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الدكتور أسامة شحادة)1(

)1( طبيب وباحث في التاريخ والتراث الدمشقي.
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ملخص البحث
كان لدمشــق أثــر يف احلــروب الفرجنيــة الصليبيــة عامــة، واحلملــة الفرجنيــة الصليبيــة الثانيــة بشــكل 
ــة الثانيــة، إال  ــة الفرجنيــة الصليبي ــون قــد توجَّهــوا يف أحباثهــم إىل تفاصيــل احلمل خــاص، وإن كان الباحث
ــز هــذا البحــث  هــا، يف دمشــق وأطرافهــا، لذلــك ركَّ أهنــم مل يعطــوا األحــداث الــي ســبقت هــذه احلملــة حقَّ
علــى ظهــور األتابكيــات يف العــامل اإلســامي، وخاصــة أتابكيــة دمشــق الــي أسَّســها ظهــر الديــن طغتكــن، 
ــة الفرجنيــة الصليبيــة الثانيــة  وشــهدت مــدة حكمــه احلــروب الفرجنيــة الصليبيــة، ثــم كان حصــار احلمل
لدمشــق وأحداثهــا، ثــم فشــلها باقتحــام املدينــة وانســحاهبا، ونتائــج ذلــك، وأبرزهــا إقــدام نــور الديــن حممــود 

بــن زنكــي علــى ضــم دمشــق، لتعيــش يف عهــده مــدةً زمنيــًة ذهبيــة علــى مجيــع النواحــي.

ـ مقدمة:
أحــداث دمشــق يف التاريــخ العربــي اإلســامي كثــرة ومتشــعبة ومهمــة، وكان هلــا تأثرهــا الكبــر يف 
أحــداث املنطقــة وأحــداث الــدول الــي تتابعــت علــى هــذه املدينــة، وكانــت هــذه املدينــة نصــب عــن واهتمــام 

الكثــر مــن قــادة الــدول، كنــور الديــن حممــود بــن زنكــي واملظفــر قطــز والظاهــر بيــرس.
وكان لدمشــق أثــر يف احلــروب الصليبيــة، وال ســيَّما احلملــة الصليبيــة الثانيــة، بــل كانــت أرض هجــرة آلل 

قدامــة أو املقادســة الذيــن كان مــن أهــم أســباب تركهــم لفلســطن أفعــال الصليبيــن يف بادهــم.
وإن كان الباحثــون قــد توجَّهــوا يف أحباثهــم إىل تفاصيــل احلملــة الفرجنيــة الصليبيــة الثانيــة، إال أهنــم مل 
هــا، يف دمشــق وأطرافهــا، فأحببــت أن أُســهم بإضــاءة هــذه  يعطــوا األحــداث الــي ســبقت هــذه احلملــة حقَّ

املــدة لتكتمــل الصــورة، وخلدمــة البحــث العلمــي.
فاحلملــة الصليبيــة الثانيــة: )542 – 544 هـــ = 1147 - 1149م(، هــي الــي دعــا إليهــا القديــس برنــارد 
كلرفــو بعــد أن اســرتد عمــاد الديــن زنكــي )ت 541هـــ = 1144م( الرهــا، وبــدأ سلســلة مــن املعــارك ضــد 
الصليبيــن انتهــت بإجائهــم عــن الشــرق اإلســامي، وكانــت أول محلــة يقودهــا ملــوك أوروبــا، وهــم لويــس 

الســابع ملــك فرنســا، وكونــراد الثالــث ملــك أملانيــا، ومبســاعدة عــدد مــن نبــاء أوروبــا البارزيــن. 
وقــاد اجليــوش اإلســامية نــور الديــن حممــود الــذي خلــف أبــاه عمــاد الديــن زنكــي، واســتطاع أن يُحــرِّر 
ــد  ــة ورميون ــم أنطاكي ــث حاك ــد الثال ــي وبومهن ــون، وأســر جوســلن الثان ــه الصليبي ــد احتل ــا كان ق بعــض م

الثالــث حاكــم طرابلــس)2(. 

أواًل-األوضاع العامة يف املنطقة:
مــع أواخــر القــرن اخلامــس اهلجــري وبدايــة الســادس= احلــادي عشــر امليــادي والثانــي عشــر، عانــت 
املنطقــة العربيــة انقســامًا وضعًفــا سياســيًّا أدى إىل متغــرات خطــرة؛ فاخلافــة العباســية ضعفــت، ومل يعــد 

يتعــدَّى نفوذهــا بغــداد ومــا حوهلــا، مــع هيمنــة الســاجقة ونفوذهــم.
أمــا هــؤالء الســاجقة فقــد امتــدَّ ســلطاهنم علــى مناطــق اخلافــة الشــرقية، وتوجَّهــوا حنــو الغــرب 

)2( انظر المصادر والمراجع التي ستأتي تباًعا في هذا البحث.
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مناذكــرد  مبعركــة  ليظفــروا 
)467هـــ=1071م( يف مواجهة 
ــي كان مــن  البيزنطيــن)3(، ال

نتائجهــا:
آســية  أبــواب  فتــح   -
الســاجقة. أمــام  الصغــرى 

- التمهيــد لتأســيس دولــة 
ســاجقة الروم.

اخلطــر  ناقــوس  دقُّ   -
ــروم  ــة، إذ اســتنجد ال يف أورب
لــرد  بالبابــا  البيزنطيــون 
كان  الــذي  القــادم  اخلطــر 
الصليبيــة  للحمــات  ســببًا 

املنطقــة. علــى 
شــوكة  تســتمرَّ  مل 
وقعــوا يف  فقــد  الســاجقة، 
أتــون الصــراع علــى احلكــم، 
وال ســيما بعــد وفــاة قائدهــم 

ملكشــاه 485هـــ=1092م، وتصــارع أبنائــه مــع عمِّهــم تُتُــش)4( حاكــم دمشــق، ونتــج عــن ذلــك انقســام مراكــز 
الشــام: بــاد  يف  منهــا  ممالــك،  مخــس  حكمهــم 

- حلب: حتت سلطة رضوان بن تُتُش )488-507 هـ=1095-1113م(
- دمشق: حتت سلطة دُقاق بن تُتُش )488-508هـ=1095-1114م(

وقــد عاشــت هاتــان املدينتــان صراعـًـا سياســيًّا علــى احلكــم والنفــوذ وحماولــة التحالفــات وســيطرة قــوى 
داخليــة، فمهّــد ذلــك لظهــور حكــم األتابكيــات.

ــر يف أحــداث املنطقــة فهــم الفاطميــون الذيــن ضعــف أثرهــم، بســبب وصــول  أمــا الطــرف الثالــث الــذي أثَّ
خلفــاء صغــار يف الســن إىل احلكــم، وتســلط الــوزراء عليهــم، وقــد كان للوزيــر األفضــل بــن بــدر اجلمــايل أثــر 
كبــر يف انقســام البيــت احلاكــم عندمــا وىل املســتعلي، وهــو ابــن أخــت لــه، فــأدَّى ذلــك إىل شــرخ سياســي 

واختــاف عقــدي.
وهــذا الضعــف الفاطمــي أدى الحنســار اهليمنــة علــى الشــام، فظهــرت قــوة الســاجقة فيهــا، وال ســيما 

)3( الكامل في التاريخ: ابن األثير، ج10، ص 65. الحرب الصليبية األولى حسن حبشي، ص32 وما بعد.
)4( تاج الدولة أبو سعيد تُتُش بن ألب أرسالن بن داود بن ميكال بن سلجوق السلجوقي؛ وكان قد ملك دمشق في ذي القعدة 468هـ وقيل سنة 472هـ، ينظر: 

الذيل على تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص230-125، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان، ج1، ص295، الكامل في التاريخ: ابن األثير، ج 10، 
ص244.
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الســلطان تُتـُـش، وتأرجحــت الســلطة يف القــدس بــن الفاطميــن واألراتقــة)5( الذيــن عيَّنهــم الســاجقة عنــد 
انســحاهبم منهــا، ودخلهــا الفاطميــون ســنة 491هـــ=1098م)6(.

ثانيًا - ظهور األتابكيات يف العامل اإلسالمي:
األتابكيــات: وحــدات سياســية عبــارة عــن بيــوت حاكمة ال جتمعها رابطة إال االتصال بالبيت الســلجوقي، 

وأُطلــق علــى صاحــب هذه األســرة اســم أتابك.
واألتابك: لفظ تركي مؤلف من: أتا أي: األب املربي، وبك: أي األمر.

أي: األتابــك هــو مربــي األمــر أو امللــك، وكان الســاجقة إذا امتــاز أحــد قادهتــم وأرادوا تشــريفه أضفــوا 
عليــه هــذا اللقــب إمعاًنــا يف تكرميــه)7(، أمــا القلقشــندي فيُعــرِّف األتابــك بأنــه الوالــد األمــر)8(، ومــن هــذا 
ــى األمــر  ــا يكــون عســكريًا، فهــو حيكــم بشــعار احملافظــة عل ــا م ــم، وغالبً ــوة احلاك ــا ق ــن لن ــف يتبيَّ التعري

والبلــد والســلطة، وكان األتابكــة يُورثــون املنصــب ألبنائهــم، ومــن هــذه األتابكيــات:

_ أتابكية دمشق )498-549هـ=1104-1154م(: أسَّسها ظهر الدين طغتكن.
شهدت دمشق حكم ستة من األتابكة:

1- ُطغتكــن )ظهــر الديــن(: مؤســس األســرة، وقــد تــزوج اخلاتــون صفــوة امللــك =والــدة دقــاق، وذلــك 
ســنة تــويل دقــاق )488هـــ(، وبقــي يف احلكــم حتــى ســنة 522هـــ = 1128م.

2-بوري بن طغتكن )تاج امللوك(: )522-526هـ = 1128 – 1131م(.
3-إمساعيل بن بوري )مشس امللوك(: )526- 529هـ = 1131 – 1134م(.

4-حممود بن بوري )شهاب الدين(: )529-533هـ = 1134 – 1138م(.
5-  حممد بن بوري )مجال الدين(: )533-534 هـ = 1138 – 1139م(.

6-أبق بن حممد بن بوري )جمر الدين(: )534-549 هـ = 1139 – 1154م(.
عاشــت دمشــق حتــت حكــم دقــاق مــن ســنة دخولــه إياهــا عــام 488هـــ إىل وفاتــه مســمومًا ســنة 497هـــ 
= 1103م)9(، وقــد كانــت الســلطة بيــده وبيــد األتابــك طغتكــن، وبوفــاة دقــاق آل األمــر لألتابكــة الــذي بقــي 

حكمهــم إىل ســنة 522هـــ = 1128م.
حكــم طغتكــن دمشــق بالعــدل وأصلــح اجليــش، وأحســن إىل النــاس، وأمــر باملعــروف وهنــى عــن املنكــر، 
ــف القلــوب بالعطــاء، واســتقامت لــه األمــور، واجتمــع علــى  وأقــام اهليبــة علــى املفســدين املســيئن، وتألَّ

ــج)10(. ــى الفرن ــه اجلمهــور، وكان ســيًفا مســلواًل عل طاعت
ويصــف ابــن القانســي اســتقرار أحــوال دمشــق يف ظــل حكــم طغتكــن، والســيما االقتصاديــة: ))واتفــق 

)5( كان بيت المقدس لتُتش، ثم أقطعه لألمير سقمان بن أرتق التركماني.
)6( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص221.

)7( تاريخ العصر األيوبي: أمينة بيطار، ص8.
)8( وفيات األعيان: ابن خلكان، ج1، ص 365، صبح األعشى: القلقشندي، ج4، ص18.

)9(سير أعالم النبالء: الذهبي، ج19، ص 211.
)10( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص233-234، سير أعالم النبالء: الذهبي، ج19، ص 520.
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أن األســعار رخصــت، والغــات ظهــرت، وانبســطت الرعيــة يف عمــارة األمــاك يف باطــن دمشــق وظاهرهــا، 
إلحســان ســرته وإمجــال معاملتــه، وبــث العــدل بينهــم وكــفِّ أســباب الظلــم عنهــم(( )11(. 

وقــد بقــي طغتكــن يف حكمــه دمشــق يتبــع الســلطان الســلجوقي واخلليفــة العباســي يف بغــداد، وأكــد 
هــذه التبعيــة زيــارة طغتكــن لبغــداد ســنة 509هـــ = 1115م، وهنــاك حصــل علــى اســتصدار املنشــور العــايل 
الســلطاني بواليــة الشــام حربًــا وخراجًــا)12(، وقــد أنشــأ هــذا املنشــور الطغرائــي أبــو إمساعيــل األصفهانــي، 

فريــد زمانــه يف الكتابــة والباغــة)13(، يف احملــرم ســنة 510هـــ = 1116م.
واملهم هنا أن هذه املرحلة من حكم طغتكن لدمشق قد شهدت احلروب الصليبية.

- ظهور دور أتابكية املوصل:
من أبرز األحداث، الي ختصُّ البحث هنا، العاقاتُ بن دمشــق واملوصل، جند ذلك يف مشــاركة أمرها 
مــودود ))وكان مــن خيــار امللــوك دينـًـا وشــجاعة وخــرًا(()14( يف اهلجــوم علــى الصليبيــن 507هـــ=1113م، إذ 
اســتنجد بــه طغتكــن صاحــب دمشــق عندمــا ســاءت عاقــة األخــر بالصليبيــن، ويُعلِّــل ابــنُ األثــر)15( ســبب 

)11( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص236.
)12( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص 308.

)13( ترجمته في مرآة الزمان في تاريخ األعيان: سبط ابن الجوزي، ج1، ص92.
)14(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي،ج 5، ص207.

)15( الكامل في التاريخ: ابن األثير، ج 10، ص 495.
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ــى دمشــق وخرّهبــا أواخــر )506هـــ= 1112م(، وانقطعــت  ــع الغــارات عل ــأن بغدويــن )بلدويــن( تاب احلــرب ب
املــوارد عنهــا وغلــت األســعار، فاســتنجد طغتكــن مبــودود، ودار القتــال عنــد طريــة وكان شــديدًا شــارك 
فيــه أمــراء الســاجقة، وأُســر بغدويــن، وغــرق كثــر مــن الصليبيــن يف هنــر األردن _ وغنــم املســلمون أمواهلــم 
وســاحهم _)16(، وكادت هــذه احلــرب أن تكــون ســببًا يف حتريــر بيــت املقــدس، إذ هامجتهــا حاميــة عســقان 
الفاطميــة، ووصلــت إىل أســوار بيــت املقــدس)17(، ولكــن عــدم التنســيق اجلماعــي حــال دون حتريــره، وتــا 
ذلــك زيــارة مــودود لدمشــق واستشــهاده فيهــا ســنة 507هـــ = 1113م علــى يــد الباطنيــة)18(، وقــد جــاء ملهمــة 
وطنيــة عقــب انــدالع احلــروب الصليبيــة، وســقوط املــدن بيــد اإلفرنــج، يف حــن يــرى آخــرون أن طغتكــن 
أســهم يف قتــل مــودود خوًفــا منــه، وقــد نقــل ابــن األثــر عــن أبيــه نــصَّ كتــاب ملــك الفرنــج إىل طغتكــن، وفيــه: 

))إن أمــًة قتلــت عميدَهــا يــوم عيدهــا يف بيــت معبودهــا حلقيــق علــى اهلل أن يُبيدهــا((.)19(

ثالًثا-احلملة الصليبية الثانية وحصار أطراف دمشق )542هـ=1147م(:
كانــت األوضــاع يف أوربــة شــبيهة بتلــك األوضــاع عندمــا نــادى البابــا أوربــان للحــرب املقدســة، ففــي عــام 
542 هـــ = 1147م بشَّــر القديــس برنــارد باســرتجاع الرهــا الــي أرَّقــت األوروبيــن، فقــد أخذهــا عمــاد الديــن 
زنكــي عــام 539 هـــ = 1144م، وهــي أول إمــارة يســرتدُّها املســلمون، وكان لســقوطها دويٌّ هائــل يف أوربــا، 
لت احلملــة الصليبيــة الثانيــة، وهلــا قائــدان: لويــس الســابع ملــك فرنســا، وكونــراد الثالــث ملــك أملانيــة،  فتشــكَّ

ومعهــم مجــوع كثــرة)20(.
)16( الكامل في التاريخ: ابن األثير،  10، ج، ص 495، تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص185.

 )17(grousset: histoiredes croisades,I,p.274 foucher de churtres,p11.27-
)18( الكامل في التاريخ: ابن األثير، ج 10، ص 496-497، ابن األثير: التاريخ الباهر في الدولة األتابكية، ص19، تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص187.

)19( الكامل في التاريخ: ابن األثير، ج 10، ص 49.
)20( إضافة للمصادر اإلسالمية؛ أرخ لهذه الحملة اثنان من الالتين هما: 1- اودو أوفا دويل وكتابه رحلة لويس السابع إلى الشرق 2- وليم الصوري وكتابه: 

تاريخ األعمال المنجزة فيما وراء البحر. ينظر الموسوعة الشامية: سهيل زكار، ج7.
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 وصــف أدو أوف دويــل ســر احلملــة 
وخــال  القســطنطينية  يف  ومعاناهتــا 
ــاد  عبورهــا بأراضــي الرتكمــان مشــايل ب
الشــام. ولكــن هــل كانــت فكــرة حصــار 
مبيًَّتــا  هدًفــا  غوطتهــا  ودخــول  دمشــق 

؟!. لــه  ًطــا  وخمطَّ
ــاش  ــوع نق ــر لوق ــة الصــوري تُش فرواي
حــاد بــن أفــراد احلملــة املختلفــي املنشــأ. 
ــى احلصــار، فهــذه  ــرأي أخــرًا عل ووقــع ال
الفكــرة مل تكــن مُبيَّتــة، لكنهــا أصبحــت 
فكــرة جمسَّــدة عنــد التــداول، وال ســيما أن 
ل  بعضهــم مــن مصلحتــه ذلــك)21( فهي تُشــكِّ
خطــرًا عليهــم مــن جهــة، وهــي عاصمــة 
اجلنــوب، ومتّثــل فتحــة داخليــة لطرابلــس 

مــن جهــة أخــرى.
 أمــا حســن حبشــي فيذهــب إىل  أنَّ 
ســببَ احلصــار خمــاوفُ الصليبيــن مــن 
زنكــي، ثــم مــن ابنــه حممــود ال مــن دمشــق 
ــاك آراء أخــرى تتَّجــه  حبــدِّ ذاهتــا)22(، وهن

إىل أن اختيــار دمشــق خلصــب األماكــن مــن حوهلــا، والســيما مــن  بارونــات بيــت املقــدس)23(، يف حــن  
يُشــر رأي آخــر إىل وجــود احتمالــن وهدفــن، ومهــا حلــب ودمشــق، وســاعد صليبيــو القــدس علــى اختيــار 

دمشــق)24(.
ونعــود اآلن إىل حصــار دمشــق، إذ ألقــت اجلمــوع الصليبيــة الكبــرة احلصــار علــى الغوطــة، وكانــت أكــر 
البلــدان الــي واجهــت هــذا اهلجــوم بلــدة داريــا، وهــي مــن أمهــات الغوطــة، وقــد ضبــط وليــم الصــوري هــذا 

احلصــار عــام 542هـــ=1147م)25(، فتقــدَّم اجليــش حنــو طريــة فبانيــاس. 
ــف عندهــا، فقــد متَّ التباحــث مــع عــدد مــن األشــخاص  ومثــة عبــارة خطــرة هنــا عنــد وليــم ال بــد أن نتوقَّ
الذيــن كانــوا مــن ذوي املعرفــة الكبــرة باألحــوال داخــل دمشــق واملناطــق اجملــاورة هلــا)26(، وهنــا تبــدو لنا مســألتان: 

األوىل: ذكر املناطق احمليطة بدمشق.
)21( تاريخ الحروب الصليبية: وليم الصوري، ج2، ص 232.

)22( وحجته في ذلك أنهم أرادوا التقرب أكثر من مرة من حكام دمشق، واستقبلوا سفارة (أنر( بزعامة أسامة بن منقذ. نور الدين والصليبيون: حسن حبشي، 
ص27، االعتبار: ابن منقذ، ص64.

)23( الحياة اإلدارية والسياسية في اإلمارات الفرنجية الصليبية في بالد الشام: وفاء جوني، ص206.
)24( العالقات االجتماعية واالقتصادية: زكي النقاش، ص40.

) 25( وقد ُصحح لعام (1148(.
)26 (- هكذا يفهم من كالم وليم السابق وكذلك ابن القالنسي، ص462.
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والثانية: هذا التشاور أكان مع صليبين مرتصدين باألوضاع – جواسيس – أم كان مع حملين؟ 
فلعل هؤالء كانوا حملين، وإال فكيف عرفوا سهول املنطقة ومكان النزول. 

واملهــمُّ أنــه بعــد التــداول بــن القــادة قــرَّروا أن خــر وســيلة ملضايقــة دمشــق إمنــا تكمــن يف االســتياء علــى 
البســاتن احمليطــة هبــا؛ ألهنــا تُقــدِّم هلــا محاية كبــرة)27(. 

فلمنطقــة دمشــق خصوصياهتــا االســرتاتيجية، فبســاتينها تشــكل حزامًــا مــن املزروعــات الــي توقــع 
ــوا رحاهلــم يف داريــا)28(،  العــدو يف شــباك مــن الســهل قنصــه، وهــي مــورد رئيــس لغــذاء دمشــق، لذلــك حطُّ
الــي تبعــد أربعــة أميــال أو مخســة عــن دمشــق)29(، وكان مــن الســهل رؤيــة مدينــة دمشــق واملنبســطات 

ــال حنــو الغــرب والشــمال. ــم مســاحة هــذه البســاتن خبمســة أمي احمليطــة هبــا)30(، وقــد قــدَّر ولي
أمــا خــر قدومهــم فــكان لــه رهبــة يف النفــوس،  وكان مــن أول أعمــال حكومــة دمشــق أن راســلت األطراف، 
والســيما حــكام املوصــل وحلــب)31(، وطلبــت جتميــع اجليــوش مــن أعمــال دمشــق، فاندفــع الســكان وأحــداث 
البلــد ومقاتلــة الغوطــة واملــرج، وكان أنــر حاكمًــا كبــرًا واجــه هــذا األمــر املفاجــئ بقــوة الرجــال، حتــى وصفــه 

صاحــب عيــون الروضتــن بأنــه كان ))عاقــاً، خيِّــرًا، ديِّنـًـا، حســن الســرة(()32(. 
أمــا أبــرز أحــداث هــذه احلملــة فهــو نــزول الصليبيــن بــن البســاتن يف داريــا لعلهــم يفتحــون ممــرات 
فيكســرون احلاجــز حــول املدينــة، وكــي يســتفيد اجلنــود مــن املــاء والفواكــه، وقــد اصطحبــوا معهــم دوابَّهــم 

وخيوهلــم، وقــد ذكــر وليــم بدايــة نــزول احلملــة قــرب داريــا)33(. 
أمــا ابــن القانســي فيُحــدِّد هــذه املنطقــة باســم املنــزل املعــروف مبنــازل العســاكر، فوجــدوا املــاء مقطوعًا 

)27( تاريخ الحروب الصليبية: الصوري، ص432.
ح أنهم دخلوا من شمال غرب هذا البلد، وداريا ذات استراتيجية عسكرية، والتحديد قريب من مسار األعوج الداراني اليوم. )28( من خالل الوصف أُرّجِ

)29( تبعد عن مركز دمشق 7 كم، وهي اآلن مالصقة لها.
)30( من الزاوية التي حددتها تعلو البلدة حيث تلة (كوكب( التي تسمح بالرؤية.

)31( بعض المصادر تذكر طلب المعونة من نور الدين وغازي وبعضها يؤكد وصولها. انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد، ج4، ص134، 
وابن القالنسي، أما ابن األثير في الباهر ص 89 فال يذكر سوى طلب النجدة من سيف الدين غازي.

)32(  عيون الروضتين في أخبار الدولتين: أبو شامة، ج1، ص207.
)33( لم تكن خطتهم حسنة، فاعتمادهم على فواكه المنطقة أدى لمرض الكثيرين، ومات منهم خلق عظيم. الموسوعة الشامية: زكار، ج7، ص 124-123.
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عنــه، فاجتهــوا حنو املــزة)34(. 
احلملــة،  تفاصيــل  أدق  ومــن 
قبــل اقــرتاب الفرجنــة مــن دمشــق، 
الصــوري؛  وليــم  ذكرمهــا  أمــران 

ومهــا:
1- عانــى الصليبيــون الويــات 
وهــم يف بســاتن داريــا، وهــو مــا 
يدعونــا للتســاؤل عــن طبيعــة هــذه 
االســتعدادات مــن قبــل الدارانيــن 
فقــد  دمشــق،  حبــكام  وعاقتهــا 
ضيقــة،  داريــا  يف  املمــرات  كانــت 
لــدى  التحــرُّك  حريــة  مــن  قلَّلــت 
تعقيــدًا  األمــر  وزاد  الصليبيــن، 
اجلريئــة،  الســكان  هجمــاتُ  هلــم 
بــن  نُصبــت  الــي  والكمائــن 
األشــجار، والصــدام املباشــر عنــد 
املنعرجــات، ولعــل املــؤازرة وصلــت 
إليهــم مــن دمشــق يف وقــت مبكــر، 
ونطلــع أيًضــا علــى تكتيــك عســكري 
اســتخدموا  إذ  الفاحــون،  عملــه 
وهــي  الفتحــات،  ذات  الدكــوك)35( 
إمــا بــن اجلــدران ضمــن مســافات 
الــي  الفتحــات  أهنــا  أو  حمــددة، 

املاريــن، فواجهتهــم مصاعــب شــاقة. الرمــاح لطعــن  الدكــوك للســقاية؛ وقــد نُصبــت وراءهــا  بأســفل 
2- يذكــر الصــوري املعركــة الــي جــرت لاســتياء علــى النهــر، ولعلهــا املعركــة الــي عناهــا ابن القانســي 
بـــ ))انســياح اجليــش ضمــن البســاتن(()36(، وقطــع الصليبيــون يف أثنــاء انســياحهم يف البلد األشــجار، وهدُّوا 
ــر وهــؤالء  ــادة أن ــش الشــامي بقي ــن اجلي ــة ب ــا جــرت املعرك ــزة، وعنده ــوا أرض امل ــى وصل ــر)37( حت الفطائ

)34( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص464، وتحديد المكان لعله في داريا ذاتها، إذ اتضح لي أن منزل العساكر هذا هو عند جسر الخشب، لذا أرجح أنه مرتبط 
بنهر األعوج غربي داريا، وهو اليوم من المناطق الزراعية فيها، وكثيًرا ما نزلته الجيوش منذ الفتح اإلسالمي وخالل هذه الفترة وما بعدها.

)35( الدكوك (ج دك( وهي جدران من اللبن ذات ثخانة واسعة تصل إلى المتر، كان الفالحون ـ وما زالوا ـ يجعلونها سياًجا لبساتينهم ويزرعون على جوانبها 
األشواك فتمتنع الرؤية.

)36( مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية: سهيل زكار، ص437. 
)37( الروضتين في أخبار الدولتين: أبو شامة،ج1، ص 187 نقاًل عن ابن القالنسي، ينظر؛ تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص464، وقد جاء في تاريخه بنسخة 

األصل »العطاير«، والفطائر هي األسوار المحيطة باألراضي والتي تشبه الدكوك.
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الغــزاة، الذيــن حاولــوا االقــرتاب مــن اجلهــة الشــرقية – اجلنوبيــة للمدينــة لعلهــم يســتطيعون الدخــول)38(، 
ومــن خــال انتقاهلــم أغلــق األهــايل املمــرات باخلشــب والصخــور. 

أمــا موقعــة املــزة فقــد خــرج هلــا جيــش مــن املســلمن عظيــم، تتقدَّمهــم حكومــة أنــر واألهــايل والنجــدات، 
ــذان استشــهدا  ــدالوي واحللحــويل)39( الل ــى رأســهم الفن ــن مــن املدافعــن، عل وأســفرت عــن استشــهاد مئت

عنــد الربــوة)40(. 
لقــد أخفقــت هــذه احلملــة الــي دامــت عــدة أيــام، وقــد اختلفــت األقــوال عــن أســباب إخفاقهــا، فالصــوري 

ومنــذ وقــت مبكــر يعلــل فشــلها مبــا يأتــي: 
ـ التنازع بن األمراء. 

_ الرشوة بنقود مزيفة، ولكن ال يذكر من تورَّط هبا. 
ـ ورمى بالائمة على أعمال كونت فاندرز عندما طلب دمشق لنفسه)41(. 

ـ وهنــاك أســباب أخــرى وراء إخفاقهــا، فانتمــاء املقاتلــن إىل بلــدان خمتلفــة وطمــع األمــراء ســببان 

)38( الخبر عند وليم ولم تذكره المصادر اإلسالمية. الحياة اإلدارية والسياسية: جوني، ص206.
)39( الِفندالوي: هو اإلمام أبو الحجاج، يوسف بن دوناس المغربي، خطيب بانياس، ثم مدرس المالكية بدمشق، روى عنه ابن عساكر ووصفه بأنه: ((كان 

حسن المفاكهة، حلو المحاضرة، شديد التعصب لمذهب أهل السنة، كريًما ُمطَِّرًحا للتكلُّف، قوي القلب((، وقد ذكر أبو شامة أن قبره بمكان الباب الصغير من 
ناحية حائط المصلى، وكان قبره يُزار. ينظر بترجمته: تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص464، الروضتين: أبو شامة، ج1، ص191. سير أعالم النبالء: 

الذهبي، ج20، ص209.
أما الحلحولي: فهو عبد الرحمن بن عبد هللا، نسبة إلى قرية في الخليل، ُولد في حلب، ثم انقطع بمسجد في ظاهر دمشق، حتى قُتل شهيًدا وهذا المسجد في بستان 

الشعباني، وهو بمحاذاة مسجد بالصالحية، في منطقة األكراد ُعرف بمسجد طالوت. ينظر الروضتين: أبو شامة، ج1، ص192.
)40( اإلعالم والتبيين في خروج الفرنج المالعين على ديار المسلمين: الحريري، ص76، الكامل في التاريخ: ابن األثير، ج11، ص129، الباهر: ابن األثير، 

ص89، الروضتين: أبوشامة، ج1،53، ابن كثير: البداية والنهاية، ج12، ص225، شذرات الذهب: ابن العماد، ج4، ص36، تاريخ دمشق: ابن القالنسي، 
ص464، االعتبار: ابن منقذ، ص122.

)41( تاريخ الحروب الصليبية: الصوري، ص107.
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أساســيان مــن طــرف الفرجنــة. 
أما من الطرف اآلخر فقد كان االنتصار لألسباب اآلتية: 

ـ موقف سكان داريا الشجاع. 
ـ إحساس حكومة دمشق باملسؤولية. 

ـ حترُّك حس اجلهاد يف األطراف كلها. 
ـ اسرتاتيجية املنطقة. 

واآلن نأتي إىل النتائج الي أسفرت عنها هذه احلملة. 
فــإن إخفــاق امللكــن الصليبيــن قــد أصــاب القضيــة الصليبيــة بأًذى ال يُــدرَك مداه)42(، وقــد أدَّى اهنزامهم 
هــذا إىل خضوعهــم لبيزنطــة، ووجــدوا أن ال فائــدة مــن دمشــق، فتوجَّهــوا بأنظارهــم حنــو مصــر، قبــل أن 

حياولــوا حماولتهــم األخــرة فيمــا بعــد. 
وأبــرزت هــذه احلملــة أمهيــة التحالــف بــن حلــب واملوصــل ودمشــق)43(، لذلــك ســنرى ازديــاد مســاعي 

نــور الديــن لدخــول دمشــق. 
وأكــدت أمهيــة اجلهــاد وتوحيــد الكلمــة يف صــدِّ املعتديــن مهمــا بلغــت قوهتــم، والســيما وقــوف األطــراف 

العربيــة يف جبهــة واحــدة أمــام اخلطــر املرتقــب أو احملــدق.

رابعًا- السلطان نور الدين حممود يضمُّ دمشق )543هـ = 1148م -549هـ=1154م(:
قــدم نــور الديــن جبيشــه ســنة 543 هـــ= 1148م ونــزل يف أطــراف دمشــق، ومل يكــن قــد مضــى عــام علــى 

)42( العدوان الصليبي على بالد الشام: جوزيف نسيم يوسف، ج3، ص253.
)43( الحياة اإلدارية والسياسية: جوني، ص221.

نقش ملرسوم باجلامع الكبر بكفرسوسة بدمشق إلبطال ما يؤخذ من ماء هنر داريا
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احلملــة، وحجتــه يف ذلــك مناهضــُة الفرجنــة ومحايــة عســقان والــذبُّ عــن حــوران ملــا أصاهبــا مــن أذاهــم. 
ــر  وتُشــر روايــة ابــن القانســي أن حــكام دمشــق اتصلــوا بالفرجنــة، وال أرى ذلــك اتصــااًل مباشــرًا يُفسَّ
باخليانــة، وإمنــا ختويًفــا لنــور الديــن مبــا يضمــن ســامتهم، مــع أن روايتــه واضحــة: ))وقــد كانــوا عاهــدوا 
اإلفرنــج أن يكونــوا يــدًا واحــدة علــى مــن يقصدهــم مــن عســاكر املســلمن(()44(، وكان الــرأي العــام يف دمشــق 
يســاند نــور الديــن، وكان نزولــه يف أطــراف دمشــق مبــرج يبــوس ويعفــور، ونــزل علــى جســر اخلشــب املعــروف 
ــى ردًّا ســلبيًّا أراد دخــول البلــد، لكــن األمطــار حالــت  مبنــازل العســاكر، وراســل حــكام دمشــق، وعندمــا تلقَّ

دون ذلك)45(.
وهنــا نتســاءل: مــا دام أن نــور الديــن أراد محايــة عســقان والــذب عــن حــوران، فمــا شــأن أطــراف دمشــق 
يف ذلــك؟ احلقيقــة أن هــذه املنطقــة قــد ارتبــط بعُضهــا ببعــٍض ارتباًطــا وثيًقــا، فاحلــدث يف فلســطن انتقــل 

صــداه وتأثــره إىل دمشــق، وكل غــدر للفرجنــة يف بيــت املقــدس وحــوران وجــد لــه أنينـًـا يف الغوطــة.
وبعــد هــذا احلصــار األول مــن نــور الديــن، تكــرَّرت عمليــات احلصــار لدمشــق يف كل عــام بــدءًا مــن هــذه 
احملاولــة، إذ تبعهــا عــام 545هـــ = 1150م، ثــم 546هـــ = 1151م، وعــاد إىل داريــا ملَّــا خربــت علــى يــد الفرنــج، 
واســتعدَّ لدخــول دمشــق)46(، وهــذه احملــاوالت الــي اســتغرقت ســتَّ ســنوات كانــت كلهــا يف أطــراف دمشــق، 

فعــادت بالتأثــر الكبــر عليهــا.
ثــم اشــتدَّ احلصــار علــى املدينــة ســنة 546هـــ=1151م، وهــو احلصــار األخــر إذ امتــدَّ ثــاث ســنوات، فقد 
نــزل نــور الديــن يف عــذراء يــوم اجلمعــة مســتهل حمــرم، فنــزل الســهم والنــرب ثــم انتقــل لعيــون فاســريا)47(، 
ثــم إىل حجــرا وراوية)48(،ثــم نــزل أرض مســجد القــدم ومــا وااله)49(، ووصــل بعســكره حتــى املســجد اجلديــد، 

ومل يدخــل البلــد خوًفــا مــن إراقــة الدمــاء، ثــم تقــدَّم حنــو فذايــا وحلقبلتــن واخلامســن.
ــن، فقــد انتقــل مــن  ــور الدي ــه ن ــى عمــل اســرتاتيجي عمل ــا عل ــرة يدلن  إن هــذا الذكــر ألمســاء قــرى كث
مشــال شــرق البلــد ثــم إىل جنوبــه، ووصــول إىل غربــه، وهــذا عمــل لتطويــق البلــد، وقطــع اإلمــدادات عنــه، 

فيثــر بذلــك ضغائــن األهــايل علــى احلــكام. 
ــه  ــي والشــمال الشــرقي، لكن ــوب الغرب ــن لدمشــق مــن اجلن ــدم إلغــاق منفذي ــه عــذراء والق وكان نزول
ــا  عً انتقــل فجــأة إىل داريــا ملــا أحــس بقــدوم الفرنــج، فنــزل بســاتينها علــى األعــوج عنــد جســر اخلشــب توقُّ
منــه لنــزول الفرنــج، الذيــن نزلــوا علــى األعــوج أيًضــا وذلــك عــام 546هـــ= 1151م )50(، وجــرى اجتمــاع ضــمَّ 
حــكام الصليبيــن وحــكام دمشــق بقيــادة جمــر الديــن)51(، فذهــب نــور الديــن حنــو البقــاع ولعلــه للتهيُّــؤ، وملَّــا 
ــد نــور الديــن اجليــش وجــده ثاثــن ألًفــا، فنــزل البقــاع، ثــم دمشــق حيــث نــزل أرض كوكبــا مــن غربــي  تفقَّ

)44( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص478.
)45( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص480، الكواكب الدرية في السيرة النورية: ابن قاضي شهبة، ص130.

)46( سير أعالم النبالء: الذهبي, ج20، ص408.
)47( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص 482. والمنطقة تقع عند سفح جبل دوما.

)48( راوية: هي بلدة السيدة زينب، وحجيرا قريبة منها وهي معروفة باسمها اليوم. تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص496.
)49( القدم قرية من قرى الغوطة نزلتها قبائل يمانية، ثم تبعت العاصمة دمشق، وهي في مدخلها الجنوبي.

)50( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص486، والكواكب الدرية: ابن قاضي شهبة، ص138، الروضتين: أبو شامة، ج1، ص265.
)51( عجيب هذا الموقف من حكام دمشق، فقبل ثالث سنوات يقود أنر جيوش المسلمين لرد الفرنجة، واليوم يخرج آبق أيًضا لكن الجتماع تخاذلي، ولعل 

المصلحة فوق كل شيء، ولعل سبب ذلك أن هؤالء غرباء عن الشام ومواقفهم تبعًا لمصالحهم، وكان األهالي هم الضحية.
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داريــا)52( يــوم الســبت 21 ربيــع األول. 
ثــم أغــارت اخليــل علــى طريــق حــوران – دمشــق، وأغــاروا علــى الغوطــة واملــرج، ثــم نزلــوا جســر 
اخلشــب)53(، ومل يلــق البوريــون )حــكام دمشــق( مســاعدة مــن األهــايل حلنقهــم عليهــم، ثــم نــزل جيــش نــور 

الديــن القطيعــة)54(. 
ــن شــركوه إىل ظاهــر  ــن أســد الدي ــور الدي ــث ن ــح دمشــق، بع ــام فت ــام 549هـــ = 1154م وهــو ع ويف ع
ــم بناحيــة القصــب مــن املــرج مــع ألــف مــن اجلنــود، وذلــك للمراســلة)55(، ثــم قــدم نــور الديــن  دمشــق، وخيَّ
فنــزل فاســريا ثــم بيــت اآلبــار مــن الغوطــة، وزحــف حنــو البلــد مــن شــرقيه)56(، وقــد عاونــه األحداث، وســهَّلوا 
أمــر دخولــه دمشــق، عكــس معاملتهــم ألبيــه)57(، وهلَّــل الســكان بدخولــه مناديــن )نــور الديــن يــا منصــور()58(. 

فاســتطاع بذلــك الســيطرة علــى دمشــق. 

_ اخلامتة:
ــة  ــدُّل دول ــد شــهدت تب ــا، وق ــا، شــعبًا وأرًض ــي شــهدهتا دمشــق وضواحيه هــذه هــي أهــم األحــداث ال
بأخــرى، وانتقــال الســلطة مــن أســرة إىل حاكــم جديــد، وهــذا مــا ســيجعل مــن هــذه املنطقــة مركــز القــوى، 

وســتنطلق منهــا مســرة األحــداث بعــد فتــح دمشــق.
ــط لتوحيــد املنطقــة وطــرد  مل يكــن حلــم نــور الديــن دخــول دمشــق مــن أجــل مكاســب ماديــة، وإمنــا خطَّ
ــرات جعلــت منهــا نقطــة ارتــكاٍز ملــا بعدهــا، وعاشــت خاهلــا  الفرجنــة، فقــد شــهدت دمشــق أحداًثــا ومتغيِّ
ــت هــذه املتغــرات واألحــداث ســواءً مــن  ــع الصعــد، وال ســيما العلمــي، وكان ــى مجي ــة عل ــًة ذهبي مــدةً زمني
ــر بدمشــق، أو الطــرف اإلســامي املتمثــل مبــا أصــاب بيــت املقــدس وأعماهلا  الطــرف الصليــي الــذي كان يُفكِّ

واملتغــرات السياســية الــي شــهدهتا دمشــق، أصــداء ألحــداث كبــرة تلــت هــذه املرحلــة.

)52( كوكبا: أو كوكب تبعد عن داريا 3 كم إلى الغرب، وهي من بساتينها اليوم، وهي منطقة استراتيجية من يقف عليها يكشف دمشق وما حولها، فيها مزار 
للقديس بولس.

)53( الروضتين: أبو شامة، ج1، ص267.
)54( قرب دمشق عند الميدان.

)55( هذا الهدف المعلن، لكن هدفه الحقيقي هو استطالع أحوال دمشق.
)56( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص503.

)57( الكامل في التاريخ: ابن األثير، ج11، ص197.
)58( سير أعالم النبالء: الذهبي، ج20، ص408.



العدد الثاني - كانون الثاني - 422022

_ مصادر البحث ومراجعه:
ـ املصادر:

ـ االعتبار: ابن منقذ )أسامة(، حققه قاسم السامراي، الرياض، ط1، 1987م.
ـ اإلعــام والتبيــن يف خــروج الفرنــج املاعــن علــى ديــار املســلمن: احلريــري )أمحــد بــن علــي(، حتقيــق: 

ســهيل زكار، دمشــق، )د .ت(.
ـ البداية والنهاية: ابن كثر )إمساعيل بن عمر(، دار احلديث، القاهرة، 1994م.

ــد القــادر طليمــات،  ــق: عب ــي(، حتقي ــن عل ــر )عــز الدي ــن األث ــة: اب ــة األتابكي ــخ الباهــر يف الدول ـ التاري
مكتبــة املثنــى، 1963م.

ـ تاريــخ احلــروب الصليبيــة: الصــوري )وليــم(، ترمجــة ســهيل زكار، اجلــزء الثانــي من املوســوعة الشــامية، 
بروت، 2003م.

ـ الذيــل علــى تاريــخ دمشــق: ابــن القانســي )أبــو يعلــى محــزة بــن أســد(، حتقيــق: ســهيل زكار، دمشــق، 
1980م.

ـ الروضتــن يف أخبــار الدولتــن: أبــو شــامة )عبــد الرمحــن بــن إمساعيــل(، تــح: إبراهيــم الزيبق، مؤسســة 
الرســالة، ط1، بروت، 1997م.

ـ ســر أعــام النبــاء: الذهــي )حممــد بــن أمحــد(، تــح: شــعيب األرنــاؤوط وآخريــن، مؤسســة الرســالة، 
ط 1، بــروت، 1985م.

ـ شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب: ابــن العمــاد )عبــد احلــي بــن أمحــد(، تــح: حممــود األرنــاؤوط، دار 
ابــن كثــر، دمشــق، 1989م.

ـ صبــح األعشــى: القلقشــندي )أمحــد بــن علــي(، اختــار النصــوص وعلــق عليهــا عبــد القــادر زكار، وزارة 
ثقافــة، دمشــق، 1982.

ـ عيــون الروضتــن يف أخبــار الدولتــن: أبــو شــامة )عبــد الرمحــن بــن إمساعيــل(، تــح: أمحــد البيســومي، 
دمشــق، وزارة الثقافــة، 1991م.



43 العدد الثاني - كانون الثاني - 2022

ـ الكامل يف التاريخ: ابن األثر )عز الدين علي(، دار صادر، بروت 1966.
ـ الكواكــب الدريــة يف الســرة النوريــة: ابــن قاضــي شــهبة )أبــو بكــر بــن أمحــد(، حتقيــق: حممــود زايــد، 

بــروت، 1971م.
ـ املوســوعة الشــامية: زكار )ســهيل(، ج7، املوســوعة الشــامية، دار الفكــر، دمشــق، أعــوام متعــددة، )اودو 
أوفــا دويــل وكتابــه: رحلــة لويــس الســابع إىل الشــرق 2- وليــم الصــوري وكتابــه: تاريــخ األعمــال املنجــزة فيمــا 

وراء البحــر(. 
ـ مرآة الزمان يف تاريخ األعيان: سبط ابن اجلوزي )يوسف بن قز أوغلي(، حيدر آباد، 1951م.

ـ النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مصــر والقاهــرة: ابــن تغــري بــردي )يوســف(، قــدم لــه حممــد مشــس الديــن، 
بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1992م.

ـ وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان: ابــن خلــكان )أمحــد بــن حممــد(، تــح: إحســان عبــاس، دار صــادر، 
)د.ت(.

ـ املراجع:
ـ تاريخ العصر األيوبي: بيطار )أمينة(، دمشق، 1982.

ـ احليــاة اإلداريــة والسياســية يف اإلمــارات الفرجنيــة الصليبيــة يف بــاد الشــام: جونــي )وفــاء(، أطروحــة 
دكتــوراه مل تنشــر بعــد، 1989م.

ـ احلرب الصليبية األوىل: حبشي )حسن(، دار الفكر العربي، 1958م.
ـ العاقات االجتماعية واالقتصادية: النقاش )زكي(، بروت، 1958م.

ـ العدوان الصليي على باد الشام: يوسف )جوزيف نسيم(، بروت، 1981م.
ـ مدخل إىل تاريخ احلروب الصليبية: سهيل )زكار(، دمشق، ط2، 1975.

ـ نور الدين والصليبيون: حبشي )حسن(، القاهرة، 1948م.




