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ملخص البحث:

يتناوؿ البحث عن مدينة سروج وأصل تسميتها ،واألٝتاء اليت عرفت هبا ،وموقعها اٞتغرايف يف اٞتنوب الغريب من مدينة
الرىا ،وحدودىا إذ حيدىا من الشرؽ حراف ومن اٞتنوب قلعة جعرب ومن الغرب تل ابشر ويعاجل البحث أيضاً مصادر ا١تياه
فيها ،ومزروعاهتا مثل الرماف والسفرجل والكمثرى وا٠توخ وغَتىا،كما يتطرؽ عن اترخيها يف العصر اإلسالمي ،وحصار
عياض بن غنم للمدينة يف عهد ا٠تليفة الراشدي عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر ،لكنو مل يتمكن من فتحها ،بسبب حصانتها
وبسالة أىلها؛ ٦تا دفعو للصلح مع أىلها .ويف العهد األموي قاـ ا٠تليفة ىشاـ بن عبدا١تلك بتوطُت ٨تو ستُت ألف عريب
وتركماين يف سهل سروج الشرقي .ويف العهد العباسي ٘تيزت ابزدىارىا ال سيما بكثرة أشجارىا ا١تثمرة .وتعرضت مدينة
سروج للغزو من قبل اإلمربطورية البيزنطية عاـ ٖٔٗىػٜٕ٘/ـ ،وأقدـ الغزاة على قتل عدد كبَتمن سكاهنا وهنبهم ،وعندما
علم سيف الدولة اٟتمداين ٔتا فعلو البيزنطيوف خرج إليهم بقواتو لكنو مل يدركهم.
بقيت سروج ٖتت اٟتكم اإلسالمي منذ عاـ ٔٚىػٖٙٛ/ـ حىت سيطر عليها الفر٧تة الصليبيوف يف هناية القرف
ا٠تامس ا٢تجري /اٟتادي عشر ا١تيالدي ،وكانت ضمن إمارة الرىا الفر٧تية الصليبية اليت أسسها بلدوين األوؿ ،وبقيت
ا١تدينة وماحو٢تا اتبعة للفر٧تة الصليبيُت وجرى إقاموا مؤسساهتم اإلدارية والقضائية فيها ،من ٤تاكم وغَتىا ،وانتزعت ملكية
أراضي سكاهنا الذين أخذوا يعملوف يف أراضيهم كمستأجرين ٢تا ،وفرض عليهم الضرائب أبنوعها كافة واستمرت على ىذا
اٟتاؿ حيت حررىا عماد الدين زنكي من الصليبيُت عاـ ٖٜ٘ىػٔٔٗ٘/ـ.
ويف العهد األيويب ابتت أوضاع ا١تدينة غَت مستقرة بسبب استمرارالصراعات بُت أفراد البيت األيويب ،فتارة ٗتضع
للملك األفضل بن صالح الدين واترة لعمو سيف الدين العادؿ واترة للملك الكامل بن سيف الدين العادؿ واترة أخرى
لألشرؼ بن العادؿ .وبقيت ا١تدينة وجوارىا مثاراً للنزاع بُت أفراد البيت األيويب ،حيت تعرضت للغزو ا١تغويل بقيادة ىوالكو
عاـ ٜٙ٘ىػٕٔٙٔ/ـ ،ومت إرتكاب ٣تزرة يف ا١تدينة من قبل التتار.إىل أف دانت أخَتاً للحكم ا١تملوكي.
الكلمات املفتاحية :سروج ،الفر٧تة ،االيوبيُت ،الصليبيُت.

Abstract
The research discusses the Suruj and continued its name, the names by
which it was known, its geographical location in the south west of the city
of Edessa, and its borders, to the east by Harran, to the south by Qal'at
Ja'bar, and to the west by Tell Basher.
It talks about the history during the Islamic era, and the siege of Iyad bin
Ghanem of the city during the caliphate of Omar bin Al-Khattab, but he
could not conquer it, because of its high defenses and the valor of its
people, which prompted him to make peace with its people. In the Maoist
era, the Caliph Hisham ibn Abd al-Malik settled about sixty thousand
Arabs and Turkmens in the eastern plain of Suruj. In the Abbasid era, it
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was very prosperous, especially with its abundance of trees. The city of
Suruj was invaded by the Byzantine Empire in 952A.D/341 AH, and the
invaders killed and looted its population.
Suruj remained under Islamic rule until the Crusaders took control of it
at the end of the fifth century AH / eleventh century AD, and it was within
the Crusader Emirate of Edessa, which was founded by Baldwin I. In their
lands as tenants, taxes of all kinds were imposed on them and they
continued in this state until Imad al-Din Zangi liberated it from the
Crusaders in 539 AH / 1145 AD.
The conditions of the city were unstable during the Ayyubid era because
of the ongoing conflicts between the members of the Ayyubid house.
Sometimes it was subject to King Al-Afdal bin Salah al-Din, sometimes to
his uncle Saif al-Din al-Adil, and some other times to al-Malik al-Kamil
Ibn Saif al-Din al-Adil and at other times to Ashraf Ibn al-Adil. The city
and its surroundings remained a subject of conflict between the members of
the Ayyubid house until it was subjected to the Mongol invasion led by
Hulagu in 659 AH /1261A.D.and a massacre was committed in Suruj by
the Tatars.

املقدمة

أعلن البااب أرابف الثاين Urban IIقياـ اٟتروب الصليبية يف ٣تمع كلَتموف Clermonالذي عقد يف جنوب
فرنسا يف السابع والعشرين من شهر نوفمر عاـ ٜ٘ٔٓـ ،وكاف ىناؾ عدة أسباب لقياـ اٟتروب الصليبية منها :العامل
الديٍت الذي يعد من العوامل الرئيسة لقياـ اٟترب الصيليبة والذي شكل ضرورة ىامة للسيطرة على البالد اليت ولد فيها
السيد ا١تسيح (عليو السالـ) ،العامل االقتصادي والذي شكل رافعة كبَتة للقياـ هبذه اٟتروب من خالؿ ماشهدتو أورواب
يف تلك الفًتة من أزمة اقتصادية خطَتة سببها كثافة السكاف إذ كاف الطعاـ ٤تركا فظيعا ٞتماىَت أورواب الذين ٖتولوا إىل
أعماؿ العدواف والسلب والنهب ،ىذا اىل جانب رغبة ا١تدف التجارية اإليطالية يف ٖتقيق مكاسب مادية عن طريق نقل
الصليبيُت وا١تؤف ،وأيضا كانت ا١تدف اإليطالية تشًتط على الصليبيُت اٟتصوؿ على شارع وسوؽ وفندؽ وٛتاـ عدا
الضرائب يف كل مدينة تسقط يف قبضتهم ،والدليل على ذلك أف ٕتار البندقية كانوا يقولوف :ط ٨تن ٕتار أوال وبنادقة
اثنياً" أي امهامهم على ما حيققونو من مكاسب اقتصادية .وإىل جانب ذلك طمع األوروبيُت يف خَتات الشرؽ ،فقد أشار
البااب أرابف الثاين يف خطابو إىل الرحيل إىل (أرض اللنب والعسل) ،كذلك أدت طبيعة النظاـ اإلقطاعي يف غرب أورواب
جعلت والفرساف األمراء احملرومُت من األرض بسبب نظاـ اإلرث السائد.
أما العامل االجتماعي فيعود إىل طبيعة اجملتمع األورويب يف العصور الوسطى الذي انقسم إىل ثالث طبقات ىي :طبقة
رجاؿ الدين وطبقة احملاربُت من النبالء والفرساف وطبقة الفالحُت من األقناف ورقيق األرض ،وكانت طبقة الفالحُت ٘تثل
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الطبقة اليت يعمل أفرادىا ليسدوا حاجة الطبقتُت األولُت  .واٟتقيقة أف اآلالؼ يف الغرب األورويب عاشوا يف ظل نظاـ
القرية إذ كانوا يعيشوف يف بيوت من جذوع األشجار ،غطيت سقوفها وأرضيتها ابلقش والطُت ،ومل يكن ٢تا نوافذ ،وأاثثها
متواضع صندوؽ صغَت وبعض األدوات الفخارية وا١تعدنية البسيطة .وكاف اولئك الفالحوف ملزموف أماـ السيد اإلقطاعي
ابلتزامات عدة منها :إنشاء الطرؽ وحفر ا٠تنادؽ وإصالح اٞتسور ،فضال عن الضرائب اليت يدفعها الفالح لسيده مثل
ضريبة الرأس وا١تاشية ،وكاف على الفالح أف يدفع لسيده اإلقطاعي اجورا معينة عندما يطحن قمحو يف طاحونتو أو خيبز
خبزه يف فرنو ويعصر زيتونو وعنبو وتفاحو يف معصرتو .وقد وجد ىؤالء يف اٟتروب الصليبية منفذاً إىل حياة أفضل.
وإىل جانب ذلك كلو كاف يسود اٞتانب اإلسالمي حالة من التمزؽ والتفكك ٦تا ساعد الفر٧تة الصليبيُت على تنفيذ
مشروعهم .إذ أف الصراع بُت ا٠تالفتُت العباسية والفاطمية كاف على أشده.
وٕتدر اإلشارة إىل أف دعوة البااب أرابف الثاين Urban IIإىل ٖترؾ ٚتاعات شعبية غَت منظمة مثل ٚتاعة
جوتشالك ووالًت ا١تفلس وفولكمار وبطرس الناسك اليت سارت يف طريقها ٨تو األراضي ا١تقدسة يف فلسطُت ،وقد أبيدت
اٟتمالت الشعبية على يد األتراؾ السالجقة يف آسيا الصغرى)تركيا اليوـ).

محلة األمراء

شارؾ يف ىذه اٟتملة ٣تموعة من أمراءاإلقطاع ومن بينهم الدوؽ جودفري البويوين ،وبوىيموند النورماندي ،ورديوند
الصنجيلي وبلدوين البويوين ،واتنكرد ،وبلدوين دي بورج،وستيفن كونت بلوا،وروبرت كونت فالندرز ،وروبرت النورمندي
وغَتىم  .و٘تكنت ٛتلة األمراء من أتسيس أربعة كياانت ىي إمارة الرىا وإمارة أنطاكية وإمارة طرابلس و٦تلكة بيت
ا١تقدس الصليبية.
وما يهمنا يف ْتثنا ىذا ىو إمارة الرىا الفر٧تية الصليبية اليت أسسها بلدوين البويوين Baldwin of Bouillon
؛وٓتاصة أنو يتناوؿ مدينة سروج وأعما٢تا اليت كانت تتبع اإلمارة.
تطرؽ إىل
ويتناوؿ ىذا البحث مدينة سروج واألٝتاء اليت عرفت هبا وموقعها وحدودىا وتبعيتها للحكم اإلسالمي ،مث ّ
اٟتديث عن تبعية ا١تدينة للحكم الفر٧تي الصلييب يف عهد األمَت بلدوين البويوين الذي تنازؿ عن اإلمارة ٚتيعها إىل ابن
عمو بلدوين دي بورج الذي حكمها حىت عاـ ٔٔٔٛـ ،وىو العاـ الذي تويف فيو ا١تلك بلدوين األوؿ ،وعندما غادر
بلدوين دي بورج اإلمارة تنازؿ عنها ٞتوسلُت دي كورتيناي األوؿ الذي تويف عاـ ٖٔٔٔـ ٕ٘٘/ىػ وورثو يف حكم اإلمارة
ابنو جوسلُت كورتيناي الثاين الذي حكم استمر حكمو ٢تا حىت ٖتريرىا على يد عماد الدين زنكي عاـ ٗٗٔٔـٖٜ٘/ىػ
وٖترير سروج عاـ ٘ٗٔٔـٖٜ٘/ىػ ،وبعد وفاة عماد الُت زنكي أصبحت سروج من أمالؾ ابنو نور الدين ٤تمود ومن
بعده آلت إىل أمالؾ صالح الدين األيويب ،مث تنازعها أبناء البيت األيويب.
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موقع مدينة سروج:

تقع مدينة سروج( )2يف إقليم اٞتزيرة الفراتية مشاؿ مدينة عُت العرب وتبعد عنها ٙتاين كيلو مًتات،و جنوب غرب مدينة
الرىا ،وىي تعرؼ يف الوقت اٟتاضر ابسم سوروؾ،ولعل اٝتها يرجع إىل اللفظة السراينية .Serujوحيدىا من الشرؽ حراف

ومن الشماؿ الشرقي مدينة الرىا( ،)3ويكتب اسم ا١تدينة ابللغة اال٧تليزية  Serujأو ،SurucوابلفرنسيةSororge
ومن األٝتاء اليت عرفت هبا ا١تدينة عرب اترخيها ،serog , Batne, Osrhone ،أما تسميتها , Batneفتعود إىل
ىجرة السومريُت من آسيا واستقرارىم فيها ويف العهد األشوري ٛتلت اسم Tabartipومن أٝتائها اٟتديثة مدينة

اٟترير( )4و٘تيزت سروج أبهنا مدينة كثَتة ا١تياه والبساتُت وهبا الرماف ا١تفضل والكمثرى وا٠توخ والسفرجل( )5وذكرىا ابن
الفقية إىل جانب نصيبُت* والرىا وٝتيساط وراس كيفا واألرض البيضاء وتقدير خراج مصر الف الف (مليوف) وستمائة
الف درمهوستمائة الف درىم.

()6

الفتح اإلسالمي لسروج وأعماهلا :توجو عياض بن غنم الفهري القرشي( )7يف خالفة عمر بن ا٠تطاب إىل سروج عاـ
ٔٚىػ ٖٙٛ /ـ لفتحها ،وحاصرىا لكنها استعصت عليو ٟتصانتها وبسالة أىلها ،فلم يتمكن يتمكن من فتحها وصاحل

( )2سروج  :على وزف فعوؿ ،بفتح أولو ،من السرج ،وىو من أبنية ا١تبالغة .ايقوت اٟتموي ،معجم البلداف ،جٖ،
ِج الفرس أش ّد عليو السرج .ا١تنجد يف اللغة واألعالـ،الطبعة السابعة
ِج السراج ٔتعٌت أوقده ،و َ
ص ،ٕٔٙوقيل أ َ
أسر ُ
ُسر ُ
والثالثوف،دار ا١تشرؽ ،بَتوتٜٜٔٛـ .وىناؾ من يقوؿ أف سروج نسبة إىل جد إبراىيم ا٠تليل عليو السالـ
( )3انظر ا٠تريطة

( )4علي شيخو ،موقع  welateme.net/cand/mocالسبت ٖٔ كانوف اثين ٕٓٓٚ
( )5أبو الفداء ،تقوًن البلداف ،صٕٚ
 نصيبُت :ىي مدينة عامرة من بالد اٞتزيرة على جادة القوافل من ا١توصل إىل الشاـ ويف قراىا على ما يذكر أىلها
أربعوف ألف بستاف ،انظر :ايقوت اٟتموي ،ا١تصدر السابق،جػ٘،ص.ٕٛٛ
( )6ابن الفقيو،كتاب ٥تتصر البلداف ،صٖٖٔ

( )7عياض بن غنم الفهري القرشي  :أسلم قبل صلح اٟتديبية وىو من قادة الفتح اإلسالمي زمن ا٠تليفة عمر بن
ا٠تطاب ،وكاف ابلشاـ َم َع ابْن عمو أَِيب عبيدة بْن اٞتراح ،فتح معظم إقليم اٞتزيرة صلحاً وعنوة،تويف سنة ٕٓىػٙٗٔ/ـ.
أبن األثَت  :أسد الغابة ١تعرفة الصحابة ،جػٗ ،صٖ٘ٔ ابن العماد ،شذرات الذىب جػ ٔ ،صٖٔ
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أىلها ودخلت يف ٛتاية الدولة اإلسالمية منذ عهد ا٠تالفة الراشدة )8(.ويف إبريل (نيساف) من السنة ذاهتا تعرضت إحدى
قرى سروج واليت تعرؼ ابسم "قطناف" إىل ىزة ؛٦تا أدى إىل سقوط سورىا وعامة بيوهتا( ،)9إىل أف ويل معاوية بن ايب
سفياف حكم سروج وأعما٢تا وإقليم اٞتزيرة يف عهد ا٠تليفة عثماف بن عفاف (هنع هللا يضر) بعد عزؿ واليها عمَت بن سعد

األنصاري وأمر معاوية بن أيب سفياف بتجديدىا(.):

ويف عهد ا٠تالفة األموية قاـ ا٠تليفة ىشاـ بن عبدا١تلك

()21

الشرقي٦ ،تا يفيد أبف ا٠تالفة األموية أولت إىتمامها إلقليم اٞتزيرة(.)22
ويف العصر العباسي سَت ا٠تليفة ا١تعتصم

()23

األفشُت

()24

بتوطُت ستُت ألف عريب وتركماين يف سهل سروج

إىل سروج عاـ ٖٕٕىػٖٛٛ/ـ ،وأمره اب لدخوؿ من درب

اٟتدث وٝتى لو يوماً يكوف الدخوؿ فيو ،ويوما يكوف اجتماعهم فيو )25(.واعتربت سروج يف عهد ا٠تالفة العباسية كورة
من كور اٞتزيرة الفراتية.

()26

( )8البالذري ،فتوح البداف ،صٓ ،ٔٛايقوت اٟتموي ،ا١تصدر السابق ،جػٖ ،ص،.ٕٔٙا١تنبجي ،ا١تنتخب من اتريخ
ا١تنبجيٖ ،تقيق عمرتدمري،الطبعة األوىل،دار ا١تنصور،طرابلس ٜٔٛٙـ،صٔ٘.
( )9ا١تنبجي ا١تنتخب من اتريخ ا١تنبجيٖ ،تقيق عمر عبدالسالـ تدمري،الطبعة األوىل دار ا١تنصور ،طرابلس
ٜٔٛٙـ،صٖٚ
( ):البالذري ،فتوح البلداف ،ص ٔٛٛ

( )21ىشاـ بن عبدا١تلك:ولد يف دمشق سنةٕٜٙٔ / ٚـ وتوىل ا٠تالفة بعد وفاة أخية يزيد عاـ ٘ٓٔىػ،ٕٚٗ/وكاف
ذكيا،مدبرا،حليما،حازما،عاقال يكره سفك الدماء.كاف ىشاـ مولعا ابقتناء الفرش والثياب وا٠تيل عدة اٟترب .وكاف لو
قصر يف قرية الرصافة من ارض قنسرين وكاف ينزؿ فيو .امتاز عهده ابٟتزـ والتدبَت يف االمور السياسية واالقتصادية
واالجتماعية،وقيل أنو غزا أراضي الروـ سنة ٛٚىػ،وبلغت الدولة األموية يف عهده أقصى اتساع ٢تا،تويف يف الثاين من ربيع
األوؿ سنةٕ٘ٔىػ/ػٖٗٚـ .انظر:الطربي ،اتريخ الرسل وا١تلوؾ،جػٖ ،ٚ-ٙتقيق دمحم ابو الفضل ابراىيم ،الطبعة الرابعة ،دار
ا١تعارؼ ،القاىرةٜٔٚٛـ ،صٕٔٓ،ٕٓٛ-ىاين ابوالرب ،اتريخ الدولة األموية،دار اٟتسن للنشر ،ا٠تليل ٕٜٜٔـ،
ص.ٕٔٙ-ٔ٘ٛ
( )22علي شيخو
( )23ا٠تليفة ا١تعتصم :ىو أبوإسحق دمحم بن ىاروف الرشيد،وكاف أبيض أصهب أوصى لو ا١تأموف اب٠تالفة من بعده عاـ
ٕٔٛىػٖٖٛ/ـ،،كاف يقاؿ لو ا١تثمن ،فتح ٙتاف فتوح ،وقتل ٙتانية أعداء ،وبٌت ٙتانية قصور ،غزا عمورية وقتل ثالثُت الفاً
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ويف عاـ ٖٔٗىػٜٕ٘/ـ شن األمرباطور البيزنطي قسطنطُت السابع ىجوماً على مدينة سروج ويف ذلك يقوؿ ابن
شداد":فيها غزا الروـ مدينة سروج فقتلوا وهنبوا" .وعندما علم سيف الدولة بذلك خرج إليهم فلم يدركهم ،ويبدو أنو أراد

االنتقاـ ،فغزا ملطية وشاطئ الفرات فقتل من الروـ وسىب وغنم وأسر قسطنطُت ابن الدمستق(.)27
وٕتدر اإلشارة ىنا إىل أنو ظهر عاـ ٖٜ٘ىػٔٓٓٗ/ـ ،يف ضياع أعماؿ سروج تعرؼ ابسم "كفر زعرور" رجل غاز
اٝتو أٛتد بن حسُت الذي عرؼ ابألصفر "فتزاي بزي الفقراء" وتبعو خلق كثَت من سكاف القرى ا١تسلمُت،وواجو عسكر
٦تهد الدولة أبو منصور أٛتد بن مرواف ا١تلقب اب١تاجسطرس يف ٚتع من عساكر
الروـ ،واهنزـ األصفر إىل سروج فقصده ّ
األطراؼ،ونزؿ كفر زعرور ،وكاف قد اجتمع إليها أكثر أىل تلك البالد ٟتصانتها ،وأقاـ عليها ٙتانية وعشرين يوماً ،وفتحها
وأخذ منها اثٍت عشر الف أسَت ،و(غنم) غنائم كثَتة ،وأخذ حرـ األصفر( .)28أما األصفرنفسو فهرب ولكن ا١تاجسطرس
جد يف طلبو والتمسو من واثب صاحب اٞتزيرة ،فلم ير أف يسلمو خوفاً مم ىياج ا١تسلمُت عليو،فتوسط اٟتاؿ بينهما لؤلؤ
(الكبَت)صاخب حلب ديئذ ،على أف يكوف األصفر معتقالً عنده بقلعة حلب ،وٛتلو إليها يف شعباف سنة ٖٜٚىػأبريل

وسىب مثلهم ،وتويف يوـ ا٠تميس يف الثامن عشر من ربيع األوؿ عاـ ٕٕٚىػٕٛٗ/ـ.الكتيب ،فوات
الوفيات،جػٕ،صٖٖ٘،ٖ٘ٗ-ابن األثَت ،الكامل،جػ،ٙص ،ٕٗٛ،ٖٜٗ،ٕ٘ٛ ،ٜٗٔ ،ٕٔٙيوسف العش،اتريح عصر
ا٠تالافة العباسية،الطبعة الثانية ،دار الفكر ا١تعاصر،دمشقٜٜٔٚـ،صٔٓٔ.ٕٔٓ-

( )24األفشُت  :ىو حيدر بن كاوس ا١تلقب ابالفشُت وقد ورث اللقب عن أبيو ،وىو أحد قادة ا٠تليفة ا١تعتصم ،وتعود
جذوره إىل مدينة أشروسنة،وتنحدر عائلتو من ساللة ملكية عريقة كانت ٖتكم أُشروسنة أحقاابً طويلة ،غضب عليو
ا١تعتصم "،قاتل اببك ا٠ترمي وانتصر عليو،وسجنو وضيق عليو ومنع من الطعاـ " وكاف بطال شجاعا مطاعا ليس يف
األمراء أكرب منو،لعب دوراً كبَتاً يف معركة عمورية ضد الدولة البيزنطية،تويف يف السجن عاـ  ٕٕٙىػ  ٛٗٔ /ـ .أنظر:ابن
األثَت ،الكامل،جػ ،ٙص ،٘ٔٚ ،٘ٔ٘-ٗٚٗ،٘ٔٓ-ٜٗٗابن العماد ،شذرات الذىب يف أخبار من ذىب ،جػٕ،ص٘
( )25ابن األثَت ،الكامل ،جػ ،ٙصٔٗٛ

( )26ابن رستة ،األعالؽ النفيسة،صٔٓٙ
الكورة  :مأخوذة عن اليواننية خورة ، Khoraوىي الظهَت الزراعي للمدينة .انظر  :سعيد البيشاوي ،إقطاعية انبلس يف
عصر اٟتروب الصليبية ،الطبعة الثانية ،دار الشيماء ،راـ هللا ٕٗٔٓـ ،صٖ٘،ىامش ٔٔٔ
( )27ابن شداد األعالؽ ا٠تطَتة ،اٞتزء األوؿ ،ص ٖٔٔ ،ابن العماد ،شذرات الذىب،جػ.ٕ،ٖ٘ٛ
( )28األنطاكي ،اتريخ األنطاكي،صٕٗ٘،ٕ٘٘-
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ٔٓٓٙـ ،فقيده لؤلؤ واعتقلو يف القلعة ،ومل يزؿ معتقالً هبا إىل أف دخلت حلب عاـ ست وأربعمائة ىجرية/ألف وٜتسة
()29

عشرة ميالدية ٖتت اٟتكم الفاطمي.
كانت سروج وضواحيها اتبعة لألتراؾ السالجقة منذعاـ ٜٗٚىػٔٓٛٙ/ـ عندما سيطر عليها السلطاف ملكشاة بن
ألب أرسالف

()2:

وأقطعها مع مدف أخرى لزوج أختو زليخة دمحم بن مسلم بن قريش العقيلي

حىت فرض عليها سيطر عليها اتج الدولة تتش بن السلطاف ألب أرسالف
ٗٛٙىػٜٖٔٓ/ـ ومنحها لبعض من يثق هبم

()33

()32

()31

وبقيت بيد السالجقة

ىي وغَتىا من مدف اٞتزيرة عاـ

( )29ا١تصدر السابق،صٕ٘٘،ابن تغري بردي ،النجوـ الزاىرة،جػٗ،صٕٕٔ.

( )2:ملكشاه  :ىو ابن الفتح ملكشاه بن ألب أرسالف ا١تولود يف التاسع عشر من ٚتادى االوىل عاـ  ٗٗٚىػ /يوـ
االربعاء السادس عشر من اغسطس عاـ ٘٘ٓٔ ـ  .وكاف ملكشاه يعرؼ ابلسلطاف العادؿ  .وقد اىتم ابمور الدولة
وعمارهتا وعمل على ٖتصُت مدهنا كما أنشأ الرابطات  .وعمر طرؽ القوافل التجارية وكانت وفاتو يوـ اٞتمعة ا١توافق
السادس عشر من شواؿ عاـ ٘ٗٛىػ  /العشرين من نوفمرب عاـ ٕٜٔٓـ  .وىناؾ اعتقاد اف السلطاف ملكشاه مات
مسموما وأف الذي وضع لو السم ىم غلماف نظاـ ا١تلك الطوسي،ألف بعضهم اهتمو أبنو كاف وراء مقتل نظاـ ا١تلك .
أنظر  :البنداري  :اتريخ دولة اؿ سلجوؽ ،صٓ ،ٚابن االثَت  :الكامل ،جػٓٔ ،ص ٕٓٔ . ٕٕٔ-نظاـ ا١تلك
الطوسي،سياست انمة  .ص  ،ٔٛأبو شامة  :كتاب الروضتُت ،جػٔ ،ص . ٕٙ
( )31ابن األثَت ،الكامل،جػٓٔ،ص ،ٔ٘ٛالذىيب العرب يف خرب من غرب ،جػٖ،صٖٕٜٗ-ٕٜ
دمحم العقيلي:ىو ابن مسلم بن قريش بن بدراف العقيلي،صاخب اٞتزيرة وحلب،كاف شجاعاً فاتكاً مهيباً ،التقى مع
سليماف بن قتلمش السلجوقي على ابب انطاكية وقتل يف ا١تعركة .أما ابنو دمحمفزوج من أخت السلطاف ملكشاه
الذي زوجو ابختو .الذىيب،العرب،جػٖ،ص.ٕٜٖ-ٕٜٕ.البنداري،اتريخ دولة آؿ سلجوؽ،صٕٚ

( )32اتج الدولة تتش:ىو ابو سعيد تتش بن الب ارسالف ،كاف صاحب البالد الشرقية ،وعندما حاصر أمَت
اٞتيوش بدر اٞتمايل مدينة دمشق ،وكاف صاحب دمشق أتسز بن أوؽ ا٠توارزمي الذي استنجد بتاج الدولة تتش
فأ٧تده وسار إليو بنفسو .أنظر  :ابن االثَت،الكامل،جػٓٔ،صٔٔٔ،ابن خلكاف،وفيات األعياف،جػ ٔ ،ص٘-ٕٜ
 ،ٕٜٙأبوالفداء ،ا١تختصر ،جػٕ ،صٕ،ٕٜابن الوردي ،تتمة ا١تختصر يف أخبار البشر،جػ ٔ ،صٔ ،٘ٚالعيٍت،
السيف ا١تهند ،القاىرة ٜٔٙٚـ ،ص.ٔٚٙ
( )33ابن القالنسي ،اتريخ دمشق،ص ٖٕٕٓٓٗ-
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وقبل قدوـ الفر٧تة الصليبيُت كانت سروج بيد األراتقة ،وأقاـ فيها عاـ ٜٓٗىػ ٜٔٓٙ/ـ األمَت سقماف بن أرتق
الذي استنجد بو األمَت رضواف فلىب طلبو وسار لنجدتو ومعو ٚتوع كبَتة من الًتكماف فسار ٨توأخيو فالتقيا بقنسرين،
ووقع القتاؿ بينهما فاهنزـ دقاؽ وعسكره ،وهنبت خيامهم وٚتيع ما ديلكونو

()35

وعند قدوـ الصليبيُت كانت سروج ٖتت حكم األمَت الًتكي نور الدين بلك بن هبراـ األرتقي
()38
التدبَت وظلم السكاف( ،)37وقد ذُكِربلك عند الربت دكس ووليم الصوري ابسم ابالسBalas

()36

الذي أساء

سيطرة الفرجنة الصليبيني على سروج وأعماهلا

( )34سقماف بن أرتق :ابن أرتق بن أكسب الًتكماين الذي كاف حاكما على حلواف الواقعة إىل الشماؿ الشرقي
من العراؽ ،وكاف السلطاف السجلوقي ملكشاه يعتمد عليو؛ألنو كاف شهماً ذا عزدية و٣تد واجتهاد .توىل حكم
القدس عن طريق اتج الدولة تتش ،و١تا تويف عاـ ٗٗٛىػ تواله ابناه سقماف وايلغازي ،ومل يزاال بو حىت قصدمها
األفضل بن بدر اٞتمايل .وبعد ذلك رحل سقماف إىل إقليم اٞتزيرة وسيطر على حصن كيفا عاـ ٜ٘ٗىػ،وعقد ٖتالفاً
مع جكرمش صاحب إمارة ا١توصل الذي عرض عليو إعطاءه حصن كيفا ومنحو عشرةآالؼ دينار مقابل مساعدتو
وقبل سقماف العرض،وشارؾ يف اٟتلف الذي قاده كربوقا حاكم ا١توصل للدفاع عن أنطاكية.وأسر أمَت الرىا بلدوين
دي بورج ،وتويف يف صفر عاـ ٜٗٛىػٔٔٓٗ/ـ .أنظر:ابن األثَت ،الكامل،جػٓٔ ،صٕ،ٕٖٛ-ٔٗٚ،ٕٛابن
خلكاف،وفيات األعياف،جػٔ ،ص ٔ،ٜٔالعظيمي ،اتريخ العظيمي،صٖ،.ٕٚابوالفداء ،ا١تختصر،جػ-ٕ،ٖٜٓ
ٖٓٔ ،عماد الدين خليل ،اإلمارات األرتقية يف اٞتزيرة والشاـ ،الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة،بَتوت
ٜٓٔٛـ،صٕٕٓ.ٕٜٔ-

( )35ابن األثَت ،الكامل ،جػٓٔ ،ص ،ٕٜٙالعظيمي ،اتريخ العظيمي ،صٗ ،ٖٚعمادالدين خليل ،ص.ٛٚ
Cf.Also : Duggan , pp . 52-53

( )36بلك بن هبراـ األرتقي  :ىو ابن أخ سقماف األرتقي أنظر :إفراـ عيسى يوسف ،اٟتمالت الصليبية كما يرويها
ا١تؤرخوف السرايف،صٕٗ.ٖٗ-
( )37الربت دكس ،اتريخ القدس ،صٖ٘ William of Tyre Ahistory of deeds, vol.1,p.192
انظرأيضا :علية اٞتنزوري ،ا١ترجع السابق،صٜٚ

( )38ذكره الربت دكس ابسم بلك ،اتريخ القدس،صٗٔٔ ٖ٘،بينما ذكره وليم الصوري William of Tyre
ابسم ابالسCf .Ahistory of deeds, vol.1, pp294-295.306 .
أنظر ايضاً :عليو اٞتنزوري ،ا١ترجع نفسو،صٔ،ٛإفراـ عيسى يوسف ،ا١ترجع السابق ،صٕٗ.ٖٗ-
()33:
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وبعد أف فرض بلدوين البويوين  )39(Baldwin of Bouillonسيطرتو على الرىا ،بفًتة قصَتة ،ودبر مكيدة

ٟتاكمها ثوروس األرمٍت( ،)3:بدأ بسياستو التوسعية والدفاعية ،وكانت وجهتو مدينة سروج اليت تزدحم بسكاهنا األتراؾ،

ىذا فضالً عن أمهيتها التجارية الكبَتة ؛ بسبب خصب أراضيها واتساع مساحة ا١تناطق التابعة ٢تا( .)41و كاف حاكم
سروج الًتكي نور الدين بلك ابن هبراـ األرتقي يضايق مدينة الرىا ابستمرار ،ويغَت على أراضيها ،ويلحق هبا أضراراً
جسيمة؛ وبسبب كثرة غارات األمَت الًتكي على الرىا توسل سكاهنا إىل األمَت بلدوين البويوين أف يعد جيشاً ويتحرؾ ضد

( )39بلدوين البويوين٧ : Baldwin of Bouillonتح بلدوين يف أتسيس إمارة الرىا وضم إليها بعض ا١تناطق
ا٢تامة ،وبعد فًتة قصَتة تلقى خرب وفاة أخيو جودفري عن طريق أحد ا١تبعوثُت ويف ذلك يقوؿ رادولف دي كاف ":
وانتقلت مقالي د األمور أىل يديو كل ىذا وىو ال يزاؿ يف الرىا" ،وعلم أيضا أف سكاف اختاروه ليخلف أخيو يف حكم يف
البالد ،وحزف بلدوين لوفاة أخيو ،لكنو ابتهج بوراثتو يف حكم بيت ا١تقدس ،وقاـ بلدوين قبل سفره ٔتنح إمارة الرىا إىل
ابن عمو بلدوين دي بورج ،مث ٖترؾ يف الثاين من شهر اكتوبر سنة ٓٓٔٔـ صوب األراضي ا١تقدسة يف فلسطُت, .
Fulcher of Chartres,A history of the Expedition to Jerusalem,tr.by
Frances(sisters o f St.Joseph).edited with an introduction by Harold,s
Fink,konuvilleU.S.A.1969,p143.
أنظر :رادولف دي كاف ،أعماؿ اتنكرد ملك صقلية يف اٟتملة على بيت ا١تقدس ،ترٚتة حسن عبدالوىاب حسُت
وطلعت عبدالرازؽ زىراف ،الطبعة األوىل ،عُت للنشروالبحوث والدراسات ،القاىرة ٕٜٓٔـ ،ص،ٜٔٛ-ٜٔٚ
( )3:ثورو س األرمٍت :كاف حاكماً للرىا يف فًتة اٟتملة الفر٧تية الصليبية األوىل ،وعندما سيطر األتراؾ على ا١تدينة،
ٝتحوا لو أف يبقى حاكما عليها ،وقرر ثوروس أف جيعل بلدوين ابنو ،وأظهر ثوروس الود والصداقة لبلدوين وطلب منو أف
حيارب ضد قلعة ٝتيساط اليت يسيطر عليها األتراؾ ،وبعد عودة بلدوين اثر السكاف على ثوروس والقوه من اعلى سور
ا١تدينة .مىت الرىاوي ،اتريخ ميت،صٕ ،ٛٛ-ٛالربت دكس ،اتريخ القدس ،الًتٚتة العربية ،صٖ٘ يوشع برافر ،عامل
الصليبيُت ،ترٚتة قاسم عبدة قاسم ودمحم خليف حسن ،الطبعةاألوىل ،دار ا١تعارؼ ،القاىرةٜٔٔٛـ ،صٗ٘،سعيد
عاشور ،اٟتركة الصليبية ،جػٔ،صٔٚٚ-.ٔٚٙ
Cf.also:William of Tyre , Vol.1, pp.191- 192, Fulcher of Chartres, op.
cit., p.90.
(30)Grousset ,Histoire des Croisades ,vol.2,p.869
أنظر أيضا:سعيد عبدالفتاح عاشور اٟتركة الصليبية،جػٔ،ص ،ٔٛٙعلية اٞتنزوري ،ا١ترجع السابق ،ص.78-79
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سروج( ، )42وابلفعل استجاب األمَت بلدوين لتويالهتم ونداءاهتم فجمع جيشو وسار ٨تو سروج وضرب اٟتصار عليها
حسب رغبة أىايل الرىا،واقاـ معسكراً ٤تيطاً هبا ،ووضع اآلت اٟتصار ابألماكن ا١تناسبة مث شرع اب٢تجوـ بشكل جريء،
ؤتا أف سكاف سروج قد روعهم عزـ ىذا الرجل ا١تصمم ،فقد اراتبو بقوهتم ،فأرسلوا ا١تندوبُت ليتوسلوا إليو من أجل
السالـ ،ووافقوا على تسليم ا١تدينة إذا ما ضمن ٢تم أرواحهم وسالمتهم ،ومت تسلبم ا١تدينة إليو وفقاً ٢تذه الشروط ،وبعد
ىذا ترؾ فيها قوة عسكرية كافية من رجالو للدفاع عنها وٛتايتها ،بقيادة أحد الرجاؿ الذين سَتوا ا١تفاوضات مث فرض
()43

جزيو على أىاليها وعاد إىل الرىا منتصراً

٤تققاً رغبة أىايل الرىا يف ٛتاية مدينتهم( ،)44وقد ٖتقق للفر٧تة الصليبيُت

اإلستيالء على مدينة سروج عاـ ٔٓٔٔـٜٗٗ/ىػ( )45وبذلك أصبحت سروج ا١تدينة الثانية يف إمارة الرىا الواقعة شرقي
الفرات ،وأقطعها ألحد فرسانو ويدعى فولربت أوفوشيو الشارتري( ،)46وكانت سروج إحدى األقطاعيات اليت تتكوف منها
إمارة الرىا مثل تل ابشر وٝتيساط وعينتاب وغَتىا(.)47
وذكر وليم الصوري William of Tyreيف مكاف آخر من كتابو أبف نور الدين بلك بن هبراـ األرتقي بد أيشعر
بقلق زائد إذ أف أتسيس إمارة الرىا ابت يشكل كارثة حقيقية ألقاربو من بٍت أرتق الذين كانوا منذ أف فقدوا فلسطُت

(31)William of Tyre , Vol.1, pp.191- 192.
(32) William of Tyre , Vol.1, pp.194- 195 Grousset ,Histoire des
Croisades,Vol.1pp.63-64
انظرأيضا:عليو اٞتنزوري ،ا١ترجع السابق.ٕٛ،
(33) William of Tyre,op.cit.,vol.1,p.195.
(34) Ibid.,p.195

( - )46فولربت التشارتري :Fulbert of Chrtresورد ذكره عند الربت دكس ابسم فولك أو فولكر-ٔٓٚ ،
٘ٔٔ ،ٔٔٙ-ٔٓٛ،وذكره مىت الرىاوي ابسم فوشيو ،اتريخ مىت الرىاوي ،صٔٔٔ ،امتاز بلخربة اٟتربية ،وكانت معو
حامية مكونة من ثالٙتائة فارس و٣تهزة ومستعدة للقتاؿ بشكل جيد ،وأتمل من ا٠تدعة اليت تعرض ٢تا مواله ،وبدأ خيطط
لطريقة للثائر لإلىانة اليت ٟتقت بسيدهTyre,Vol.1,p.308 William of .
انظر أيضاً :عليو اٞتنزوري ،ا١ترجع السابق،ٖٛ-ٕٛ،إفراـ عيسى يوسف ،اٟتمالت الصليبة كما يرويها ا١تؤرخوف السرايف،
صٕٗ
( )47الربت دكس ،ا١تصدر السابقWilliam of Tyre,op.cit.,Vol.1,p306،ٔٔ٘-ٔٔٗ،
انظر أيضاً :عليو اٞتنزوري ،ا١ترجع السابق،صٕ.ٛ
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يعملوف على جعل الرىا مركزاً ١تمتلكاهتم يف الشماؿ( ،)48ولذلك حاوؿ نور الدين بلك يف ابدئ األمر الدخوؿ يف
عالقات ودية مع بلدوين .ويقاؿ أف بلك حاوؿ من وراء ذلك االستعانة ببلدوين والفرنج لتحقيق مصاٟتو ا٠تاصة وظن أف
بلدوين ال يعدو كونو أحد ا١تغامرين )49(.فتحالف مع بلدوين وعقد معو معاىدة،وكاف اإلثناف على عالقة ودية كبَتة قبل

وصوؿ الالتُت أبعداد ضخمة( )4:ويقوؿ وليم الصوري" :أف نور الدين بلك الحظ أف حب بلدوين لو قد خف ،فذىب

إليو بدافع شعوره ابالستياء"( ،)51وتوسل إليو أف يعمل معو معروؼ وحيضر لتسلم إحدى القالع اليت كانت ْتوزتو(،)52
وتظاىر أنو كاف واقعاً يف خوؼ شديد من أىل الريف يف منطقتو ،و اقتنع بلدوين بتحديد يوـ لزايرة ا١تكاف لتنفيذ ىذه
الرغب ة وبدأ مع مائيت فلرس رحلتو يف الوقت احملدد ،وتقدـ إىل القلعة اليت كاف بلك قد سبقو إليها ،وكاف بلك قد عمل
سرا على تقوية دفاعات القلعة وٖتصيناهتا وذلك إبدخاؿ مائة فارس من الرجاؿ الشجعاف حاملي السالح،ومت إخفاء ىذه
()53

القوة يف الداخل بطريقة مل يظهر فيها أي رجل منهم.
ويواصل ا١تؤرخ وليم الصوري يف سرد الواقعة بقولو" :عندما وصل بلدوين أماـ القلعة رجاه بلك أف ال يصطحب معو

سوى عدد قليل من أركاف حربو إىل داخل اٟتصن"( )54وأعطى مسوغاً ٢تذا الطلب عدـ تعريض ٦تتلكاتو للخطر إف
استقدمت القوة أبسرىا ،واستمالت أقوالو الكونت إىل حد بعيد ليوافق على رغباتو يف ٚتيع جوانبها ،لكن ٟتسن حظ
بلدوين يكوف ىاجس أكيد اب٠تيانة لدى بعض من النبالء اٟتكماء ا١تالزمُت لو ،فاحتجزوا بلدوين ابلقوة تقريباً ،على

الرغم من احتجاجو ،وحالوا دوف دخولو إىل اٟتصن( ،)55وقبل بلدوين هبذا الرأي اٟتكيم ،وأمر اثٍت عشر رجال من أشجع
رجالو مسلحُت بشكل جيد أف يدخلوا ا١توقع ،وبقي ىو خارج اٟتصن لَتى أبـ عينيو نتيجة ىذا االختبار ،ووقعت
اجملموعة يف ا١تصيدة اليت أعدىا األتراؾ الذين ىاٚتوىم وقتلوا اثنُت منهم ،واعتقلوا البقية ،وزجوىم يف السجوف ،وأدى ىذا
الوضع إىل استياء بلدوين الذي قلق على مصَت رجالو ا١تخلصُت الذين فقدىم نتيجة ٟتيلة خسيسة جداً ،فاقًتب من
)(37)Ibid.pp306-307(37
( )49سعيد عبد الفتاح عاشور ،اٟتركة الصليبية ،جػٔ،صٓGrousset,R.,ob.cit.,vol.1,p.62 ٔٛ
(39)Ibid.p.307
انظر أيضا :ألربت دكس ،الًتٚتة العربية ،ص٘ٔٔ،عليو اٞتنزوي ،ا١ترجع السابق،صٖٛ
(40) William of Tyre, Vol.1,pp.306-307
(41) William of Tyre, Vol.1,pp.307-308
(42) Ibid.,vol.1,p.307.
(43) Ibid.,vol.1,p.307.
(44) Ibid.,vol.1,p.307.
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القلعة وطالب نور الدين بلك ّتد أف يتذكر ديُت الوالء الذي كاف قد اداه لو ،وطالبو بقوة ىذا الوالء اف يعيد األسرى
الذين اعتقلوا غدراً ،وعرض عليو عوضاً عنهم مبلغاً كبَتاً من ا١تاؿ فدية ٢تم ،ومع ذلك رفض بلك بشكل قاطع أف أيخذ
ىذا االقًتاح بعُت االعتبار ما مل تعد سروج إليو( ،)56وأدرؾ بلدوين عدـ استطاعتو عمل أي شيء آخر حيث كانت
القلعة قائمة على جرؼ شاىق ،وكانت منيعة جداً بسبب قوهتا وبراعة بنائها ،وعاد إىل الرىا ،ساخطاً جداً بسبب اعتقاؿ
()57

رجالو.
وكاف فولربت الشارتري الذي حظي ٓتربة كافية يف علم اٟترب ،ىو ا١تسؤوؿ عن مدينة سروج ،وتصحبو حامية مؤلفة
من ٖٓٓ فارس ،ومت إعدادىا للعمل بصورة جيدة ،وأتمل قلبو شفقة على مواله بلدوين عندما ٝتع اب٠تدعة اليت انطلت
عليو ،وبدأ خيطط ّتد لألخذ بثأراالىانة اليت ٟتقت بو ،و٘تشياً مع ىذه الغاية ،نصب يف أحد األايـ كميناً أماـ قلعة بلك
يف موقع مناسب ٠تطتو ،مث اقًتب مع مرافقة قليلة من القلعة عمداً ،وكانو يريد االستيالء على القطيع ويدفعو أمامو ،بيد
أف ىدفو اٟتقيقي كاف يرمي إىل اغراء العدو وجذبو ١تطاردتو ،والحظت اٟتامية ا١توجودة يف الداخل انو كاف حياوؿ سرقة
القطيع من ا١تراعي ،فأمسك اٞتند أبسلحتهم ،وبدأوا ٔتطاردتو ،وتظاىر فولربت أنو كاف يشرد منهم ،فتبعو الكفرة(يقصد
ا١تسلمُت) بتلهف حىت ٕتاوز الكمُت ،حيث خرج رجالو من مكامنهم يف تلك ا١ترحلة ،فانقض فولربت على مطارديو،
وىاجم بدعم من رجاؿ الكمُت فقتل بعضهم وأسر ستة منهم،و٧تا الباقوف بصعوبة ابلغة.
و بعد ذلك بوقت قصَت جرى ترتيب لعملية تبادؿ األسرى ،وتسلم فولربت لقاء ىؤالء الرجاؿ الستة عدداً ٦تاثالً-
من ا١تسيحيُت ،كما ٧تح أربعة آخروف من اجملموعة ذاهتا – ا١تؤلفة من اثٍت عشر رجال – يف التخلص من حراسهم ،وانلوا
حريتهم ،أما االثناف الباقياف فقد ضربت أعناقهما أبمر من ذلك الرجل الشرير العاؽ ورفض بلدوين منذ ذلك اليوـ
فصاعدا إقامة أي حلف للصداقة مع األتراؾ( ،)58وضمت ٝتيساط وسروج إىل الرىا وبذلك "استطاع بلدوين أف جيعل

من الرىا عاـٜٔٓٛـٜٗٔ/ىػ عاصمة إلمارة صليبية اشتملت على ٝتيساط وسروج

()59

Ibid.,vol.1,p.307.
Ibid.,vol.1,p.307.
Ibid.,vol.1,p.307-308
Encyclopaedia Britannica, vol.7, p.954
نقال عن علية اٞتنزوري ،إمارة الرىا الصليبية ،ص٘،ٛ
()344

)(45
)(46
)(47
)(48

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

وظل بلدوين األوؿ أمَتاً للرىا حىت وفاة جودفري البويوين  )5:(Godfrey of Bouillonشقيقو األكرب (حامي
القرب ا١تقدس) ،وكاف قبل األمَت جودفري قد اقًتح قبل وفاتو أف يتوىل شقيقو بلدوين اٟتكم يف بيت ا١تقدس ويذكررادولف
دي كاف  Raoul de Caenأف جودفري قاؿ " :إذا قبلتم رأي ،فإين أرى أف شقيقي بلدوين ىو األصلح لتويل ىذا

األمر" )61(.وفعال مت أخذ ما اقًتحو جودفري قبل وفاتو واستدعي بلدوين من الرىا لتويل منصب أخيو ،ووضع مكانو ابن
()63

عمو بلدوين دي بورج Baldwin de Buorjأمَتاً( )62على إمارة الرىا.
وٕتدر اإلشارة إىل أف سقماف بن أرتق توجو ١تهاٚتة سروج يف شهرربيع عاـ ٜٗٗىػ /يناير عاـ ٔٓٔٔـ ومعو ٚتوع
غفَتة من الًتكماف ،بعد رحيل بلدوين البويوين إىل القدس خلفاً ألخيو جودفري،وأغار على ٚتيع األقاليم اجملاورة يف
ا١تنطقة ،فما كاف من بلدوين دي بورج إال أف توجو لقتالو مع فوشيو أو فولربت حاكم سروج وأحد فرساف بلدوين دي
بورج أمَت الرىا ٔتؤازرة العديد من السكاف الذين ضغط عليهم فوشيو فضال عن الفر٧تة الصليبيُت ا١تتواجدين يف ا١تدينة،
لكن إستهانة الفرنج ٓتصومهم وإمها٢تم أدى إىل ىزديتهم" فعندما اقًتب بلدوين من مدينة سروج "وقع يف كمُت إال أنو

( )5:جودفري البويوين :كاف يعرؼ بدوؽ اللورين السفلى،ولد يف شهر يولية(٘توز ) عاـٔٓ٘ٛـ يف مقاطعة الراديز يف
مدينة بويوف ،وىو ابن الكونت يوستاش .وكانت والدتو إدا  Idaتتمتع بشخصية ابرزة،وتنتمي لعائلة عريقة يف الغرب
األورويب،وامتازت بشخصيتها النبيلة ،وكاف دوؽ اللورين دوف اوالد فتبٌت ابن اختو جودفري ليكوف ابنا لو ،ويف حالة وفاتو
فاف جودفري يتوىل عرش الدوقية.
Cf.William of Tyre,Vol.1,pp.385-386, Beasant,w., and Palmer, E.H.,
Jerusalem,”the city of Herod and Saladin”, London 1888, P.213, Archer and
Kingsford, p.93, Grousset, R., Vol.1, 169, Deanely, M., Ahistory of the
Medieval Church, Cambridge 1978, p.107.
( )61رادولف من كاف ،أعماؿ تنكرد.ٜٔٚ،

( )62بلدوين دي بورج  :Baldwin du Buorjكاف مع الوفد الذي أرسلو األمَت جودفري إىل إمرباطور
القسطنطينية الكسيس كومنُت صٕ،ص ٕٔٚوصفو مىت الرىاوي بقولو  ":كاف من أكثر االفرنج منزلة٤ ،تاراب ابسال ومثال
يف حسن االخالؽ يتحلى اب للطف والتواضع" اتريخ مىت الرىاوي،صٕ٘ٓ .وصف أبنو "كاف رجالً عاقالً و٦تتازاً" خلف
بلدوين البويوين يف إمارة الرىا ويف ٦تلكة بيت ا١تقدس الصليبية William of Tyre ,Vol.1,p.422.وكاف يعمل
٤تاسبا يف إمارة الرىا انظر:كينيث سيتوف ،اتريح اٟتروب الصليبية،جػٔ،ىارولد فنك،اتسيس االمارات الالتينية،ترٚتة عامر
٧تيب،ص.ٕٚ،ٚٛ
( )63رادولف من كاف،أعماؿ اتنكرد،ص ،ٜٔٛالربت دكس ،النسخة العربية،صٖٔٛ
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افلت منو وىرب مسرعاً إىل الرىا ومنها أسرع إىل انطاكية لطلب ا١تعونة"  .ودارت معركة ضاربة بُت الفرنج واالتراؾ ىزـ
فيها الفرنج  .واستطاع األراتقة االستيالء على ا١تدينة ما عدا القلعة اليت بقيت ٖتت السيطرة الفر٧تية الصليبية والتجأ إليها
الفرنج ٖتت قيادة أسقف الرىا الالتيٍت إنيوت  enoitأواببيوس  babiosالذي قاوـ فيها مدة طويلة  .أما فوشيو
أوفولربت فقد قتل ومعو الكثَت من األىايل يف حُت وقع عدد كبَت يف األسر( .)64وبعد عودة بلدوين دي بورغ من أنطاكية
لطلب ا١تعونة وا١تساعدة من اتنكرد Tancredوجد أف األراتقة ال يزالوف يهاٚتوف قلعة سروج ،فانقض عليهم ،واستطاع
ىزديتهم يف أوائل شهر فرباير سنة ٔٓٔٔ ـ ،مث دخل سروج نفسها وعاقب من يقيم هبا من ا١تسلمُت بسبب مساندهتم
()65

لالراتقة ،وأخذ منهم ٣توعات كبَتة من األسرى.
و تعرضت سروج وأعما٢تا للتخريب عاـ٘ٓٚىػٖٔٔٔ/ـ من قبل قوات أؽ سنقر الربسقي الذي سار على رأس قوة
تعدادىا ٜتسة عشر الفا من ا١تقاتلُت فحاصر الرىا وقتل من هبا من الفرنج واألرمن ،وعندما" ضاقت ا١تَتة على العسكر"
رحل إىل ٝتيساط* وسروج

()66

( )64مىت الرىاوي ،اتريخ مىت الرىاوي،صٔٔٔ،علية اٞتنزوري ،إمارة الرىا الصليبية،ص ،ٜٚإفراـ عيسى يوسف،
ا١ترجع السابق ،ص ٖٗ.
Grousset,R., Histoire, vol.2,p.270., Cahen,C.,La S yrie du Nord ,p.230
( )65ابن القالنسي ،اتريخ دمشق ،صٕٕٗ،ىارولد فنك،أتسيس اإلمارات الالتينية ،ترٚتةعامر٧تيب،انظر  :سيتوف
اتريخ اٟتروب الصليبية ،اٞتزء األوؿ ،ترٚتة سعيد البيشاوي وآخروف،الطبعة األوىل بيت ا١تقدسٕٗٓٓـ ،ص،ٜٚسعيد
عاشور ،اٟتركة جٔ ،ص ،ٕٗٚعماد الدين خليل ،اإلمارات األرتقية،صٕٓٔ،إفراـ عيسى يوسف ،ا١ترجع
السابق،ٖٗ،علية اٞتنزوري ،ا١ترجع السابق.ٜٚ،
ٝتسياط :إحدى ا١تدف الواقعة على شاطئ الفرات يف طرؼ بالد الروـ غريب الفرات و٢تا قلعة يف شق يسكنها األرمن،
وكانت من أمالؾ ا١تلك األفضل علي بن ا١تلك الناصرصالح الدين يوسف بن أيوب.انظر :،ايقوت اٟتموي،معجم
البلداف،جػٖ ،ص.ٕ٘ٛ
ىناؾ من يقوؿ أف بلدوين دي بورج بدأ نشاطو ٔتهاٚتة مدينة سروج ا١تسلمة ،واليت حاوؿ سقماف بن ارتق صاحب
حصن كيفا -وىو من األمراء ا١تسلمُت-أف يسًتدىا عند رحيل بلدوين األوؿ إىل بيت ا١تقدس ،غَت أنو -لألسف -مل
يتلق أي مساعدة من األمراء ا١تسلمُت يف ا١تنطقة من ٦تا ادى اىل انتصار بلدوف بورج عليو بعد قتاؿ شديد ،واستبيحت
سروج ،وأخذ منها عدد كبَت من األسرى.أنظر :راغب السرجاي ،صٜٔ٘-ٜٔٙ
( )66ابن األثَت ،التاريخ الباىر صٕٓ-ٜٔ
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وخضعت إقطاعية سروج إلدارة اتنكرد بعد وقوع بلدوين دي بورج يف األسر ١تدة أربع سنوات ،ولكن الذي كاف

يدير إمارة الرىا الفعلي ىو ابن عم اتنكرد ريتشارد دي سالرنو( )67من سنةٗٓٔٔٔٔٓٛ-ـ

()68

.ىكذا أصبح جوسلُت دي كورتناي األوؿ  )69( Joscelin deCortiny 1الرجل الثاين يف إمارة الرىا بعد بلدوين
دي بورج وشاركو يف السيطرة على تلك ا١تنطقة ذات ا١توقع ا٢تاـ بُت سالجقة حلب وسالجقة فارس(.)6:
وٕتدر اإلشارة إىل أف سروج والبَتة وغَتىا من البالد كانت تشكل ا٠تطوط األمامية للدفاع عن إمارة الرىا ،وكانت
ٚتيعها بيد جوسلُت دي كورتيناي األوؿ ،ولعل ا١تواقع العسكرية ا٢تامة جعل ىذه ا١تدف آمنة دوف حيطة وحذر .فواجو

عماد الدين زنكي أثناء حصاره للرىا صعوبة أ كربى مع جوسلُت الذي كاف سعيداً جداً لتأجيل الصراع مع عدوه.

()71

( )67ريتشارد دي سالرنو:شارؾ يف العديد من اٟتمالت مع أقاربو ومنها غزو صقلية ،وانضم إىل أبناء عمومتو بوىيموند
واتنكرد يف اٟتملة الصليبية األوىل عاـ ٜٔٓٚـ ،واشتهر بُت الفر٧تة الصليبيُت أبنو من القالئل الذين يتحدثوف
العربية.اشًتؾ يف حصار أنطاكية إىل جانب بوىيموند واتنكرد ،سجنو اإلمرباطور البيزنطي الكسيس كومنُت عاـ ٓٓٔٔـ
حاكما
يف سجن القسطنطينية وبقي يف السجن فًتة من الزمن حىت أطلق سراحو عاـ ٖٓٔٔـ ،عينو ابن عمو اتنكريد
ً
على الرىا يف شتاء عاـ ٗٓٔٔـ واستمر يف حكم إمارة الرىا حىت عاـ ٔٔٓٛـ ،وكاف مكروىا من قبل ٚتيع سكاف
اإلمارة بسبب جشعو للماؿ وقسوتو .تويف يف زلزاؿ وقع يوـ ٕٜنوفمرب ٗٔٔٔـ.فاضل رجب ابشا،اٟتملة الصليبية األوىل
حىت هناية القرف ا٠تمس ا٢تجري٣ ،تلة الفيصل عدد،ٜٛمايؤٜٛ٘،ـ،علية اٞتنزوري ،إمارة الرىا الصليبية ،ص
ٗٔٔ ٜٔٓ،ا١توسوعة اٟترة
( )68علية اٞتنزوري إمارة الرىا الصليبية صٜٛ-ٜٚ-ٜٙ

( )69جوسلُت دي كورتيناي األوؿ :كاف من كبار القادة الفر٧تة ،حضر من مقاطعة جاتينك Gatinoicالفرنسية،
وتوىل حكم إمارة اٞتليل حىت عاـ ٜٔٔٔـ ،وبعدىا أصبح حاكماًإلمارة الرىا ،علي أٛتد السيد ،إمارة اٞتليل ٖتت حكم
الالتُت ودورىا يف الصراع الصليبيي يف منطقة الشرؽ األدىن اإلسالمي ،رسالة ماجستَتغَت منشورة ،جامعة اإلسكندرية
ٜٔٛٛـ.ٔٗٚ ،ٖٔٚ،وعهد إليو اب١تسؤولية الكاملة عن إمارة الرىا ْتكم كونو الرجل الوحيدالذي يعرؼ ا١تنطقة معرفة
جيدة ،وحا١تا أدى جوسلُت ديُت الوالء أعطي الراية وسلم ملكية الرىا .وتويف جوسلُت األوؿ عاـ ٖٔٔٔـ وخلفو يف
اٟتكم ابنو جوسلُت الثاين ، William of Tyre, Vol.1, pp497-500,522.وعادت ا١تياه اىل ٣تاريها بُت
جوسلُت وبلدوين دي بورج.سعيد عاشور،جػٔ،صٔ .ٗٙوالواقع اف جوسلُت ىذا كاف من أقوى الشخصيات الفر٧تية
الصليبية على االطالؽ لذا كاف سنداً قوايً لبلدوين دي بورج وٟتكمو يف الرىا
( )6:سعيد عبدالفتاخ عاشور،اٟتركة الصليبية،جػٔٗٗ ،ٔ،علية اٞتنزوري،ا١ترجع السابق،ص ،ٜٙكينيث سيتوف ،اتريح
اٟتروب الصليبية،جػٔ،ىارولد فنك،اتسيس االمارات الالتينية،ترٚتةعامر ٧تيب،صٖٛ
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ومهما يكن من أمر فبعد وفاة بلدوين االوؿ عاـ ٔٔٔٛـ وتويل بلدوين دي بورج امَتالرىا مكانو ّتهود جوسلُت دي
كورتيناي األوؿ الذي توىل حكم الرىا ،ويعلق أحد ا١تؤرخُت اٟتديثُت على ذلك بقولو":عندما أصبح بلدوين األوؿ ملكا
أقطع بلدوين دي بورج الرىا،مث ازداد ذلك االتصاؿ قوة عندما أختَتبلدوين دي بورج ملكاً على القدس،فأقطع الرىا
()72

ٞتوسلُت"
وبعد وفاة جوسلُت دي كورتيناي األوؿ يف عاـ ٖٔٔٔـٕ٘٘/ىػ ورثو ابنو جوسلُت الثاين يف حكم إمارة الرىا ٔتا
فيها سروج وغَتىا من ا١تدف والضياع التابعة لإلمارة .ومل تشر ا١تصادر ا١تعاصرة إىل أية معلومات ٓتصوص سروج وأعما٢تا
يف عهد جوسلُت الثاين ،ومن ا١ترجخ أهنا كانت تشارؾ يف األعماؿ العسكرية اليت كاف يقوـ هبا ضد ا١تسلمُت ،وبطبيعة
()73

األمر فإ ف مشاركة إقطاعية سروج يف اٟتمالت العسكرية ْتاجة إىل نفقات مالية كبَتة ؛ ٦تا أثر سلبا على اقتصادىا
بعد أف حرر األمَت عماد الدين زنكي مدينة الرىا من يد الفر٧تة الصليبيُت ابلقوة عاـ ٖٜ٘ىػٔٔٗٗ/ـ ،بعد

حصار داـ ٙتانية وعشرين يوماً ،وردـ سورىا ،وكتب إىل النصارى أماان وأخسن للرعية ،وحفر هبا أساساً قوايً )74(.و وقد
رأى األمَت عماد الدين البلد فأعجبو ،ورأى أنو ليس من السياسة ٗتريب بلد مثلو ،فنودي يف العسكر برد ما أخذ من
الرجاؿ والنساء وا ألطفاؿ إىل بيوهتم وإعادة ما غنموا من أاثثهم وأمتعتهم ،فرد اٞتميع عن آخره ،ومل يفقد إال النادر ،وعاد
البلد إىل حالو وبعد ذلك رحل عنها قاصداً مدينة َس ْروج اليت كانت أىم ا١تواقع اليت حررىا بعد الرىا( ،)75وقد ىرب

( )71ستانلي لُت بووؿ،صٗٙ

(61) Grousset,R.,Histoire,vol.1,p.538

أنظر أيضا :علية اٞتنزوري ،ا١توجع السابق،صٕٔٔ.

( )73علية اٞتنزوري ،ا١توجع السابق،صٕٕٜ

( )74ابن تغرى بردي ،األاتبكي النجوـ الزاىرة ،جػ ٘،ص٘ ٕٚابن قاضي شهبة ،الكواكب الدرية يف السَتة
النورية،ص٘ٔٔ ،.البنداري ،دولة آؿ سلجوؽ ،صٔٛٚ
( )75ابن واصل ،مفرج الكروب ،جػ ٖٔ ،تقيق ٚتاؿ الدين الشياؿ،وزارة ا١تعارؼ ا١تصرية القاىرة ٖ٘،ٜٔصٗ ،ٜابن
القالنسي ،ص ٖٗٚابن األثَت ،الكامل يف التاريخ،جػ ٔٔ،ص ،ٔٓٓ-ٜٜأبوشامة ،جػ ٔ،ص ،ٖٔٛابن قاضي
شهبة،صٕ٘ٔ ،ٔٔٙ-دمحم مرسي الشيخ ،اٞتهاد ا١تقدس ضد الصليبيُت خىت سقوط الرىا،ص ٖ ،ٖٚراغب السرجاين،
صٕٖ٘ .سعيد عبدالفتاح عاشور ،اٟتركة الصليبية،جػ ٔ،صٔ ،ٜ٘إبراىيم بيضوف سياسة عماد الدين زنكي واثرىا يف
مواجهة ا١تد الصلييب ،من مؤ٘تر بالد الشاـ يف فًتة الصراع اإلسالمي الصلييب ،جػ ٔ ،جامعة الَتموؾ اربد
ٕٓٓٓـ،صٔٔٚ
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الفرنج منها ،فملكها يف شهر رجب عاـ ٖٜ٘ىػ/يناير ٘ٗٔٔـ وجعل ال دير بعمل من أعما٢تا ،والمعقل من معاقلها،
فينزؿ عليو إال سلم إليو يف اٟتاؿ .مث تسلم سروج وسائر األماكن اليت كانت بيد الفرنج شرقي الفرات ماعدا البَتة* اليت
كاف الفر٧تة الصليبيوف قد زودوىا اب١تَتة الكافية ودعموىا بعدد وافر من الرجاؿ ،ولكن ذلك مل دينعو من التوجو إىل ا١تدينة
وفرض حصار عليها ،وكاف الفرنج قد أكثروا مَتهتا ورجا٢تا(.)76
ويبدو أف سروج كانت ىي ا١تدينة األخرى الوحيدة اليت مت االستيالء عليها قبل وفاة عماد الدين زنكي ،ومهما
()77

كانت دوافعو ،فإف األاتبك مل يبذؿ أي ٤تاولة ١تتابعة ٧تاحو الكبَت
وحاز شهاب الدين مالك بن علي العقيلي عاـ ٗ٘ٙىػ" سروج وأعما٢تا وا١تلوحة من أعماؿ حلب وعشرين الف دينار"
()78

مقابل التنازؿ عن قلعة جعرب
ومل تبق أف سروج وأعما٢تا بيد شهاب الدين العقيلي فتشَت كتب التاريخ أهنا كانت بيد حساـ الدين غازي بن
أيوب بن حساف ،ولكن نور الدين ٤تمود عندما وصل إىل منبج والرىا وكاف فيها قطب الدين سامل بن أيوب بن حساف.
فلما وصلها ا١تلك العادؿ نور الدين تسلمها منو وأعطاه عوضاً عنها منبج وقلعة اٞتسر وسروج .مث أرغبتو عينو فيما أعطاه
فاستعاده.

()79

*البَتة :تقع بُت ٝتيساط وحلب والثغور الرومية ،وىي قلعة حصينة و٢تا رستاؽ واسع ،وىي ذلك الوقت للملك الزاىر
َ
٣تَت الدين أيب سليماف داود بن ا١تلك الناصر يوسف بن أيوب اقطعو إايىا أخوه ا١تلك الظاىر غازي واٝترت بيده.انظر:
ايقوت اٟتموي ،معجم البلداف،جػٔ،ص.ٕ٘ٚ-ٕ٘ٙ

( )76ابن أيبك ،جػ ٙص  ،ٖ٘ٛأبوشامة،جػ ٔ ،ص ،ٔٗٓ-ٖٜٔدمحم مرسي الشيخ ،اٞتهاد ا١تقدس ضد الصليبيُت
حىت سقوط الرىا،ص ٖ ،ٖٚراغب السرجاين ،صٕٖ٘
ذكر ابن أيبك أف عماد الدين زنكي " فتح الرىا عنوة ابلسيف وكذلك سروج" وكانت للفرنج الرىا وسروج والبَتة وغَت
ذلك
كنز الدرر وجامع الغرر(الدرة ا١تضيئة يف اخبار الدولة الفاطمية)،جػٖ ،ٙتقيق صالح الدين ا١تنجد ،القاىرة ،ٜٔٙٔ،ص
ٖ٘
(66) Stevenson.w.B.,p.151.
( )78ابوشامة الروضتُت ،جػ ٕ ،صٕٗ ابن الفرات ،اٞتزء األوؿ ،اجمللد الرابعٖ ،تقيق الدكتور حسن الشماع ،البصرة،
صٗ ،ٔٚ ،ابن قاضي شهبة ،ا١تصدر السابق ،صٗٔٚ٘-ٔٚ
( )79ابن الفرات ،اٞتزء األوؿ ،اجمللد الرابعٖ ،تقيق الدكتور حسن الشماع،البصرة،صٔ
()349
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ويبدو أف مدينة سروج وا١تناطق احمليطة هبا كانت ٖتظى ابىتماـ األمراء والقادة ا١تسلمُت فعلى سبيل ا١تثاؿ،عندما علم
سيف الدين غازي صاحب ا١توصل بوفاة نور الدين ٤تمود يف ٘ٔ مايو ٗٔٔٚـ ٔٔ /شواؿ عاـ ٜ٘ٙىػٖ ،ترؾ بقواتو
من أجل بسط سيطرتو على البالد اٞتزرية و٘تكن من فرض سيطرتو على سروج وغَتىا من ا١تدف الواقعة ضمن اٞتزيرة
()7:

الفراتية ،ما عدا قلعة جعرب ،ألهنا من أحصن القالع وأمتنها
وعندما علم سيف الدين غازي صاحب ا١توصل بوفاة نور الدين ٤تمود ٘ٔ شهر مايو ٗٔٔٚـٔٔ /شواؿ أسرع
()81

بعساكره للسيطرة على البالد اٞتزرية وىي :نصيبُت ،وا٠تابور ،وحراف ،والرىا ،والرقة وسروج ،ومت لو امتالكها
وجدير ابلذكر أنو يف عاـ  ٘ٚٛىػٕٔٔٛ/ـ "رحل السلطاف صالح الدين إىل "سروج ،فنزؿ إليو صاحبها ابن مالك
()82

مستأمناً ،فأعاده إىل بلده"
وتقررت قاعدة الصلح بُت السلطاف صالح الدين األيويب الذي كاف حياصر حلب وبُت عماد الدين زنكي بن مودود
بن زنكي يف عاـ ٜ٘ٚىػ ٖٔٔٛ/ـ على أف يقوـ األخَت بتسليم حلب َويػُ َعوض عنها بسروج وسنجار ونصيبيُت وا٠تابور
والرقة وغَتىا من مدف اٞتزيرة وجرت اليمُت على ذلك( ،)83وىكذا مت تسليم حلب يف  ٔٛصفر عاـ ٓ٘ٛىػ ٖٔ/مايو

ٗٔٔٛـ أبٓتس األٙتاف( ،)84ونزؿ عنها صاحبها عماد الدين زنكي فعجب الناس كلهم من ذلك ،وقبحوا على عماد

من ا١تؤكد أف سروج حظيت ابىتماـ القادة واألمراء األيوبيُت ففي عاـ ٖ٘ٙىػٕٔٔٙ/ـ عوض ا١تلك العادؿ نورالدين
٤تمود زنكي األمَت حساـ الدين غازي بن ايوب بن حساف عن سروج ابلس وسلمها إليو .وكتب سروج ملكا للملك
شهاب الدين العقيلي.
انظر :ابن الفرات ،اٞتزء األوؿ ،اجمللد الرابعٖ ،تقيق الدكتور حسن الشماع،البصرة ،ص.ٔٛ

( )7:ابو شامة ،جػٕ ،صٕٖ٘،نظَت حساف سعداوي ،صٔ٘
( )81ابو شامة جػٕ ،صٕٖ٘،نظَت حساف سعداوي ،صٔ٘

( )82ابن األثَت ،الكامل ،جٓٔ ،ص ،ٕٜٙابوشامة ،جػ ٖ ،ص ٘ٔٔ ،الذىيب العرب ،جػ ٗ،صٕٖٕ ،شاكر
مصطفى ،صالح الدين الفارس اجملاىد وا١تلك الزاىد ا١تفًتى عليو ،الطبعة الثانية ،دارالقلم،دمشق ،الدار الشامية
بَتوتٖٕٓٓـ\ٕٗٗٔىػ ،صٕٔٔ.
ىناؾ من يقوؿ أف السلطاف حاصر حلب عاـ ٜ٘ٚىػ ،وأف االتفاؽ على تسليمها كاف عاـ ٓ٘ٛىػ
( )83ابن األثَت ،الكامل ،جػٔٔ ،ص ،ٜٗٚابن شاىنشاه األيويب ،ا١تصدر السابق ،ص ٕٗٔ.
( )84ابوالفداء ،ا١تختصر،جػٖ،ص٘ ،ٛابن الفرات ،اٞتزء الثاين،صٔٗٓ-ٖٜٔ
()34:
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فعلو( .)85وانتظم الصلح سراً بُت السلطاف صالح الدين األيويب وبُت عماد الدين زنكي واشًتط صالح الدين على عماد
()86

الدين اٟتضور بعسكره جملاىدة الصليبيُت
ويف يونيو(حزيراف)عاـ ٓٔٔٛـ /صفر ٘ٚٙىػ كتب صالح الدين إىل ا٠تليفة العباسي الناصرلدين هللا أف يفوض إليو
()87

سروج والرىا والرقة وحراف؛ كوهنا حافظة لثغور ا١تسلمُت ،ونقطة ارتكاز لصد العدو والغارة عليو
استقبل صالح الدين وىو يف دمشق يف ديسمربٓٔٔٛـ/رجب٘ٚٙىػ رسل ا٠تليفة العباسي الناصر لدين هللا ابلتفويض
والتقليد والتشريف حيملوف لو موافقة ا٠تليفة على طلب صالح الدين ابمتالؾ سروج والرىا والرقة وحراف وا٠تابور
()88

ونصيبُت.
وٕتدر اإلشارة إىل أف مدبر دولة ا١توصل واٞتزيرة ٣تاىد الدين قاديازأرسل رسالة إىل السلطاف صالح الدين األيويب مع
الشيخ فخر الدين أبو شجاع ب ن الدىاف يطلب منو" أف يكوف السلطاف (مسعود) معو كما كاف مع أخيو من إبقاء سروج
والرقة وحراف ونصيبيُت يف يده" ،لكن صالح الدين رفض الطلب ؛ألف ىذه البالد"( )89كانت لو (صالح الدين إبطالؽ

ا٠تليفة" السابق( ،)8:وأنو إمنا تركها بيد األمَت زنكي ا١تتويف" ابلشفاعة"(طلب من ا٠تليفة ا١تتويف) على شرط أنو يقوي
السلطاف ابلعساكر "...وكتب صالح الدين إىل ا٠تليفة يعلمو هبذا اٟتاؿ" وأف ىذه البالد مل تزؿ تتقوى هبا ثغور الشاـ
ففوضت إليو (صالح الدين) على ما أراد"

()91

( )85ا١تصدر السابق ،اٞتزء نفسو،صٓٗٔ
( )86نظَت سعداوي ،صٔٗٙ

( )87ابن األثَت ،الكامل ،جػ ٔٔ ،ص ،ٗٛٙنظَت حساف سعداوي ،صٕٕٔ

( )88ا١تقريزي ،السلوؾ ١تعرفة دوؿ ا١تلوؾ،جػٔ،ؽٔ،صٖ ،ٜنظَت سعداوي ،صٖٕٔ
( )89مصطفى اٟتياري،صالح الدين "صٖٕٕٖٕٔ-
( )8:ا١ترجع السابقٖٕٔ
( )91السابق ،صٕٖٕ

()351
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ووصلت رسل ا٠تليفة الناصر( )92إىل صالح الدين "ابلتفويض والتقليد والتشريف اٞتديد ،وهبذا التفويض والتقليد
اٞتديدين صارت كل بالد اٞتزيرة الفراتية – ابستثاء ا١توصل ذات الوضع ا٠تاص – تتبع لصالح الدين ،وألغي االمتياز
()93

الزنكي الذي قبل بو صالح الدين زمن ا٠تليفة ا١تستضيء.
وفتح السلطاف سيف الدين العادؿ سروج وكاف قبل فتحها قد أرسل يطلب النجدات للمساعدة يف فتح بالد اٞتزيرة
فجهز لو ا١تلك األفضل علي بن صالح الدين العسكر ،وكذلك العزيز عثماف لكن السلطاف سيف الدين العادؿ كاف قد
()94

سيطر على سروج ،وأعاد عسكر األفضل إليو
وحاز ا١تلك األفضل علي بن صالح الدين على سروج وٝتيساط عاـ عاـ ٜ٘ٛىػٕٔٓٔ/ـ،ومع ذلك فإف عمو ا١تلك
()95

سيف الدين العادؿ مل يًتكو يف تلك ا١تناطق واسًتجعها ومل يًتؾ لو سوى ٝتيساط
وقد تعرضت سروج وأعما٢تا للمقايضة أكثر من مرة فعلى سبيل ا١تثاؿ مت مقايضة حلب اليت كاف حيكمها ا١تلك
الظاىربن صالح الدين بسروج وقلعة ٧تم وسيميساط وسلمت حلب إىل سيف الدين العادؿ" ،وحلف ا١تلك العادؿ

للملك الظاىر .وانتظم الصلح بينهما )96(".مث سار ا١تلك سيف الدين العادؿ ٟتصار سنجار" عاـ ٙٓٙىػٕٜٔٓ/ـ
ضَرعن إليو
فناز٢تا وأخذ يف حصارىا ،فأخرج إليو صاحبها ا١تلك قطب الدين دمحم بن عماد الدين زنكي شاه حرمو يَ ْ
( )92ا٠تليفة الناصرلدين هللا :ىوابوالعباس أٛتدبن ا١تستضيءبويع اب٠تالفة يوـ اٞتمعة يف الثاين عشر من شواؿ عاـ
٘٘ٚىػ،وكاف عمرهٖٕسنة وشهر.ابن واصل،مفرج الكروب،جػ ،ٕ،ٜٛابن شاىنشاه األيويب ،مضمار اٟتقائق وسر
ا٠تالئق،ص،٘ٚالبنداري ،سنا الربؽ الشاميٖ ،تقيق رمضاف ششن ،ٖٕٗ،ابوالفداء ،ا١تختصر،جػٖ،صٓٛ
( )93مصطفى اٟتياري ،ا١ترجع السابق،صٖٖٕ
ا٠تليفة ا١تستضيء ::ىو أمَت ا١تؤمُت أبو دمحم اٟتسن بن يوسف ا١تستنجد ،كانت مدة خالفتو ٨تو تسع سنوات وسبعة
شهر،وكاف عادال حسن السَتة يف الرعية ،كثَت البذؿ لألمواؿ ...كاف حليما٤ ...تبا للعفو والصفح عن ا١تذنبُت .ابن
األثَت ،الكامل،جػٔٔ ،ص ،.ٜٗ٘ابن شاىنشاه اليويب ،ا١تصدر السابق ،ص،٘ٚالبنداري ،سنا الربؽ،ؽٔ،صٖٗ،
ابوالفداء ،ا١تختصر،ج ػٖ،صٓ ،ٛابن قاضي شهبة ،ا١تصدر السابق،صٜٗٔ
( )94ابن نظيف اٟتموي ،التاريخ ا١تنصوري،صٖ ،العيٍت ،عقد اٞتماف يف اتريخ أىل الزماف ،العصر األيويب ،اٞتزء
الثاين ،الطبعة الثانيةٖ ،تقيق ودراسة ٤تمود رزؽ ٤تمود ،دار الكتب والواثئق القومية ،القاىرة ٕٓٔٓـ ،صٕٜٔ
األفضلٕٗٔ ،ٕٔ٘-العيٍت ،ا١تصدر السابق ،جػٖ،
( )95اٟتنبلي شفاء القلوب ،صٕٗٔ ،شفاف الدوسكي ،ا١تلك
ً
صٖ ،.ٔٙمنذر اٟتايك ،العصر االيويب"قرف من الصرعات الداخلية"،صفحات للدراسات ،دمشقٕٔٔٓ،صٔ٘ٙ

( )96ابن الفرات ،اتريخ ابن الفرات،اٞتزءاألوؿ ،اجمللد ا٠تامسٖ ،،تقيق الدكتور حسن الشماع ،البصرة
ٖٜٓٔـٜٔٚٓ/ـ ،صٜٓ-ٜٛ
()352
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عنهن إال بتسليم سنجار ،فاضطر إىل
ويسألنو يف إبقاء ا١تدينة عليهم ،فلما صار النسوة عنده،أمر ابعتقا٢تن ولن يفرج ّ
القاء ا١تقاليد إليو وأجاب إىل تسليم البلد على أف يعوض عنها ابلرقة وسروج وضياع من بلد حراف ،وأطلق سيف الدين
العادؿ النسوة (وأمر ابدخاؿ علمو إىل البالد .فلما دخل النسوة البلد ودخل علم ا١تلك العادؿ،أمر قطب الدين صاحب
()97

سنجار بكسر العلم وغلق األبواب واستعد للحصار وأرسل إىل ا١تلك العادؿ يقوؿ لو  ":غدرة بغدرة والبادئ أظلم".
ومهما يكن من أمر فقد سيطر السلطاف سيف الدين العادؿ على معظم مدف اٞتزيرة الفراتية عاـ ٜ٘ٛىػٜٖٔٔ/ـ،
ووىل عليها من قبلو من يثق هبم.
ويذكرأف سروج والرىا أصبحتا من ا١تناطق التابعة للملك ا١تظفر شهاب الدين غازي بن ا١تلك سيف الدين العادؿ
ولكن أخيو األشرؼ انتزعها منو.

()98

وعندما انتزع ا١تلك الكامل دمحم واألشرؼ موسى دمشق من ابن أخيهماا١تلك
()99

الناصرداود بن ا١تعظم عوضاه عنها ٔتدينة سروج والرىا وغَتىا من مدف اٞتزيرة.
وسار ا١تلك الصاحل ٧تم الدين أيوب يف عاـ ٖٗٙىػ ٕٖٔٙ/ـ ٨تو البالد اٞتزرية وفرض سيطرتو على ٚتيع ا١تدف واٟتصوف
()9:

مثل آمد وحراف والرىا وسروج.
أرسل ىوالكو ملك التتار أخاه لإلغارة على البالد اإلسالمية عاـ ٓ٘ٙىػٕٕٔ٘/ـ ووصلت غاراهتم إىل سروج
ودايربكر وميافارقُت وقتلوا أكثر من عشرة آالؼ شخص فضالً عن عمليات السلب والنهب واألسر.

():1

( )97النويري الكندي ،هناية األرب ،جػ ،ٕٜص ،ٜٗالعيٍت ،عقد اٞتماف ،جػٕ،ص.ٕٙٛ
ذكر العيٍت أف سيف الدين العادؿ واصل" فتوحاتو يف البالد اإلسالمية الفراتية وىي حراف والرىا والرقة ورأس عُت
وسنجار ونصيبُت وٚتلُت وسروج وداير بكر وميافارقُت وآمد وخصوهنا" انظر :عقد اٞتماف يف اتريخ أىل الزماف،جػٕ،
ص.ٕٙٛ
( )98العيٍت،اٞتزء الرابع،صٖٖ٘ٙ-

( )99ابن واصل ،مفرج الكروب يف اخبار بٍت ايوب،جػٖٗ،تقيق حسنُت دمحم ربيع،دار الكتب والواثئق ا١تصرية،
القاىرةٕٜٔٚـ ،ص ،ٕ٘ٛالعيٍت ،العصر األيويب ،اٞتزء الرابع ،صٕ،ٜٖٔ -ٜٔمنذر اٟتايك ،ا١ترجع السابق،صٗ.ٔٚ
ويبدو أف ا١تلوؾ األيوبيُت كانوا يسعوف لتحقيق مصاٟتهم ا٠تاصة فبعد اٟتصوؿ على دمشق من ا١تلك الناصر داود سلمها
ا١تلك الكامل ألخيو األشرؼ موسى وحصل عوضا عنها البالد الشرقية ،وىي :حراف والرقة والرىا وسروج وراس عُت،
وٚتلُت ،وا١توزر ،وأرسل نوابو فتسلموىا من نواب األشرؼ .العيٍت ،ا١تصد vالسابق ،جػٗ ،صٕ.ٜٖٔ-ٜٔ
( )9:جرجس ابن العميد ،اتريخ األيوبيُت ،صٕٓ،ابوالفداء ،ا١تختصر،جػ.ٖ،ٔٚٛ

( ):1بيربس ا١تنصوري الدوادار ،زبدة الفكرة يف اتريخ ا٢تجرةٖ ،تقيق دوانلد س .ريتشاردز ،طٔٚ ،تعية ا١تستشرقُت
األ١تانية ،بَتوت ٜٜٔٛـ ،صٛ-ٚ
()353
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وعندما فتح العرب ا١تسلموف سروج وأعما٢تا كاف يقيم فيها األرمن ،ومن ا١ترجح أف العرب أقاموا ا١تدينة وا١تناطق
احمليطة هبا ،وٓتاصة عندمافتحها عياض بن غنم يف خالفة عمر بن ا٠تطاب سنة ٔٚىػٖٙٛ/ـ .،ويف العهد األموي قاـ
ا٠تليفة ىشاـ بن عبدا١تلك بتوطُت ٨تو ستُت الف عريب وتركماين يف سهل سروج الشرقي،وبطبعة األمر اقاـ يف ا١تدينة
وأعما٢تا األتراؾ السالجقة واألراتقة ،ومن ا١تؤكد أف عناصر غربية استقرت يف سروج من ٥تتلف بلداف أورواب وخَت دليل
على ذلك ما أشار إليو ا١تؤرخ الفر٧تي ا١تعاصر فوشية الشارتري بقولو":حنن الذين كنا غربيني ،أصبحنا اآلن شرقيني،

والذي كان رومانيا أو فرنسيا ،أصبح جليليا أو فلسطينيا ،والذي كان من رميز أو شارتر ،أصبح اآلن مواطنا يف
صور أو انطاكيا ،ونسينا اآلن أماكن والدتنا ،وأصبحت تلك األماكن غريبة للعديد منا ،أو حىت ال نذكر منها

شيئا”( ،. )19ألن عبارته ويفهم من حديث فوشية الشارتري أن األوروبيني طاب هلم االقامة واالستقرار يف املنطقة؛
ألن عبارته "نس ينا أمكن والدتنا" حتمل بني طياهتا الكثري من املعاين والتفسريات .ولعل هذا يشري إىل أن الفرجنة
الصليبيني الذين يف سروج واملناطق اجملاورة كانوا من مناطق خمتلفة من أورواب ( .من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ) ،وهذا

يعين أهنم كانوا من أمم خمتلفة ،مجعتهم املصاحل اإلقتصادية والطمع يف ثروات الشرق لدرجة أهنم نسوا أماكن والدهتم
يف بالد كثرية اخلريات .وقد بدا واضحا أن املؤرخ الصلييب فوشيه الشارتري أشار صراحة إىل النعيم الذي يعيش فيه

الفرجنة الصليبيون يف املشرق لدرجة أهنم مل يفكروا يف العودة إىل بالدهم ،بل أهنم تناسوا أماكن والدهتم لفرتة قليلة
من الزمن" .وكان العدد أكرب من سكان سروج وكاف العدد األكرب من السكاف يتكوف من األرمن والسوريُت

():3

أما

أنظمة اٟتكم كما يبدو ،فقد بقيت بيزنطية خالصة تقريبًا( .):4ومن ا١ترجح أنو مت تغيَت يف بعض األنظمة ا١تتعلقة ابلسكاف
اٞتدد ٔتا يتناسب مع انظمة اٟتكم اليت تعودوا عليها يف الغرب األورويب ٓتاصة يف السنوات األوىل لتواجدىم يف منطقة
اٞتزيرة بشكل عاـ ويف سروج بشكل خاص.
وبطبيعة األمر كاف حاكم سروج أو سيدىا اإلقطاعي يتبع سيد إمارة الرىا ،وكاف حاكمها ىو القائد العسكري
للمدينة وأعما٢تا وخَت دليل على ذلك فولربت أوفوشية من شارتر.

():5

(91)Fulcher of Chartres ,A history of the Expedition to Jerusalem,p.27
(92) Archer,p 112.
(93) Ibid.p.112
(94)Zoe Oldenbourg, Les Croisades ,p.141
نقال عن علية اٞتنزوري ،صٚٚ
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النظام اإلداري والقضائي يف سروج

أما فيما يتعلق ابلنظاـ اإلداري والقضائي يف إقطاعية سروج وبقية مدف إمارة الرىا الصليبية فقد كاف حياكي النظم
اإلدارية والقضائية يف ٦تلكة بيت ا١تقدس الصليبية وإف اختلفت إىل حد ما يف بعض األمور ْتكم الظروؼ احمللية وطبيعة
السكاف اليت تتألف منها كل إمارة .فعلى سبيل ا١تثاؿ أدى قرب إمارة الرىا من مراكز التأثَت البيزنطي والًتكي وسيادة
العنصر األرمٍت على سكاهنا إىل اعتمادىا على عدد كبَت من ا١توظفُت األرمن اىل التأثر ابلتيارات البيزنطية والنظم

البيزنطية( ،):6فضالً عن االخذ بعُت االعتبار بعدىا عن بقية الكياانت الصليبية يف بالد الشاـ وتطرؼ موقعها فرض نوعا
من االستقالؿ وا١تركزية واوقف التطور الدستوري فيها؛ ألهنا كانت ٤تاطة بتجاىات عدائية متعددة ،فلم تطابق ا١تملكة ،يف
():7

كل نظمها ،بل مالت إىل موا نفسها مع الظروؼ الداخلية واحمليطة.
ولذؾ ارجح أف يكوف يف سروج ٤تكمة للربجوازية ،وكذلك ٤تكمة وطنية و٤تكمة السوؽ ،أمااحملكمة الربجوازية اليت

كانت تنعقد ١تدة ثالثة أايـ يف االسبوع ،االثنُت واألربعاء واٞتمعة فيما عدا أايـ ا١تواسم واألعياد الدينية ):8(،وكانت تنظر

يف القضااي اليت مل يكن النبالء طرفاً فيها(،):9كما اهنا ٗتتص ّتميع القضااي ا١تتعلقة ابالمور ا١تدنية كقضااي التعدي على

االراضي( ،)::وكانت تفصل يف ٚتيع القضااي النتعلقة ابفراد الطبقة الربجوازية ،كذلك فاهنا تفصل يف قضااي الفرساف إذا
اختاروا ا١تثوؿ أمامها( . )211وللمحكة الربجوازية ٣تموعة من القوانُت وإف كانت يف معطمها تستند إىل العرؼ والتقاليد
ا١ترعية ،أكثر من كوهنا قوانُت مدونة(.)212

(95) William of Tyre, Vol.1,pp.307-308

( ):7دمحم دمحم الشيخ ،عصر اٟتروب الصليبية يف الشرؽ ،صٖٕٓ.

( ):8ا١ترجع السابق ،نفس الصفحة
(98) La Monte L.,Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem,1001291,Newyork 1970.p.303
أنظر أيضا :سعيد البيشاوي ،ا١تمتلكات الكنسية،صٕٖٛ
سعيد البيشاوي،ا١تمتلكات الكنسية ص ٕ(99) conder,p.172, La Monte L.,p.106 ٖٛ
(100)Arch er and kings Ford,p.126
،سعيد البيشاوي،ا١تمتلكات الكنسية،صٕٖٛ
(101) conder,p.172
سعيد البيشاوي،ا١تمتلكات الكنسية،ص ٕٖٛ
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ومن ا١ترجح وجود ٤تاكم وطنية  Civil Courtsيف سروج ،وكانت ٗتتص ابلقضاايا١تتعلقة ابلسكاف الوطنيُت ،إذ
ٝتح ٢تم ابلتقاضي أماـ ٤تاكمهم الوطنية ،وكاف قضاة تلك احملاكم من سكاف البالد األصليُت،وكانت ىذه احملاكم تنظريف
()213

القضااي الصغرى اليت ال تشمل اٞتناايت.
وٕتدر اإلشارة إىل أف السلطة العليا على اٟتكومة يف سروج وغَتىا من مدف إمارة الرىا كانت تتمثل يف عقد احملكمة
()214

حيث مت تفسَت القانوف وتطبيقو
أما فيما يتعلق ابٞتانب الديٍت يف سروج فكاف يوجد هبا أسقف مساعد يف فًتة خضوعها للحكم الصلييب يتبع
()215

لسلطة كنيسة أنطاكية ،الذي مت االعًتاؼ ببطريركها اليعقويب ،وكاف يتبع لسلطتو أربع أسقفيات
الشك يف أف الفر٧تة الصليبيُت يف إمارة الرىا قد نقلوا نظاـ اإلقطاع الذي كاف سائدا يف أورواب مع بعض التغَتات
اليت تناسب وجودىم يف ا١تشرؽ ،وكانت سروج ٔتثابة إقطاعية من إقطاعيات الرىا،وقاموا بتقسيم األراضي إىل وحدات أو
قطع بعضها قانوين (رٝتي) معتمد من قبل السلطة اٟتاكمة ،واستعمل على أساس أنو وحدة إدارية ٗتدـ األغراض
الضريبة ،وبعضها اآلخرعبارة عن قطع صغَتة من األرض ديكن لزوج من الثَتاف حراثتها يف يوـ واحد ،وعرفت كل وحدة
ابسم كاريوكا ا Carrucateأو  . Carrucaوكانت الكاريوكا غَت الرٝتية ٘تاثل الفداف العريب Al-Faddan Al
 )216(arabiوىي ٗتتلف عن الكاريوكا الرٝتية(القانونية)يف مساحتها،وكذلك بطرؽ استخدامها .وكانت ىذه الوحدة
ىي اساس ٚتيع مستوايت الدخل والضرائب،وكاف إبمكاف الفالح حراثة أكثر من كاريوكا  Carrucaيف اليوـ الواحد.

وىناؾ الكاريوكا الرٝتية والكاريوكا العادية ،وأصبح الفالح يعمل يف أرضو كمستأجر ٢تا وليس كمالك لألرض.

()217

وا١تعروؼ أف أراضي سروج وأعما٢تا ىي أراض خصبة ،وقد وصفت منطقة جنوب سروج اب٠تصوبة( )218وسروج مدينة

كثَتة ا١تياه والبساتُت وهبا الرماف ا١تفضل والكمثرى وا٠توخ والسفرجل( )219وقد وصفها اإلدريسي بقولو" :وسروج مدينة
(102) La Monte L.,p.107
سعيد البيشاوي،ا١تمتلكات الكنسية،صٕٖٛ
(103)conder,p.172
سعيد البيشاوي،ا١تمتلكات الكنسية،صٖٖٛ
(104) William ofTyre,Vol.2,p.656,Conder,P40
(105) Archer,p. 112
(106) Richrd ,J., Agricultural condition in Crusader States,in
Setton,vol.5.p.254.
انظر ايضاً :سعيد البيشاوي ،ا١تمتلكات الكنسية يف ٦تلكة بيت ا١تقددس الصليبية ،دارا١تعرفة اٞتامعية ،اإلسكندرية
ٜٜٓٔـ .صٗ٘ٔ. ٖٛٛ، ٔ٘٘-

( )218أبو الفداء ،تقوًن البلداف ،صٕٚ
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من داير مضر كثَتة الفواكة"( )21:وذكرىا ا١تقدسي البشاري على أهنا من داير مضر( .)221وكانت سروج أثناء تبعيتها
ٟتكم األراتقة مزدىرة وغنية وتكتظ ابلسكاف ا١تسلمُت وا١تسيحيُت ومن ٥تتلف أصناؼ التجار الكبار.وكاف سهلها غنيا
()222

أيضاً وخصباً ومليئاً ابلقرى.
وكاف الفر٧تة الصليبيوف قد سارعوا إىل االستيالءعلى الضياع الزراعية خارج الرىا واضطر من عليها إىل العمل يف ظل
قيود النظم اإلقطاعية يف الغرب االورويب ،فضال عن الضرائب اليت ظل يدفعها السكاف ،وىناؾ إشارة إىل سوء األحواؿ
()223

االقتصادية يف الرىا اذ دمر األتراؾ االراضي احمليطة ابلرىا ودمروا ما فيها من أشجار ومزروعات

وامتاز حكم

جوسلُت األوؿ للرىا أبنو عصر الثروة والرخاء رغم متابعتو للحرب ا١تستمرة ضد األتراؾ( ،)224وىذ يقودان إىل أف سروج
وأعما٢تا كانت تنعم ابلثروة والرخاء أثناء حكم جوسلُت األوؿ بناء على سروج كانت تتألف من ستمائة قصبة ،وديكن أف
يسَت اإلنساف مسافات طويلة بُت األشجار دوف أف يرى الشمس٦ ،تا يفيد كانت أهنا تشتهر ابلغاابت ،وأف أرضها
()225

خصبة جداُ.
وذكر أسامة بن منقذ أف غنيمة وصلت إىل دار والده وكانت ىذه الغنيمة عدة من اٞتواري الفر٧تيات ،فرأى منهم
جارية مليحة شابة فقاؿ لقهرمانة داره" ادخلي ىذه إىل اٟتماـ ،واصلحي كسوهتا ،واعملي شغلها للسفر" ،ففعلت
وسلمها إىل بعض خدامو وسَتىا إىل األمَت شهاب الدين مالك بن سامل بن مالك صاحب قلعة جعرب وكتب إليو يقوؿ:
 " :غنمنا من الفرنج غنيمة قد نفذت لك سهما منها ،فوافقتو وأعجبتو واٗتذىا لنفسو ،فولدت لو ولداً ٝتاه بدراف،
فجعلو أبوه ويل عهده"،وكرب بدراف وتوىل البلد والرعية" وأمو اآلمرة الناىية"،وقامت األـ ٔتواعدة قوـ وتدلت من القلعة
ومضى هبا أولئك إىل سروج وىي يف ذلك يف حوزة الفرنج فتزوجت إفر٧تي إسكاؼ وإبنها صاحب قلعة جعرب
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( )219نزىة ا١تشتاؽ ،جػٕ ،صٖٖٔ

( )21:احسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،صٖٔٚ

( )221اما داير مضر فقصبتها الرقة ومن مدهنا احملًتفة الرافقة خانوقة اٟتريش تل ٤ترى ابجرواف حصن مسلمة ترعوز
حراف الرىا ،والناحية سروج كغرزاب "كفرسَتين"
( )222إفراـ عيسى يوسف ،ا١ترجع السابق ،صٕٗ.

( )223سعيد عبد الفتاح عاشور ،اٟتركة الصليبية،جػٔ،صٔٛٔ،ٗ٘ٙ
( Hayes,E.R.,p.290 )225نقال عن علية اٞتنزوري ،ا١ترجع السابق،ص ٕٗٔ
( )226كلود كاىن ،الشرؽ والغرب زمن اٟتروب الصليبية ،صٕٔٔ
()357
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وىناؾ نقطة ىامة يف حياة سكاف سروج أشار ٢تا الكاتب البغدادي اٟتريري تتعلق بنزوح كثَت من السكاف إىل داخل
سوراي أو أبعد من ذلك ٦تا يشَت إىل اتساع حركة ا٢تجرة فقد اٗتذ على سبيل ا١تثاؿ أحد الشحاذين الذي ىرب من ا١تدينة
الواقعة على الفرات يف إمارة الرىا اٞتديدة بطال ١تقاماتو من اٟتياة اليومية
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اخلامتة

تبُت من خالؿ البحث أف َسّروج فُتِ َحت سلماً يف عهد ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب عاـ ٔٚىػ ٖٙٛ /ـ على يدعياض
بن غنم ،وأهنا تعرضت للغزو من قبل الدولة البيزنطية أثناء تبعيتها للدولة اٟتمدانية .كما أهنا خضعت ٟتكم األتراؾ
السالجقة ،واستوىل عليها الفر٧تة الصليبيوف عاـ ٜٗٗىػٔٔٓٔ /ـ ،وتبعت إلمارة الرىا الفر٧تية االصليبية بقيادة األمَت
بلدوين البويوين الذي عُت سيداً إقطاعياً إلدارهتا ،واستمرت سروج وأعما٢تا بيد الفر٧تة الصليبيُت ٜتسُت سنة ونيف حيت
حررىا عماد الدين زنكي عاـ ٘ٗٔٔـٖٜ٘/ىػ ،وكاف أمراء ا١توصل حياولوف السيطرة عليها ايستمرار ،وكانت يف العهد
األيويب عرضة للمقايضة بُت أبناء صالح الدين األيويب ومن بعده بُت أبناء شقيقو سيف الدين العادؿ وأوالده مثل الكامل
دمحم واألشرؼ موسى.
توصييت الوحيدة ىي االىتماـ من قبل الباحثُت بتاريخ اٞتزيرة الفراتية بسبب قلة األْتاث اليت تناولت ىذه البقعة من
ا١تنطقة.وأعتقد جازماً أف ْتث سروج وأعما٢تا سيزيد من االىتماـ هبذه ا١تنطقة ذات األمهية االقتصادية واالسًتاتيجية .
قائمة المصادر العربية واألجنبية

اوال  :المصادر العربية
ابن األثَت( تٖٓٙىػٕٖٕٔ/ـ)أبو اٟتسن علي بن أيب الكرـ :
ٔ-الكامل يف التاريخ ،جػٓٔ ،بَتوت ٜٔٙٙـ
ٕ-التاريخ الباىر يف الدولة األاتبكية اب١توصلٖ ،تقيق عبدالقادر طليمات ،طٔ ،دار الكتب اٟتديثة ،القاىرة ٖٜٔٙـ.
ٖ -أسد الغابة يف معرفة الصحابةٛ،جػٖ ،تقيق الشيخ على دمحم معوض والشيخ عادؿ أٛتد عبدا١توجود،طٔ،دار الكتب العلمية،بَتوت
ٕٔٔٓـ
األنطاكي(ت ٗ٘ٛىػٔٓٙٚ /ـ) حيِت بن سعيد بن حيِت:اتريخ األنطاكي ا١تعروؼ بصلة اتريخ أوتيجاٖ،تقيق عمر عبدالسالـ تدمري ،طرابلس ٜٜٓٔـ
البنداري ( تٕٕٙىػٕٕٔ٘/ـ ) الفتح بن علي البنداري:
ٔ-سنا الربؽ الشاميٖ ،تقيق فتحية عبدالفتاح النرباوي ،طٕ ،دار اللواء ،الرايض ٜٜٔٛـ
ٕ-سنا الربؽ الشاميٖ ،تقيق الدكتور رمضاف ششن ،ؽٔ،طٔ،دار الكتاب اٞتديد،بَتوتٜٔٔٚـ.
ٖ -دولة آؿ سلجوؽ،الطبعة الثانية،دار اآلفاؽ اٞتديدة ،بَتوتٜٔٚٛـ.
-البالذري(تٕٜٚىػٜٕٛ/ـ) أبو اٟتسن أٛتد بن حيِت بن جابر:

( )227أسامة بن منقذ،كتاب االعتبارٖ ،تقيق فيليب حىت ،برنستوف ٖٜٓٔـ ،صٔٙٙ
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فتوح البلدافٕ ،تقيق رضواف دمحم رضواف ،دار الكتب العلمية ،بَتوتٕٔٗٔىػٜٜٔٔ/ـ
بيربس ا١تنصوري (ت ٕ٘ٚىػٖٕٔ٘/ـ) األمَتركن الدين بيربس ا١تنصوري الدواداري:زبدة الفكرة يف اتريخ ا٢تجرةٖ ،تقيق دوانلد س .ريتشاردز ،طٔٚ ،تعية ا١تستشرقُت األ١تانية ،بَتوت ٜٜٔٛـ
ابن تغري بردي األاتبكي (تٗٛٚىػٜٔٗٙ/ـ) ٚتاؿ الدين أبو احملاسن يوسف:النجوـ الزاىرة يف ملوؾ مصر والقاىرة ،جػ،ٙا١تؤسسة ا١تصرية العامة للتاليف والًتٚتة ،القاىرة
اٟتنبلي( تٛٚٙىػٔٗٚٔ/ـ ) أٛتد بن إبراىيم:شفاء القلوب يف مناقب بٍت أيوبٖ ،تقيق انظم رشيد،وزارة الثقافة والفنوف،اٞتمهورية العراقيةٜٔٚٛـ
شفاء القلوب يف مناقب بٍت أيوبٖ،تقيق مدحية الشرقاوي،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرةٜٜٔٙـ.
ابن خلكاف (تٔٙٛىػٕٕٔٛ/ـ)مشس الدين أبو العباس أٛتد بن عمر:وفيات األعياف وأنباء أبناء الزمافٛ ،جػٖ ،تقيق إحساف عباس،بَتوت ٖٜٔٛٔ-ٜٔٚـ
ابن رستة(تٕٜٓىػٜٖٓ/ـ ) أبو علي أٛتد بن عمر بن رستةاألعالؽ النفيسة،ليدف (مطبعة بريل)ٕٜٔٛـ
الطربي (ت ٖٓٔىػٜٕٕ/ـ) أبو جعفر دمحم بن جرير الطربي:
اتريخ الرسل وا١تلوؾٔٓ،أجزاءٖ،تقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم،طٗ ،دار ا١تعارؼ ،القاىرةٜٔٚٛـ
ابن قاضي شهبة (ت ٗٛٚىػٜٔٗٙ /ـ)بدر الدين ايب الفضل دمحم بن ايب بكر:الكواكب الدرية يف السَتة النوريةٖ،تقيق ٤تمود ابوزيد،الطبعة االوىل،دار الكتاب اٞتديد،بَتوتٜٔٔٚـ.
ابن أيبك الدواداري( تٕٖٚىػٖٖٔٔ/ـ ) ابو بكر عبدهللا:كنز الدرر وجامع الغرر(الدرة ا١تضيئة يف اخبار الدولة الفاطمية)،جػٖ ،ٙتقيق صالح الدين ا١تنجد ،القاىرة ٜٔٔٙـ
العيٍت(ت ٘٘ٛىػٔٗ٘ٔ/ـ) بدر الدين ابو دمحم ٤تمود بن أٛتد بن موسى:ٔ-عقد اٞتماف يف اتريخ أىل الزماف ،العصر األيويب ،أربعة أجزاء ،طٕٖ،تقيق ودراسة ٤تمود رزؽ ٤تمود،دار الكتب والواثئق القومية ،القاىرة
ٕٕٔٓـ
ٕ-السيف ا١تهند يف سَتة ا١تلك ا١تؤيد ،القاىرةٜٔٙٚـ.
اٟتريري ،أٛتد بن علي-:
اإلعالـ والتبيُت يف خروج الفرنج ا١تالعُت على داير ا١تسلمُتٖ ،تقيق سهيل زكار ،طٔ ،دار ا١تالح ،دمشق ٜٔٔٛـ.
اإلدريسي(تٔ٘ٙىػٔٔٙٙ/ـ) أبو عبد هللا دمحم :نزىة ا١تشتاؽ يف اخًتاؽ اآلفاؽ،جػٔ،طٔ،عامل الكتب بَتوت.ٜٜٔٛ،
الذىيب (تٚٗٛىػٖٔٗٛ/ـ)مشس الدين دمحم بن أٛتد بن عثماف:ٔ-كتاب دوؿ اإلسالـ ٕ ،جػٖ ،تقيق فهيم دمحم شلتوت ودمحم مصطفى إبراىيم،القاىرة ٜٗٔٚـ.
ٕ -العرب يف خرب من غربٖ،تقيق فؤاد سيد ٗ جػ ،الكويتٜٖٔٔٙ -ٜٔٙـ
سبط بن اٞتوزي (تٗ٘ٙىػٕٔ٘ٚ/ـ) ابو ا١تظفر مشس الدين يوسف بن قيزوغلي:مرآة الزماف،جػ،ٛؽٕ ،حيدر آابد الدكن ٜٕٔ٘ٔ٘-ٜٔـ
ابن شاىنشاه األيويب(ت ٙٔٚىػٕٕٔٓ/ـ) دمحم بن تقي الدين عمر:
مضمار اٟتقائق وسر ا٠تالئقٖ ،تقيق حسن حبشي،عامل الكتب،القاىرةٜٔٙٛـ.
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ابن العدًن(،تٓٙٙىػٕٕٔٙ/ـ) كماؿ الدين عمر بن أٛتد بن ىبة هللا بن أيب جرادة:زبدة اٟتلب من اتريخ حلبٖ ،تقيق خليل ا١تنصوري ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ٜٜٔٙـ.
العظيمي(ت٘٘ٙىػٔٔٙٔ/ـ)دمحم بن علي بن نزار التنوخي:
اتريخ العظيميٖ ،تقيق كلود كاىن ،اجمللة اآلسيويةٜٖٔٛJournal Asiatique،
ابن العماد (تٜٔٓٛىػٜٔٙٚ /ـ )أيب الفالح دمحم عبداٟتي اٟتنبلي:شذرات الذىب يف أخبار من ذىبٙ ،تانية أجزاء يف أربعة ٣تلدات ،دار إحياء الًتاث العريب،بَتوت
ابن العميد ،ا١تكُت جرجس بن العميد أيب ايسر بن أيب ا١تكارـ بن أيب الطيبأخبار األيوبيُت،مكتبة الثقافة الدينيبة ،القاىرة ،د.ت
ابوالفداء(تٕٖٚىػٖٖٔٔ/ـ)إٝتاعيل بن عماد الدين صاحب ٛتاة:تقوًن البلداف،نشره رينو وديسالف،ابريس( دار الطباعة السلطانية) ٓٗٔٛـ
ابن الفرات ( تٛٓٚىػٔٗٓٗ/ـ )انصر الدين دمحم بن عبدالرحيم-:اتريخ ابن الفرات ،اٞتزء األوؿ ،اجمللد الرابع،اٞتزء الثاين،اجمللدٖ ،تقيق الدكتور حسن دمحم الشماع،مطبعة حداد،البصرةٜٔٙٚ،ـ
ابن الفقيو (ت ٨تو ٖٓٗىػٜ٘ٔ/ـ) أٛتد بن دمحم ا٢تمذاين :٥تتصر كتاب البلداف ،ليدف (مطبعة بريل)ٕٖٓٔ
القلقشندي (تٕٔٛىػٔٗٔٛ/ـ )اٛتد بن علي:صبح االعشى يف صناعة اإلنشا ،جػ ٖٗ ،تقيق دمحم حسُت مشس الدين ،طٔ ،دار الكتب العلمية و دار الفكر،بَتوتٜٔٛٚـ
ابن القالنسي( ت ٘٘٘ىػٔٔٙٓ/ـ) أبو يعلي ٛتزة بن أسد:اتريخ دمشقٖ ،تقيق سهيل زكار ،الطبعة األوىل ،دار حساف للطباعة والنشر،دمشقٖٜٔٛـ.
أبوالفضايل( تويف يف القرف السابع ا٢تجري/الثالث عشر ا١تيالدي)دمحم بن علي اٟتمويالتاريخ ا١تنصوريٖ،تقيق الدكتور أبو العيد دودو٣،تمع اللغة العربية،دمشقٜٔٔٛـ
الكتيب(تٗٚٙىػٖٖٔٙ/ـ) دمحم بن شاكر بن أٛتد بن عبد الرٛتن فخر الدين:فوات الوفيات،جػٕٖ،تقيق دمحم ٤تي الدين عبداٟتميد،القاىرةٔ٘-ٜٔـٕ٘.ٜٔ
ا١تقدسي البشاري( عاش يف القرف الرابع ا٢تجري /العاشر ا١تيالدي)مشس الدين ابوعبدهللا ا١تعروؼ ابلبشاري:أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،مطبعة بريل ،ليدف ٜٔٓٙـ
ا١تقريزي ( ت٘ٗٛىػٕٔٗٗ/ـ)تقي الدين أٛتد بن علي:السلوؾ ١تعرفة دوؿ ا١تلوؾ،جػٔ،ؽٖٔ ،تقيق دمحم مصطفى زايدة ،الطبعة الثانية،القاىرة ٜٔ٘ٚـ
ا١تنبجي(ت 851ىػ  ٔٗٗٚ -ـ ) أغابيوس بن قسطنطُت ا١تنبجي:ا١تنتخب من اتريخ ا١تنبجيٖ ،تقيق عمر عبدالسالـ تدمري،الطبعة األوىل دار ا١تنصور ،طرابلس ٜٔٛٙـ
نظاـ ا١تلك الطوسي،سياست انمة "،سَتا١تلوؾ" ،ترٚتة يوسف حسُت بكار،دار القدس،بَتوت،د.ت.
النويري الكندي(تٕٖٚىػٖٖٕٔ/ـ)شهاب الدين أٛتد بن عبدالوىاب:
هناية اآلرب يف فنوف األدب ،جػ،ٕٜدمحم ضياء الدين الريس ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ،القاىرةٕٜٜٔـ.
-ابن الوردي (تٜٚٗىػٖٜٔٗ/ـ)أبوحفص زين الدين عمر بن مظفر بن عمر:
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تتمة ا١تختصر يف أخبار البشر ،جػٕ،طٔ،دار ا١تعرفة ،بَتوت ٜٓٔٚـ.
ابن واصل(تٜٙٚىػٕٜٔٛ/ـ) ٚتاؿ الدين دمحم بن سامل:مفرج الكروب يف أخباربٍت أيوب،جػٖٔ ٖ-تقيق ٚتاؿ الدين الشياؿ،القاىرة ٖٜ٘ٔٙٓ-ٜٔـٖٗ٘-تقيق دمحم حسنُت ربيع،القاىرة-ٜٕٔٚ،
ٜٔٚٚـ.
ابن منقذ ( تٗ٘ٛىػٔٔٛٛ/ـ ) مؤيد الدولة أسامة بن مرشد:كتاب االعتبارٖ ،تقيق فيليب حىت ،برنستوف ٖٜٓٔـ
ايقوت اٟتموي((تٕٙٙىػٕٕٔٛ/ـ) أبو عبدهللا ايقوت بن عبدهللا
معجم البلداف٘ ،جػ،دار صادر بَتوت ٜٜٔٚـ
ا١تؤ٘ترات
مؤ٘تر بالد الشاـ يف فًتة الصراع اإلسالمي الصلييبٕ ،جػ ،جامعة الَتموؾ ،إربد ٕٓٓٓـ.
اثنيا  :ا١تصادر االجنبية
1. Albert d,Aix,Historia Hierosolimitana,ed.R.h.C..H.Occ.tom 1V,Paris 1879.(265)713
اعتمدالباحث على النسخة اليت ترٚتها ا١ترحوـ سهيل زكار عن النسخة األ١تانية يف ا١توسوعة الشاملة للحروب الصليبية.
2. Fulcher of Chartres,A history of the Expedition to Jerusalem,tr.by Frances(sisters
fSt.Joseph).edited with an introduction by Harold,s Fink,konuvilleU.S.A.1969.
قاـ الدكتور زايد العسلي بًتٚتة كتاب فوشية الشارتري إىل العربية ٖتت عنواف :اتريخ اٟتملة إىل القدس،طٔ،دار
الشروؽ،عمافٓ ٜٜٔـ ،كما قاـ الدكتور قاسم عبده قاسم بًتٚتة أخرى للكتاب ٖتت عنواف  :االستيطاف الصلييب يف فلسطُت(،
اتريخ  aoulاٟتملة إىل بيت ا١تقدس،طٔ ،دار الشروؽ ،القاىرةٕٔٓٓ ـ.
3. Matthieu d,Edesse
4. Extraits de la Chrnique, in R.H.C.,doc.arm.Vol.1,Paris1869(4-149
اعتمد الباحث على الًتٚتة العربية لكتاب اتريخ مىت الرىاوي" اإلفرنج ( الصليبيوف) ،ا١تسلموف ،األرمن" ،ترٚتة وتعليق د٤ .تمود
الرويضي وعبدالرحيم مصطفى ،طٔ،دار ٛتادة للدراسات اٞتامعية والنشر والتوزيع ،إربدٕٜٓٓـ
5. Raoul de Caen,Gest Tancridi inExpeditione Hierosolymitane,ed.R.H.C-H.Occ.,
)tomeIII,Paris(pp.587-716
اعتمدالباحث على الًتٚتة العربية ٢تذا الكتاب وىي بعنواف ":أعماؿ اتنكرد ملك صقلية يف اٟتملة على بيت ا١تقدس" ،ترٚتة
حسن عبدالوىاب حسُت وطلعت عبدالرازؽ زىراف ،طٔ ،عُت للنشروالبحوث والدراسات ،القاىرة ٕٜٓٔـ
6. William of Tyre .Ahistory of deeds done Beyoned the sea,tr. By Babcock and
krey,2vols.,Newyork 1943.
 .ٚويذكر أف ىناؾ ترٚتتُت لكتاب وليم الصوري ،اتريخ األعماؿ ا١تنجزة فيما وراء البحرٕ ،جػ ،ترٚتة سهيل زكار ،طٔ،دار
الفكرٜٜٓٔـ
 .ٛوالًتٚتة األخرى قاـ هبا حسن حبشي ،اتريخ األعماؿ ا١تنجزة فيما وراء البحر ،أربعة أجزاء ،وصدرت يف القاىرةٕٜٜٔ٘-ٜٜٔـ.
اثلثا :ا١تراجع العربية واألجنبية ا١تًتٚتة واألْتاث والدراسات
-أفراـ عيسى يوسف ،اٟتمالت الصليبية كما يرويها ا١تؤرخوف السرايف،ترٚتة فخري العباسي،الطبعةاألوىل ،دار الطليعة ،بَتوتٕٓٔٓـ.
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 حسُت دمحم عطية،تشريعات الصليبيُت" دراسات يف قوانُت أنطاكية و٦تلكة بيت ا١تقدس الصليبية ،الطبعة األوىل ،دارا١تعرفة اٞتامعية،اإلسكندرية ٕٕٔٓـ
راغب السرجاين ،قصة اٟتروب الصليبية،الطبعة الثانية،مؤسسة إقرأ ،القاىرةٕٜٓٓـ زكي النقاش ،العالقات االجتماعية والثقافية واالقتصادية بُت العرب واإلفرنج خالؿ اٟتروب الصليبية،دار الكتاب اللبناين،بَتوت ٜٔ٘ٛـ.سامي الكيايل ،سيف الدولة وعصر اٟتمدانيُت،الطبعة األوىل ،دار ا١تعارؼ ،القاىرة ،ب.تستانلي لُت بووؿ ،صالح الدين وسقوط ٦تلكة بيت ا١تقدس ،ترٚتة فاروؽ ابوجابر ،الطبعة األوىل ،القاىرة ٜٜ٘ٔـ.
سعيد البيشاوي ،إقطاعية انبلس يف عصر اٟتروب الصليبية ،الطبعة الثانية ،دار الشيماء ،راـ هللا ٕٗٔٓـ.شاكر مصطفى،صالح الدين الفارس اجملاىد وا١تلك الزاىد ا١تفًتى عليو،الطبعة الثانية،دارالقلم،دمشق ،الدار الشاميةبَتوتٖٕٓٓـ\ٕٗٗٔىػ
شفاف ظاىر الدوسكي ،ا١تلك األفضل علي بن صالح الدين األيويب،الطبعة األوىل ،دار الزماف للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ٕٕٔٓعلي أٛتد السيد ،إمارة اٞتليل ٖتت حكم الالتُت ودورىا يف الصراع الصليبيي يف منطقة الشرؽ األدىن اإلسالمي ،رسالة ماجستَتغَتمنشورة ،جامعة اإلسكندرية ٜٔٛٛـ.
عبدالنعيم دمحم حسنُت ،سالجقة إيراف والعراؽ ،طٕ،مكتبة النهضة ا١تصرية ،القاىرة ٜٓٔٚعليو عبدالسميع اٞتنزوري ،إمارة الرىا الصليبية،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ،القاىرةٕٔٓٓـ.عمادالدين خليل ،اإلمارات األرتقية يف اٞتزيرة والشاـ ،طٕ ،مؤسسة الرسالة،بَتوت ٜٓٔٛـ.
كلود كاىن ،الشرؽ والغرب زمن اٟتروب الصليبية ،ترٚتة أٛتد الشيخ،طٕ،دار سينا للنشر،القاىرةٜٜ٘ٔـ
كينيث سيتوف ،اتريخ اٟتروب الصليبية ،اٞتزء األوؿ ،ترٚتة سعيد البيشاوي وآخروف ،طٔ ،بيت ا١تقدس للنشر والتوزيع ،راـ هللا ٕٗٓٓـ.دمحم دمحم مرسي الشيخ-
ٔ-عصر اٟتروب الصليبية قي الشرؽ ،د.ف ،اإلسكندرية ٕٔٓٓـ
ٕ -اٞتهاد ا١تقدس ضد الصليبيُت حىت سقوط الرىا،دار ا١تعرفة اٞتامعية ،اإلسكندريةٓ ٜٜٔـ.
مصطفى اٟتياري،صالح الدين " القائد وعصره" ،طٔ ،دار الغرب اإلسالمي ،بَتوتٜٜٗٔـ.مصعب ٛتدي ٧تم الزيدي،الصليبيوف يف بالد الشاـ،طٔ ،دار النهضة العربية ،بَتوت ٕٗٔٓـمنذر اٟتايك ،العصر األيويب "قرف من الصراعات الداخلية،صفحات للدراسات والنشر والتوزيعٕٓٔٔ،ـ دمشقنظَت حساف سعداوي،التاريخ اٟتريب ا١تصري يف عهد صالح الدين األيويب ،مكتبة النهضة ا١تصرية ،القاىرة ٜٔ٘ٚـ.ؼ .ويستنفلد ،جدوؿ السنُت ا٢تجري بلياليها وشهورىا ٔتا يوافقها من السنُت ا١تالدية أبايمها وشهورىا ،ترٚتة دكتور عبدا١تنعم ماجدوعبداحملسن رمضاف ،الطبعة األوىل ،مكتبة اأ٧تلومصرية ،القاىرةٜٓٔٛـ.
يوسف العش،اتريح عصر ا٠تالفة العباسية،الطبعة الثانية ،دار الفكر ا١تعاصر،دمشقٜٜٔٚـ
رابعا :ا١ترجع األجنبية
Archer,T.h.,and Kingsford,C.L.,
The Crusades”The story of the Latin Kingdom of Jerusalem” London 1914.
Beasant,w., and Palmer,E.H.,Jerusalem,”the city of Herod and Saladin”, London
1888.
Cahen,C.,La S yrie du Nord a L,époque des Croisads et la principaute Franque d, Antioche,
Paris1940.
Deanely,M.,Ahistory of the Medieval Church,Cambridge 1978.
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Duggan,Alfred.,
The story of the Crusades, London1969
Hayes,E.R.,
L,Ecole d,Edessa,Les Presses Modernes, Paris 1930.
Grousset,R., Histoire des Croisades et du Royaume France de Jerusalem,3 vols. Paris 1948.
La Monte L.,
Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem,100-1291,Newyork 1970.
Nicholson,R.L.,
Joscelyn 1,Prince of Edessa,Urbana 1954
Prawer, Joshua.,
Crusader Institution,Oxford 1980
Richrd ,J.,
Agricultural condition in Crusader States,in Setton,vol.5,pp.251-294.Cf. Setton,K.M.,Ahistory
of the Crusades, 5 vols,
Smail,R.C.,
The Crusaders in Syria and the Holy Land,southampton1973.
Stevenson,W.B.,
The Crusaders in the East.Beirut1968
Zoe Oldenbourg, Les Croisades,tr. By Anne Carter 1965.
المعاجم
.م2::9 بيروت،دار المشرق،الطبعة السابعة والثالثون،المنجد في اللغة واألعالم

تزيرةٞخارطة توضح موقع سروج يف إقليم ا

)363(

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

منظر ألحد ا١تباين القددية يف مدينة سروج
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