٔ كـ جنوب دمشؽ لينطمقوا شماالً حيث حاوؿ الجيش
الدمشؽ منعيـ ،لكف الجيش الدمشقي أجبر عمى االندحار إلى وراء األسوار ،لتبدأ عمميات كر
وفر في غوطة دمشؽ ،مما دفع جيوش الصميبية بإرساؿ جيش بيت المقدس لمقياـ بعمميات
لتطيير الغوطة.
وما أف انتيى اليوـ حتى أصبحت الغوطة الجنوبية تحت سيطرة الصميبييف .وفي اليوـ الثاني
تقدـ كونراد إلى الربوة ومنطقة المزة ،إال أف التعزيززات التي طمبيا أنر كانت تتدفؽ عبر بوابات
دمشؽ الشمالية ونجحوا في صد اليجوـ ،وشف ىجومات متتالية)ٕ( .
___________________
ٔ) زكار ،سييل  ،حطين مسيرة التحرير من دمشق إلى القدس ،الطبعة األولى ،دار حسان لمطباعة والنشر،

دمشقٔٗٓٗ ،ىـٜٔٛٗ /م ،صٓ.ٜٙ،ٚ

ٕ) وىبة ،مصطفى  ،موجز تاريخ الحروب الصميبية ،صٕٖ.

ٜٔ

ليقرر الصميبيف بعد بضرب معسكرىـ شرؽ مدينة دمشؽ .ليتحرؾ الجيش في يوـ  ٕٚيوليو إلى
شرؽ المدينة وكاف ىذا القرار بمثابة كارثة عمى الصميبييف نظ اًر ،حيث أف ىذه المنطقة فقيرة
بالمياه إضافة إلى أف أقوى تحصينات دمشؽ تقع في الجانب الشرقي )ٔ(.وقد تكرر فيما بعد في
صفوؼ الصميبيف بأنيـ تعرضوا لخيانة مف قبؿ أمراء بيت المقدس لقاء رشوة مف معيف الديف
أنر .بدأت الخالفات تدب في المعسكر الصميبي حوؿ مستقبؿ دمشؽ بعد السيطرة عمييا .ففي
حيف رأت مممكة بيت المقدس اف تكوف دمشؽ تابعة لممممكة ،رأى مموؾ أوروبا أف تكوف مستقمة
مثؿ إمارة طرابمس .وفي نفس الوقت كانت جيوش الزنكييف وصمت حمص .ليبدأ معيف الديف
بمفاوضة الصميبيف مخيفاً أياىـ بأنو في حاؿ عدـ انسحابيـ مف دمشؽ فإنو سيسمميا لنور
الديف .وأنو سيعطييـ بانياس كتعويض.
عـ الجدؿ في اوساط الصميبييف وصارت الضغوط عمى لويس السابع وكونراد باالنسحاب والمذاف
لـ يستطيعا إكماؿ الحممة بدوف وجود الصميبييف المحمييف ،لتيدـ معسكرات الصميبييف في ٕٛ
يوليو وتبدأ رحمة العودة إلى بيت المقدس ،وتتعرض جنودىـ لغارات كثيرة بالسياـ.
عقد أمير الموصؿ عماد الديف زنكي العزـ عمى محاربة الصميبييف وتحرير بالد الشاـ مف
دنسيـ ،وكاف البد مف اجؿ تحقيؽ ذلؾ مف توحد المموؾ العرب المجاوريف معو لخوض ىذه
المعركة المقدسة ،لكف حاكـ دمشؽ “معيف الديف أنر” قاـ بخيانة أذىمت العرب والمسمميف حيث
قاـ باالتصاؿ بالصميبييف في بيت المقدس طالباً التحالؼ معيـ حفاظاً عمى حكمو ضد عماد
الديف زنكي)ٕ(.

___________________
ٔ) العسمي ،بسام نور الدين القائد ،ص.ٙ٘،ٙٛ
ٕ)المرجع السابق ،ص.ٙٛ

ٕٓ

وقد رحب الصميبييف بالتحالؼ مع ىذا الممؾ الخائف فقد كاف أخشى ما يخشوه ىو اتحاد امراء
المسمميف او اف يظير مف بينيـ أمير فذ يوحد البالد العربية حيث كانوا يتابعوف بقمؽ حركة
عماد الديف زنكي ضدىـ ،وكاف األمير الخائف قد عرض عمى الصميبييف مقابؿ تحالفيـ معو
إعادة بانياس إلى حكميـ بعد استخالصيا مف يد عماد الديف زنكي ،كما تعيد بدفع نفقات الحممة
التي يقوموف بيا لمساعدتو ،إضافة إلى تسميمو لعدد مف الرىائف لمصميبييف توكيداً لصدؽ
عيده!)ٔ(.
شيدت ىذه الفترة محاوالت الػزنكييف لمسػيطرة عمػى دمشػؽ لمجابيػة االمتػداد الصػميبي الػذي

سيطر عمى الساحؿ الشامي؛ إذ حاوؿ األتابؾ عماد الديف زنكي بسػط نفػوذه عمييػا بزواجػو بزمػرد
والػدة جمػاؿ الػديف محمػد بػف بػوري ،كمػػا حػاوؿ السػيطرة عمييػا عسػكرياً إذ حاصػرىا سػنة ٖٗ٘ىػػ،

واسػػتمر حصػػارىا؛ ألف األتابػػؾ زنكػػي رفػػض أف يسػػيطر عمػػى المدينػػة حرب ػاً ،و ارسػػؿ جمػػاؿ الػػديف
عارضاً عميو واليات أخرى إف نزؿ لو عف دمشؽ ،وفي أثناء الحصار توفّي جماؿ الديف ،فاستمر
معيف الديف بضبط األحواؿ وساس األمور بحكمة بالغة؛ إذ أرسؿ إلى مجير الديف أبؽ بػف محمػد

بػػف بػػوري فػػي بعمبػػؾ ورتَّبػػو فػػي الممػػؾ مكػػاف أبيػػو وىػػو دوف سػػف البمػػوغ فاسػػتقرت لػػو األمػػور فػػي
دمشػػؽ ،وأقطػػع مجيػػر الػػديف بعمبػػؾ لمعػػيف الػػديف مكافػػأةً عمػػى إخالصػػو ،فسػػار األتابػػؾ زنكػػي إلػػى
بعمبػػؾ وممكيػػا عنػػوة ،ولمػػا تُػػوفي األتابػػؾ عمػػاد الػػديف زنكػػي سػػنة ٔٗ٘ى ػػ ،اسػػتعاد معػػيف الػػديف

بعمبؾ)ٕ(.

تػػرددت الم ارسػػالت بػػيف نػػور الػػديف زنكػػي (تٜ٘ٙىػػ) ومعػػيف الػػديف ،وازداد تقػػارب الطػرفيف
بزواج نور الديف بابنة معيف الديف عصمة الديف خاتوف التػي أُرسػمت إلػى الممػؾ العػادؿ فػي حمػب

سػػنة ٕٗ٘ىػػٔٔٗٚ/ـ ،ولػػـ يكػػف ىػػذا التقػػارب مرضػػياً لمصػػميبييف الػػذيف أروا فيػػو امتػػداداً لنفػػوذ نػػور
الديف إلى دمشؽ حيث يمكف أف يقؼ في وجييـ.
___________________
ٔ) ابن كثير ،البداية والنياية  ،جـ  ، ٜص ٜٕ.
ٕ) ابن األثير ،التاريخ الباىر في الدولة األتابكية بالموصل ،صٜٔ٘.
ٕٔ

بػػادر الف ػرنج بعػػد ظيػػور التعاضػػد بػػيف نػػور الػػديف ومعػػيف الػػديف بإرسػػاؿ الحممػػة الصػػميبية

الثانية ٖٗ٘ىػٔٔٗٛ/ـ إلى بالد الشاـ قاصدةً إخضػاع دمشػؽ ،واستضػعؼ صػميبيو مممكػة بيػت
المقدس مجيػر الػديف ،واجتمػع الصػميبيوف لمغػارة عمػى دمشػؽ وأعماليػا ،فخيمػوا فػي المػزة ،وأكثػروا

القتػػؿ والنيػػب والسػػبي وفرضػوا القطيعػػة عمػػى دمشػػؽ ،فتصػػدى المجاىػػد معػػيف الػػديف ليػػـ ،ونشػػبت
الحػػرب ،واستبسػػؿ المسػػمموف ،وقتمػوا كثيػ اًر مػػف الفػرنج ،وأبمػػى األميػػر معػػيف الػػديف فػػي حػربيـ بػػالء
حسػػناً ،وظيػػر مػػف شػػجاعتو وصػػبره وبسػػالتو مػػا لػػـ يشػػاىد فػػي غي ػره .ولمػػا اسػػتولى الف ػرنج عمػػى

الميداف األخضر عمى مشارؼ دمشؽ الجنوبية ،استعجؿ معيف الديف أنر نجدة سيؼ الديف غازي

وأخيو نور الديف المذيف وصال إلى حمػاة فػي عشػريف ألفػاً ،فأرسػؿ معػيف الػديف إلػى الفػرنج ميػدداً:

(إف صاحب الشرؽ قد حضر ،فإف رحمتـ واال سممت دمشؽ إليو وحينئذ تندموف))ٔ(.

كما أرسؿ إلى صميبيي بيت المقدس في الشاـ يقػوؿ " :بػأي عقػؿ تسػاعدوف ىػؤالء الغربػاء

عمينا ،وأنتـ تعمموف أنيـ إف ممكوا أخػذوا بالدكػـ ،وأنػا إف ممكػت سػممت البمػد إلػى أوالد زنكػي ،فػال
يبقى لكـ معو ممؾ" ،وأطمعيـ ببانياس إف ىػـ رحمػوا عػف دمشػؽ ،فأجػابوه إلػى ذلػؾ خشػية سػيطرة
نور الديف وأخيو عمى دمشؽ ،فال يبقى ليـ مقاـ بالساحؿ)ٕ(.

الع َريمػػة فػػي يػػد ممػػؾ األلمػػاف وصػػاحب جزي ػرة
بعػػد رحيػػؿ الف ػرنج عػػف دمشػػؽ سػػقطت بمػػدة ُ
صػػقمية ،وعزمػػا عمػػى أخػػذ طػرابمس أيضػاً ،ووصػػمت رسػػؿ صػػاحب العريمػػة إلػػى نػػور الػػديف ومعػػيف
الػػديف فسػػا ار إليػػو مجػػديف وكتبػػا إلػػى سػػيؼ الػػديف يطمبػػاف منػػو المػػدد فأمػػدىما ،فحاصػػروا الحصػػف

ونقب ػوا سػػوره فاستسػػمـ الف ػرنج ووقػػع صػػاحب صػػقمية أسػػي اًر ،وعػػاد معػػيف الػػديف إلػػى دمشػػؽ ،وأغػػار
وخيـ في ناحية مف َح ْػوَراف بالعسػكر ،وكاتػب العػرب،
عمى مف بقي مف الفرنج في أعماؿ دمشؽّ ،
واسػػتدعى جماعػػة وافػرة مػػف التركمػػاف ،وأطمػػؽ أيػػدييـ فػػي نيػػب قػوات الفػرنج والفتػػؾ بيػػـ ،فمػػـ يػػزؿ

عمى النكاية فييـ والمضايقة ليـ في أعماؿ دمشؽ.
___________________
ٔ) وىبة ،مصطفى  ،موجز تاريخ الحروب الصميبية ،صٕٖ.
ٕ) العبادي ،احمد ،تاريخ البحرية اإلسالمية ،ص ٓ.ٚ
ٕٕ

وفي سنة ٗٗ٘ىػ أنفذ نور الديف إلى معيف الديف يعممو أف صاحب أنطاكية قد جمع إفػرنج

بػػالده وظيػػر يطمػػب بيػػـ اإلفسػػاد فػػي األعمػػاؿ الحمبيػػة ،وأنػػو قػػد بػػرز فػػي عسػػكره إلػػى ظػػاىر حمػػب
لمقائو ،والحاجة ماسة إلى معاضدتو)ٔ(.

فنػػدب معػػيف الػػديف مجاىػػد الػػديف ب ػزاف بػػف مػػاميف فػػي فريػػؽ وافػػر مػػف العسػػكر الدمشػػقي
لمناصرتو؛ وبقى معيف الديف في باقي العسكر بناحية َح ْوَراف.

وبينما كاف المجاىد معيف الػديف يػدبر أمػر جيشػو بحػوراف تولػد معػو مػرض فػي الكبػد أجبػره
عمى العود إلى دمشؽ ،فقضى فييا ،ودفف في إيواف الدار األتابكية التي كاف يسكنيا ،ثـ نقؿ بعد

عمرىا في دمشؽ ،واسمو مكتوب عمى بابيا)ٕ(.
ذلؾ إلى المدرسة التي ّ

___________________
ٔ) وىبة ،مصطفى  ،موجز تاريخ الحروب الصميبية ،صٕٖ.
ٕ) العبادي ،احمد ،تاريخ البحرية اإلسالمية ،ص ٓ.ٚ
ٖٕ

المبحث الثاني
تدىور موقعيم العسكري بسبب مناورة عسكرية أو لعمو برشوة قدميا ليما الوزير الدمشقي
معين الدين نور.

بدأت الحممة الثانية عاـ  ٔٔٗٚوانتيت عاـ  . ٜٔٔٗوكانت قد أعقبت فترة مف اليدوء  ،دعا
الييا برنارد دي كميرفو  ،وكاف قادتيا لويس السابع ممؾ فرنسا وكونراد الثالث ىوىنشتاوفف
امبراطور الجرماف(المانيا) )ٔ(.
وىي أوؿ حممة يشترؾ فييا المموؾ  ،تعرضت فييا الجحافؿ االلمانية لضربة قوية تمثمت في
الجوع والمرض بعد ىزيمة لحقت بيا اماـ فصائؿ الخيالة التابعة لسمطاف قونية السمجوقي جوار
ضورليوـ  ،كما منيت القوات الفرنسية بيزيمة خطرة بجوار خونة  .انيؾ السالجقة الصميبييف
بغاراتيـ المتواصمة .وفي ٕٗ يونيو  ٔٔٗٚتالقى لويس السابع وكونراد الثالث ووصية العرش
ميميساندا مع اعياف القدس  .ومضوا لحصار دمشؽ الحصينة  ،الف فتحيا كاف يبشر بغنائـ
وفيرة .داـ الحصار خمسة اياـ (مف ٖٕ إلى  ٕٚيوليو ) .لكنو فشؿ  .و تخمي ممؾ القدس
بودواف وباروف طبرية عف مطمبيما بعد تدىور موقعيـ العسكري بسبب مناورة عسكرية أو لعمو
برشوة قدميا ليما الوزير الدمشقي معيف الديف نور)ٕ(.

___________________
ٔ) ابن الجوزي  ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم ،ج٘،ص.ٗٔٙ
ٕ) ابن خمكان ،وفيات األعيان  -تحقيق إحسان عباس ، ،بيروت ٜٔٚٛ،م ،دار صادر،صٖٔٗ.

ٕٗ

الفصل الثالث

التصدي لمحممة الصميبية الثانية واستنجد في
الدولة الزنكية لمساعدتو ،و وفاتو

المبحث األول:
 نجح في التصدي لمحممة الصميبية الثانية
واستنجد في الدولة الزنكية لمساعدتو

المبحث الثاني:
 وفاة معيف الديف انر

ٕ٘

الفصل الثالث
التصدي لمحممة الصميبية الثانية واستنجد في
الدولة الزنكية لمساعدتو ،و وفاتو
المبحث األول:
 نجح في التصدي لمحممة الصميبية الثانيةانقالبا
حراف ،حيث كانت قد شيدت قبؿ ذلؾ
وفي نفس السنة ىدأت األمور بفضؿ اهلل في مدينة َّ
ً

ىي األخرى عمى يد أحد أتباع عماد الديف زنكي ،وىو سوتكيف الكرجي ،إال أنو مات فجأةً في

 .سنة ٖٖ٘ىػ لتعود المدينة بسالـ إلى طاعة عماد الديف زنكي)ٔ(.

وبينما تتجو األمور نحو االستقرار النسبي في أرض الجزيرة ،إذا باألحداث تتطور فجأة في

!دمشؽ

لقد مر بنا أف عماد الديف زنكي تزوج أـ حاكـ دمشؽ شياب الديف محمود ،التي كاف ليا كممة
مسموعة في بالط دمشؽ؛ ليسيؿ عميو ضـ دمشؽ بعد ذلؾ بجيود سياسية ،إال أف األخبار أتت

في شواؿ ٖٖ٘ىػ بمقتؿ شياب الديف محمود عمى يد أحد رجالو! وقد يكوف وراء ىذه المؤامرة
معيف الدولة أَُنر قائد الجيش  ،وأقوى الشخصيات المؤثِّرة في دمشؽ .ويؤيِّد ذلؾ أف معيف الديف

أخا غير شقيؽ لشياب الديف محمود ،وىو جماؿ الديف محمد بف بوري،
أنر نصَّب عمى الحكـ ً
وىو مف ٍّأـ أخرى غير صفوة الممؾ زمرد خاتوف زوجة عماد الديف زنكي؛ وبذلؾ يضمف معين
الدين انر أف األمور كميا تكوف في يده ،وي ِ
ُّ
التحكـ في دمشؽ)ٕ(.
بعد بذلؾ زمرد خاتوف عف
ُ
________________________
 (1ابن شداد ،النوادر السمطانية ،ص ٖٚ
(2العبادي ،احمد ،تاريخ البحرية اإلسالمية ،ص ٓ.ٚ

ٕٙ

ويبعد بالتالي زوجيا عماد الديف زنكي عف الوصوؿ ألسرار الحكـ في دمشؽ .كما أف الزعيـ

الجديد الضعيؼ ِّ
جدا جماؿ الديف محمد سيجعؿ كؿ األمور في يد معيف الديف أنر ،وبذلؾ
.تصبح لو السمطة الفعمية في دمشؽ

وقد حدث لمعيف الديف أنر ما يتمنى ،وسمَّـ لو جماؿ الديف محمد كؿ مقاليد األمور في دمشؽ،

بؿ وأقطعو مدينة بعمبؾ الميمة ،التي تسيطر عمى الطريؽ المؤدية إلى دمشؽ مف شماليا ،وىي

بعد في حكـ عماد الديف زنكي ،ولو
المدينة الوحيدة اآلف في شماؿ دمشؽ ،والتي لـ تدخؿ ُ
مفتوحا إلى دمشؽ(ٔ)
سقطت أصبح الطريؽ
ً
قوضت أحالمو في السيطرة السياسية
وصمت ىذه األخبار المزعجة إلى عماد الديف زنكي ،والتي َّ
عمى دمشؽ ،وكاف عماد الديف زنكي آنذاؾ في الموصؿ ،وبعدىا بقميؿ تسمَّـ رسالة أخرى مف
حمب مف زوجتو زمرد خاتوف تطمب منو فييا أف يتوجو إلى دمشؽ؛ لينتقـ لمقتؿ ابنيا شياب

أيضا مع وصوؿ ىذه الرسالة ،وصوؿ بيراـ شاه
الديف محمود ،ويقيـ الحد عمى قاتمو  .وتزامف ً
بف بوري ،وىو أخو جماؿ الديف محمد بف بوري زعيـ دمشؽ الجديد  ،وقد وصؿ إلى الموصؿ
اليا لو
يطمب مف عماد الديف زنكي مساعدتو لموصوؿ إلى الحكـ ىناؾ عمى أف يكوف مو ً

جمع عماد الديف زنكي ىذه النقاط إلى جوار بعضيا البعض ،ووجد أف عميو أال يضيِّع وقتو،
َّ

فور إلى دمشؽ
!فأخذ جيشو في ذي القعدة ٖٖ٘ىػ\ يوليو ٖٜٔٔـ وتوجو ًا

وجد عماد الديف زنكي وىو في طريقو إلى دمشؽ أف حصار دمشؽ دوف إسقاط بعمبؾ سيمثِّؿ

خطورة حقيقية عمى جيشو؛ إذ قد ُيحصر بيف حامية بعمبؾ وجيش دمشؽ ،وعمى ذلؾ فقد غيَّر
ابتداء مف يوـ ٕٓ
عماد الديف زنكي مف وجيتو ،واتجو إلى بعمبؾ حيث ضرب عمييا الحصار
ً

مف ذي الحجة ٖٖ٘ىػ)ٕ(.

________________________
(1ابن سعد ،محمد  ،الطبقات الكبرى  ،بيروت  ،دار صادر،ص.ٕٜ٘
 (2ابن األثير ،التاريخ الباىر في الدولة األتابكية بالموصل ،صٜٔ٘

ٕٚ

صب حوليا أربعة عشر منجنيقًا ،ودعا أىميا لمتسميـ دوف قتاؿ إال أف أىميا رفضوا ،ومف ثََّـ
َ
ون َ
ليؿ نيار ،وضرب الحصار المحكـ حوؿ المدينة وىي تقاوـ ،واستمر
بدأت المجانيؽ تقصؼ َ

أخيرا ،ودخميا عماد الديف زنكي في
يوما متصمة ،ثـ سقطت المدينة ً
حصاره ليا أكثر مف أربعيف ً
صفر ٖٗ٘ىػ\ أكتوبر ٖٜٔٔـ .وبذلؾ استطاع عماد الديف زنكي أف يسيطر عمى كؿ المدف
الشمالية التابعة إلمارة دمشؽ ،وىي مدف بعمبؾ وحمص وحماة وبانياس والمجدؿ
ِّ
قوي مف تحصينيا بعد
ظؿ عماد الديف زنكي في بعمبؾ ًا
وي ِّ
شير كامالً ُينظـ أمورىا اإلداريةُ ،
القصؼ المتوالي الذي أصابيا خالؿ الحصار السابؽ ،ثـ أقطعيا لنجـ الديف أيوب (والد صالح

الديف األيوبي) (ٔ)

وقبؿ أف يتحرؾ عماد الديف زنكي إلى دمشؽ آثر أف يحاوؿ محاوالت سممية قبؿ الحصار

العسكري ،فعسكر بجيشو في سيؿ البقاع ،ثـ أرسؿ إلى جماؿ الديف محمد بف بوري زعيـ دمشؽ
فيسمِّـ دمشؽ إلى عماد الديف زنكي في مقابؿ أف يعطيو عماد
يعرض عميو التفاىـ والتعاوفُ ،

الديف زنكي مدينتي حمص وبعمبؾ ،لكف ىذا العرض لـ يجد قبوالً عند جماؿ الديف محمد وال عند
رجاؿ حكومتو ،وعمى رأسيـ بالطبع معيف الدولة أنر ،ومف ثََّـ توجو عماد الديف زنكي بقوتو

العسكرية وحاصر دمشؽ في ربيع أوؿ ٖٗ٘ىػ\ نوفمبر ٖٜٔٔـ.

محكما ،ودارت عدة اشتباكات بيف الطرفيف عمى مدار عدة أشير
كاف الحصار حوؿ دمشؽ
ً
متصمة ،وكاد جماؿ الديف محمد يقب ُؿ بالتسميـ لوال إصرار معيف الديف أنر عمى المقاومة ،وتأزـ
الموقؼ ِّ
جدا في داخؿ دمشؽ نتيجة الحصار الطويؿ ،ثـ حدثت مفاجأة في شعباف ٖٗ٘ىػ\

مارس ٓٗٔٔـ إذ تُُوفِّي جماؿ الديف محمد زعيـ دمشؽ فجأةً ،وحدث صراع داخمي في دمشؽ
بيف الورثة عمى الحكـ ،وكانت بوادر فرصة لعماد الديف زنكي لمتدخؿ العسكري ،إال أف معيف

المتوفَّى جماؿ الديف
الديف أنر أسرع بوضع مجير الديف أبؽ بف محمد ،وىو ابف الحاكـ ُ
محمد(ٕ).
________________________
 (1البنداري ،سنا البرق الشامي ،تحقيق رمضان ششن دار الكتاب الجديد ،بيروت ،صٕٓٚ
(2العبادي ،احمد ،تاريخ البحرية اإلسالمية ،ص ٕ.ٚ

ٕٛ

ِ
محاص ًار لدمشؽ
وىكذا استمرت المقاومة الدمشقية العنيفة مما أرىؽ عماد الديف زنكي الذي ظؿ

حتى اآلف لمدة تزيد عمى ستة أشير متصمة ،ومع ذلؾ فإنو لـ يرفع الحصار آمالً في انييار
الحالة االقتصادية لممدينة ،وىذا قد يدفعيـ لالستسالـ)ٔ( .

وازاء ىذا الحصار المحكـ لجأ معيف الديف أنر إلى وسيمة جديدة لدفع عماد الديف زنكي إلى ترؾ

المدينة ،ورفع الحصار .وكانت ىذه الوسيمة في غاية البشاعة ،وتُظ ِير لنا بوضوح طبيعة ىذا
الرجؿ ،وطبيعة الحاكـ مجير الديف أبؽ ،وكذلؾ طبيعة الشعب الذي تعاطؼ مع ىذا اإلجراء!

لقد أرسؿ معيف الديف أنر إلى مممكة بيت المقدس يستعيف بممكيا فولؾ األنجوي ،ويطمب منو
وي ِّ
حذره مف أف عماد الديف زنكي إذا استولى
القدوـ بجيش صميبي كبير لحرب عماد الديف زنكيُ ،

!! عمى دمشؽ فإف ىذا قد ُي ِّ
يدد أمف مممكة بيت المقدس

انظر إلى معيف الديف أنر كيؼ يحافظ عمى أمف الصميبييف في فمسطيف!
وىكذا فشمت الحممة الصميبية الثانية التي كاف ىدفيا استرداد إمارة الرىا ،وانسحبت جيوش
الصميبييف إلى أوروبا وىى تشعر بم اررة الخزي واليزيمة.
ولكنيا أسدت خدمةً عظيمةً لممسمميف؛ إذ إنيا تسببت في إقامة تحالؼ بيف دمشؽ وحاكميا

الضعيؼ وبيف البطؿ المجاىد نور الديف محمود .وقد أسفر ذلؾ عف دخوؿ نور الديف محمود

دمشؽ سنة ٜ٘ٗىػٔٔ٘ٗ /ـ برغبة أىميا الذيف سئموا ظمـ حاكميـ(ٕ).

_____________________
ٔ) وىبة ،مصطفى  ،موجز تاريخ الحروب الصميبية صٕٖ.
ٕ) مرسي ،محمد سعيد ،عظماء اإلسالم عبر أربعة عشر قرًنا من الزمان ،ص.ٕٕٛ

ٕٜ

 استنجد في الدولة الزنكية لمساعدتوتسمـ نور الديف محمود بف زنكي القيادة بعد سقوط أبيو ،وكاف نور الديف مثؿ أبيو في الشجاعة
والحزـ واإلخالص والطموح ،وزاد عمى ذلؾ شدة تقواه وزىده ،وسالمة نيتو ،فقد كاف يعتقد بأف

اهلل تعالى قد أوكؿ إليو ميمة اقتالع الفرنجة مف ديار المسمميف ،وتوحيد ىذه الديار وأىميا تحت
راية واحدة وليدؼ جيادي واحد(ٔ)
استيؿ نور الديف حكمو بالقياـ ببعض اليجمات عمى إمارة أنطاكية الصميبية ،واستولى عمى عدة

قالع في شماؿ الشاـ ،ثـ قضى عمى محاولة "جوسميف الثاني" الستعادة الرىا التي فتحيا عماد
الرىا أشد مف ىزيمتيـ األولى
الديف زنكي ،وكانت ىزيمة الصميبييف في ّ
وكاف نور الديف دائـ السعي إلى استمالة القوى اإلسالمية المتعددة في شماؿ العراؽ والشاـ

وكسب ودىا وصداقتيا؛ لتستطيع مواجية العدو الصميبي ،فعقد معاىدة مع "معيف الديف أنر"

حاكـ دمشؽ -رغـ ظممو -سنة (ٔٗ٘ىػٔٔٗٚ /ـ) وتزوج ابنتو ،فمما تعرض "أنر" لخطر

الصميبييف وكانت تربطو بيـ معاىدة وحمؼ ،لـ يجد غير نور الديف يستجير بو ،فخرج إليو،

معا واستوليا عمى بصرى وصرخند قبؿ أف يقعا في يد الصميبييف ،ثـ غادر نور الديف
وسا ار ً
دمشؽ؛ حتى يبعث في قمب حاكميا األماف ،وأنو ال يفكر إال في القضاء عمى الصميبييف؛ فتوجو

إلى حصوف إمارة أنطاكية ،واستولى عمى أرتاح وكفر الثا وبصرفوت

بعد سقوط إمارة الرىا وتحريرىا عمى يد عماد الديف زنكي ذىب وفد مف فرنجة الشرؽ إلى بالد
البابا إيجينيوس الثالث ،بعد أف اعتمى العرش البابوي بوقت قصير ،كما ذىب وفد آخر مف

األرمف يستنيض ىمـ البابوية ومموؾ الغرب لمحاولة استرداد الرىا التي ضاعت منيـ(ٕ)
_________________

ٔ ) زكار ،سييل ،حطين مسيرة التحرير من دمشق إلى القدس ،الطبعة األولى ،دار حسان لمطباعة والنشر،

دمشقٔٗٓٗ ،ىـٜٔٛٗ /م ،صٓ. ٜٙ،ٚ

ٕ) المقريزي ،المواعظ واالعتبار ،جـ ٔ ،ص .ٖٛٓ ،ٜٚ

ٖٓ

تجمع جيش فرنسي كبير قوامو سبعوف ألفًا عمى رأسو لويس السابع ممؾ
ونتيجة لتمؾ المساعي َّ
أيضا عمى رأسو إمبراطور ألمانيا كونراد الثالث،
فرنسا ،وتجمع جيش ألماني قوامو سبعوف ألفًا ً
َّ
وشف الجيشاف الحممة الصميبية الثانية سنة ٕٗ٘ىػٔٔٗٚ /ماتخذ الجيشاف طريقيف مختمفيف

لموصوؿ إلى المشرؽ العربي ،فالجيش األلماني اتخذ طريؽ البحر ،ورست سفنو عمى شواطئ
أما الجيش الفرنسي فسار بطريؽ البر حتى وصؿ إلى
آسيا الصغرى ،ثـ عبر البسفورّ ،
 ،ووصؿ كؿ مف لويس وكونراد وجيوشيما إلى القدس عاـ ٖٗ٘ىػٔٔٗٛ /ـ)(1القسطنطينية
اتفؽ قواد الحممة الصميبية الثانية عمى االتجاه لمحاصرة مدينة دمشؽ ،وأقاموا معسكرىـ عمى

تخوـ البساتيف المحيطة بدمشؽ ،فأرسؿ معيف الديف أَُنر إلى والة األقاليـ يطمب منيـ إرساؿ كؿ
مف يستغنوف عنو مف الرجاؿ ،كما ىرع رسوؿ إلى سيؼ الديف غازي أمير الموصؿ ،ونور الديف
محمود بحمب يطمب منو النجدة ،غير أف الموقؼ لـ يمبث أف تحوؿ بصورة حاسمة في األياـ

التالية؛ فقد بدأت اإلمدادات التي طمبيا معيف الديف أنر بالتدفؽ عمى المدينة عبر أبوابيا الشمالية

األمر الذي ساعد معيف الديف أنر عمى شف ىجوـ مضاد طرد بو الفرنج مف المنطقة المحيطة
باألسوار ،كما توغؿ رجاؿ دمشؽ مف المجاىديف في الحدائؽ والبساتيف.

فانسحب الصميبيوف إلى السيؿ الواقع خارج السور الشرقي ولـ تمض سوى فترة قصيرة حتى

تبيف لقادة الجيوش الصميبية خطأ القرار الذي اتخذوه ،فتوافر لممجاىديف في سبيؿ اهلل مف أبناء

دمشؽ فرصة لالنتقاؿ عبر الحقوؿ والبساتيف الصطياد جند الصميبييف واإليقاع بيـ ،والحاؽ
الخسائر الفادحة بيـ(ٕ)
_________________
 (1الذىبي ،سير أعالم النبالء ،تحقيق شعيب األرناؤوط (مؤسسة الرسالة ،بيروت ٔ)ٜٔٛص.ٜٔٗ
ٕ) البنداري ،سنا البرق الشامي ،تحقيق رمضان ششن دار الكتاب الجديد ،بيروت ،صٕٓٚ

ٖٔ

وكاف لتدفؽ اإلمدادات عمى دمشؽ واقتراب نور الديف محمود بجيشو منيا أثره في تصعيد

محاصر وىو الذي جاء لحصار
ًا
المقاومة ضد الصميبييف حتى بات الجيش الصميبي بكاممو
دمشؽ(ٔ)
لقد بدأ التحوؿ الحاسـ لمصمحة المسمميف ،وكاف الفضؿ األوؿ واألخير في ىذا التحوؿ لنور

الديف محمود وسيؼ الديف غازي ،ولو أف أمير دمشؽ معيف الديف أنر قد قاـ بدور ال ينكر

وما أف انزاح الخطر عف دمشؽ حتى سار نور الديف إلى حصف العريمة إلعادة فتحو وانتزاعو
مف قبضة الصميبييف ،فقد أراد برتراند الصغير حاكـ تولوز وىو ابف غير شرعي لمكونت ألفونسو

صاحب طميطمة الذي لـ يحتمؿ أف يرى إمارة طرابمس الوافرة الغنى بيد ابف عـ لو يدعى ريموند،
مقر لو وتكويف إمارة صميبية يحكميا ،فأرسؿ ريموند إلى دمشؽ
فحاوؿ انتزاعيا منو واتخاذىا ِّا

يطمب الدعـ مف معيف الديف أنر فاستغؿ معيف الديف ىذه الفرصة ،وأرسؿ إلى نور الديف محمود

الذي استجاب بدوره لتقديـ الدعـ مف أجؿ قتاؿ الصميبييف ،وليس مف أجؿ دعـ قضية ريموند
حاكـ طرابمس

ونزؿ نور الديف ومعيف الديف بجيشيما فحاص ار حصف العريمة ،وتقدـ إليو النقابوف فنقبوا السور،
ٍ
حينئذ َمف بو مف الصميبييف وممكو المسمموف سنة (ٖٗ٘ىػٔٔٗٛ /ـ) ،وأخذوا كؿ مف
فاستسمـ
فيو مف فارس وراجؿ وصبي وامرأة ،وكاف برتراند وأختو مف نصيب نور الديف ،فحمميما إلى
حمب حيث أمضيا في األسر اثنتي عشرة سنة ،وقاؿ المسمموف فييما المثؿ المعروؼ" :جاء

الحمار يطمب قرنيف ،فعاد مصموـ األذنيف(ٕ)
_________________

 (1ابن األثير ،التاريخ الباىر في الدولة األتابكية بالموصل ،صٓ.ٔٙ
ٕ) العسمي ،بسام  ،فن الحرب اإلسالمي أيام الحروب الصميبية،ج ٗ،ص٘.ٚ

ٕٖ

وقد حدث أثناء حصار دمشؽ أف خرجت قوة عسكرية إسالمية مف حمب وأغارت عمى إمارة

أنطاكية ،فاستغؿ ريموند غياب نور الديف محمود عف حمب ،وقرر االنقضاض عمى المدينة،

واستعاف بالحشيشية الذيف ُي ُّ
كنوف الكراىية لنور الديف.

العريمة ،فتوجو بعد فراغو مف منازلة الحصف لمالقاة ريموند
كاف نور الديف آنذاؾ يياجـ حصف ُ
وذلؾ في شير جمادى األولى عاـ ٖٗ٘ىػ /شير سبتمبر عاـ ٔٔٗٛـ ،ودارت بيف الطرفيف
رحى معركة قاسية عند مكاف يعرؼ بػ"يغري" إلى الشماؿ الشرقي مف بحيرة العمؽ انتيت

كبير مف رجاؿ ريموند ووقع آخروف في األسر،
عددا ًا
بانتصار نور الديف محمود ،وقتؿ المسمموف ً
وأرسؿ نور الديف محمود بعض الغنائـ واألسرى إلى أخيو سيؼ الديف غازي األوؿ ،والى الخميفة

العباسي في بغداد ،والى السمطاف مسعود السمجوقي(ٔ)

ثـ التقى نور الديف محمود وريموند في السيؿ الواقع بيف إنب ومستنقع الغاب ،ودارت بيف

الجانبيف رحى معركة شديدة انتصر فييا المسمموف ،وتعرض الجيش الصميبي لمدمار ،ثـ لقي
ريموند مصرعو بعد ذلؾ عمى يد شيركوه ،وأرسؿ نور الديف محمود رأس ريموند وذراعو اليمنى

في صندوؽ مف الفضة ىدية إلى الخميفة العباسي في بغداد(ٕ).
_________________
 (1طقوش،محمد  ،تاريخ الزنكيين ،صٓ.ٕٙٔ ،ٕٙ
 (2حسين مؤنس ،نور الدين محمود سيرة مؤمن صادق  ،صٔ.ٕٙ

ٖٖ

المبحث الثاني:
وفاة معين الدين انر
توفي األمر معيف الديف أنر في دمشؽ بتاريخ  ٔٚربيع األوؿ ٗٗ٘ىػ الموافؽ ألواخر شير تموز
مف عاـ  ٜٔٔٗـ ودفف فييا ،وتذكر المصادر التاريخية أف دفنو كاف بداية األمر في إيواف الدار
األتابكية التي كاف يسكنيا ثـ نقؿ جثمانو إلى قبة المدرسة المعينية التي قاـ بإنشائيا قبؿ
وفاتو)ٔ(.
وقد حدد المؤرخوف مكاف المدرسة المعينية بأنيا تقع شماؿ دار البطيخ أو خمؼ دار البطيخ ،
وأضاؼ البعض بأف التربة المعينية ( نسبة لمعيف الديف أنر ) تقع في المنطقة الواقعة بيف دار
البطيخ والمدرسة الشامية البرانية)ٕ(.
ص ْير ُمعيف الديف بالغور  ،وكاف
توفي أنر في شير ربيع اآلخر -رحمو اهلل  ،واليو ينسب قُ َ
ممموكا لمممؾ طغتكيف .وطغتكيف مف غمماف السمطاف تُتُش السمجوقي  ،وتتش ىو أخو السمطاف
ممكشاه .
وفيو يقوؿ األمير مؤيد الدولة أسامة بف منقذ لما لقي الفرنج في أرض بصرى وصرخد مع نور
الديف:
نصر
فتح ٌ
كل يوم ٌ
مبين و ُ
قير
و
ٌ
اعتالء عمى األعادي و ُ
_________________

 (1البنداري ،سنا البرق الشامي ،تحقيق رمضان ششن دار الكتاب الجديد ،بيروت ،صٕٔٚ
ٕ) ابن األثير :التاريخ الباىر في الدولة األتابكية بالموصل ،صٔٔٙ

ٖٗ

صدق النعت فيك أنت معين الـ
ـدين إن النعوت فأل وزجـر
أنت سيف اإلسالم حقا فال
ُفل غراريك أييا السيف دىـر
لم تزل تضمر الجياد ّا
مسرً
ثم أعمنت حين أمكن جيــر
كل ذخر المموك يفنى و ذخ ار
ك ىما الباقيان أجر و شكــر(ٔ)

توفي األمر معيف الديف أنر في دمشؽ بتاريخ  ٔٚربيع األوؿ ٗٗ٘ىػ الموافؽ ألواخر شير تموز

مف عاـ ٜٔٔٗـ ودفف فييا ،وتذكر المصادر التاريخية أف دفنو كاف بداية األمر في إيواف الدار
األتابكية التي كاف يسكنيا ثـ نقؿ جثمانو إلى قبة المدرسة المعينية التي قاـ بإنشائيا قبؿ وفاتو
وقد حدد المؤرخوف مكاف المدرسة المعينية بأنيا تقع شماؿ دار البطيخ أو خمؼ دار البطيخ ،

وأضاؼ البعض بأف التربة المعينية ( نسبة لمعيف الديف أنر ) تقع في المنطقة الواقعة بيف دار

البطيخ والمدرسة الشامية البرانية
أما دار البطيخ فيي التسمية التي تطمؽ عمى أسواؽ الفاكية والخضار الرئيسية في مدف بالد

الشاـ  ،ودار البطيخ في دمشؽ كانت تقع جنوب شرؽ المدرسة الشامية البرانية)ٕ(.
_________________

ٔ)زكار ،سييل  ،حطين مسيرة التحرير من دمشق إلى القدس ،الطبعة األولى ،دار حسان لمطباعة والنشر،

.دمشقٔٗٓٗ ،ىـٜٔٛٗ /م ،صٜٓٙ،ٚ

ٕ) طقوش،محمد  ،تاريخ الزنكيين ،صٕٓٙٔ ،ٕٙ

ٖ٘

وتبيف الخريطة المرفقة الموقع التقريبي لدار البطيخ بالنسبة لقمعة دمشؽ ولممدرسة الشامية البرانية
وبالتالي الموقع المفترض لتربة معيف الديف أنر قبؿ زواليا عند تنظيـ المنطقة وفتح شارع الثورة
عاـ ٜٗٔٚـ)ٔ(.
سوؽ دار البطيخ الذي أشير إليو بالموف األخضر
عمى أنو مف الواضح أف الناس كانت قد نسيت معيف الديف أنر فأىمؿ ضريحو ونسي مكانو

وتحوؿ مع الزمف إلى جزء مف منزؿ ضمف منطقة حي سوؽ ساروجا

في صيؼ عاـ ٜٔٗٙـ وخالؿ جولة استطالعية كاف يقوـ بيا الباحثاف المؤرخاف صالح المنجد
و أحمد دىماف في منطقة ساروجا لفت نظرىما طاحوف قديمة ليا باب كبير وعمييا نقوش متعددة

وتستعمؿ لمسكف مبنية بحجارة بازلتية ضخمة ،فدخال إلييا فوجدا داخؿ صحف الدار قبة قديمة
ميدوـ أعالىا وعمى عتبة باب القبة كتابة قديمة تدؿ عمى أف ىذا المكاف ىو ضريح األتابؾ

معيف الديف أنر  ،وقد تطابؽ موقع الضريح مع كؿ الكتابات التاريخية التي حددت مكانو
كانت النص المنقوش عمى ساكؼ باب الضريح تقوؿ (ٕ):

بسم اهلل الرحمن الرحيم .يا أييا الناس إن وعد اهلل حق فال تغرنكم الحياة الدنيا.
وال يغرنكم باهلل الغرور عممت ىذه القبة عمى قبر األمير االسفسيالر الكبير.
أتابك معين الدين الفقير إلى رحمة اهلل الشييد السعيد أنر رحمو اهلل توفي يوم األحد.

_________________
ٔ)ابن عساكر ،تاريخ ابن عساكر ،دمشق ،ج ٔ ،صٓٔٙ
ٕ) طقوش،محمد  ،تاريخ الزنكيين ،صٕٕٓٙ ،ٕٙ

ٖٙ

سابع عشر ربيع األول سنة أربع وأربعين وخمسمائة وأوقفت الخاتون الكبيرة ( اسار) رحميما
اهلل عمى ىذه القبة البستان الذي بجيات الفندق واثنا عشر دكان وثمثة عشر بيت وقف عمييا
الصور التي التقطيا الباحثاف عاـ ٜٔٗٙـ عند إكتشافيما لمضريح)ٔ(.

قبة ضريح معيف الديف أنر كما كانت عاـ ٜٔٗٙـ ويالحظ أف أعالىا كاف ميدوماً وقد سدت
نوافذىا  ..مدخؿ الضريح المسدود كما كاف عاـ ٜٔٗٙـ وفيو أعاله النقش الكتابي المؤرخ

لتاريخ إنشاء التربة.

طالب الباحثاف المذاف أعادا اكتشاؼ الضريح مف القائميف عمى سمطة اآلثار بترميـ المكاف

والحفاظ عميو إال أف أحد لـ يستمع ليما وعاد الضريح طي النسياف مع الزمف ،وأعيد تنظيـ

المنطقة في سبعينات القرف الماضي عند فتح شارع الثورة وأزيؿ الضريح مع المباني التي أزيمت
في ذلؾ الوقت  ،أما النقوش الكتابية التي كانت عمى باب الضريح فقد نقمت إلى متحؼ دمشؽ

الوطني(ٕ)

_________________
ٔ)ابن عساكر ،تاريخ ابن عساكر ،دمشق ،ج ٔ ،صٔٙٓ.
ٕ) ابن الجوزي  ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم ،ج٘،صٗٔٙ

ٖٚ

الخاتمة :
وىكذا لكؿ بداية نياية  ،وخير العمؿ ما حسف آخره وخير الكالـ ما قؿ ودؿ وبعد ىذا الجيد
المتواضع أتمنى أف أكوف موفقا في سردي لمعناصر السابقة سردا ال ممؿ فيو وال تقصير
موضحا اآلثار اإليجابية والسمبية ليذا الموضوع الشائؽ الممتع  ،وفقني اهلل واياكـ لما فيو
صالحنا جميعا .
وحدث ىذا مع أىؿ دمشؽ الذيف رفضوا أف يحكميـ حاكـ خائف يتحالؼ مع الصميبييف ويتآمر
عمى اإلسالـ والمسمميف ،فمـ يرضوا عف (معيف الديف أنر) الذي رفض دعوة نور الديف
محمود لموحدة اإلسالمية ،فاتصموا سرداً بنور الديف وأقروه عمى تسميـ دمشؽ تحقيقاً لموحدة
وتمييداً لحركة الجياد الكبرى ضد الصميبييف.
ضرورة توافر القادة والكوادر التي تحمؿ الراية وتواصؿ السعي لنصرة الديف والدفاع عف األمة ،
فمما رحؿ عناد الديف خمفو نور الديف وىكذا.
تربص أعداء األمة الذي ال ينقطع أبدا ومحاولتيـ النيؿ منيا كمما حانت الفرصة المناسبة  ،وىذا
ظاىر مف محاولة أىؿ الرىا االتصاؿ بالصميبييف .
أعداء األمة يقدموف رابطة الوالء والبراء ورابطة الديف عمي ما سواىا مف روابط مثؿ العروبة أو
القومية أو الوطنية  ،وىذا ظاىر مف استنجاد نصارى الشاـ بإخوانيـ في الديف ػ الصميبييف ػ
لنجدتيـ مف المسمميف.

ٖٛ

حب الدنيا والمناصب والجاه وغيرىا مف لعاعة الدنيا وحطاميا  ،كاف السبب وراء معظـ
الخيانات والنكبات التي وقعت لألمة  ،موقؼ معيف الديف أنر مف جيش اإلنقاذ اإلسالمي
المتاجرة بقضية الجياد ونصرة المسمميف مسألة قديمة  ،كثي ار ما لجأ إلييا أصحاب األطماع
وا ألغراض الدنيوية  ،مثمما فعؿ معيف الديف أنر عندما ىدد الصميبييف باالستنجاد بنور الديف
ومف معو إذا لـ يرجعوا عف بالده.
عمماء اإلسالـ الصادقيف مثؿ الشامة عمي جبيف التاريخ  ،وىـ أصدؽ تمثيؿ وتجسيد لمعاني
وحقائؽ ىذا الديف  ،فيـ العالموف العامموف  ،موقؼ حجة اهلل يوسؼ الفندالوي.
وفي النياية ال أممؾ إال أف أقوؿ أنني قد عرضت رأيي وأدليت بفكرتي في ىذا الموضوع لعمي
أكوف قد وفقت في كتابتو والتعبير عنو وأخي اًر ما أنا إال بشر قد أخطئ وقد أصيب فإف كنت
قد أخطأت فأرجو مسامحتي واف كنت فد أصبت فيذا كؿ ما أرجوه مف اهلل عزوجؿ.

ٖٜ

المصادر
ٔ .األصفياني ،العماد ،تاريخ دولة آؿ سمجوؽ اختصار الفتح البنداري  ،بيروت  ،دار
الفكر.
ٕ .ابف األثير :التاريخ الباىر في الدولة األتابكية بالموصؿ ،دار النفائس .

ٖ .ابف األثير ،الكامؿ في التاريخ ،جٕ ،بيروت ،ٜٔٙ٘ ،دار النفائس .

ٗ .أبي القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل بف عبد اهلل الشافعي المعروؼ بابف عساكر،
العالمة ،الحافظ (ت ٔ ،)٘ٚتاريخ ابف عساكر( ،تاريخ دمشؽ وذكر فضميا وتسمية مف
جميا مف األماثؿ أو اجتاز بنواحييا مف واردييا وأىميا) ،تحقيؽ صالح الديف المنجد،

مف مطبوعات المجمع العممي العربي بدمشؽ ،ج ٔ ،دار النفائس.

٘ .ابف كثير ،البداية والنياية ،جػ  ، ٜدارالنفائسز
 .ٙابف شداد ،النوادر السمطانية ،دار حساف.

 .ٚابف سعد ،محمد  ،الطبقات الكبرى  ،بيروت ،دار صادر.

ٓٗ

 .ٛابف خمكاف ،وفيات األعياف  -تحقيؽ إحساف عباس ، ،بيروت ٜٔٚٛ،ـ ،دار صادر.
 .ٜشياب الديف المقدسي ،كتاب الروضتيف في أخبار الدولتيف النورية والصالحية (دار
الجيؿ ،بيروت)

ٓٔ.

الذىبي ،سير أعالـ النبالء ،تحقيؽ شعيب األرناؤوط (مؤسسة الرسالة ،بيروت

ٔ.)ٜٔٛ

ٔٔ.

البنداري ،سنا البرؽ الشامي ،تحقيؽ رمضاف ششف (دار الكتاب الجديد ،بيروت

ٕٔ.

المقريزي ،المواعظ واالعتبار ،جػ ٔ ،دار الصفا .

ٖٔ.

ابف الجوزي عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج

ٔ ،)ٜٔٚدار حساف

)597ىـ(  ،المنتظـ في تاريخ المموؾ واألمـ ،ج٘ ،دار الفكر.
ٗٔ.

ابف تيمية ،تقى الديف ابو العباس احمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ بف عبد

اهلل الحرانى ،مفرج الكروب  ،طٔ  ،دار الصفاء .

ٔٗ

المراجع
ٔ .العبادي ،احمد ،تاريخ البحرية اإلسالمية  ،دار الفكر .
ٕ .أبو شامة ،الروضتيف في أخبار الدولتيف :النورية و الصالحية  ،جػ ٔ  ،دار االيماف .
ٖ .سييؿ زكار :حطيف مسيرة التحرير مف دمشؽ إلى القدس ،الطبعة األولى ،دار حساف
لمطباعة والنشر ،دمشؽٔٗٓٗ ،ىػٜٔٛٗ /ـ  ،دار الزىراء.
ٗ .العسمي ،بساـ نور الديف القائد ،طٔ  ،دار الكتاب .

٘ .مصطفى وىبة :موجز تاريخ الحروب الصميبية ،دارالفكر
 .ٙمرسي ،محمد سعيد ،عظماء اإلسالـ عبر أربعة عشر قرًنا مف الزماف  ،دار الفكر .

 .ٚبساـ العسمي ،نور الديف القائد ،دار العموـ و الدراسات .
 .ٛطقوش،محمد  ،تاريخ الزنكييف ،طٔ  ،دار النفائس.

ٕٗ

 .ٜالعسمي ،بساـ  ،فف الحرب اإلسالمي أياـ الحروب الصميبية،ج ٗ  ،دار الصفاء.
ٓٔ.

سالـ ،عبد العزيز ،العصر العباسي الثاني ،ج ٕ  ،دار الفكر .

ٔٔ.

عاشور ،فايد حماد محمد ،جياد المسمميف في الحروب الصميبية  ،مؤسسة

الرسالة  ،بيروت ٘ٓٗٔىػ ٜ٘ٔٛـ.

ٕٔ.

حسيف مؤنس ،نور الديف محمود سيرة مؤمف صادؽ  ،الدار السعودية لمنشر

والتوزيع  ،جدة  ،السعودية ٔٗٓٛىػ ٜٔٛٚـ.
ٖٔ.

الصفدي  ،صالح الديف  ،)ٚٙٗ-ٜٙٚ(،تحفة ذوي األلباب فيمف حكـ بدمشؽ

مف الخمفاء والمموؾ والنواب ،تحقيؽ صالح الديف المنجد ،دمشؽ.ٜٔ٘٘ ،

ٖٗ

الفيرس :
االىداء .............................................................................ب

شكر و تقدير ........................................................................ج
المقدمةٔ................................................................................
اىداف الدراسة ٕ......................................................................
المنيج المستخدمٕ......................................................................

تساؤالت الدراسةٕ.....................................................................
تقسيمات الدراسةٖ.....................................................................
الفصل االول (شخصية معين الدين انر و حكمو عمي مدينة دمشق)ٚ..................
المبحث االول (نشأة ومولد معين الدين انر)ٚ...............................
 (صفاتو)ٜ.............................................................. (سياسة في ادارة امور دولتو )ٕٔ.................................................المبحث الثاني (تدرجو في حكم مدينة دمشق)ٔٚ................................
الفصل الثاني (العالقة التحالف بين معين الدين أنر والصميببيين)ٔٛ............
المبحث االول (عقد معاىدة مع "معين الدين أنر" حاكم دمشق و الصمبيين ) ٜٔ......

ٗٗ
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