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الملخص:
تناوؿ ىذا البحث توجهات نور الدين ؿبمود بعد مقتل ابيو عماد الدين زنكي سنة
(ت145ىػ 5541/ـ) ،والكشف عن التماىي يف سياستو الداخلية وقدرتو على اؼبوازنة ما بٌن ربقيق
طموحو الشخصي بالسيطرة على حلب والرىا على حساب اخيو صاحب اؼبوصل سيف الدين غازي
(144-145ىػ5541-5541/ـ) ،وبٌن احملافظة على وحدة البيت الزنكي ،واؼبقاربة اليت نتج عنها
البحث اف نور الدين ؿبمود كاف حريصاً على اؼبصلحة العامة دبا يتناسب مع متطلبات اؼبواجهة مع
الصليبيٌن اىل جانب احكاـ نفوذه على اؼبساحات الواسعة اليت كانت ربت سيطرة ابيو ،وبالتايل فرض
نفسو بديالً عن ابيو عماد الدين زنكي متجاوزاً يف ذلك اخيو سيف الدين غازي والذي اجرب على السلم
احمللي الذي فرض ظروفو نورالدين ؿبمود متجاوزاً اساليب العنف على اؼبستوى الداخلي على اقل تقدير.
Abstract:
The present study deals with Nur ad-Din Zengi after killing his father Imad adDin Zengi (541A .H- 1149A.D.) to show Interferences in his internal policy and
his ability tostrike aproper balance between satisfying his personal ambitions by
gaiuiug coutrol over Aleppo andar-Ruha(Edessa)at the expenseof his brother Saif
ad-Din Ghazi, the ruler of Mosul (541- 544 A.H/ 1146-1149 A.D.) paper and the
presevving of the Zengi house united. The result of the article shows that Nurad-Din
Zengi was interested in the public interest according to prerequisite for coufrouting The
Crusaders and exertiug aninfuen ce on widos preading oveaswhich were under control of
his father Imad ad-Din Zengi and his brother Saif ad-diu Ghazi who forced to the local
peace that Nur ad-Din Zengi had imposed its situations avoiding the violation style to the
minimum level.

المقدمة:
نالت سًنة نور الدين ؿبمود زنكي(111-145ىػ 5511-5541/ـ) اىتماـ الكثًن من الباحثٌن واؼبستشرقٌن يف مقدمتهم نيكيتا اليسيف
ومن بعده مهلتوف كب ،فضالً عن الدراسات العربية واؼبتمثلة يف بدايتها ما كتبو حسن حبشي وسعيد عبد الفتاح عاشور وعماد الدين
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خليل(عواد ،5191،ص ص  )211-212السيما مواقفو مع الصليبيٌن ،فضال عن سياستو مع القوى احمللية اجملاورة ورغبتو يف توحيد اعببهة
االسالمية بعد السيطرة على حواضر بالد الشاـ ومدف اعبزيرة الفراتية ومصر ،والطابع العاـ يف كتابات الباحثٌن العرب ىو تقدمي نورالدين
بالصورة االجيابية وتوصيف فرتة توليتو باغبكم الرشيد وىذا استحقاقو قياسا مع معاصريو زمانياً ومكانياً ومن جاء بعده  ،يف حٌن يبقى ىناؾ
مقاربة يف الكشف عن سياستو السيما يف السنوات االوىل من حكمو مابٌن الطموح الشخصي والسعي للمحافظة على البيت الزنكي عند
التعرض الخطار التصدع واالهنيار .
اف اؼبتابع لسياسة نور الدين ؿبمود جيد أف ظهوره السياسي كاف بعد مقتل أبيو عماد الدين زنكي صاحب اؼبوصل وحلب سنة
(145ىػ5541/ـ) وأنو استطاع أف حيقق سلماً ؿبلياً مع اؼبوصل وأمًنىا اخيو سيف الدين غازي بعد أف سيطر على حلب كجزء من مًناث
أبيو ،بل انو تع اوف معو يف مواجهة ربديات جساـ  ،منها اسرتجاع مدينة الرىا سنة (111ىػ5544/ـ)اليت استغل امًنىا الصلييب جوسلٌن
الثاين مقتل زنكي وعمل على السيطرة عليها من جديد ،فضالً عن دوره يف تقبل احتواء أخيو الكبًن لو سيف الدين غازي والعمل بروح الفريق
ؼبواجهة الصليبيٌن ،وكذلك احتواء أبناء اخيو سيف الدين غازي الثاين(111-111ىػ5591-5511/ـ) وعماد الدين زنكي الثاين(-111
114ىػ5511-5511/ـ) والعمل على توحيد اؼبواقف.
لقد توىل نور الدين ؿبمود البيت الزنكي بشكل واضح بعد وفاة اخيو قطب الدين مودود سنة (111ىػ5511/ـ) وظهر دوره احملايد بٌن
ا الطراؼ الداخلية فبا ساعده على ربقيق السلم احمللي وإخضاع اعبميع ربت رايتو والعمل على بناء جبهة مشرقية متماسكة ضد اػبطر
الصلييب،وكل ماتقدـ سيكوف موضع نقاش وربليل يف سياؽ مقاربة الطموح الشخصي لنور الدين ؿبمود وسعيو يف احملافظة على الدولة
الزنكية وضرورات مقاومة الصليبيٌن وسيتم تناوؿ ذلك بعدة فقرات.

أوال  :نور الدين محمود مابين الطموح الشخصي والمحافظة على البيت الزنكي
بعد مقتل عماد الػدين زنكػي انقسػمت دولتػو بػٌن ولديػو سػيف الػدين غػازي الػذي حكػم اؼبوصػل  ،ونػور الػدين
ؿبمػػود الػػذي حكػػم حلػػب سػػنة (145ى ػػ5541/ـ)  ،وقػػد اختلف ػت ظػػروؼ كػػل منهمػػا يف سػػيطرتو علػػى اغبكػػم  ،وعلػػى
الرغم من ىذا االختالؼ فقد قاـ امراء عماد الدين زنكي بدور كبًن يف احملافظة على دولتو وحصرىا بٌن ابنائو يدفعهم إىل
ذلك اسباب عديدة ،منها اػبطر الصلييب على بالد الشاـ واعبزيرة  ،وكذلك االطماع السلجوقية يف حكم اؼبوصل ،فضػال
عن حالة الفوضى والتدىور الػيت اصػابت اركػاف الدولػة لػوال تػدخل اولرػك االمػراء بالتعػاوف مػع نػور الػدين ؿبمػود للحػد مػن
توغل الصليبيٌن يف بالد الشاـ واعبزيرة ودبثل ىذه اؼبقدمات يتبٌن عدـ ظهور بوادر الطمػوح الشخصػي لنػور الػدين ؿبمػود
الف مقتػل ابيػو فاجرػو ووضػػعو ؿبػل اىتمػاـ امػراء ابيػو الػذين سبػاىى سػػلوكهم مػابٌن الطمػوح الشخصػػي واحملافظػة علػى البيػػت
الزنكي.
وقد اشار ابن االثًن( ،5111ص )94أنو عند مقتل عماد الدين زنكي سػنة (145ى ػ 5541 /ـ)  ،قػاـ صبػاؿ
الدين االصفهاين(ت111ىػ5511/ـ) وىو احد امراء عماد الدين زنكي واظبو ؿبمد بن علي بن منصور ،توىل الوزارة يف
عهد عماد الدين زنكي عنػدما تػوىل امػر اؼبوصػل سػنة(125ىػػ5521/ـ) واصػبح مػن اشػراؼ ديوانػو وبقػي مالزمػا لالخػًن

مجلظ درادات موصليظ  ،الطدد ( ، )65تذرين الثاني-0202ربيع الثاني2440هـ
()15

مجلظ درادات موصليظ
مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ  ،تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ
ISSN. 1815-8854

الػ ػ ػ ػػذي تػ ػ ػ ػػويف باؼبوصػ ػ ػ ػػل ونقػ ػ ػ ػػل اىل اؼبدينػ ػ ػ ػػة اؼبنػ ػ ػ ػػورة ودفػ ػ ػ ػػن فيهػ ػ ػ ػػا(ابن االثػ ػ ػ ػػًن،5111،ص ص 511-521؛البنػ ػ ػ ػػداري،
،5119ص511؛الػ ػػديار بكػ ػػري د/ت،ج،2ص111؛العص ػ ػػامي5191 ،ى ػ ػػ،ج،4ص،)4باغبفػ ػػاظ عل ػ ػػى البيػ ػػت الزنك ػ ػػي
دبسػػاعدة صػػالح الػػدين الياغسػػياين(ت112ىػػ5511/ـ) وىػػو احػػد امػراء عمػػاد الػػدين زنكػػي تػػوىل منصػػب اغباجػػب  ،ولػػو
مواقف عديدة يف خدمة االخًن فقد إستطاع أف يكسب ثقتو فبا جعلو يف مقدمة قواده واصبح الرئيس االكرب لقادتػو (ابػن
القالنسػػي ،5119،ص ص219 ،251؛ابػػن منقػػذ،5195،ص19؛ؾبهػػوؿ،5191،ص ،)541حيػػث ىيػػم االمػػور لالمػػًن
سػ ػػيف الػ ػػدين غػ ػػازي يف توليػ ػػو حكػ ػػم اؼبوصػ ػػل  ،إذ كػ ػػاف االخػ ػػًن يف شػ ػػهرزور  ،فقػ ػػد قػ ػػاـ صبػ ػػاؿ الػ ػػدين يف اشػ ػػغاؿ الػ ػػب
ارسالف(ت145ىػػ 5541/ـ) الػذي كػاف دبعيػة عمػاد الػدين زنكػي قبػل مقتلػو خػالؿ حصػاره قلعػة جعػرب  ،يف حػٌن حػاوؿ
ال ػػب ارس ػػالف الس ػػيطرة عل ػػى حك ػػم اؼبوصػ ػػل يدفع ػػو إىل ذل ػػك الف ػ ػراغ ال ػػذي خلفػ ػػو عم ػػاد ال ػػدين زنك ػػي بع ػػد مقتلػ ػػو(ابن
االثًن،5111،ص94؛ابن الوردي،5111،ج،2ص. )11
ومل يكن صباؿ الدين االصفهاين وصالح الدين الياغسياين الوحيدين اللذين عمال يف اغبفاظ على االسرة الزنكية
 ،بػ ػػل شػ ػػاركهما يف ذلػ ػػك االمػ ػػًن زيػ ػػن الػ ػػدين علػ ػػي كوجػ ػػك وىػ ػػو احػ ػػد ام ػ ػراء عمػ ػػاد الػ ػػدين زنكػ ػػي ،الػ ػػذي اقطعػ ػػو اربػ ػػل
سنة(121ىػ5515/ـ) ،مث عينو نائباً عنو على اؼبوصل سنة(111ىػ5544/ـ) ،وظل يف خدمة االسرة الزنكيػة حػو وفاتػو
س ػ ػ ػ ػػنة(111ىػ ػ ػ ػ ػػ5519/ـ)(اب ػ ػ ػ ػػن القالنس ػ ػ ػ ػػي ،5119،ص،211ص292؛ اب ػ ػ ػ ػػن االث ػ ػ ػ ػػًن،5111،ص ،21ص  ،15ص
511؛طليمات،5111،ص ،) 21إذ كاف موجودا يف اؼبوصل وارسل إىل سيف الدين غازي يف شهرزور حيثو على اغبضػور
بعد مقتل والده عماد الدين زنكي وظهور اطماع الب ارسالف يف اغبكم  ،وكاف صباؿ الدين االصفهاين اوعز إليو أف يقوـ
بذلك الدور  ،وبعد تلك اعبهود سبكن سيف الدين غازي من السيطرة على مقاليد اغبكم يف اؼبوصل واعبزيرة خلفػا لوالػده
 ،وبػذلك فقػد سػيطر علػى القسػم الشػرقي مػن دولػػة ابيػو بعػد اقػرار السػلطاف مسػعود السػلجوقي(141-121ىػػ-5512/
5511ـ) بذلك(سبط ابن اعبوزي،5115،ج،9ص515؛ ابن خلكاف( ،د/ت)،ج،4ص 1؛ العمري،5111،ص)525
.
امػػا اوضػػاع اغبكػػم يف حلػػب بعػػد مقتػػل عمػػاد الػػدين زنكػػي  ،فقػػد سػػار نػػور الػػدين ؿبمػػود(ت111ىػػ5511/ـ)
اليها بعد أف كاف بصحبة والده يف حصاره قلعة جعرب  ،وبعػد مسػًنتو إىل حلػب ودبعيتػو قػوات الشػاـ  ،سبكػن مػن السػيطرة
عليها وذلػك يف (ربيػع االوؿ 145ى ػ  /تشػرين االوؿ 5541ـ)  ،وسػانده يف ذلػك صػالح الػدين الياغسػياين  ،فضػال عػن
ذلك فقد سػيطر علػى ضبػاة وحػراف وضبػع وصبيػع مػا كػاف البيػو يف بػالد الشػاـ وبػذلك فقػد سػيطر علػى القسػم الغػر مػن
دولػ ػ ػػة ابيػ ػ ػػو(ابن القالنسػ ػ ػػي،5119،ص291؛ابػ ػ ػػن العػ ػ ػػدمي،5114،ج ،2ص291؛ابػ ػ ػػن قاضػ ػ ػػي شػ ػ ػػهبة،5115،ص51
؛حبشػػي،5149،ص1؛مػػسنس ،5111،ص  ،)52ومل يبػ اػق امامػػو سػػوى تػػممٌن حػػدوده مػػع حكػػاـ دمشػػق ومتوليهػػا معػػٌن
الدين انر والذي قاـ دبراسلتو عدة مرات وفق رواية ابن القالنسي ومت االتفاؽ " على اصبل صفة واحسػن قضػية وانعقػدت
الوصلة بٌن نور الدين ؿبمود وبٌن ابنػة معػٌن الػدين وتاكػدت االمػور علػى اقػرتاح كػل منهمػا وكتػب كتػاب العقػد يف دمشػق
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دبحضػػر مػػن رسػػل نػػور الػػدين"( ،5119ص،) 291اف ماتقػػدـ يظهػػر مالمػػح سياسػػة نػػور الػػدين علػػى الػػرغم مػػن حداثػػة
انغماسػػو يف مواجهػػة التحػػديات إال أف مػػن الواضػػح ازبػػاذه الطػػابع السػػلمي يف معاعبػػة االمػػور وقيامػػو دبػػا ديكػػن اف نسػػميو
الزواج السياسي من خالؿ مصاىرة متويل دمشق يدفعو يف ذلك امرين :االوؿ احملافظة على حكمو غبلب وىذا يف سياؽ
الطموح الشخصي ونسبيا مربر ومتوافق مػع معطيػات احملافظػة علػى البيػت الزنكػي وامتدادتػو مػابٌن اؼبوصػل ومػدف اعبزيػرة
وحلب واطرافها ،وىذا مل يكن خاصاً بنور الدين ؿبمود زنكي بقدر ما كاف توجها عاما لكل امراء وأركاف البيت الزنكي.
واألمر الثػاين وقػد يكػوف لػيس دبسػتوى االوؿ وىػو الرغبػة يف القصػاص مػن قاتػل ابيػو(برنقف) والػذي انفػرد سػبط
ابػػن اعبػػوزي بػػذكر وصػػولو اىل دمشػػق بعػػد مغػػادرة قلعػػة جعػػرب "يف صبػػادى االخػػرة –سػػنة 145ىػػ/تشرين الثػػاين 5541ـ-
ومدال -معرتفاً بذلك -دبا فعل فقبض عليو وبعث بو اىل
امن ُ
ػبوؼ صاحبها من طلبو ووصل اىل دمشق ظناً منو انو قد ا
حلػػب  ،فبعػػث بػػو نػػور الػػدين اىل اؼبوصػػل فقتػػل اشػػر قتلػػة ومثلػوا بػػو اقػػبح مثلػػة"(،5115ج،ص ،)515ولعػػل مػػا يسكػػد أف
برنقف جزء من اؼبفاوضات اليت جرت بٌن نور الدين ومتويل دمشق معٌن الدين انر أنو وفق رواية ابن القالنسي" يف شواؿ
من ىذه السنة ترددت الرسل واؼبراسالت من االمًنين نور الدين ؿبمود بن عماد الدين اتابك صاحب حلب ومعٌن الدين
ان ػػر اىل اف اس ػػتقرت اغب ػػاؿ بينهم ػػا عل ػػى اصب ػػل ص ػػفة واحس ػػن قض ػػية"( ،5119ص ،299ص ،)291وبالت ػػايل ف ػ ف ش ػػهر
صبادى االخرة الذي وصل فيو برنقف اىل دمشق قد سبق شهر شواؿ الذي مت فيو االتفاؽ دبعىن أف االخًن كاف يف دمشق
خػػالؿ اؼبفاوضػػات وىػػو جػػزء منهػػا  ،واف الػػزواج السياسػػي قػػد كػػاف كفػػيالً بتسػػليم القاتػػل اىل ابنػػاء اؼبقتػػوؿ زنكػػي وىػػذا مػػا
حصػػل  ،دبع ػػىن خ ػػر أف ن ػػور ال ػػدين ك ػػاف ي ػػدرؾ أف الق ػػبض عل ػػى قاتػػل ابي ػػو س ػػيزيد م ػػن مكانت ػػو ب ػػٌن ام ػػراء الدول ػػة الزنكي ػػة
ومتقدميها وىذا اىل جانب فرض ىيبة الدولة فانو يليب طموحو الشخصي الذي سبػاىى مػع نتػائج اثبػات تفوقػو علػى اخيػو
االكرب سيف الدين غازي بعد أف عجز عن القصاص لقاتل ابيو  ،بل انو أثبت جدارتو من خالؿ ارساؿ القاتل برنقف اىل
اخيػػو ؿبققػاً يف ذلػػك أمػرين :االوؿ كسػػب ود اخيػػو سػػيف الػػدين غػػازي صػػاحب اؼبوصػػل والػػذي كػػاف قػػد شػػعر منػػو الطمػػع
واالستحواذ على االمػور ،واألمػر الثػاين :أنػو اثبػت لكبػار الدولػة الزنكيػة امثػاؿ صبػاؿ الػدين االصػفهاين وزيػن الػدين كوجػك
وصالح الدين الياغسياين ،انو جدير اف حيل مكاف والده يف فرض احكاـ ىيبة الدولة الزنكية ،ولعل ما حيسب لنور الدين
ؿبمود اف كل تلك اؼبكاسب الشخصية اليت ناؽبا كانت يف نفس الوقت ؼبصلحة البيت الزنكي
واعبدير بالذكر أنو بعد أف استبد اغبكم البناء عماد الدين زنكي على اؼبوصل وحلب  ،البد من
مناقشة الدوافع اليت دفعت امرائو يف تثبيت ذلك اغبكم واعبهود اليت سبثلت يف سعيهم للحفاظ على االسرة الزنكية  ،وىل
كانت تلك الدوافع خارجية من خالؿ التهديد الصلييب للمنطقة اـ اػبوؼ من السيطرة اؼبباشرة للسالجقة ،اـ ىناؾ دوافع
داخلية ىددت السلم احمللي يف اؼبوصل الذي كاف على احملك والرتاجع ،خاصة بعد مقتل عماد الدين زنكي والفوضى اليت
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حدثت بعد ذلك؟ ولعل اىم ما يف اؼبوضوع ىل كانت تلك الدوافع تقف بوجو الطموح الشخصي لنور الدين ؿبمود ،اـ
انو استطاع توظيف نتائجها لصاحل الدولة الزنكية وتثبيت حكمو على
حلب وقد اظهرت الروايات اؼبعاصرة ويف مقدمتها روايات ابن القالنسي إىل اف الدوافع الداخلية واػبارجية
كانت ؾبتمعة  ،فبا دعى امراء عماد الدين زنكي لذلك التحرؾ السريع  .حيث يذكر اف الفوضى وفقداف السيطرة قد بدا
واضحا يف معسكره بعد مقتلو يف (ربيع االخر 145ىػ /ب 5541ـ) وذبسد ذلك يف قولو " :وتفرقت جيوشو ايدي سبم
وهنبت اموالو اعبمة وخزائنو الدثرة"( ،5119ص ،299ص ، )291وىذا النع يدرج الدوافع الداخلية للقياـ بذلك
التحرؾ من قبل امراء عماد الدين زنكي ويبٌن ابن القالنسي يف مواضع اخرى ضمن حوادث نفس السنة إىل الدافع
اػبارجي إذ يقوؿ " :ومن اياـ صبادى االخرة بمف ابن جوسلٌن صبع االفرنج من كل ناحية وقصد مدينة الرىا -بعد مقتل
زنكي -فدخلها واستوىل عليها"( ،5119ص،299ص291؛ ابو شامة ،5111،ؽ،5ص ،)521ويالحظ تمكيد ىذا
النع على الدافع اػبارجي خاصة واف اؼبدة ما بٌن مقتل عماد الدين زنكي ودخوؿ جوسلٌن الثاين الرىا ليست بالبعيدة .
فضال عن ذلك ف ف الصليبيٌن كانوا يشكلوف خطرا على االسرة الزنكية قبل مقتل عماد الدين زنكي  ،ومن الطبيعي اف
يزداد خطرىم بعد مقتلو وتركيز جهودىم الستغالؿ الفوضى واالضطراب الناتج عن مقتلو خاصة يف حلب  ،ويالحظ فبا
سبق اف السلم احمللي وتعزيز االستقرار كاف يف اؼبوصل وحلب حالة واحدة  ،واف سيف الدين غازي وأخيو نور الدين
ؿبمود قد أجربا على أقل تقدير دبا خطط لو أمراء أبيهم  ،لكن باؼبقابل ال ديكن ذباىل دورمها يف احملافظة على روح
التعايف القائم بٌن اؼبوصل وحلب ،فضالً عن حرصهما على السيطرة على اؼبوقف وحالة الصدمة اليت تعرض ؽبا الزنكيٌن
 ،السيما وأنو سرعاف ما ظهرت اؼبشاكل الداخلية يف ُكالً من اؼبدينتٌن وأنو أصبح لزاما على نور الدين ؿبمود معاعبة
اؼبوقف بغض النظر عن تفسًن رد فعلو.واؼبقاربة مابٌن الطموح الشخصي أو انقاذ مكتسبات دولة ابيو اؼبهددة بالتفكك
والزواؿ .
وقد عززت احدى روايات الفارقي اليت وردت يف ىامف كتاب ذيل تاريخ دمشق ما حصل من فوضى
واضطراب إذ قاؿ" :فاختبط الناس واختلفوا"(ابن القالنسي،5119،ص ص،291ص ،)291يف حٌن مل يذكر ابن االثًن
تلك الفوضى واشار إىل اطماع الب ارسالف اؼبطالب باغبكم  ،إذ جاء يف قولو ":فارسل صباؿ الدين إىل صالح الدين
الياغسياين يقوؿ لو  :اف اؼبصلحة اف نرتؾ ما كاف بيننا وراء ظهورنا  ،ونسلك طريقا يبقى بو اؼبلك يف اوالد صاحبنا –

مجلظ درادات موصليظ  ،الطدد ( ، )65تذرين الثاني-0202ربيع الثاني2440هـ
()15

مجلظ درادات موصليظ
مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ  ،تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ
ISSN. 1815-8854

يقصد عماد الدين زنكي ،-ونعمر بيتو جزاءً الحسانو إلينا  ،ف ف اؼبلك (الب ارسالف) قد طمع بالبالد واجتمعت عليو
سع ّن اػبرؽ الذي الديكن رقعو"( ،5111ص
العساكر  ،ولرن مل نتالؼ ىذا االمر يف اولو  ،ونتداركو يف بدايتو لياتّ ا

،94ص91؛ابن واصل،5111،ج ،5ص ، )511وعلى الرغم من عدـ تناقض رواية ابن االثًن مع رواية الفارقي واهنا
مكملة لتوضيح ما حصل إال أنو يبدو أنو مل يتمكن من ذباوز ميولو للبيت الزنكي وامرائو وبالتايل اتسمت احياناً بعض
روايتو باظهار ما ىو اجيا يف الدولة الزنكية ،يف حٌن ال ديكن انكار أف ىناؾ دافعا خر يف جهود امراء عماد الدين
زنكي فضال عن ابناءه للمحافظة على االسرة الزنكية  ،وىو أف تلك اعبهود جاءت وفاء لعماد الدين زنكي من اتباعو ،
فضالً عن أف اؼبصادر تشًن وبشكل واضح إىل أف مسًنة االمًن الصلييب جوسلٌن الثاين للرىا كانت نتيجة للفراغ الذي
احدثو مقتل عماد الدين زنكي(ابن االثًن،5111،ج،55ص554؛ابو شامة ،5111 ،ؽ،5ص ،)521وىذا ما اورده
ابن االثًن نقال عن صباؿ الدين االصفهاين الذي اشار إىل االخطار اػبارجية اؼبتمثلة باػبطر الصلييب على بالد الشاـ
واعبزيرة .
ومن الروايات اليت تسكد االهنيار والفوضى والعمل على اغبد منها بالتعاوف مع نور الدين ؿبمود ما جاء يف رواية
عماد الدين االصفهاين وىو يصف االوضاع بعد مقتل عماد الدين زنكي إذ يقوؿ "وارتاع الناس ما ىاؽبم من الروعة
وركبوا ولبسوا السالح ورقبوا تلك الليلة المرىم إىل الصباح وزحف بعضهم إىل خيمة صباؿ الدين  ،واتفقوا على اف يبادر
نور الدين ؿبمود إىل الشاـ للحوطة على ثغور االسالـ  ،فسار معو اولياؤه وكرباء الشاـ وامراؤه  ،وكبًنىم صالح الدين
الياغسياين"(البنداري ،5119،ص، )515اف مثل ىذه االجواء التتيح استثمارىا من قبل نور الدين ؿبمود وال تتيح ايضا
قبوؿ فرضية اف طموحو الشخصي كاف وراء ربركاتو والتعاوف مع امراء ابيو بل اف الواقع الذي فرض نفسو كاف كفيال بمف
يكوف التوجو العاـ ىو احملافظة على البيت الزنكي أوال  ،ومن مث التفكًن باؼبصلحة الشخصية.
ويف متابعة اؼبسرخٌن اؼبعاصرين للحدث قبد أف ابن عساكر قد إنفرد بروايتو ايضا يف عدـ رضاء نور الدين ؿبمود
عن سيطرة الب ارسالف على اؼبوصل الدراكو للفوضى وغياب السلم احمللي الذي قد تتعرض لو  ،حيث قاؿ قبل وصولو
إىل حلب " :المراء من اكابر دولة ابيو اف وصل اخي سيف الدين غازي إىل اؼبوصل {النو كاف يف شهرزور} فهي لو
وانتم يف خدمتو ،واف تمخر فانا اقرر امور الشاـ واتوجو اليكم"(ابو شامة ،5111،ؽ،5ص511؛
علي،5121،ج،2ص ،)51ولعل موقف نور الدين تعكس مساعيو البقاء دولة ابيو مناصفة مع اخيو ،وىذا ينفي
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بالضرورة طموحو الشخصي للموصل على اقل تقدير لكن الينفي طموحو يف احكاـ السيطرة على حلب ،فضال عن
ذلك رغبتو يف االبتعاد عن اؼبشاكل اليت سيواجهها مع الب ارسالف يف حالة سيطرتو على اؼبوصل  ،وبالتايل قد يسثر
ذلك على كيانو اؼبستقل حديثا يف حلب ناىيك عن اؼبواجهة اليت قد ربوؿ دوف جهاده ضد الصليبيٌن ،وبالتايل فاف من
مصلحة نور الدين ؿبمود ىو اف تكوف اؼبوصل الخيو االكرب سيف الدين غازي  ،وانو يدرؾ سباماً اف اؼبواجهة مع االخًن
مهما كانت قاسية فاهنا مل تكن دبستوى اؼبواجهة مع الب ارسالف حبكم صلة القرابة بٌن االخوين والعاطفة اليت ستكوف
كفيلة بتحقيق التوافق بٌن ابناء عماد الدين زنكي.
اف ما تقدـ يسكد عدـ مواجهة ابناء عماد الدين زنكي صعوبة يف اغبفاظ على دولة ابيهم  ،بفضل مساعدة
اثنٌن من امراءه االوفياء ومها  :صباؿ الدين االصفهاين وصالح الدين الياغسياين(طقوش،5111،ص ،)511يف حٌن يرى
اؼبستشرؽ اليسيف اف وراء التحالف بينهما ىو خشية صباؿ الدين االصفهاين على منصبو بعد سيطرة الب ارسالف يدفعو
اطماعو الشخصية( ،5119ص ،)521وىو تفسًن يبدو بعيدا عن اؼبوضوعية واحادي اعبانب ،السيما أف ىناؾ دوافع
اخرى امهها اػبطر الصلييب ،كذلك أمهل اليسيف تلك النصوص اليت أشارت إىل الفراغ السياسي والعسكري وخوؼ نور
الدين ؿبمود وباقي األمراء من الفوضى وغياب السلم احمللي يف اؼبوصل وحلب  ،ويف حالة قبوؿ ماذىب اليو اليسيف ف ف
ذلك يعين عدـ التعامل باؼبثل بٌن سيف الدين صاحب اؼبوصل ونور الدين صاحب حلب من جهة وصباؿ الدين
االصفهاين من جهة اخرى وىذا ماتنفيو الوقائع،لكن ال ينكر أف الطموح الشخصي كاف حاضراً ولدى كل االطراؼ  ،يف
حٌن اف شدة ذلك الطموح ليس دبستوى الرغبة يف احملافظة على البيت الزنكي واليت ىي من اولوليات الفاعلٌن يف
االحداث  ،يف حٌن يالحظ اف من شبار التعاوف وحسن النية اؼبتبادؿ واالخالص ىو التحرير الثاين ؼبدينة الرىا من قبل نور
الدين ؿبمود بعد سقوطها بيد جوسلٌن الثاين مستغال الظروؼ اغباصلة  ،وكاف من شبارىا امتداد اؼبقاومة والتصدي للغزاة
الصليبيٌن فيما بعد والوقوؼ بوجو اغبملة الصليبية الثانية وغًنىا من النشاط اعبهادي خالؿ حكمي سيف الدين غازي
يف اؼبوصل ونور الدين ؿبمود يف حلب .فضالً عن ما سبق الديكن أف نتجاىل دور نور الدين ؿبمود يف تقبل احتواء امراء
أبيو لو واقتناعو حبكم حلب فقط كاحبا صباح طموحو الشخصي يف بداية حكمو على اقل تقدير  ،وانو قد أسهم يف
السلم احمللي ودوره يف احملافظة على الدولة الزنكية يعرب سباماً عن منهجو يف اتباع سياسة داخلية تتمتع بروح اؼبسسولية
والعدؿ.
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ثانياً  :استعادة الرها من قبل نور الدين محمود مابين الطموح الشخصي ومواجهة الصليبيين:
تعد الرىا من مدف اعبزيرة الفراتية اؼبهمة ،وىي تتمتع دبكانة دينية ؼبا فيها من كنائس وأديرة ،فضالً عن موقفها الذي
زاد من امهيتها االقتصادية ،حيث كانت تقع يف منطقة تتفرع منها طرؽ عديدة  ،وىي دبثابة اؼبفتاح للدخوؿ اىل عدد من
مناطق اعبزيرة الفراتية ،ناىيك عن امهيتها من الناحية العسكرية(الرويضي،2112،ص ،11ص ،)11وبعد ؾبي الصليبيٌن
اىل اؼبشرؽ االسالمي سبكنوا من تمسيس امارة صليبية يف الرىا سنة(411ىػ5515/ـ) اىل جانب االمارات االخرى يف
الساحل الشامي ،وقد ظلت ىذه االمارة ؿبل اىتماـ القوى االسالمية حو سبكن عماد الدين زنكي من السيطرة عليها
سنة(111ىػ5541/ـ) وبعد مقتلو سنة(145ىػ5541/ـ) استغل جوسلٌن الثاين حاكمها اؼبطرود منها سابقاً ذلك فعاد
وسيطر عليها(ابن القالنسي ،5119،ص. )211
ولقد اشارت اؼبصادر االسالمية التارخيية على اف دوافع نور الدين ؿبمود يف قيامو باسرتجاع الرىا ىي دوافع اعبهاد
واحملافظة على حدود الدولة الزنكية وربجيم االمتداد الصلييب اؼبتمثل جبوسلٌن الثاين السيما يف مشاؿ الشاـ خاصة بعد
مقتل عماد الدين زنكي سنة (145ىػ5541 /ـ) ،الذي نتج عنو تنامي طمع الصليبيٌن يف اؼبنطقة وزيادة نشاطهم فيها ،
يف حٌن اف ذلك الفراغ كاف مرتبطا باوضاع البالد االسالمية ومنها اؼبوصل كما اشار صاحب تاريخ الرىاوي اجملهوؿ بمف
جوسلٌن الثاين "ظن اف الشقاؽ والفوضى واقعاف ال ؿباؿ بٌن رؤساء اؼبقاطعات وقواد اؼبسلمٌن واهنم سيتغاضوف عن
الرىا"(ؾبهوؿ،5191،ج،2ص ،)514ويسكد ذلك ما ذكره الدويهي بقولو " :وصبع نور الدين اعبيوش اغبلبية والشامية
وتوجو اىل مقاتلة اخيو سيف الدين غازي من نواحي اؼبوصل فارسل نصارى الرىا يعلموف جوسلٌن الفرقبي بمف الرىا
خالية من الرجاؿ فقطع جوسلٌن الفرات جبماعة ووصل إىل الرىا ليال"(  ،5115ص ،)11واؼبتابع ؽبذه اؼبصادر السريانية
جيد اهنا كانت تتابع الفراغ الذي تركو عماد الدين زنكي وتركز على اػبصومات يف البيت الزنكي ،وىذا يعطينا مسشر أف
الطموح الشخصي كاف حاضراً يف توجهات امراء ذلك البيت  ،واف تركيزىا ىذا ناتج عن ذاتيتها وربريرىا من تمثًنات
اؼبصادر االسالمية اليت وقعت ما بٌن ذبميل الوقائع او ذباىل اػبصومات ،فضالً عن ما سبق فمف ما يسخذ على نع
الدويهي أف التنافر الذي حصل بٌن نور الدين ؿبمود امًن حلب وسيف الدين غازي امًن اؼبوصل مل يكن باؼبستوى الذي
ذكره الدويهي من حيث مواجهة ،يف حٌن اف جوسلٌن الثاين كاف يعد العدة العادة احتالؿ الرىا وىو يف مقره بتل باشر
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وىو قلعة حصينة يف مشاؿ حلب  ،منتهزا أي فرصة ساكبة لو ) ،)Grousset, 1935, p.198اال اف ما ىو
مسكد اف توجو كبو الرىا شكل ردة فعل من قبل القوات اؼبوصلية واغبلبية .
ولقد اصبعت اؼبصادر(ابن القالنسي،5119،ص299؛ابن االثًن،5111،ج،55ص554؛سبط ابن
اعبوزي،5115،ج ،9ص )512إىل اف نور الدين ؿبمود على اثر دخوؿ جوسلٌن الثاين إىل الرىا بعد مقتل ابيو انطلق
من حلب بقواتو باذباه الرىا  ،بعد اف ظبع باحتالؿ جوسلٌن ؽبا وانو سبكن من اعادهتا وربريرىا بعد ىروب جوسلٌن الثاين
ناجيا بنفسو .وكاف عدد اعبيف النوري حوايل عشرة االؼ فارس سبكن هبم من ربرير اؼبدينة  ،وقد طابت نفوس اؼبسلمٌن
بذلك النصر(ابن القالنسي،5119،ص. )299
اما بالنسبة ؼبا كاف عليو رد فعل سيف الدين غازي وقوات اؼبوصل من نشاط جوسلٌن الثاين يف الرىا فلم يكن
أقل من قوات حلب  ،إذ ذكر ابن االثًن اف اغبامية االسالمية يف مدينة الرىا اليت كانت "بالقلعة قد ارسلوا إىل اؼبوصل
يعرفوف سيف الدين اػبرب فوصل القاصد إىل والية اؼبوصل  ،فلقي عز الدين ابا بكر الدبيسي(ت112ىػ5511/ـ) وىو
احد كبار امراء عماد الدين زنكي ،ومن ذوي الراي عنده ،وكاف سيف الدين غازي قد اعطاه جزيرة ابن عمر اقطاعاً لو
وخالؿ سًنه اليها التقى بوفد اغبامية االسالمي يف الرىا الذين طالبوا جيف اؼبوصل لنجدهتم ،كما شارؾ الدبيسي يف
ربرير حصن العردية سنة(144ىػػ5541/ـ) وىو قلعة تقع على ىضبة صخرية على بعد  21كيلو مرت اىل اعبنوب الشرقي
من مدينة طرطوس واىل اعبنوب الغر من منطقة صافيتا (ابن االثًن ،5111،ص،11ص، 11ص 552؛وحيد، 2151،
ص، 214ص ،)211وقد سار إىل اعبزيرة ليتسلمها اقطاعا … فلقي القاصد فمخربه خرب الرىا فرتؾ عز الدين قصد
اعبزيرة وسار كبو الرىا  ،وأرسل إىل سيف الدين  ..يطلب منو اؼبدد  ،فجهزت العساكر من اؼبوصل  ،وجد عز الدين يف
السًن  ،فوص لها وقد ملكها نور الدين واستقر فيها واخلى من كاف هبا من الفرنج وبقيت بيد نور الدين مل يعارضو فيها
سيف الدين"(ابن االثًن ،5111،ص ، )91يالحظ من النع السابق البن االثًن الذي كاف حيرص على اظهار البيبت
الزنكي بالصورة االجيابية السباب زبع عالقة اسرتو بذلك البيت اف ىناؾ تسارع مابٌن سيف الدين غازي  .صاحب
اؼبوصل ونور الدين ؿبمود صاحب حلب الستعادة الرىا من جوسلٌن الثاين ومل يشًن ابن االثًن أو غًنه ماىي دوافع ذلك
التسارع،لكن اؼبعطيات تظهر مرة اخرى سباىي الطموح الشخصي لنور الدين ؿبمود مع جهاد الصليبيٌن،السيما بعد اف
ثبت وجوده يف حلب واستقرت االمور لصاغبو فيها فوجد أف سيطرتو على الرىا دبثابة تفوؽ على اخيو االكرب منو صاحب

مجلظ درادات موصليظ  ،الطدد ( ، )65تذرين الثاني-0202ربيع الثاني2440هـ
()56

مجلظ درادات موصليظ
مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ  ،تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ
ISSN. 1815-8854

اؼبوصل وبالتايل ومن باب ما ىو منجز من قبل نور الدين ؿبمود فانو قد يفرض على امراء ابيو اتباعو وكسب وال ئهم
وأنو الوريث لسياسة ابيو يف مقارعة الصليبيٌن ،كذلك وال خيلو االمر من ربجيم اخيو الكبًنسيف الدين صاحب
اؼبوصل ،يف حٌن تبقى رواية ابن االثًن ؿبل اىتماـ يف حالة عدـ توفر ما يناقضها ولعل الرواية السريانية تسكد أف أخبار
الرىا وؾبريات االمور فيها كانت اغبدث البارز لسنة(145ىػ5541/ـ) اذ ذكر بطريرؾ انطاكية وىو سرياين معاصر
للحدث " :فارسل االتراؾ {يقصد اغبامية االسالمية يف الرىا} وفود استنجاد اىل حلب واؼبوصل"(مار
ميخائيل،5111،ج،1ص ، )241علما باف ابا شامة( ،5111ؽ،5ص )521وابن واصل(،5111ج،5ص )555ذكرا
نفس رواية ابن االثًن يف طلب قبدة اؼبوصل مع مالحظة اف ابن القالنسي مل يذكر اؼبسملة دبا عرؼ عنو من االجياز
واالختصار يف ذكر بعض أخباره.
اما مسملة وصوؿ القوات النورية قبل قوات اؼبوصل  ،ف ف سبب ذلك ىو العامل اعبغرايف  ،حيث أف حلب
أقرب إىل الرىا من اؼبوصل( اعبميلي،5111،ص ،)11فبا جعل قوات نور الدين ؿبمود تسبق قوات اؼبوصل يف ربرير
اؼبدينة ،فضال عن ذلك ف ف عز الدين ابا بكر الدبيسي "قد جد يف السًن"(ابن االثًن،5111،ج،55ص )91النقاذ الرىا
 ،إال انو كاف مبتعدا عن اؼبوصل باذباه نصيبٌن وىي مدينة عامرة يف بالد اعبزيرة على جادة القوافل بٌن اؼبوصل وحلب(
ياقوت اغبموي،5111،ج،1ص ،)299ليتسلم منصبو حٌن عٌن حاكما على جزيرة ابن عمر وذلك كاف سبباً خر يف
تمخره وعدـ وصولو قبل القوات النورية(اليسيف ،5119،ص ،)514وبغض النظر عن ما سبق ف ف دبجرد ارساؿ صاحب
اؼبوصل قائده عز الدين ابا بكر السرتجاع الرىا ىو دليل على وجود الشكوؾ ذباه اخيو نور الدين ؿبمود وطموحو
الشخصي يف االسراع بالسيطرة على الرىا ،يف حٌن قاـ االخًن دبحاولة ابعاد مثل ىذه الشكوؾ عن نفسو فما كاف منو
إال اف أرسل بعض الغنائم اىل اخيو سيف الدين غازي الذي ظهر دبظهر اؼبتقاعس يف انقاذ الرىا من خالؿ ارساؿ قائده
عز الدين ابا بكر ومل خيرج ىو بنفسو واؼبتابع لالحداث جيد أف سيف الدين مل يتقاعس عندما علم باستيالء جوسلٌن
الثاين عليها  ،و خباصة اف الرىا تقع يف منطقة نفوذه من الناحية النظرية ألنو امتلك اؼبوصل وما تبعها من امالؾ ابيو
شرقي الفرات  ،والرىا احدى تلك االمالؾ(عاشور،5115،ج ،2ص511؛اعبنزوري ،5111،ص ،)151ولعل ىذه
اؼبلكية من أىم اؼبعطيات اليت تشًن ضمناً اىل الطموح الشخصي لنور الدين ؿبمود يف سيطرتو عليها  ،فضال عن اف
ىناؾ عدة دوافع كانت وراء موقف صاحب اؼبوصل يف سعيو السرتجاع الرىا  ،اذ كانت ذات أمهية للمسلمٌن بسبب
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موقعها اعبغرايف "إذ كانت يف الديار اعبزرية عينها ومن البالد االسالمية حصنها"(ابن االثًن،5111،ج،55ص،)11
والدافع الثاين ىو مراسلة اغبامية االسالمية لسيف الدين غازي "فقد كاف من بالقلعة قد ارسلوا إىل اؼبوصل يعرفوف سيف
الدين اػبرب"(ابن االثًن،5111،ج ،55ص11؛ ابوشامة ،5111،ؽ،5ص ، )521ويف نفس الوقت فبعد استيالء
جوسلٌن الثاين على الرىا اصبحت طرؽ اؼبواصالت واالمدادات بٌن اؼبوصل وحلب مهددة(ابو بدر،5112،ص 41؛
اعبنزوري،5111،ص ،) 111وذلك حبد ذاتو كاف سبباً كافياً لتوجو قوات اؼبوصل للرىا بعيدا عن حسابات الطموح
الشخصي الذي ظهر بو نور الدين ؿبمود  ،وفق تصورات اخيو االكرب سيف الدين غازي فبا خلق وحشة بٌن الطرفٌن .
اما بالنسبة للنتائج العلمية فعلى الرغم من عدـ مواجهة قوات اؼبوصل مع القوات الصليبية يف الرىا  ،إال اهنا
شكلت إسنادا عسكريا للقوات النورية  ،حو عد ابن االثًن وصوؿ قوات اؼبوصل إىل الرىا "فتحاً ثانيا"( ابن
االثًن،5111،ج،55ص ،)91بعد فتحها األوؿ من قبل القوات النورية يف حٌن يبدو واضحا اف سيف الدين غازي كاف
متجردا من االطماع الشخصية ذباه الرىا  ،ودليل ذلك أنو بعد أف حررىا نور الدين ؿبمود كما ذكر ابو شامة "بقيت
الرىا بيد نور الدين مل يعارضو فيها سيف الدين"( ،5111ؽ ،5ص521؛ابن واصل،5111،ج،5ص ،)555وىذا
النع فيو اشارة غًن مباشرة أف الطموح الشخصي لنور الدين يف استعادة الرىا كاف حاضرا اىل جانب رغبتو يف اغبد من
التوسع الصلييب  ،اليت الديكن انكارىا والتعويل فقط على طموحو الشخصي.
ولعل من االشياء اليت قاـ هبا نور الدين ؿبمود وتدؿ على ذبنبو خصومات ىو يف غىن عنها وقد ربوؿ دوف
ربقيق طموحو الشخصي أنو قاـ بارساؿ بعض الغنائم بعد ربرير الرىا إىل زين الدين علي كوجك النائب على القلعة يف
اؼبوصل(ابن االثًن،5111،ج،55ص554؛ ابن العدمي،5114،ج،2ص ،)211لكن ىذا ال دينع أف تلك الغنائم كانت
لقاء االسناد اؼبرسل من قبل اؼبوصل إىل القوات النورية(اليسيف،5119،ص ،)511يف نفس الوقت فاف" اجواءً من التوتر
وبشكل خاص الريبة واغبذر اخذت ذبوس العالقات ما بٌن الشقيقٌن حيث مل يكن سيف الدين غازي ليعرؼ اىل اين

يتجو أخيو ،الذي اصبح لو من اليمس والقوة ما مل يعد ؾباالً للنقاش ،ومل يكن نور الدين يريد االرتباط اكثر من حدود
معينة بشقيقو البكر يف الوقت الذي مل ديتلك ىذا الشقيق كل اوضاع اعبزيرة بٌن يديو"(اليسيف،5119،ص)511
وايضاً كانت تلك اػبطوة يف تقدمي الغنائم من ضمن حسابات نور الدين ؿبمود لتعزيز السلم احمللي بينو وبٌن
أخيو وتمكيد الروابط اؼبشرتكة هبدؼ تقوية اعببهة اإلسالمية اليت تتمثر أجيابياً حبسن العالقة ووجود السلم احمللي بٌن
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األطراؼ اإلسالمية .فضال عن ذلك فقد خع نور الدين ؿبمود  ،زين الدين علي كوجك بالغنائم ألف الرىا كانت عمليا
اقطاعا لو بعد ربريرىا سنة (111ىػ5544/ـ)( رنسيماف،5112،ج،2ص192؛ خليل،5191،ص )245على يد عماد
الدين زنكي .
وقد استشهد ابو شامة( ،5111ؽ،5ص ، )21بمبيات من الشعر للقيسراين (ت149ىػ( )5511/العماد
االصفهاين،5111،ج،5ص،11ص511؛ بدوي،5114،ص، 545ص )542ديدح فيها صباؿ الدين االصفهاين وزير
امًن اؼبوصل  ،ذكر فيها ربرير الرىا وىي داللة واضحة يف سبكن نور الدين ؿبمود من اقناع كبار الدولة الزنكية ،واجبارىم
من خالؿ مقارعة الصليبيٌن على عدـ معارضتو والوقوؼ بوجو طموحو الشخصي ،ناىيك عن تمثًنىم على اخيو سيف
الدين غازي والذي اصبح بدوره ؾبرباً على أف ال يصعد اؼبوقف مع نور الدين ؿبمود  ،وىي قصيدة(ابن
القيسراين ،5115،ص ،111ص ،)111طويلة جاء يف معانيها أف ؼبدينة الرىا أمهية كبًنة على اؼبستوى السياسي
والعسكري وأف ربريرىا بداية لتحرير القدس ولعل ىذا ما كاف يدركو نور الدين ؿبمود أف الرىا دبا سبثلو من كوهنا واحدة
من أربع كيانات صليبية وبالتايل السيطرة عليها يعين ربقيق منجز ديهد لتصفية الكيانات الصليبية االخرى  ،إف رصد
الروايات البعيدة عن زمن اغبدث نسبياً ،وتمثًنات الوسط الزنكي – مثل ما حصل مع ابن االثًن -جيد أف ىناؾ منها ما
يشًن اىل عدـ التوافق ما بٌن سيف الدين غازي وأخيو نور الدين ؿبمود بسبب الطموح الشخصي لالخًن وعجز االوؿ
عن احتواء اؼبوقف لصاغبو بعد أف شعر بتوجهات نور الدين التوسعية على حسابو ،اذ ذكر سبط ابن اعبوزي اف "سيف
الدين راسل اخاه نور الدين يف االجتماع بو فاعتذر بالفرنج خوفاًعلى نفسو منو فحلف لو واتفقا على أف جيتمعا يف
اعبزيرة ويكوف مع كل واحد منهما طبسمائة فارس فخرج سيف الدين من اؼبوصل وقطع نور الدين الفرات ووصل اػبابور
فالتقيا يف الليل،0990("...ج،8ص ،)094اف ىذا النع يدؿ على الشك والريبة اؼبتبادلة بٌن االخوين وعلى سعي
نور الدين ؿبمودعدـ خوض اؼبواجهة واالكتفاء دبا حققو من مكاسب وطموح شخصي ،ولعل اف نور الدين كاف قاصداً
ذلك االجتماع الليلي لكي تكوف ىناؾ فرصة ألف يقاتل أحدىم االخر ،يف حٌن جرت االمور وفق ما خطط لو نور
الدين ؿبمود فقد سبكن من كسب عاطفة أخيو بعد أف "ترجل وقبل االرض بٌن يديو وترجل سيف الدين
وت عانقا...وجلسا يتحدثاف فقاؿ لو سيف الدين ما الذي منعك من اجمليء عندي أكنت زباؼ مىن واهلل ما خطر يل ما
تكره("...سبط ابن اعبوزي،5115،ج،9ص ،)512اف ىذه النصوص الصرحية تشًن اىل عدـ الثقة اؼبتبادلة واليت رافقها
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الرغبة يف عدـ تصعيد اؼبواقف خاصة من قبل نور الدين الذي سعى للمحافظة على ما مت اقبازه من مكاسب شخصية
وأمهها السيطرة على الرىا.
وكاف ربرير الرىا للمرة الثانية على يد نور الدين ؿبمود اكثر ايالما للصليبيٌن من ربريرىا األوؿ على يد عماد
الدين زنكي(زابوروؼ،5119،ص251؛اعبنزوري،5111،ص ، )121بل اعطى ذلك واقعا جديدا للقوى االسالمية يف
بالد الشاـ واعبزيرة  ،فضال عن ذلك فقد أ صبح ربريرىا نصرا عبميع اؼبسلمٌن  ،ودليل ذلك اف سيف الدين غازي قد
اجرب على عدـ معارضة اخاه نور الدين ؿبمود( ابن العربي،5119،ص44؛التكرييت،5195،ص ، )14وذلك من اىم
مكتسباتو يف ربقيق طموحو الشخصي يف حٌن كاف ربريرىا احد اسباب قدوـ اغبملة الصليبية الثانية إىل بالد
الشاـ(ؾبهوؿ،5191،ج،2ص 511؛زعرور،5111،ص،1ص ، )21بعد اف استقرت مقاليد اغبكم لسيف الدين غازي
يف اؼبوصل  ،والخيو نور الدين ؿبمود يف حلب  ،كاف البد لالخوين اف ينظرا بعٌن االعتبار اىل االوضاع اػبارجية وما
ستسوؿ اليو االمور يف حالة ذباىل تلك االوضاع  ،السيما اهنما مكمالف بعضهما لبعض  ،يف حٌن اف االخطار اػبارجية
للموصل وحلب تزداد بتوتر العالقة بٌن البلدين ،وأف السلم احمللي بينهما من أىم عوامل النصر والقدرة على اؼبواجهة وىذا
ما كاف يسعى إليو نور الدين ؿبمود وىنا تكمن اؼبقاربة يف احملافظة على البيت الزنكي دبا اليتعارض مع طموحو
الشخصي والذي من شباره مواصلة جهاده ضد الصليبيٌن  ،لقد كاف من شبار االتفاؽ بٌن االخوين  ،ىو تعاوهنما اؼبشرتؾ
يف اعبهاد ضد الصليبيٌن ،واشرتاؾ قوات اؼبوصل جنبا إىل جنب مع قوات الشاـ يف القتاؿ (اعبميلي،5111،ص، )11
وكاف أوؿ عمل ذبلى فيو ذلك التعاوف ىو اشرتاكهما يف الدفاع عن دمشق اليت تعرض ؽبا الصليبيٌن على ىامف اغبملة
الصليبية الثانية سنة (141ىػ5549 /ـ)( ابن االثًن5111،ج،55ص521؛ ابن واصل،5111،ج،5ص ، )552فضال
عن كوف ذلك الوفاؽ يعد أحد اسباب فشل تلك اغبملة والذي انعكس سلبا على وضع الصليبيٌن انفسهم(اؿ
فتاح ،2155،ص،11ص.)14
قائمة المصادر والمراجع:
اوالً:اؼبصادر واؼبراجع العربية:
-5ابػػن االثًن،عػػز الػػدين اغبسػػن بػػن علػػي بػػن ؿبمػػد(ت111ى ػػ5212/ـ).)5111(.التػػاريخ البػػاىر يف الدولػػة االتابكيػػة(.ربقيق عبػػد الق ػػادر
طليمات).مصر:القاىرة.
-2ابن االثًن،عز الدين اغبسن بن علي بن ؿبمد(ت111ىػػ5212/ـ).)5111(.الكامل يف التاريخ.بًنوت:دار صادر.
-1اليسيف،نيكتيا.)5119(.نور الدين بن زنكي(.ترصبة:سليم قندلفت).دمشق:مطبعة الف باء(.)5111
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 -4ابو بدر،شاكر اضبد.)5112(.اغبروب الصليبية واالسرة الزنكية.بًنوت:اعبامعة اللبنانية.
 -1بدوي،اضبد اضبد.)5114(.اغبياة االدبية يف عصر اغبروب الصليبية.القاىرة:مطبعة هنضة مصر.
 -1البنداري،الفتح بن علي بن ؿبمد(.ت141ىػ5241/ـ).)5119(.تاريخ دولة اؿ سلجوؽ.ط.2بًنوت:دار االفاؽ اعبديدة.
 -1التكرييت ،ؿبمود ياسٌن اضبد.)5195(.االيوبيوف يف مشاؿ الشاـ واعبزيرة.بغداد:دار الرشيد للنشر.
 -9اعبميلي ،رشيد عبد اهلل.)5111(.دولة االتابكة يف اؼبوصل بعد عماد الدين زنكي.ط.5بًنوت:دار النهضة العربية للطباعة والنشر.
 -1اعبنزوري،علية عبد السميع.)5111(.امارة الرىا الصليبية.القاىرة:مطابع سجل العرب.
 -51حبشي ،حسن .)5149(.نور الدين والصليبيوف.القاىرة:دار الفكر العر .
 -55ابن خلكاف ،مشس الدين اضبد بن ؿبمد بن ا بكػر(.ت195ىػػ5292/ـ)(.د/ت) .وفيػات االعيػاف وانبػاء ابنػاء الزمػاف(.ربقيق احسػاف
عباس).بًنوت:دار صادر.
 -52خليل،عماد الدين.)5191(.نور الدين الرجل والرتصبة.ط.5بًنوت:دار القلم.
-51الدويهي،اسطيفاف.)5115(.تاريخ االزمنة(.تعريب:فرد يناف توتل اليسوعي).بًنوت:مطبعة اؼبشرؽ()5111
-54الديار بكري،حسٌن بن ؿبمد بن اغبسن(.ت192ىػ5194/ـ)(.د/ت).تاريخ اػبميس يف احواؿ انفس نفيس.بًنوت:دار صادر.
 -51رنسيماف ،ستيفن .)5191(.تاريخ اغبروب الصليبية(.ترصبة:السيد الباز العريين).ط.5بًنوت:دار الثقافة()5111
 -51الرويضي،ؿبمود ؿبمد.)2112(.امارة الرىا الصليبية.عماف:دائرة اؼبطبوعات والنشر.
 -51زابوروؼ ،ميخائيل.)5119(.الصليبيوف يف الشرؽ(.ترصبة:الياس شاىٌن) .موسكو:دار القلم.)5111(.
 -59زعرور،ابراىيم.)5111(.ربرير الرىا واثرىا على ؾبرى اغبروب الصليبية(.مجلة دراسات تاريخية)(،العدد:)11ص21.-1
 -51سبط ابن اعبوزي،يوسف بن قزاوغلو (.ت114ىػػ5211/ـ) .)5115(.مػر ة الزمػاف يف تػاريخ االعياف.حيػدر ابػاد :ؾبلػس دائػرة اؼبعػارؼ
العثمانية.
 -21اب ػػو شامة،ش ػػهاب ال ػػدين عب ػػد ال ػػرضبن ب ػػن اظباعي ػػل اؼبقدس ػػي(.ت111ىػ ػػ5211/ـ) .)5111(.الروض ػػتٌن يف اخب ػػار ال ػػدولتٌن النوري ػػة
والصالحية(.ربقيق ؿبمد حلمي اضبد).القاىرة :دار اعببل.
 -25طقوش ،ؿبمد سهيل .)5119(.تاريخ الزنكيٌن يف اؼبوصل وبالد الشاـ.بًنوت:دار النفائس.
 -22طليمات ،عبد القادر اضبد .)5111(.مظفر الدين كوكربي.القاىرة:اؼبسسسة اؼبصرية للتمليف والرتصبة والطباعة والنشر.
 -21عاشور ،سعيد عبد الفتاح .)5115(.اغبركة الصليبية.ط.2القاىرة:مطابع سجل العرب.
 -24ابػ ػػن العربي،غريغوريػ ػػوس ا الفػ ػػرج بػ ػػن اىػ ػػروف الطبيػ ػػب اؼبلطػ ػػي(.ت191ىػ ػػ5291/ـ).)5119(.تػ ػػاريخ ـبتصػ ػػر الدوؿ.بًنوت:اؼبطبعػ ػػة
الكاثوليكية.
 -21اب ػ ػ ػ ػػن الع ػ ػ ػػدمي،كماؿ ال ػ ػ ػ ػػدين عم ػ ػ ػ ػػر ب ػ ػ ػ ػػن اضب ػ ػ ػػد(.ت111ى ػ ػ ػ ػػ5215/ـ).)5114(.زب ػ ػ ػػدة اغبل ػ ػ ػػب يف ت ػ ػ ػػاريخ حل ػ ػ ػػب(.ربقيق س ػ ػ ػػامي
الدىاف).دمشق:اؼبعهد الفرنسي للدراسات العربية.
 -21العص ػػامي،عبد اؼبل ػػك ب ػػن حس ػػٌن(.ت5555ى ػػ5111/ـ)5191(.ىػ ػػ).ظبط النج ػػوـ الع ػوايل يف انب ػػاء االوائ ػػل والتوايل.الق ػػاىرة :اؼبطبع ػػة
السلفية.
 -21علي  ،ؿبمد كرد .)5121(.خطط الشاـ.دمشق:مطبعة الرتقي.

مجلظ درادات موصليظ  ،الطدد ( ، )65تذرين الثاني-0202ربيع الثاني2440هـ
()51

مجلظ درادات موصليظ
مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ  ،تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ
ISSN. 1815-8854
 -29العماد االصفهاين ،ؿبمػد بػن ؿبمػد الكاتػب(.ت111ىػػ5211/ـ) .)5111(.خريػدة القصػر وجريػدة العصػر قسػم شػعراء الشػاـ(.ربقيق
شكري فيصل).دمشق:اؼبطبعة اؽبامشية.
 -21العمػػري ،ؿبمػػدامٌن بػػن خػػًن الػػدين اػبطيػػب(.ت5211ىػػ5199/ـ) .)5111(.منهػػل االوليػػاء ومشػػرب االصػػفياء مػػن سػػادات اؼبوصػػل
اغبدباء(.ربقيق سعيد الديوه جي).اؼبوصل:مطبعة اعبمهورية.
-11عواد ،كوركيس .)5191(.مصادر دراسة اغبروب الصليبية(.مجلة المورد)(،العدد ،)4مج:51ص211.-212

 -15اؿ فتػػاح ،شػػكيب راشػػد.) 2155(.اؼبوصػػل ودورىػػا يف التصػػدي للغػػزو الصػػلييب(.تقدمي الػػدكتور عمػػاد الػػدين خليل).اؼبوصػػل:مكتبة اعبيػػل
العر .
 -12اب ػػن قاض ػػي ش ػػهبة ،ب ػػدر ال ػػدين اضب ػػد ب ػػن ؿبم ػػد(.ت914ىػ ػػ5449/ـ).)5115(.الكواك ػػب الدري ػػة يف الس ػػًنة النوري ػػة(.ربقيق :ؿبم ػػود
زايد).ط.5بًنوت:دار الكتاب اعبديد.
 -11ابن القالنسي ،ابو بعلي ضبزة(.ت111ىػ5511/ـ).)5119(.ذيل تاريخ دمشق(.ربقيق امدروز).بًنوت:مطبعة االباء اليسوعيٌن.
-14ابػ ػ ػ ػػن القيس ػ ػ ػ ػراين ،ابػ ػ ػ ػػو عب ػ ػ ػػد اهلل ؿبم ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػن نصػ ػ ػ ػػر(.ت149ىػ ػ ػ ػػ5511/ـ).)5115(.شػ ػ ػػعر ابػ ػ ػػن القيس ػ ػ ػراين(.ربقيق :عػ ػ ػػادؿ جػ ػ ػػابر
صاحل).االردف:مطبعة الرزقاء.
 -11مػ ػ ػ ػ ػػار ميخائيػ ػ ػ ػ ػػل ،ميخائي ػ ػ ػ ػ ػػل الس ػ ػ ػ ػ ػرياين الكب ػ ػ ػ ػ ػػًن(.ت111ىػ ػ ػ ػ ػػ5511/ـ).)5111(.تػ ػ ػ ػػاريخ مػ ػ ػ ػػار ميخائيػ ػ ػ ػػل الكبًن(.تعريب:صػ ػ ػ ػػليبا
مشعوف).ط.5دمشق:مطبعة الف باء.
 -11ؾبهوؿ،مسرخ (.ت114ىػ5214/ـ).)5191(.تاريخ الرىاوي اجملهوؿ(.تعريب:االب البًنابونا).بغداد:مطبعة شفيق.
 -11ابن منقذ ،مسيد الدولةابو اؼبظفر اسامة بن مرشد(.ت194ىػ5599/ـ).)5195(.كتاب االعتبار.ط.5بًنوت:دار الكتب العلمية.
 -19مسنس ،حسٌن.)5111(.نور الدين ؿبمود(سًنة ؾباىد صادؽ).القاىرة:مطبعة مصر.
-11ابػ ػػن واصػ ػػل،صباؿ الػ ػػدين ؿبم ػػد بػ ػػن سػ ػػامل(،ت111ىػ ػػ5211/ـ).)5111(.مفػ ػػرج الكػ ػػروب يف اخب ػػار بػ ػػين ايوب(.ربقيق:صبػ ػػاؿ الػ ػػدين
الشياؿ).القاىرة:جامعة فساد.
-41وحي ػػد ،اكرمعب ػػد ال ػػرزاؽ عب ػػود.)2151(.األمهي ػػة االسػ ػرتاتيجية للم ػػدف واؼبواق ػػع اعبغرافي ػػة يف ب ػػالد الش ػػاـ زم ػػن اغب ػػروب الص ػػليبية(-411
111ىػ5215-5111/ـ) .أطروحة دكتوراه غًن منشورة،كلية الرتبية،جامعة اؼبوصل.
 -45ابػػن الػػوردي،زين الػػدين عمػػر(.ت141ىػػ5149/ـ).)5111(.تػػاريخ ابػػن الػػوردي واؼبسػػمى تتمػػة اؼبختصػػر يف اخبػػار البشػػر(.ربقيق:اضبد
رفعت البدراوي).ط.5بًنوت:دار صادر.
 -42ياقوت اغبموي ،شهاب الدين ابو عبد اهلل الرومي(.ت121ىػ5229/ـ).)5111(.معجم البلداف.بًنوت:دار صادر.
ثانيا :اؼبصادر االجنبية:
)1-R.Grousset,Histoire des Croisades et du Roymonde franc de Jerusalem.(Paris:1935
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