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ملخص البحث:

يهدؼ البحث ادلوسوـ موقف سنجار السياسي من ادلوصل خالؿ كتاب زبدة احللب من اتريخ حلب ألبن
العدمي(ت662ق2060 /ـ) إىل دراسة ماتضمنو الكتاب من أخبا ور عن ادلوقف السياسي لسنجار من ادلوصل .إذ تضمن
و
كمعلومات عن الكتاب كظركؼ أتليفو ،كما تضمن ادلوضوع األساسي كىو ادلوقف السياسي
البحث سَتة أبن العدمي،
لسنجار من ادلوصل ابإلستناد إىل النصوص ادلوجودة يف كتاب زبدة احللب كاليت تناكلت ادلوضوع يف و
حقب اترخيية سلتلفة،
كيف ً
عهود سلتلفة ،كاف ادلؤلف أبن العدمي قد ذكرىا .فضالن عن ذلك فقد تناكؿ البحث موارد ادلؤلف اليت اعتمد عليها شلن
سبقو من ادلصنفُت ،فمنهم من اعتمد عليو يف أخباره عن سنجار كموقفها السياسي من ادلوصل ،كمنهم من أعتمد عليو يف
التسلسل التارخيي لألحداث ،كمنهم من اعتمد ً
عليو يف تعريف ادلناطق ادلذكورة يف الكتاب ككتب البلداف.
الكلمات ادلفتاحية :سنجار ،العدمي ،األيويب ،الزنكيُت ،موقف.

Abstract
The research tagged with Sinjar's political position on Mosul through
Ibn al-Adim's book Zubdat al-Hallab by Ibn al-Adim (d. 660 AH / 1262
CE) aims to study the news included in the book Zubdat al-Haleb in the
history of Aleppo about Sinjar's political position on Mosul. A study of the
biography of Ibn al-Adim, information about the book and the
circumstances of its authorship. It also included the main topic, which is
the political position of Sinjar from Mosul, based on the texts in the book
Butter of Aleppo, which dealt with the subject in different historical eras,
and in different eras, which the author had mentioned by Ibn al-Adim. In
addition, the research dealt with the author’s resources that were relied
upon by those who preceded him from among the compilers, some of them
relied on him for his news about Sinjar and its political position on Mosul,
and some of them relied on him in defining the regions mentioned in the
book as books of countries.
Key words: Sinjar, Aleadim, Ayyubid, Alzankyeen, Mawqif

ادلقدمة

لقد تناكؿ البحث موضوعان ذا طابعُت اترخيي كسياسي ،ذلك ألنو اختص ابدلواقف السياسية بُت مدينتُت
متجاكرتُت خالؿ يح و
قب سلتلفة ،كقد ربددت تلك احلقبة ضمن إطار كتاب زبدة احللب الذم تناكؿ ادلواقف السياسية بُت
ادلدينتُت من خالؿ نصوصو ،كاليت تضمنها الكتاب يف ضوء دراسة تلك احلقب كىي حقبة احلكم الزنكي دل و
دف عديدة
ي
ككاسعة كمنها مدينيت ادلوصل كسنجار .كقد كقع األختيار على كتاب (زبدة احللب من اتريخ حلب) لصاحبو كماؿ الدين
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عمر بن أضبد بن أيب جرادة ادلعركؼ أببن العدمي(ت662ق2060/ـ) ،كذلك ألنو زبصص بدراسة اتريخ حلب كىي
ادلدينة الثانية من حيث احلجم كاألمهية ابلنسبة للدكلة الزنكية اليت شهد عصرىا أىم صور عالقاهتا مع مدينة ادلوصل ،كىي
دبثابة العاصمة الثانية للدكلة الزنكية بعد ادلوصل ،فضالن عن أف النصوص اخلاصة ابلدكلة الزنكية غالبان ما تتناكؿ أخباران
مشًتكة بُت ادلوصل كحلب ،كمن تلك األخبار ما خيص مدينة سنجار اليت تتوسط ادلدينتُت من حيث الطريق من انحية،
كلكوف سنجار قضيةن سياسية مهمة كانت موضعان للجدؿ ككادت أف تكوف موضعان للخالؼ بُت ادلوصل كحلب يف و
حقبة
ما ،إالٌ أف قوة الدكلة الزنكية آنذاؾ كالعالقة الصادقة بُت أمَتم ادلدينتُت قد منع كقوع ذلك اخلالؼ كأعاد اللحمة كالتوافق
بُت ادلدينتُت كأمَتيهما ،فضالن عن أف الكتاب كاف قد تناكؿ من ً
خالؿ أخبارهً أغلب مدف اجلزيرة الفراتية لقرهبا من حلب
اختص هبا الكاتب.
اليت
َّ
تضمن البحث سبهيد كثالثة زلاكر كخاسبة ،تناكؿ التمهيد :تعريفان لسنجار كما ذكره عنها أبن العدمي يف كً ً
تابو،
كالسبب الذم دفعو لتناكذلا ،كالعصور اليت تناكذلا فيها كالدافع إىل ذلك ،مع ذكر بعض ادلواقف السياسية من قًبىل سنجار
ذباه ادلوصل .أما احملور األكؿ فقد تناكؿ نبذةن عن أبن العدمي ككتابو بغية الطلب من حيث طبيعة ادلادة كمواردهً يف الكتاب.
يف حُت تناكؿ احملور الثاين ادلتغَتات السياسية بُت ادلوصل كسنجار يف عصر الدكلة الزنكية فيما يتعلٌ يق ابألمراء الزنكيُت
الذين تعاقبوا على حكمها ،كاختالؼ العالقات بُت ادلدينتُت ابختالؼ حاكمي ادلدينتُت .يف حُت تناكؿ احملور الثالث
الوضع السياسي يف سنجار بعد انتهاء احلكم الزنكي فيها .أما اخلاسبة فقد تناكلت ملخص البحث كأىم النتائج اليت توصل
إليها الباحث.

التمهيد

حجم يف كتاب زبدة احللب ألبن العدمي (ت
لقد كاف دلدينة سنجار اليت تػي ىع ُّد إحدل مدف اجلزيرة الفراتية ه
و
بشكل عاـ كمن خالؿ
662ق2060/ـ) ،كذلك يف جزئيو الثاين كالثالث ،فادلدينة ذات أمهية يف التاريخ اإلسالمي
و
بشكل خاص ،كقد كاف ذلك تبعان للعالقات اليت كانت قائمة بُت ادلدينتُت لدكاف وع سياسية
موقفها السياسي من ادلوصل
خالؿ العصرين السلجوقي كمن بعده الزنكي ،ففي العصر السلجوقي كقبل قياـ الدكلة الزنكية كاف موقف سنجار من
ادلوصل سلبيان ،أذ أنو كيف عهد جكرمش أمَت ادلوصل ،قاـ رضواف بن تتش ملك حلب يف رمضاف من العاـ
944ىػ/ااير2226ـ ،دبحاصرة نصيبُت التابعة للموصل ،عندما اشار لو بذلك االمراء الذين رافقوه ،كىم ايلغازم بن
ارتق(126-122()2ق2200-2221/ـ) ،كأليب بن ارسالف اتش صاحب سنجار(.)0

( )2ايلغازم بن ارتق :كىو أمَته أرتقي كأبن أرتق بن أكسب مؤسس ألدكلة األرتقية ،ككاف أيلغازم أمَتان دلاردين ،ابو احلسن علي بن ايب الكرـ
عز الدين دمحم بن دمحم الشيباين أبن االثَت (ت632ىػ 2030 /ـ) ،التاريخ الباىر يف الدكلة االاتبكية ابدلوصل ،ربقيق :عبد القادر اضبد
طليمات(،بغداد ،مكتبة ادلثٌت ،)2463 ،ص.21

()041

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

أما بعد قياـ الدكلة الزنكية يف ادلوصل فقد كانت ادلدينتاف ربكماف من قبل العائلة الزنكية لذلك فقد مشل
الكتاب يف جزئيو الثاين كالثالث فقط مواقف سنجار من ادلوصل ألف اجلزئُت كاان يغطياف اتريخ مدينة حلب يف العصر
الزنكي الذم شهد ظهور دكر ادلوصل شلا أسهم يف بركز سنجار يف الكتاب دلا يربطها مع ادلوصل من خالؿ مو و
اقف
سياسية خلضوعها للحكم الزنكي ،كلقرهبا من ادلوصل إذ أف أمراء سنجار كانوا من البيت الزنكي كربديدان من أبناء أمَت
و
بشكل خاص حينما بلغت الدكلة الزنكية ذركة قوهتا يف
ادلوصل قطب الدين مودكد بن عماد الدين زنكي كقد كاف ذلك
عصر ادللك العادؿ نور الدين زلمود (164-192ق2219-2296 /ـ) ،إذ سبكن من جعلها ربت ادارتو كمن مث تنازؿ
عنها ألخيو قطب الدين مودكد أمَت ادلوصل كمن مث البنائو كأحفاده( .)3كبعد هناية الدكلة الزنكية بدأ التنافس على سنجار
بُت بدر الدين لؤلؤ كاأليوبيُت فهما القواتف األقرب إليها.

أوالً_ نبذة عن ادلؤلف وكتابو بغية الطلب:

كىو الصاحب كماؿ الدين عمر بن أضبد بن ىبة هللا بن أيب جرادة كيعرؼ أببن العدمي كلد يف حلب يف 00
شعباف من العاـ 111ق 2/كانوف األكؿ 2240ـ يف حلب( ،)9كىو مؤرخ كمصنف قد ظهرت مواىبو منذ أعواـ حياتو
االكىل ،فقد درس العلوـ الدينية كحفظ القرآف الكرمي ،كدرس مبادمء اللغة العربية ،كمسع عن شيوخ مدينتو يف علوـ السنة
كالفقو( ،)1فضالن عن كونو مؤرخان .كقد كانت معارفو كاسعة النتمائو إىل عائلة تتمتع دبكانة رفيعة ،كقد ً
كصف أبنو أعظم
ً
موسوعي ادلعارؼ ،كفضالن عن ذلك فقد
مؤرخ أصلبتو بالد الشاـ يف اترخيها اإلسالمي ،كىو غزير ادلعرفة ،كافر اإلنتاج،
نصحو كالده ابحًتاؼ اخلط ،ألف خطو (أم كالده) مل يكن صبيالن ،فلم يرد أف يواجو أبنو نفس ادلشكلة ،فتعلم اخلط
()6
بكل جوانب احلياة لذلك فقد كاف يصحبو معو يف اسفارهً ،كمنها رحالتو إىل
كأتقنو  .ككاف كالده راغبان يف أف جيعلو ملمان ًٌ

()0ابو احلسن علي بن ايب الكرـ عز الدين دمحم بن دمحم الشيباين أبن االثَت (ت632ىػ2030 /ـ) ،الكامل يف التاريخ ،ربقيق  :ايب الفداء عبد
هللا القاضي(،بَتكت ،دار الكتب العلمية2921 ،ىػ 2411/ـ).40 :4،
( )3أبن األثَت ،الباىر ،ص 40؛ كماؿ الدين ايب القاسم عمر بن اضبد بن ىبة هللا أبن العدمي (ت662ىػ 2060/ـ) ،زبدة احللب ،ربقيق :
سامي الدىاف( ،دمشق ،ادلعهد الفرنسي2311 ،ىػ 2461 /ـ).046: 0،
( )9أبو العدؿ زين الدين قاسم ابن قطلوبغا(ت 114ىػ 2919/ـ) ،اتج الًتاجم يف طبقات احلنفية( ،بغداد ،مطبعة العاين 2460/ـ)،
ص.91
( )1أبن العدمي ،زبدة احللب241 :2 ،؛ أضبد فوزم اذليب ،احلركة الشعرية زمن األيوبيُت يف حلب الشهباء(611-114ىػ)( ،الكويت،
بال2411،ـ)،ص 19؛ صلالء سفياف أضبد ،كماؿ الدين بن العدمي مؤرخان للحركب الصليبية /رسالة ماجستَت( ،جامعة ادلوصل ،كلية
اآلداب ،قسم التاريخ2901 ،ق0226/ـ) ،ص.21
( )6عز الدين دمحم بن علي بن ابراىيم أبن شداد(ت612ىػ 2012 /ـ)،األعالؽ اخلطَتة يف ذكر أمراء الشاـ كاجلزيرة ،ربقيق :حيِت زكي عبارة،
(دمشق ،منشورات دار الثقافة.223 :2:2،)2442 ،
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دمشق كبيت ادلقدس كاحلجاز كالعراؽ ،ككاف لرعاية كالده ًبو الفضل الكبَت لو ،إذ أنو حينما بلغ سن الشباب كجد السبل
أمامو متيسرة لتلقي العلوـ كابلتايل ً
بلوغ ًو مكانةن المعة(.)1
كاف جدُّه األعلى كادلعركؼ أببن أيب جرادة ينتسب إىل قبيلة إحدل كربايت قبائل عامر بن صعصعة العداننية،
كعاش يف البصرة ىو كأبنائو كأحفاده ،ككاف صاحبان للخليفة الراشد الرابع علي بن أيب طالب ،عاش ىو كأكالده
كأحفاده يف البصرة ،كيف القرف الثالث اذلجرم/التاسع ادليالدم ىاجر أحد أفراد عائلة أيب جرادة كىو (موسى بن عيسى)
إىل الشاـ لغرض التجارة ،كاستوطن يف حلب كىي ادلدينة اليت تربط الشاـ دبدخل العراؽ كمن مث ادلشرؽ من جهة ،كآسيا
الصغرل كبيزنطا من و
جهة أخرل ،كأنشأ أسرةن فكانت حلب نواةن لنشوء أسرةن عريقة سبيٌزت بكثرة أعالمها ،كمكانتها
دكر يف صبيع ادليادين يف ادلدينة كالسياسة كالقضاء كاألقتصاد كاإلدارة(،)1
األجتماعية ،كأمالكها ،كثركهتا كشهرهتا .ككاف ذلا ه
كبقيت ىذه األسرة أألشهر كاألعرؽ يف حلب كبقيت زلتفظةن أبمسها حىت بعد تدمَت حلب من قبل ادلغوؿ ،ككاف سبب
تسمية العائلة ابلعدمي غ ًَت معركؼ ،ككانت العائلة على ادلذىب الشيعي حىت بدأ ىذا ادلذىب ابألضلسار يف حلب يف عهد
السلطاف السلجوقي ألب أرسالف ،فتحولت إىل ادلذىب السٍت( .)4كقد صاىر كماؿ الدين أبن العدمي الشيح احلليب هباء
الدين أيب القاسم عبد اجمليد بن احلسن بن عبد هللا ادلعركؼ أببن العجمي كىو شيخ الشافعية يف حلب كلو منزلة سياسية
كدينية كاجتماعية كبَتة فيها(.)22
كاف أبن العدمي حيظر رلالس الظاىر غازم أمَت حلب (113ق623-ق2026-2211/ـ) بن السلطاف صالح
الدين األيويب ككاف الظاىر جيل أبن العدمي أكثر من غَته كيكرموي .كيف ذم احلجة من العاـ (626ق2024/ـ) توىل أبن
()22
يتواله أبن العدمي ،كبعدىا توىل التدريس يف
العدمي التدريس يف مدرسة شاذخبت أك ادلدرسة الشاذخبتية  ،كىو َّأكؿ عمل ٌ
ادلدرسة احلالكية( )20كىي ادلدرسة األجل يف حلب ككجد يف أعلى ً
أحد جدراهنا لوحة حجرية كتبها أبن العدمي بنفسو(،)23
ي
( )1ادلصدر نفسو034-031 :2 :3 ،؛عماد الدين امساعيل أبو الفداء أبن كثَت(ت119ىػ2310 /ـ) ،البداية كالنهاية ،ربقيق :عبد هللا بن
عبد احملسن الًتكي ،البداية كالنهاية(،اجليزة ،ىجر للطباعة كالنشر2924 ،ق2441/ـ)010 :23 ،؛ دمحم راغب بن زلمود بن ىاشم
الطباخ احلليب (ت2292ىػ 2101/ـ)،اعالـ النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،تعليق  :دمحم كماؿ( ،حلب ،دار القلم العريب للنشر،
2411ـ) 302 :9.؛ أبن العدمي ،زبدة احللب(مقدمة احملقق)29 :2 ،؛ أضبد ،أبن العدمي مؤرخان ،ص.21
( )1أبن العدمي،زبدة احللب(،مقدمة احملقق).29 :2 ،
( )4أبن كثَت ،البداية كالنهاية.010 :23 ،
( )22ادلصدر نفسو.010 :23 ،
ست مدارس بناىا الزنكيوف يف حلب،أبو احلسُت دمحم بن اضبد الكناين ابن جبَت،
أجل ادلدارس يف حلب ،كىي كاحدة من َّ
( )22كىي من ى
(ت629ىػ 2021/ـ)،رحلة ابن جبَت( ،بَتكت ،دار صادر ،د.ت) ،ص .001
( )20كىي ادلدرسة األصيلة يف حلب ،كبنيت يف عهد ادللك العادؿ نور الدين زلمود يف حلب،ككجد يف أعلى ً
أحد جدراهنا لوحة حجرية
ي
كتبها أبن العدمي بنفسو ،كقد ىتوٌىل بنائها القاضي فخر الدين ابو ادلنصور دمحم بن عبد الصمد بن الطرسوسي احلليب،أيب ذر احلليب سبط
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ذكره
إذ كاف ٌ
يدرس العلوـ اليت تعلمها كىي علوـ القرآف كالسنة كالفقو  .كقد علت مكانة أبن العدمي يف حلب كذاع ي
ً
اطالعو
لدل ملوؾ الدكؿ اجملاكرة يف الشاـ كاخلليفة يف بغداد ،ككاف كلما زار بلدان أصبحت مكتباهتا ككاثئقها ربت
ً ً ً ً()26
ً ً()21
عما تقدـ فإف أبن العدمي قد نبغ يف اجلانب اإلدارم كالسياسي أيضان
كتصرفو  ،فأفاده ذلك يف أتليفو لكتبو  .فضالن ٌ
()21
مثل احلضارة العربية
لذلك فقد كصل إىل مرتبة كزير ،كمل يشغلوي ذلك عن كتاابتو لذلك فقد كصف أبنو خَتي من ى
كالثقافة الشامية قبل دخوؿ ادلغوؿ إىل حلب( .)21أما بعد دخوؿ ادلغوؿ بقيادة ىوالكو إىل حلب يف العاـ
(2014/611ـ) فقد ىاجر أبن العدمي إىل دمشق مث غزة مث القاىرة ،كبعد انتصار ادلسلمُت على ادلغوؿ يف معركة(عُت
جالوت) يف العاـ (611ق2062/ـ) عاد أبن العدمي إىل دمشق مث حلب كعرض عليو ىوالكو منصب قاضي حلب
فرفض ذلك كعاد إىل القاىرة كبقي فيها حىت تويف يف العاـ(662ق2060/ـ)(.)24

_كتبو:

ب عديدة منها ما ىو مفقود كمنها ما ىو حاضر ،فادلفقود منها:
كاف ألبن العدمي يكتي ه

 .2كتاب األخبار ادلستفادة كىي يف ذكر بٍت جرادة :كضع أبن العدمي تلبيةن لرغبة ايقوت احلموم ألنو أراد أف يًتجم
ألبن العدمي كأسرتو(.)02

أبن العجمي(ت119ىػ 2914/ـ)،كنوز الذىب يف اتريخ حلب ،ربقيق :شوقي شعث كفاحل الب ٌكور( ،حلب ،دار القلم العريب،
2921ىػ 2446 /ـ).392_334 :2 ،
( )23أيب الفضل دمحم بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن الشهاب غازم احلليب ادلعركؼ أببن الشحنة(ت142ىػ2911 /ـ) ،الدر ادلنتخب يف اتريخ
شللكة حلب ،تقدمي عبد هللا دركيش(،دمشق،دار الكتاب العريب2419،ـ)،ص .223
( )29قطب الدين أيب الفتح موسى بن دمحم بن أضبد اليونيٍت ،ذيل مرآة الزماف (حيدر آابد  211 :0 ،)2419 :؛أضبد ،أبن العدمي مؤرخان،
ص.02
( )21مشس الدين دمحم بن اضبد بن عثماف الذىيب (ت191ىػ 2391/ـ) ،سَت اعالـ النبالء ،ربقيق  :شعيب االرنؤكط كدمحم نعيم
العرقسوسي(،بَتكت ،الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع2900 ،ىػ 0222 /ـ) .011 :00 .
( )26الطباخ ،أعالـ النبالء961- 961 :9 ،؛ أبن العدمي ،زبدة احللب(،مقدمة احملقق).21 :2 ،
( )21ادلصدر نفسو(،مقدمة احملقق).21 :2 ،
( )21ادلصدر نفسو(،مقدمة احملقق).23 :2 ،
( )24شهاب الدين عبد الرضبن بن امساعيل بن ابراىيم بن عثماف ادلقدسي الشافعي أبو شامة(ت661ىػ2061/ـ) ،تراجم رجاؿ القرنُت
السادس كالسابع ادلعركؼ ابلذيل على الركضتُت ،تعليق :ابراىيم مشس الدين(،بَتكت،دار الكتب العلمية2900،ق 0220 /ـ)،ص
332؛ خَت الدين الزركلي،األعالـ( ،بَتكت ،دار العلم للماليُت.000 :9 ،)0220 ،
( )02ايقوت شهاب الدين بن عبد هللا احلموم (ت 606ىػ2001/ـ)،معجم األدابء(،بَتكت،دار الًتاث العريب ،د.ت).31 :26 ،
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.0

ً
تاب اترخيي ،صنفو للملك األشرؼ موسى األيويب موسى بن
كتاب ضوء الصباح يف احلث على السماح :كىو ك ه
العادؿ(639_142ق2031_2249 /ـ) صاحب ادلدف اجلزرية(.)02
ً
كعلوم ًو ككصف آدابًًو ك ً
كتاب يف اخلط ً
كطركس ًو :كقد كضعو لتوضيح فن اخلط كأصولًًو ،كىو من كتب اخلط
أقالم ًو
العريب ً
كعلوم ًو ،فضالن عن أنو يضم احلديث كاحلكم(.)00
كىو من مؤلفاتًًو ادلخطوطة.
كتاب تذكرة أبن العدمي :كقد ذكر ً
فيو أحسن ما قرأه من النوادر كاألشعار كاألخبار كاحلوادث التارخيية(.)03
كتاب بلوغ اآلماؿ شلا حول الكماؿ :كىو من الكتب االدبية ،كيضم رلموعة من القصائد كادلوشحات اليت يرتًٌبت
حسب احلركؼ اذلجائية(.)09

.2
.0

كتاب خصوي ابألعشاب(.)01
كتاب الوصلة إىل احلبيب يف كصف الطيبات كالطيب :كىو ه
خصو أبخبار األبناء ككيقية التعامل معهم ،كأىداه للملك الظاىر غازم دبناسبة
كتاب الدرارم يف ذكر الذرارم :كقد ٌ
كالدة إبنو ادللك العزيز(. )06
كتاب اإلنصاؼ كالتحرم يف دفع الظلم كالتجرم عن أيب العالء ادلعرم ،كقد ألفو للدفاع عن أيب العالء ادلعرم ضد
من اهتموه ابإلحلاد (.)01
تب خب ًطًٌو ،كىو من أضخم يكتبًو ،كقد اختص بتاريخ حلب،كمن ادلرجح أنو
كتاب بغية الطلب يف اتريخ حلب :كيك ى
أمساًه بغية الطلب ألنو كضع فيو األخبار الكثَتة كالدقيقية عن مدينة حلب ،كطوبوغرافيتها ،كسكاهنا .كقد كضعو
تلبية للظاىر غازم أمَتىا(.)01

.3
.9
.1
.6

أما كتبِ ِو ادلطبوعة ،فهي:

.3
.9

( )02دمحم بن شاكر الكتيب(ت169ق2363/ـ) ،فوات الوفيات ،ربقيق إحساف عبد القدكس( ،بَتكت ،دار صادر ،د.ت).201 :3،
( )00احلموم ،معجم األدابء91 :26 ،؛ أضبد ،أبن العدمي مؤرخان ،ص.12
( )03احلليب ،أعالـ النبالء.949 :9 ،
()09كارؿ برككلماف ،اتريخ االدب العريب( ،القاىرة ،مطبعة دار ادلعارؼ2419 /ـ)11 :6 ،؛ أضبد ،أبن العدمي مؤرخان ،ص .12
( )01أضبد ،أبن العدمي مؤرخان ،ص.12
( )06الكتيب ،فوات الوفيات.201 :3 ،
( )01ادلصدر نفسو201_201 :3 ،؛ أضبد ،أبن العدمي مؤرخان ،ص.12
()01عماد الدين امساعيل بن دمحم صاحب ضباه أيب الفداء(ت130ىػ 2332/ـ) ،ادلختصر يف اخبار البشر ،تعليق :زلمود ديوب( ،بَتكت،
دار الكتب العلمية ،منشورات دمحم علي بيضوف2921 ،ىػ 2441 /ـ)230 :0 ،؛ أضبد ،أبن العدمي مؤرخان ،ص11؛ أبن العدمي ،زبدة
احللب( ،مقدمة احملقق).21 :2 ،
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الطلب ،لذلك يمسٌ ىي األكؿ البغية
 .1كتاب زبدة احللب من اتريخ حلب :يعد الكتاب منتزع كمستخلص من كتاب بغية
ي
لضخامتو كمشولًو كما سبق ذكره ،)04(،يف حُت يمس َّي الثاين زبدة احللب ألف الزبدة ىي ادلختصر كاخلالصة( .)32إالٌ أف
منهجية األكؿ زبتلف عن منهجية الثاين ،فبغية الطلب يضم تراجم للشخصيات احللبية ،كمن جاء إىل حلب من
خارجها كحسب احلركؼ اذلجائية دكف ذكر األعواـ اليت جاؤكا فيها ،أك ذكر أعواـ احلوادث ،يف حُت كاف يف زبدة
ً
يخ
كر ألخبار حلب كدكذلا كما يتعلق هبا كفق ادلنهج احلويل( .)32كالكتاابف مها من ادلصادر ادلهمة يف اتر ً
احللب ذ ه
حلب.
ً ً
الدىاف كطيبًع بدمشق يف ثالثة أجزاء ،نشر اجلزء األكؿ يف دمشق يف العاـ(
يح ٌقق كتاب زبدة احللب من قبل سامي ٌ
2412ـ) ،كني ًشر اجلزء الثاين يف دمشق يف العاـ (2419ـ) ،فيما ني ًشر اجلزء الثالث يف دمشق أيضان يف العاـ
(2461ـ)(.)30
و
أحداث كتداكلت عليها الدكؿ يف زبدة
مر عليها من
لقد حرص أبن العدمي على تغطية اتريخ مدينة حلب كما َّ
احللب ،ككاف ذلك ضمن أألجزاء الثالثة للكتاب ،فبدأ بسرد أحداثها منذ التاريخ القدمي مث التاريخ األسالمي كفتح حلب
كأكؿ من ملكها  ،كانتهاءن هبزدية التتار نتيجة مقاكمة احللبيُت يف العاـ (692ق2093/ـ).
تضمن اجلزء األكؿ اتريخ حلب منذ قدمي الزماف،كأف أسم حلب ىو عريب ،كأيطلًق عليها ىذا األسم ألف أبراىيم
كاف كرديان كمضيافان ،كخالؿ كجوده يف منطقتها كابلقرب من أحد تلوذلا كاف يضع حاجياتو الثقيلة ابلقرب من ذلك التل،
ًً
ً
ً
ابلقرب من ذلك التل كاف جيمع ال ًرعاء يف
ككاف يبي ُّ
كمقاموي
ث ًرعاءه إىل هنر الفرات الذم تيط ٌل ادلدينة على ساحلو الغريب ،ى
طاؽ ذلك التل كمعهم األبقار كاألغناـ كادلاعز ،ككاف الفقراء أيتوف ً
نً ً
إليو لينالوا من بً ًرهً،فكاف أيمر ال ًرعاء ً
حبلب أغنامهم
ٌ
إن إبراىيم حلب" كأيتوف ً
كأبقارىم طريف النهار ،كنقلً ًو إىل أطراؼ التل ،فإذا ىًمسع الفقراء بذلك قالواَّ " :
إليو( .)33فبدأ
اجلزء األكؿ هبذا اخلرب كانتهى أبخبار العاـ (102ق2201/ـ) كىو العاـ الذم انتهت ً
فيو دكلة األراتقة يف حلب كتوجهت
جيوش األمَت عماد الدين زنكي إلمتالكها بعد ادلوصل .أما اجلزء الثاين فقد تضمن حوادث األعواـ (2261/911ـ)
حىت العاـ(164ق2219 /ـ) ،إذ تناكؿ يف ىذا اجلزء مشاؿ سوراي كليس حلب فقط ،ألنو ضمنو دكلة بٍت مرداس ،كالدكلة

( )04كماؿ الدين ايب القاسم عمر بن اضبد بن ىبة هللا أبن العدمي(ت662ىػ 2060/ـ)،بغية الطلب يف اتريخ حلب ،ربقيق :سهيل زكار،
(بَتكت ،دار الفكر ،د.ت).9321 :22 ،
( )32ادلصدر نفسو9321 :22 ،؛أضبد ،أبن العدمي مؤرخان ،ص12؛ أبن العدمي ،زبدة احللب( ،مقدمة احملقق).02 :2 ،
( )32ينظر صهيب حازـ عبد الرزاؽ ،العالقات بُت ادلوصل كحلب يف عصر األاتبكية الزنكية (114_102ق2213_2201/ـ) /اطركحة
دكتوراه غَت منشورة(،جامعة ادلوصل ،كلية الًتبية للعلوـ اإلنسانية ،قسم التاريخ2931 ،ق0221/ـ)(،ادلقدمة) ص.6
( )30أبن العدمي ،زبدة احللب( ،مقدمة احملقق).02 :2 ،
( )33ادلصدر نفسو(،مقدمة احملقق).33 :2 ،
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العقيلية ،كالسلطاف السلجوقي ملك شاه(911-961ق2243-2213/ـ)،كرضواف بن تتش (121-911ق-2249/
2223ـ) ،كألب أرسالف بن رضواف (121-121ق2229-2223 /ـ) ،كأيلغازم بن أرتق(126-122ق-2221/
2200ـ)،كعماد الدين زنكي مؤسس الدكلة الزنكية(192-102ق2296-2201/ـ) ،كنور الدين زنكي (-192
164ق2213-2296 /ـ) حىت كفاتًو .أما اجلزء الثالث فقد بدأ ابلعاـ (164ق) كخالفة ادللك الصاحل أمساعيل(-164
111ق2212-2213/ـ) بن ادللك العادؿ نور الدين زلمود لو ً
الدهً بعد كفاتًو ،كقياـ دكلة السلطاف صالح الدين األيويب
(114-164ق2243-2212/ـ) بعد كفاة ادللك نور الدين زلمود كانتهى ابلعاـ (692ق2093/ـ) كعهد ادللك
الناصر بن العزيز األيويب (611-639ق2062-2031/ـ) كىزدية التتار.
يتطرؽ إليها يف اجلزء األكؿ من زبدة احللب ،بل ذكرىا يف اجلزئُت الثاين
ٌأما عن مدينة سنجار فإف أبن العدمي مل َّ
كالثالث ،كقد بلغ عدد النصوص اخلاصة بسنجار شبانية كعشركف نصان ،كقد عرفها أبهنا":مدينةٌ مشهورة من مدن اجلزيرة
(ويقصد هبا اجلزيرة الفراتية) بينها وبني ادلوصل ثالثة أايم ،وىي يف ِ
جبل ٍ
حلف ٍ
عال"(.)39

ومن موارد أبن العدمي يف أخبار سنجار:

ً .2
كتاب ذيل اتريخ دمشق ألبن القالنسي :كقد أفاد منو أبن العدمي يف أخبار سنجار كعالقتها ابدلوصل يف العصر
الزنكي كربديدان يف عهدم األمَت عماد الدين زنكي مؤسس الدكلة الزنكية ،كأبنً ًو ادللك العادؿ نور الدين زلمود ،إذ
تويف أبن القالنسي يف العاـ(111ق2262/ـ) ،أم يف عهد ادللك نور الدين زلمود.
 .0استعاف أبن العدمي بكتاب معجم البلداف للحموم يف تعريف ادلدف كاألماكن حُت كركدىا يف النصوص اخلاصة
بسنجار.
 .3كتاب الكامل يف التاريخ ألبن األثَت ،كقد أفاد منو أبن العدمي يف يك ًٌل ما يتعلق دبدينة سنجار ،كما طرأ عليها من
أخبا ور تتعلق أبمرائها كعالقاهتا السياسية مع غَتىا من ادلدف ،ككتابو اآلخر اللباب يف هتذيب األنساب ،لتحرم
ادلوضوع ذاتًو.
أنساب الشخصيات ادلوجودة يف الكتاب يف
ً
 .9بغية الطلب يف اتريخ حلب ،فمن ادلرجح أف أبن العدمي قد نقل أخبار كتاب زبدة احللب من كتابو بغية الطلب يف
اتريخ حلب( ،)31كىذا فيما خيص الشخصيات احللبية كالواردة يف إىل حلب كاليت ذكرىا يف زبدة احللب ،إذ أف بغية
الطلب اختص أبخبار الشخصيات كتراصبها ،لكنو مل يلتزـ ابدلنهج احلويل فيو ،إالٌ أنوي التزـ ابدلنهج احلويل يف زبدة
احللب ككما ذي كًر سابقان.
 .1سبط أبن اجلوزم ،مرآة الزماف يف اتريخ األعياف ،كقد افاد منو ابن العدمي يف توثيق االخبار التارخيية.
( )39احلموم شهاب الدين ايب عبد هللا بن عبد هللا ايقوت(ت606ىػ 2004 /ـ) ،معجم البلداف ،تصحيح  :دمحم امُت اخلاصلي( ،القاىرة،
مطبعة دار السعادة2426 ،ـ) 041/3 ،؛ أبن العدمي ،زبدة احللب.046: 0 ،
( )31أبن العدمي ،بغية الطلب2021 :3 ،؛ أبن العدمي ،زبدة احللب(،مقدمة احملقق).02 :2 ،
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 .6أبو الفداء ككتابو ،ادلختصر يف أخبار البشر ،أفاد منو أبن العدمي أيضان يف توثيق األخبار التارخيية.
كما نقل أبن العدمي من ً
بعض احللبيُت الذين كتبوا عن اتريخ حلب كمنهم:
علي بن عبد هللا بن أيب جرادة كىو شاعر كلو كتاب (اتريخ ملوؾ حلب) نقل منو أبن العدمي بعض ادلعلومات
اخلاصة بسقوط الدكلة ادلرداسية كاألكضاع الداخلية دلدينة حلب( ،)36ككتب أبن أيب طيء (ت632ق2033/ـ) ،كمنها
كتاب (معادف الذىب يف اتريخ حلب)(.)31
ٌأما ادلؤرخوف الذين جاءكا بعد أبن العدمي كنقلوا عنو فهم:
أبن شداد(ت619ق2011/ـ) يف كتابو األعالؽ اخلطَتة( ،)31إذ جلأ إليو يف تعريف ً
مدف حلب اليت تناكذلا يف
كتابًًو(،)34كنقل عنو أبن الشحنة(ت142ىػ2911 /ـ) يف الدر ادلنتخب يف اتريخ حلب ،يف ذكر حلب كتسميتها حلب
ككصفها ابلشهباء ،إذ يقوؿ الطباخ احلليب عن أبن الشحنة يف كتابو أعالـ النبالء يف اتريخ حلب الشهباء:
" قال يف الباب الثاين من الدر ادلنتخب :قال كمال الدين بن العدمي :قرأت يف كتاب اجلامع للتاريخ ادلتضمن ذكر
مبتدأ الدول ومنشأ األمم ومواليد األنبياء وأوقات بناء ادلدن وذكر احلوادث شلا عين جبمعو أبو النصر حيىي بن جرير

الطبيب التكرييت النصراين من عهد آدم إىل دولة بين مروان.)92("...

اثنياً_ ادلتغريات السياسية بني ادلوصل وسنجار يف عصر الدولة الزنكية.

_1خضوع سنجار حلكم األمراء الزنكيني.

لقد ضمن أبن العدمي كتابو النصوص اخلاصة بسنجار كمنها مواقفها من ادلوصل بدءن أبخبار الدكلتُت السلجوقية
كاألرتقية كربديدان يف العامُت الذين شهدا بدأ الغزك الصلييب على ادلنطقة العربية ،إذ بدأ بذكر انضماـ أرسالف اتش
صاحب سنجار ،إىل حلف مكوف من كربوقا صحاب ادلوصل كعبوره إىل الضفة الغربية من الفرات لقتاؿ الصليبيُت
كاجتماعو بدقاؽ بن تتش صاحب دمشق كطغتكُت( )92كجناح الدكلة صاحب ضبص كسكماف بن أرتق يف العاـ
(942ق2241/ـ)( .)90فهذا النص يؤكد كقوؼ سنجار مع ادلوصل اىل جانب الشاـ على السواء.

( )36ادلصدر نفسو.12_4 :0،
( )31ادلصدر نفسو(،مقدمة احملقق).23 : 2،
( )31ادلصدر نفسو(،مقدمة احملقق).23 :2 ،
( )34أبن شداد ،األعالؽ اخلطَتة.96 :2 ،2،
( )92احلليب ،أعالـ النبالء.12 :2 ،
( )92طغتكُت :أمَته تركماين كأصبح صاحب دمشق ،ابن العدمي،زبدة احللب. 200_202 : 0 ،
( )90ادلصدر نفسو.233 :0 ،

()048

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

كشلا يضفي أمهيةن سياسية على سنجار ىي كقوعها على الطريق بُت ادلدينتُت الزنكيتُت الكربتُت ادلوصل كحلب،
فالذم يقصد ادلوصل من حلب أك حلب من ادلوصل البد لو من أف دير بسنجار( .)93كيف ضوء كتابو ،كنصوصو اخلاصة
ابلدكلة الزنكية بدأ أبخبار سنجار يف احلقبة اخلاصة بنور الدين زلمود يف حلب من خالؿ النص الذم ذكر رجوع صالح

الدين الياغسياين( )99من حلب اىل ادلوصل من خالؿ قولو نقالن عن أبن القالنسي" :وتفرق الناس يف فرقتني فأخذ
صالح دمحم بن أيوب اليغسياين نور الدين زلمود بن ااتبك وعسكر الشام ومضوا إىل الشام فملك حلب ومحاة

وحران ومحص ومجيع ما بيد أاتبك من الشام واستقر بو .وسران حنن مع ادللك وعساكر داير ربيعة فطلبنا
ومنبج ّ
()91
ادلوصل فوصلنا إىل سنجار"  ،فهي دبثابة الطريق ادلتوسط بُت ادلوصل شرقان كاجلزيرة كالشاـ غرابن ،لذلك فقد كاف
دكر كبَت يف سياسة الدكلة الزنكية كديكن اعتبارىا ادلدينة الرابعة بعد ادلوصل كحلب كدمشق يف أمهيتها بُت ادلدف
لسنجار ه
الزنكية ،ككاف للزنكيُت كاأليوبيُت من بعدىم رغبةن يف امتالكها بعد أمتالؾ ادلدف الثالثة ادلذكورة ،فكلُّ من ديتلك حلب أك
دمشق أك كليهما يسعى المتالؾ سنجار كوسيلة للوصوؿ إىل ادلوصل ،كمن ديتلك ادلوصل يسعى المتالؾ سنجار كوهنا
نقطة ضباية للموصل كتعز هيز لقوهتا .فبعد كفاة أمَت ادلوصل سيف الدين غازم األكؿ بن عماد الدين زنكي يف العاـ
(199ىػ2294 /ـ) توىل أخوه األمَت قطب الدين مودكد حكم ادلوصل ،فيما كاف اخوه األكرب ادللك نور الدين زلمود
حيكم حلب ،كقد سعى االثناف حلكم سنجار ،ككاد النزاع أف يقع بُت األخوين على حكم سنجار ،إذ أف موقف ادللك
نور الدين زلمود يف امتالؾ سنجار كاف أقول من موقف قطب الدين ألنو األكرب أكالن ،كألف كالء صاحب سنجار عبد
ادللك ادلقدـ كاف لألمَت سيف الدين غازم كمن بعده للملك نور الدين زلمود كليس لألمَت قطب الدين مودكد(،)96
لذلك فقد راسل أبن ادلقدـ ادللك نور الدين زلمود يطلب منو القدكـ إىل سنجار كامتالكها ،كقد ذكر أبن العدمي ذلك
من خالؿ النص اآليت ":وفيمن كاتبو ادلقدم والد مشس الدين دمحم ،وكان بسنجار ،فكتب إليو يستدعيو ليتسلم
سنجار .فسار جريدةً يف سبعني فارساً من امراء دولتوِ فوصل سنجار ِرلداً،يف ظاىر البلد ،وأرسل إىل ادلقدم يعلمو
فسري من حلق أابه يف الطريق ،وأعلمو
بوصولو ،فرآه الرسول وقد سار على ادلوصل ،وترك ولده مشس الدين ابلقلعةَّ ،

( )93ادلصدر نفسو.014 :0،
( )99أحد يح ٌجاب األمَت عماد الدين زنكي ،أبن االثَت ،الكامل.091 :4 ،
( )91أبو يعلي ضبزة أبن القالنسي (ت111ىػ 2262/ـ)،ذيل اتريخ دمشق( ،القاىرة ،مكتبة ادلثٌت ،د  .ت) ،ص 016؛أبن العدمي .زبدة
احللب.014:0،
ث ابنو
ككَّر ى
( )96ككاف سيف الدين غازم قد استخلف عبد ادللك ادلقدـ على سنجار كىو شلن كانوا يف خدمة السلطاف السلجوقي مسعود ،ى
مشس الدين من بعده يف منصبو أمَتان على سنجار ،أبن االثَت ،الباىر،ص .41
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بوصول نور الدين ،فعاد إىل سنجار ،وسلمها ِ
إليو ،وأرسل إىل قرا أرسالن ،صاحب احلصن يستدعيو دلود ًة كانت

بينهما"(.)91

أما يف ادلوصل فقد كاف أمَتىا قطب الدين مودكد يستعد لتسلم سنجار بتأييد من كزيره صباؿ الدين
األصفهاين( ،)91كصاحب قلعتو زين الدين كوجك بن بكتكُت( ،)94كىذا ما كاف ال يركؽ لعبد ادللك ادلقدـ ،كقد قاؿ أبن
العدمي يف ذلك ":ودلا مسع قطب الدين والوزير مجال الدين ،وزين الدين ابدلوصل ،مجعوا العساكر ،وعزموا على قصد

سنجار وساروا إىل تل أعفر"( ،)12كلكن مكانة ادللك نور الدين زلمود كانت زلفوظة لدل أخيو قطب الدين مودكد
كمستشاريو ،ككذلك مكانة قطب الدين لدل نور الدين ،لذلك كابلرغم من طموح األثنُت قي احلصوؿ على سنجار إالن
ً
امتالؾ قطب الدين لسنجار كالرحبة( )12كاجلزيرة يكلِّها ابستثناء الرىا فهي للملك نور الدين زلمود كمعها
أف اتفاقان مت على
فوفٍّق بينهما على أن يسلم سنجار إىل قطب
الشاـ كلِّو ،إذ ذكر أبن العدمي ذلك قائالن" :وسار إىل نور الدين بنفسوُ ،
الدين ويتسلم الرحبة ،ويستقل نور الدين ابلشام مجيعو ،وقطب الدين ابجلزيرة ما خال الرىا ،فإهنا لنور الدين"(.)10

ترسخ من خالؿ ىذا األتفاؽ أكثر من ادلاضي منذ
فمن خالؿ ىذا النص يتضح أف احلكم الزنكي لسنجار قد ٌ
رحيل األمَت عماد الدين زنكي مؤسس الدكلة الزنكية،السيما ادلوصل فقد أصبحت اتبعةن ألمَتىا قطب الدين مودكد كمن
بعده ألبنائو كأحفاده.
فبعد كفاة األمَت قطب الدين مودكد يف العاـ (161ق2212/ـ) أصبحت سنجار ربت حكم أبنو عماد الدين
الثاين ،كمن بعده أبنائو كأحفاده حىت هناية الدكلة الزنكية(.)13

 -2اخلالف السياسي بني ادلوصل وسنجار بعد نور الدين وقطب الدين:
( )91زبدة احللب.041_046 :0 ،
( )91كزير األمَت عماد الدين زنكي كمن بعده أبنائو سيف الدين غازم كقطب الدين مودكد أمراء ادلوصل ،ككاف نعم ادلستشاركالوزير ،أبن
االثَت ،الباىر ،ص .11_19
( )94انئب قلعة ادلوصل يف عهد عماد الدين زنكي ،ادلصدر نفسو ،ص.12
( )12زبدة احللب.041 :0 ،
( )12من أعماؿ حلب ،ابو القاسم علي بن احلسن بن ىبة هللا بن عبد هللا الشافعي أبن عساكر(ت112ىػ2216/ـ) ،اتريخ مدينة دمشق،
(بَتكت ،دار البشَت للنشر كالتوزيع ،د.ت).30:0،
( )10زبدة احللب.041 :0،
( )13أبن األثَت ،الباىر،ص.219
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بعد كفاة قطب الدين مودكد يف العاـ ادلذكور تسلم حكم ادلوصل سيف الدين غازم الثاين األبن الثاين لقطب
الدين مودكد خلفان لوالده( ،)19كتسلم حكم سنجار أبمر ادللك نور الدين زلمود عماد الدين الثاين كىو األبن األكرب
لقطب الدين مودكد ،كقاؿ أبن العدمي عن ذلك" :فلما اجتمعت العساكر سار إىل سنجار فحصرىا ،ونصب عليها
اجملانيق ،وفتحها فسلمها إىل عماد الدين زنكي أبن أخيو ،وجاءتو كتب األمراء ابدلوصل يبذلون لو الطاعة ،وحيثونو

على الوصول إليهم ،فسار إىل ادلوصل( ،)11كقد جرت األمور هبذا الشكل كالتنسيق ،ألف الدكلة الزنكية كانت تعيش
ذركة قوهتا يف عهد ادللك نور الدين زلمود كبعد قدكمو إىل ادلوصل كاإلشراؼ على حكمها كتنظيم أمورىا يف العاـ
(166ق2212/ـ)( .)16كمن الواضح أف تولية أمَتم سنجار كادلوصل من بيت كاحد يؤكد على أمرين:

األول :حرص ادللك نور الدين على إبقاء سنجار أيضان ضمن البيت الزنكي.

الثاين :العالقة اجلغرافية كالسياسية بُت ادلدينتُت كحاجة كلتامها إىل األخرل ،كالعمل على خلق اإلنسجاـ بُت ادلدينتُت،
كفعالن ربقق ذلك يف عهده ،إذ بقيت ادلدينتُت يف استقرار سياسي يف ظل حكم ادللك نور الدين زلمود الذم حكم الشاـ
كحلب كأشرؼ على حكم ادلوصل ،أما بعد كفاتو كظهور األيوبيُت إىل الساحة السياسية كصلاح صالح الدين األيويب يف
احلصوؿ على مكانة نور الدين زلمود كقياـ الصراع بُت الزنكيُت بزعامة سيف الدين غازم كادللك الصاحل امساعيل بن نور
الدين زلمود أمَت حلب من جهة ،كاأليوبيُت بزعامة صالح الدين األيويب( )11من و
جهة أخرل ،فقد أراد أمَت ادلوصل سيف
الدين غازم بن قطب الدين مودكد االستناد إىل أخيو أمَت سنجار عماد الدين بن قطب الدين دلساعدتو يف الوقوؼ بوجو
الزنكيُت لكن عماد الدين رفض مساندة أخيو ،لسببُت:

 _1لتنصيب سيف الدين أمَتان للموصل بدالن منو بعد كفاة كالده قطب الدين.

 _2رغبةن منو يف التعاكف مع صالح الدين األيويب ضد أخيو ،فمضى سيف الدين يف العاـ (112ق2219/ـ) إىل
سنجار كحاصرىا ،كأرسل قوااتن إىل حلب بقيادة أخيو عز الدين مسعود ،كالتحمت مع القوات ادلوجودة حبلب ،فسارت
إىل ضباه كىناؾ كقعت معركة قركف ضباه ،بُت القوات التابعة للدكلة الزنكية من ادلوصل كحلب ،كالقوات التابعة للدكلة
"وأما سيف الدين غازي فإنو مجع عساكِ َرهُ،
األيوبية الفتية بقيادة صالح الدين األيويب ،إذ قاؿ أبن العدمي يف ذلكّ :
وكاتب أخاهُ عماد الدين زنكي صاحب سنجار ،لينزل ِ
إليو بعساكِ ِره ليجتمعا على نصرة ادللك الصاحل ،فامتنع،
( )19أبن العدمي ،زبدة احللب.332 :0،
( )11ادلصدر نفسو.330 :0،
( )16أبن األثَت ،الباىر،ص.213
( )11يوسف بن صلم الدين ايوب بن شاذم ،كادللقب بصالح الدين ،كادلعركؼ بصالح الدين االيويب ،مؤسس الدكلة االيوبية ،هباء الدين أيب
احملاسن يوسف بن رافع بن سبيم أ بن شداد (ت630ىػ2039/ـ)،النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية ،ربقيق :صباؿ الدين
الشيٌاؿ(،القاىرة ،ادلؤسسة ادلصرية للتاليف كالًتصبة2469 ،ـ) ،ص .6
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وكان ادللك الناصر قد كاتبو ،وأطمعو يف ملك ادلوصل ،ألنو الكبري من أوالد أبيو ،فمضى سيف الدين إىل سنجار
وسري عسكراً كثرياً إىل حلب مع ِ
أخيو عز الدين مسعود مع أكرب أُمرائو زلفندار ،فوصل عز الدين إىل
زلاصراً ذلاَّ ،
حلب ،واجتمعت عساكر حلب معو ،وساروا إىل محاه ،فقاتلوىا"(.)11

فمن خالؿ ما تقدـ يتضح لنا ضعف ادلوقف السياسي للدكلة الزنكية بعد كفاة ادللك نور الدين زلمود ،كظهور
اخلالفات يف األسرة الزنكية لدرجة التعاكف من قبل أمَت سنجار مع الدكلة األيوبية ادلنافسة ضد أمَت ادلوصل .كديكن اعتبار
و
ً
خالؼ سياسي طويل األمد من قبل سنجار ضد ادلوصل ،شلا اضطر سيف الدين غازم إىل
مرحلة
ىذه ادلرحلة ىي
زلاصرة سنجار ،لكسر شوكة أمَتىا عماد الدين ،مث قيامو بعدىا بعقد ىدنة قصَتة معو لكسبو إىل جانبو كمنعو من
التحالف مع صالح الدين األيويب ضده .بعد ذلك سبيز موقف صالح الدين األيويب ابلتفوؽ يف العاـ (112ق 2211/
ـ) ،فقاـ حبصار حلب ،كبرزت بوادر معر و
كة أخرل يف األفق لتكو يف حامسة بُت الزنكيُت كاأليوبيُت ،يتضح ذلك من خالؿ
ٍ
حينئذ خطبة ادللك الصاحل"(" ،)14ووصل خرب
النصُت األتيُت" :ونزل ادللك الناصر على حلب زلاصراً ذلا ،وقطع
زلاصر سنجار فصاحل ((عماد الدين)) على ما بيده ،ورحل إىل ادلوصل ،وشرع يف
الكسرة إىل سيف الدين ،وىو
ٌ
مجع العساكر"( . )62فمن خالؿ ىذا النص يتضح لنا موقف سنجار من ادلوصل طيلة سنوات حكم أمَتىا عماد الدين

الثاين.
كبعد االستحضارات اليت قاـ هبا اجلانبُت الزنكي كاأليويب كقعت يف العاـ (112ق2211/ـ) معركة تل السلطاف ،
كىي معركة غَتت رلرايت األمور كنقلت ميزاف القول من الزنكيُت إىل األيوبيُت ،أصبحت الشاـ بعدىا ربت حكم
يبق لدل الزنكيُت سول حلب بيد ادللك الصاحل امساعيل بن ادللك
السلطاف صالح الدين األيويب فضالن عن مصر ،فيما مل ى
نور الدين زلمود كادلوصل كاجلزيرة بيد سيف الدين غازم كسنجار بيد عماد الدين بن قطب الدين كاستمر احلاؿ حىت
العاـ(111ق2212/ـ)إذ تويف سيف الدين غازم أمَت ادلوصل كادللك الصاحل امساعيل فأصبح من الضركرم اإلسراع
ً
بتنصيب أمَتان على حلب ،كلقد أراد أمَت سنجار عماد الدين أف يتوىل ىذا ادلنصب كأجرل مراسالتو مع أىل حلب
()62

لتأييده ،لكن الزنكيُت مل يرضوا بتنصيبو ىو بل مت اإلصباع بينهم كمنهم ادللك الصاحل قبل كفاتو على تنصيب عز الدين

( )11أبن العدمي ،زبدة احللب.03 :3 ،
( )14ادلصدر نفسو.09 :3،
( )62ادلصدر نفسو.09 :3،
( )62عرؼ الحقا بتل السلطاف لنزكؿ السلطاف الب ارسالف عليو ،كماؿ الدين ايب القاسم عمر بن اضبد بن ىبة هللا أبن العدمي (ت662ىػ
2060/ـ)،بغية الطلب يف اتريخ حلب ،ربقيق  :سهيل زكار(،بَتكت ،دار الفكر ،د.ت)2411 : 9،ـ؛ أبن الشحنة ،الدر ادلنتخب،
ص.236
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مسعود بن قطب الدين مودكد شقيق سيف الدين غازم حلرصو على مصَت الدكلة الزنكية( ،)60فتوىل عز الدف مسعود
حكم حلب( ،)63كقد مت اختياره أمَتان على حلب ابلرغم من أف ادلوصل أيضان كانت ربت حكمو بعد كفاة سيف الدين
غازم( )69ألنو األجدر كاألشجع كموضع ثقة سيف الدين كالصاحل امساعيل( )61ابلرغم من زلاكالت عماد الدين كمراسالتو
مع بعض أنصاره دلبايعتو أمَتان على حلب ،كمنهما علم الدين سليماف بن جندر ،كحساـ الدين طماف ،كلكنهما اضطرا
دلبايعة عز الدين مسعود لعدـ كصوؿ عماد الدين إىل حلب ،كقد ذكر أبن العدمي ذلك يف كتابو من خالؿ النص اآليت:
"وأما علم الدين سليمان بن جندر ،وحسام الدين طمان بن غازي ،وأىل احلاضر ،فإهنم راسلوا ((عماد الدين))
فسري
صاحب سنجار ،وكتموا أمرىم و((شاذحبت)) وىو الوايل ابلقلعة ،واحلافظ خلزانتها وادلدبِّر لألمور مع النوريةَّ ،
طمان ،وطلب منهما ادلوافقة يف اليمني لعز الدين ،فماطال ،ودافعا .فلما
إىل علم الدين سليمان ،وحسام الدين ّ
أتخَّر وصول ((عماد الدين)) عليهما وافقا على اليمني لعز الدين"( .)66كنتيجة لبسالة عز الدين مسعود فإف السلطاف
صالح الدين األيويب كبعد أف كاف ينوم ضم حلب لرقعة دكلتو حينما علم أبف عز الدين مسعود أصبح أمَتان عليها قاؿ:

يبق لنا فيها طمع"( .)61كلكن
"دلا بل ((ادللك الناصر)) أخذ عز الدين حلب قال خرجت حلب عن أيدينا و م َ
تنصيب عز الدين مسعود أمَتان على حلب ًِبصباع الزنكيُت ال يعٍت استقرار احلاؿ يف الدكلة الزنكية كىدكء الوضع السياسي
فيها كذلك ألف عماد الدين مل يقنع بواقع احلاؿ بل استمر دبضايقة عز الدين مسعود لتوليو حلب ،كعدـ سبكنو ىو من
كخب ً
تويل حكمها ،كقاـ دبساكمة عز الدين مسعود بتسليمو حلب مقابل سنجار ً
الؼ ذلك فإنو يسلم سنجار إىل السلطاف

فسري إليو أخوه عماد الدين زنكي أبن
صالح الدين األيويب ،إذ قاؿ أبن العدمي يف ذلك ":وأقام عز الدين حبلبَّ ،
مودود ،وقال((كيف ختتص أنت ببالد عمي وإبنو ِ
أمر ال صرب يل عنو)) .وطلب منو تسليم
وِبموالو ،دوين .وىذا ٌ
إليو وأن أيخذ منو سنجار عوضاً عنها .فامتنع عز الدين ،و م جيبو إىل ما أراد فأرسل ِ
حلب ِ
إليو وى ّدده ِبن يسلم

( )60شهاب الدين عبد الرضبن بن امساعيل بن ابراىيم بن عثماف ادلقدسي الشافعي أبو شامة(ت661ىػ2061/ـ) ،الركضتُت يف اخبار
الدكلتُت النورية كالصالحية ،تعليق  :ابراىيم مشس الدين( ،بَتكت ،دار الكتب العلمية0220 ،ـ) 12 : 3 ،؛ أبو الفداء(ت130ىػ
2332/ـ) ،ادلختصر.291 : 0 ،
( )63كىو شقيق سيف الدين كعماد الدين كىم أبناء قطب الدين مودكد ،أبن األثَت ،الباىر ،ص .212
( )69ابن االثَت ،الكامل. 222 _222 : 22 ،
( )61ابن االثَت ،الباىر ،ص  210؛ أبو شامة ،الركضتُت 12 : 3 ،أبو الفداء ،ادلختصر يف اخبار البشر.291 : 0 ،
( )66زبدة احللب.91 :3 ،
( )61ادلصدر نفسو.96 :3 ،
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عليو طائفةٌ من األمراء ِ
((سنجار)) إىل ادللك الناصر فيضايق ادلوصل هبا .فأشار ِ
ِبخذ سنجار منو واعطائو حلب.
وكان أشد الناس يف ذلك ((رلاىد الدين)) ،وىو الذي كان يتوىل تدبريه"(.)61
مل يكن األمَت عز الدين مسعود ليسلًٌم حلب لعماد الدين كلكن مشورة أعوانو كال سيما رلاىد الدين قادياز( )64بذلك
اضطرتو للنزكؿ إىل مشورهتم ،فكانت ادلقايضة على أف يسلًٌم عز الدين حلب كأعماذلا لعماد الدين كيتسلَّم منو سنجار
ٌ
كل ذلك رباشياى من خذالف عماد الدين لو ،كقاؿ أبن العدمي عن عز الدين ":وراسل أخاه ((عماد الدين)) يف
كأعماذلا ك ُّ
يضم بعضها إىل بعض ،ولعلمو أنّو حيتاج إىل اإلقامة ابلشامِ ..،
وقد َم
ادلقايضة بسنجار ،ليتوفَّر على حفظ بالده ،و ُّ
عليو إخوهُ .واستقرت ادلقايضة على ذلك ،وحتالفا على أن تكون حلب وأعماذلا لعماد الدين و((سنجار)) وأعماذلا
لعز الدين ،وأن ُّ ٍ
((طمان)) ،وصعد إىل قلعة
طمان مع عماد الدينّ ،
فسري ّ
كل واحد منهما ينجد صاحبَو ،وأن يكون ّ
وسري عز الدين من تسلَّم سنجار"(.)12
حلب ،وكان معهم عالمة من عز الدين ،فتسلمهاَّ ،

إال أف عز الدين مسعود مل يًتؾ حلب دبأل إرادتو لذلك فقد أراد أف يًتكها لصاحب سنجار بعد أف جيعلها خاكيةن من
كل خَتاهتا ،فسيطر على أمواذلا كاسلحتها ،كخزائن ادللك نور الدين زلمود اليت كانت فيها ،حىت إذا تسلمها صاحب
ًٌ
سنجار كجدىا ليس كما كاف يريدىا ،كقاؿ أبن العدمي ":واستوىل على مجيع اخلزائن اليت كانت لنور الدين ِ
وولده بقلعة

حلب ،وما كان فيها من السالح .)12("...كبذلك أراد األمَت عز الدين مسعود ذبريد حلب من كل مقومات القوة ً
لعلم ًو
()10
ً ًً
كفوض أمر الطفل
طفل صغَت َّ ،
بعدـ قدرة أمَت سنجار يف احلفاظ عليها ،كأبقى فيها أبنو نور الدين أرسالف شاه كىو ه
كقواهتا العسكرية دلظفر الدين كوكبورم(632-163ق-2261/
إىل الوايل ابلقلعة شهاب الدين إسحق كسلَّم ادلدينة ٌ
()13
2030ـ) صاحب أربل،كخرج منها يف السادس عشر من شواؿ من العاـ 111ق 02/شباط 2210ـ قاصدان

( )61ادلصدر نفسو.91 :3 ،
( )64عتيق زين الدين كوجك انئب قلعة ادلوصل ،توىل ادارة قلعة ادلوصل منذ العاـ (112ق2216/ـ) كيف عهدم سيف الدين غازم كعز
الدين مسعود ،أبن االثَت،الباىر،ص.211
( )12ادلصدر نفسو.10 :3 ،
( )12ادلصدر نفسو.12 :3 ،
( )10ادلصدر نفسو.12 :3 ،
( )13مظفر الدين بن زين الدين علي بن بكتكُت ،كالده زين الدين كاف انئبان لقلعة ادلوصل يف عهود عماد الدين زنكي كأبنيو ،سيف الدين
غازم األكؿ كقطب الدين مودكد األكؿ خالؿ األعواـ(163_134ق2261_2299/ـ) ،كىو أم كوكبورم كاف أمَتان ألربل،أبن األثَت،
الباىر.236_231 ،
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الرقة( ،)19أكؿ ما قصد( )11كردبا كاف ذلك ليشعر أمَت سنجار عماد الدين أنو ترؾ أبنو الصغَت يف حلب ألنو ال حيب
ً
كتسليمها لو ،ألنو ليس يكفأن لو.
استقبالو فيها
كحينما مسع السلطاف صالح الدين ابمتالؾ عماد الدين حللب استبشر خَتان كشعر أبهنا ستصبح بيده قريبان بعد أف أيس
منها حينما كانت بيد عز الدين مسعود ككما ذيكًر سابقان ،كقد نقل أبن العدمي قوؿ صالح الدين حُت امتلك عماد الدين

حلب من خالؿ النص اآليت ":ودلّا بل ادللك الناصر حديث حلب وأخ ُذ عماد الدين إايىا ،قال(( :أخذان وهللا
حلب)) .فقيل لو (( :كيف قلت يف عز الدين دلّا أخذىا خرجت حلب عن أيدينا ،وقلت :حني أخذىا عماد الدين
ملك ِ
رجال ومال ،وعماد الدين ،ال ٍ
صاحب ٍ
مال وال رجال!"( .)16كبعد
أخذان حلب؟)) فقال(( :ألن عز الدين ٌ
ُ
()11
دخوؿ عماد الدين إىل حلب يف الثالث عشر من زلرـ من العاـ 111ق 21/ااير 2210ـ  ،كرأل أف خزائنها خاليةن
ندـ على مقايضتها بسنجار ،إذ ذكر أبن العدمي ذلك قائالن ":حيث وصل ووجد خزائنها صفراً من ادلال ،وقلعتها خاليةً
من العدد والسالح واآلالت ،وأنو جياور ((ادللك الناصر)) فيها"(.)11حُت ذاؾ أصبح موقف عماد الدين موقف

ادلتخبط الذم ليس لو قيمة حاكم أك سياسي كامنا طامع كحاسد ألخيو أمَت ادلوصل كحلب سابقان ،فلم يقنع حبكمو
لسنجار ،كساكـ أخاه للحصوؿ على حلب كما سبق ذكره ،فأخذ يًتقب الفرص دلساكمة السلطاف صالح الدين األيويب
اض أخرل ليست مهمة لديو .كمن اجلدي ًر ابلذكر أف عماد الدين قاـ ِبجر و
للتنازؿ عن حلب مقابل إعطائو أر و
اءات إدار وية

"ووىل القلعة (( عبد الصمد بن
سريعة كتنصيب كايل القلعة كالعسكر كاخلزائن كغَتىا ،كذكر أبن العدمي ذلك قائالنّ :
احل ّكاك ادلوصلي))؛ والعسكر ،واخلزائن ،والنظر يف أحوال القلعة إىل رلاىد الدين بزغش .وأنزل ((شاذخبت)) من
عمو...ووىل الوزارة ((هباء الدين أاب الفتح
القلعة .والقضاء ،واخلطابة ،والرائسة ،على ما كان عليو يف أايم أخيو وأبن
ّ

نصر بن دمحم بن القيسراين)) أخا ((موفق الدين خالد))-وزير نور الدين .)14("...-كفعالن كبعد أف أقًتبت ضبلة
السلطاف صالح الدين األيويب من حلب يف صبادل األكىل من العاـ نفسو كإقامتو حوذلا ثالثة أايـ أراد عماد الدين نقض
عهده مع أمَت ادلوصل كعرض على السلطاف صالح الدين األيويب االستيالء على سنجار كإعطائها لو مقابل زبليو عن

( )19الرقة  :كىي مدينة تقع على هنر الفرات من جانبً ًو الشرقي لذلك تي ُّ
حراف ثالثة ٌأايـ ،احلموم،
عد من مدف اجلزيرة الفرايت ،كتبعد عن ٌ
معجم البلداف.61 :3 ،
( )11أبن العدمي ،زبدة احللب.12 :3 ،
( )16ادلصدر نفسو.11 :3 ،
( )11ادلصدر نفسو.19 :3 ،
( )11ادلصدر نفسو.11 :3 ،
( )14ادلصدر نفسو.19 :3 ،
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حلب لو ،كقاؿ لوِ " :
ُعطيك حلب"
إمض إىل سنجار ،وخذىا وادفعها إيل ،وأان أ َ
و
بشكل مباشر بضياع حلب من أخيو األمَت عز الدين مسعود أمَت ادلوصل
عماد الدين زنكي صاحب سنجار أسهم
ً
و
بشكل عاـ ،فبعد أف ضعف أمر عماد الدين الثاين أراد أف يستغل حلب كيعود إىل
بشكل خاص ،كمن الدكلة الزنكية
سنجار فأمر أحد أعوانو أف يذىب إىل صالح الدين ك يطلب منو اخلابور كسنجار كغَتمها مقابل أف يتنازؿ لو عن حلب،
 .فمن خالؿ ىذا يتضح أف

النصُت اآلتيُت " :فاخرج إليو ،وحتدث معو على أن يعطيين اخلابور ،وسنجار؛ وأي شيء قدرت على
كقد كرد ذلك يف ٌ

ان تزداده فافعل ،واطلب الرقة لنفسك"( ،)12كفعالن كاف السلطاف صالح الدين يريد احلصوؿ على حلب بعد حصولو
على دمشق كجاءتو الفرصة مواتية من خالؿ عماد الدين فاتفق مع حساـ الدين طماف رسوؿ عماد الدين على أف تيسلَّم
و
قرر مع ادللك
حلب كأعماذلا إىل صالح الدين ،مقابل سنجار كمدف أخرل ،كقد كرد ذلك يف النص اآليت ":إىل أن ّ
ِ
األموال والسالح( ،)10وأن
أيخذ شيئاً من أمواذلا ،وذخائِ ِرىا ،ومجي ِع ما فيها من
الناصر أن أيخذ حلب وعملها ،وال ُ
لطمان الرقة؛ ويكون مع عماد
يعطي عماد الدين عوضاً عنها :سنجار ،واخلابور ،ونصيبني ،وسروج ،وأن يكون ّ
()13
ً
طماف:
طماف ىو الوسيط بُت عماد الدين كالسلطاف صالح الدين سٌران كعلنان،إذ قاؿ أبن العدمي عن ٌ
الدين"  ،كقد كاف ٌ
خاليا ،ويرتب األمور معو ،وجييء
كل ليلة يف دارهِ ،خارج ادلدينة .وجيتمع ابلسلطان ادللك الناصر ً
" ...فكان يبيت ِّ

إىل عماد الدين ويقرر احلال معو .)19(".....،كابلرغم من رغبة عماد الدين يف تسليم حلب للسطاف صالح الدين كاف
طماف يير ًغٌبو يف ذلك أيضا ،إذ قاؿ لو " :أرى من الرأي يف حلب أن تسلمها إىل ادللك الناصر ،جباىها ،وحرمتها"..،
ٌ
()11
و
 ،كمل يكن احللبيوف يعلموا بشيء عن قرار تسليم حلب من قبل عماد الدين بل كاف تسليمها مفاجئان ذلم ،كدخلها
السلطاف صالح الدين يف العاـ (114ق2213/ـ)( .)16فاستاء احللبيوف من تنازؿ عماد الدين عن حلب ،كقالوا يف ذلك
شعر ذكره ابن العدمي كمنو :
ه
عماد الدي ِن رلنونِ
أحباب قليب ال تلوموين ىذا ُ

( )12ادلصدر نفسو.16 :3 ،
( )12ادلصدر نفسو.66 :3 ،
( )10لقد كرد يف خ ورب سابق أف األمَت عز الدين مسعود أخذ يك َّل أمواؿ حلب كأسلحتها كذخائًًرىا ،كلذلك ندـ عماد الدين على مقايضتها
بسنجار كأراد استعادة سنجار من عز الدين ،ادلصدر نفسو.12 :3 ،
( )13ادلصدر نفسو.66 :3 ،
( )19ادلصدر نفسو.66 :3 ،
( )11ادلصدر نفسو.61 :3 ،
()16ادلصدر نفسو.61 :3 ،
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حلب وزاده ادلوىل نصيب ِ
قايض بسنجا ٍر لقلعة ٍ
ني(.)11
كمنو:

ك من ابي ٍع مشًتي .
وبعت بسنجا ِر قلعة حلب عدمتُ َ
َ
()14
كابع عماد الدين كل مقتنياتو يف حلب للسلطاف صالح الدين االيويب  ،مث عاد إىل بدايتو أمَتاى لسنجار .كيف العاـ
(112ق2211/ـ) أضيف إىل أمالؾ عماد الدين تلعفر أيضان ،بعد أف سبكن السلطاف صالح الدين من السيطرة عليها
()11

كإعطائها لو ،كقد توضح ذلك من خالؿ النص اآليت " :وافتتح ((تل عفر)) فأعطاىا عماد الدين صاحب

سنجار"( . )42كمن اجلدير ابلذكر أنو كمنذ تويل عماد الدين بن قطب الدين سنجار يف العاـ (114ق 2213/ـ) مل
ارث بُت أحفاده منذ ذلك احلُت كحىت هناية الدكلة الزنكية يف العاـ
نكي قوم كبقي حكمها متو ه
يتوالىا ه
أمَت ز ه
(632ق ،)42()2033/كقد اثَّر ذلك على ً
ادلدينة سلبان كسوؼ يؤثًٌر عليها يف األايـ كاألعواـ ادلقبلة.
منذ ذلك احلُت كانت األكضاع السياسية بُت ادلوصل كسنجار مستقرة ،بعد أف
استقل أمرائهما كلّّ دبا ربت يديو ،إالٌ
َّ
ف إذ أف أيمراء ادلوصل اضلسر نفوذىم يف ادلوصل بعيدان عن الشاـ القريبة من مواقع
أف النشاط اجلهادم للزنكيُت توقَّ ى
ادلواجهة مع الصليبيُت ،أما عن الوالء السياسي لسنجار فمنذ تويل عماد الدين حكمها استقلت عن ادلوصل كأصبح
كالئها للدكلة األيوبية الفتية ،كاستمر عماد الدين على ً
هنجو خاضعان للسلطاف صالح الدين األيويب ،كما قاـ دبساندتو يف
جهاده ضد الصليبيُت ،ففي العاـ (119ق2211 /ـ) قامت قوات سنجار ابإلنضماـ لقوات السلطاف صالح الدين
و
ىجمات ضد الصليبيُت(.)40
األيويب لشن
و
خالؼ أك و
احلاؿ نفسو بُت سنجار
إم
نشاط سياسي ،ك ي
استمر الوضع السياسي بُت ادلوصل كسنجار مستقران كمل يشهد َّ
كاأليوبيُت ،ففي العاـ (114ق2243/ـ) تويف السلطاف صالح الدين األيويب( ،)43كيف العاـ (149ق2241/ـ) تويف
()49
تغَتت سياسية األيوبيُت مع
عماد الدين صاحب سنجار  ،فأصبحت أمالؾ األكؿ يف أيدم إخوتًو كأبنائو ،لذلك فقد َّ
( )11ادلصدر نفسو.61 :3 ،
( )11ادلصدر نفسو.61 :3 ،
( )14ادلصدر نفسو.12_64 :3 ،
( )42ادلصدر نفسو.12 :3 ،
( )42أبن األثَت ،الباىر ،ص.242
( )40ادلصدر نفسو220 :3 ،؛ صباؿ الدين دمحم بن سامل صباؿ الدين دمحم بن سامل أبن كاصل (ت641ىػ 2041/ـ)،مفرج الكركب يف اخبار
بٍت ايوب ،ربقيق :صباؿ الدين الشياؿ( ،القاىرة ،ادلطبعة االمَتية 2316ىػ2411 /ـ).011 :10 ،
( )43أيب العباس مشس الدين أضبد بن دمحم بن ايب بكر أبن خلكاف(ت612ق 2010/ـ) ،كفيات األعياف كأنباء ابناء الزماف ،ربقيق :إحساف
عباس( ،بَتكت ،دار صادر2341 ،ق2411/ـ).020_022 :1 ،
( )49ادلصدر نفسو.332 :0 ،
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سنجار ،إذ أنو كيف العاـ (626ق2024/ـ) كرغبةن من ادللك سيف الدين أيب بكر العادؿ األيويب (629-146ق/
2021-2022ـ) شقيق السلطاف صالح الدين يف التقرب من ادلوصل( )41فقد سار إىل سنجار كحاصرىا هبدؼ
ً
األستيالء عليها ،حينذاؾ تدخل مظفر الدين كوكبورم صاحب أربل كحليف أيمراء ادلوصل( )46الزنكيُت للتوسط بُت
العادؿ كقطب الدين بن عماد الدين صاحب سنجار ،لكن العادؿ رفض كساطة األمَت مظفر الدين كوكبورم كقاـ بشن
و
ىجمات على سنجار ،كقاؿ أبن العدمي عن العادؿ  " :ونزل على سنجار زلاصراً ذلا ،وشفع ٍ
إليو مظفر الدين أبن زين
الدين ،يف صاحب سنجار ،فلم يقبل شفاعتو ،)41("...كقاؿ أيضان يف ذلك ":وضايق سنجار وقاتلها يف شهر مجادى

اآلخرة"(.)41

كمن اجلدير ابلذكر أنو كابلرغم من ادلوقف السليب لعماد الدين أمَت سنجار ذباه اخويو سيف الدين كعز الدين
أمَتم ادلوصل فإف نور الدين أرسالف شاه بن عز الدين مسعود سارع لنجدة قطب الدين الثاين بن عماد الدين أمَت
ً
االستيالء عليها ،فمنع العادؿ من االستيالء عليها كإبقاىا لقطب
سنجار بعد إغارة العادؿ االيويب على سنجار كزلاكلتو
الدين .كقد استعاف دبظفر الدين كوكبورم ،كالظاىر بن السلطاف صالح الدين األيويب ،الذم كاف يتظاىر ابلوالء لعمو
العادؿ كلكنو كاف يتعاكف مع أمَت ادلوصل نور الدين أرسالف شاه إلنقاذ سنجار كإبقائها لصاحبها الزنكي ،كقد ذكر أبن
العدمي ذلك يف النص اآليت " :وقام نور الدين بن عز الدين_صاحب ادلوصل_يف نصرة أبن عمو صاحبها ،واتّفق مع

((مظفر الدين)) ،وحتالفا ،وأفسدا مجاعة من عسكر ((ادللك العادل)) ،وراسال ((ادللك الظاىر)) ،على أن جيعالهُ
ِبمسو .وجعل ((ادللك الظاىر)) يداري اجلهتني ،والرسل تتواتر ِ
السكة ِ
السلطان ،وخيطبوا لو ،ويضربوا ِ
إليو من
عم ِو ،وعسكره معو ،ويف الباطن ابلنظر يف ِ
ِ
حفظ سنجار ،ومداخلة ادلواصلة ،وىو
البلدان ،وىو يف الظاىر يف طاعة ّ
ك بيمينو لو ،إال أن أرسل أخاهُ ((ادللك ادلؤيد))،ووزيره ((نظام الدين الكاتب)) إىل عمو،
يظهر لعمو أنو
متمس ٌ
ّ
إطالق سنجار ،وتقرير األم ِر إىل ٍ
ِ
ِ
حالة
يطلبان منو الشفاعة إليو ،يف
معلماً لو أن رسول ادلوصل ،ومظفر الدين ،وصال
ِ
قدومو على ان شفع فيهم ادللك الظاىر ،وأطلق ذلم ((سنجار)) ،واستنزذلم عن
يراىا .....وتوسط احلال عند

((اخلابور)) و((نصبني))"( .)44من ىذا النص يتضح أف ادلوصل كانت حريصةن على بقاء سنجار يف يد صاحبها الزنكي
ابلرغم من ادلواقف السياسية ادلعاكسة من ً
قبل سنجار ذباه ادلوصل ككما اتضح ذلك سابقان.

( )41سهيل طقوش،اتريخ الزنكيُت يف ادلوصل كبالد الشاـ( ،بَتكت ،دار النفائس للطباعة كالنشر كالتوزيع2924 ،ق2444/ـ) ،ص.031
( )46كاف دلظفر الدين كوكبورم مكانةن لدل الزنكيُت ألف كالده كاف انئبان لقلعة ادلوصل كما ذيكًر سابقان.
( )41زبدة احللب.262_262 :3 ،
( )41ادلصدر نفسو.262 :3 ،
( )44ادلصدر نفسو.262 :3 ،
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ذكرهي كحينما شعر صاحب سنجار قطب الدين الثاين بن عماد الدين برغبة األمراء األيوبيُت يف احلصوؿ
كنظران دلا سبق ي
على سنجار عاجالن أـ آجالن فقد اختار التحالف ضدىم ،ففي العاـ (621ق2002/ـ) قاـ ابلتحالف مع أضبد بن علي
بن مشطوب أحد األمراء ادلوالُت لألشرؼ األيويب ،كالذين سبكن أمَت أربل مظفر الدين كوكبورم من استمالتهم للتحالف
معو ضد األشرؼ( )222األيويب( ،)222كمسح لو ابلدخوؿ إىل سنجار كإجاره من األشرؼ األيويب ،كقد كرد ذلك يف النص
اآليت " :وخاف أبن مشطوب ،فسار إىل سنجار ،فاعًتضو وايل نصيبني من جهة ادللك األشرف ،وقاتلو فهزمو،
واستباح عسكره ،وسار إىل سنجار ،فأجاره قطب الدين صاحبِها"( .)220كيف العاـ نفسو قاـ ادللك األشرؼ أبخذ
سنجار من صاحبها قطب الدين كإعطائًًو الرقة عوضان عنها ،كقاـ بدر الدين لؤلؤ(611-621()223ق2014-2022/ـ)
ابالستيالء على تلعفر ،كقد كاف لؤلؤ حليفان للملك األشرؼ األيويب ،كبعد ىركب أبن مشطوب من سنجار كقدكمو إىل
ادلوصل استجار من ادللك األشرؼ األيويب بلؤلؤ فتظاىر لو أنو أجاره ،كلكنو أرسلو إىل ادللك األشرؼ ،كقد ذكر أبن

وعوض صاحبها ((ابلرقة))عنها،
العدمي ذلك يف النص اآليت ":ووصل ((ادللك األشرف)) إىل ((سنجار)) وفتحهاّ ،
وفتح لؤلؤ((تلعفر)) وسلّمها إىل ((ادللك األشرف)) ،واستجار ((أبن مشطوب)) بلؤلؤ ،فأجاره على حكم ادللك
األشرف فيو ،وسلمو أىل ادللك األشرف ،وقيّده يف سنجار .وسار ادللك األشرف إىل ادلوصل ومعو عسكر حلب
فأقام سليماً على ظاىرىا ،حىت أصلح أمرىا مع صاحب(( أربل)) ،وىادنو"(.)229

كيف ىذا العاـ أم (621ق2002/ـ) انتهى احلكم الزنكي يف سنجار كخرج منها آخر أمرائها كىو عمر بن قطب الدين
دمحم بن عماد الدين  ،فسيطر عليها األشرؼ األيويب كأعطى عمر بن دمحم الرقة عوضان عنها فهذا النص يؤكد أف لألشرؼ
ً
شىت ادللك األشرؼ يف
رغبةه يف السيطرة على سنجار ،كيف الوقت نفسو اعتقل ي
أحد خصومو فيها فضالن عن ذلك فقد ٌ
إصالح أمورىا
سنجار ،إذ ذكر أبن العدمي ذلك يف النص اآليت قائالن " :وانفصل ادللك األشرف عن ادلوصل ،بعد
ِ
()221
وشىت ((بسنجار)) ،وقبض على ((حسام الدين بن خشًتين))_ وكان أمرياً من أمر ِاء حلب_لِغد ٍر بلغو عنو" .
ّ

( )222موسى بن العادؿ األيويب ،أبن كاصل ،مفرج الكركب.12 :9 ،
( )222أبن األثَت،الكامل 316 ،؛ طقوش ،اتريخ الزنكيُت ،ص.092
( )220أبن العدمي ،زبدة احللب.214 :3 ،
( )223كىو شللوؾ لنور الدين أرسالف كىو أرمٍت األصل ايل سبكن من الوصوؿ إىل السلطة منذ العاـ(621ق2024/ـ) ،كأصبح كصيان على
األمراء الزنكيُت الصغار أبنو عز الدين مسعود القاىر كأحفاده ،كسبكن من إدارة الدكلة الزنكية ،كمل يكن كالئو ذلا كال ألمرائها لكونو طامعان
يف حكم ادلوصل مستغالن للظرؼ السياسي ككفاة آخر الزنكيُت األقوايء نور الدين أرسالف شاه أبن األثَت ،الباىر ،ص023؛ أبو شامة،
الركضتُت213 :1 ،؛ رشيد عبد هللا اجلميلي ،دكلة االاتبكة يف ادلوصل بعد عماد الدين زنكي 632_102ىػ(،بَتكت ،دار النهضة
العربية للطباعة كالنشر2412 ،ـ) ،ص.214
( )229زبدة احللب.214 :3 ،
( )221ادلصدر نفسو.242 :3 ،
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فمن خالؿ النص اآليت يتضح أف بعض اجلوانب السياسية تكاد تكو يف مشًتكة بُت ادلوصل كسنجار بعد ضعف الوجود
الزنكي يف الثانية ،منذ عهد عماد الدين بن قطب الدين كحىت انتهاء احلكم الزنكي فيها.

اثلثاً_ الوضع السياسي يف سنجار بعد احلكم الزنكي.

لقد سبيزت إدارة سنجار يف العصر الزنكي ابلضعف منذ عهد عماد الدين الثاين بن قطب الدين ،كمل تكن ادلدينة قادرةن
الدفاع عن نفسها دكف االستنجاد ابدلوصل ،كبعد انتهاء النفوذ الزنكي فيها أصبحت موضع تنافس بُت األيوبيُت
على
ً
كبدر الدين لؤلؤ ،بعد أف كاف األيٌوبيوف ىم ادلرشحوف حلكمها ،إال أف ادلستجدات اليت ظهرت يف البيت األيٌويب حالت
بُت ادللوؾ األيوبيُت كبُت حكم ادلدينة ،كمن ذلك:

_1تباين ادلواقف السياسية بني ادللوك األيوبيني.

ات يف العالقات السياسية بُت أبناء السلطاف صالح
يف الوقت الذم انتهى فيو احلكم الزنكي يف سنجار ،ظهرت تطور ه
و
ً
خالؼ بُت ادللكُت األيوبيُت ادلعظَّم عيسى بن العادؿ(609-629ق-2021/
حدكث
الدين األيويب ،كمن ذلك
و
ربالف مع األمَت مظفر الدين
2001ـ) كاألشرؼ موسى أدل إىل جلوء ادلعظَّم يف العاـ (602ق2009/ـ) إىل إقامة
كوكبورم كىو من ذكم النفوذ السياسي يف ادلوصل( )226يقوـ على توجو كوكبورم إىل ادلوصل كتوجو ادلعظم إىل ضبص
ً
إلشغاؿ األشرؼ كمنعو عن الظفر دبدينة أخالٌط( ،)221كقد حدث ىذا ابلفعل ،كحدث نز هاؿ بُت ادلعظٌم كاألشرؼ ،كقد
النصُت اآلتيُت ":واتفق مظفر الدين صاحب أربل وادللك ادلعظّم صاحب دمشق
أشار أبن العدمي إىل ذلك من خالؿ ٌ
فسري ادللك
خيرج ىذا إىل جهة ادلوصل ،وىذا إىل جهة محص ،ليُشغال ادللك األشرف عن أخالطِّ ،
على أن َ
األشرف ،وطلب طائفة من عسكر حلب ليقيم بسنجار ،خوفاً من أن يغتاذلا صاحب أربل"( .)221كمل يستمر ااحلاؿ

على ماىو عليو فقد استقرت األمور بُت األشرؼ كادلعظم إذ عفا األكؿ عن الثاين كعاد إىل سنجار ليشيت فيها( ،)224كىذا
يدؿ على سبسك األشرؼ بسنجار ألهنا الطريق ادلؤدم إىل ادلوصل.

( )226لقد كاف لألمَت مظفر الدين كوكبورم كلمةه مسموعة لدل أمَت ادلوصل عماد الدين بن نور الدين أرسالف شاه ،إذ كاف نصَتان لو ضد
بدر الدين لؤلؤ الذم استوىل على احلكم يف ادلوصل كاضطهد ابناء كأحفاد نور الدين أرسالف شاه األمَت الزنكي القوم األخَت يف
ادلوصل ،أبن األثَت ،الباىر ،ص231؛ أبن كثَت ،البداية كالنهاية.023 :21 ،
( )221خالط أك أخالط :قصبة أرمينية كافرة اخلَتات ،غزيرة ادلياه ،شديدة الربد ،احلموم ،معجم البلداف.931 :0 ،
( )221زبدة احللب.241 :3 ،
( )224ادلصدر نفسو.246 :3 ،
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كمن ادلستجدات ادلهمة اليت انعكست على ادلوصل كسنجار انتهاء الدكلة الزنكية يف العاـ (632ق 2033/ـ ) إذ
قضى بدر الدين لؤلؤ( )222عليها بعد أف اضلاصر نفوذىا يف ادلوصل كاستيالئو على احلكم فيها(.)222

_2هناية الدولة الزنكية يف ادلوصل واستيالء بدر الدين لؤلؤ على احلكم فيها.

بعد استيالء بدر الدين لؤلؤ على احلكم يف ادلوصل يف العاـ (632ق2033/ـ) ،بدأ موقفو من األيوبيُت خيتلف
تظهر بينهما بعد أف سبكن لؤلؤ من ربقيق ما كاف يصبو إليو يف امتالؾ ادلوصل ،ففي
عن السابق ،كبدأت بوادر النزاع ي
()220
دكر
العاـ(631ق2031/ـ) انتفت حاجتو للتحالف مع األيٌوبيُت ،فضالن عن ظهور اخلوارزميُت
الذين كاف ذلم ه
كاضح يف التضييق على األيوبيُت ما أثػٌىر سلبان على اجلانب األيويب ،كقاؿ أبن العدمي عنهم " :وقصدوا بالد ((ادللك
الصاحل أيوب)) ،واغاروا عليها ،ونزلوا على حران وأ ِ
ُجف َل أىلَها.وخاف ((ادللك الصاحل)) ،فاختفى ،مث ظهر
ّ
حران)) ،فخاف
((بسنجار))؛ وحصرهُ ((بدر الدين لؤلؤ))_صاحب ادلوصل_وكان قد ترك ولده ((ادلغيث)) ((بقلعة ّ
و
ٍ
عندئذ
شرذمة من أعوانو"(،)223
من اخلوارزمية ،وسار سلتفياً حنو ((قلعة جعرب)) ،فطلبوه وهنبوه ومن معو ،وأفلت يف

أراد ادللك الصاحل استغالؿ اخلوارزميُت القوة الفتية كاإلستعانة هبم ضد لؤلؤ بعد أف ساءت العالقات بينهم ،فأرسل إىل أبنو
ادلغيث طالبان منو زلالفتهم ،كالقدكـ إليو لص ًٌد لؤلؤ فتم لو ذلك ،فسار ادللك الصاحل ابخلوارزميُت كىزموا عسكر لؤلؤ عن
سنجار( .)229أما يف العاـ التايل (636ق2031/ـ) ،فقد مت اتفاؽ بُت ادللك اجلواد بن مودكد بن ادللك الكامل كادللك
الصاحل أيٌوب على أف يعطي األكؿ إىل الثاين دمشق ،مقابل عانة( )221كسنجار كالرقة كقد متَّ ذلك للصاحل ،أما ادللك
اجلواد فقد سار إىل الرقة لتسلمها فأخرجو اخلوارزمية ،فتوجو إىل سنجار ،كبعدىا إىل عانة ،فاستغل لؤلؤ ذلك كتوجو إىل
سنجار كاستوىل عليها يف (ربيع األكؿ من العاـ 631ق /تشرين الثاين من العاـ 2034ـ) كبقيت ربت حكمو(.)226

( )222قاـ بقتل أبن سيده األمَت عز الدين مسعود القاىر كمن مث قتل األمَت الزنكي األخَت انصر الدين زلمود بن عز الدين مسعود القاىر
كاستيالئو على احلكم يف ادلوصل يف العاـ (632ق2033/ـ)( ،أبن األثَت ،الباىر023 ،؛ أبو شامة،الركضتُت.)213 :1 ،
( )222أبن كثَت ،البداية كالنهاية.023 :21،
( )220الدكلة اخلوارزمية :إحدل الدكؿ الًتكية اليت قامت يف بالد ما كراء النهر يف العاـ (100ق2201/ـ)يف خوارزـ ،كتوسعت يف االراضي
السلجوقيةيف خراساف كقضت على دكلتهم بعد كفاة السلطاف سنجر يف العاـ(110ق2211/ـ)،أبن األثَت ،الكامل يف التاريخ:4 ،
921؛ طقوش ،اتريخ الزنكيُت ،ص.090
( )223زبدة احللب.090 :3 ،
( )229ادلصدر نفسو.093 :3 ،
( )221عانة :من أعماؿ اجلزيرة الفراتية ،تقع بُت ىيت كالرقة ،كىي مشرفة على الفرات ،احلموم ،معجم البلداف.12 :9 ،
( )226ادلصدر نفسو .091 :3
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اخلادتة

لقد اتضح من خالؿ البحث أف أبن العدمي تناكؿ مدينة سنجار يف كتابو زبدة احللب من اتريخ حلب لكوهنا
من مدف اجلزيرة الفراتية ،كقد بدأ بذكرىا ربديدان يف اجلزين الثاين كالثالث من الكتاب لربكز دكرىا السياسي يف األعواـ اليت
و
بشكل
تناكذلا اجلزئُت ادلذكورين ال سيما مواقفها السياسية من ادلوصل ،فهما مدينتاف متجاكراتف ،إذ ظهرت تلك ادلواقف
خاص خالؿ حكم الدكلتُت السلجوقية كالزنكية ،كقد اتضح من خالؿ نصوص الكتاب أف ادلواقف السياسية بُت ادلدينتُت
تباينت ما بُت السليب كاألجيايب تبعان للحاكم ً
كقوتو.
كما اتضح أيضان أف مدينة سنجار كخالؿ احلكم الزنكي للموصل حكمت من قبل العائلة الزنكية كربديدان من
قبل األمَت قطب الدين مودكد بن عماد الدين زنكي كابنو عماد الدين الثاين ك ً
أحفادهً ،ككانت قوة ادلدينة كدكرىا السياسي
ادللحوظ أايـ حكم ادللك العادؿ نور الدين زلمود بن عماد الدين زنكي ،إذ بلغت الدكلة الزنكية يف ادلوصل كالشاـ ك
مابينهما ذركة قوهتا يف عهده ،كمل يتوىل حكمها يف ً
عهدهً سول ً
أخيو قطب الدين مودكد كمن مث عماد الدين الثاين
كحفيده قطب الدين دمحم ،إالٌ أنو كبعد كفاة ادللك العادؿ نور الدين بدأ الضعف يظهر يف إدارة ادلدينة كمل يتوىل حكمها
أمَتان زنكيان قواين حىت هناية الدكلة الزنكية ،حُت ذاؾ أصبحت موضع منافسة بُت األيوبيُت كبدر الدين لؤلؤ.
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