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معين الدين انرأ تابك دمشق وموقفه من حركة الجهاد اإلسالمي ضد  
 م(1149هـ/544م ـ1131هـ/526الصليبين)

 )*(د. حسين حديس جاسم الجميلي
 :ملخص البحث
كااامع ن ااايع انااازيع ا اااا كاياااااق كا مبكااامق نزنلااار ناااع  بااا     باااكا  ن   اااا         

م ان   اااد نزنلااار ، ككااامع هاااك ان ااامك(م1149/هاااا544م كنغميااا  1131/هاااا526)ناااع
ككم ا   لاه    .كنا  الاي ي   اااا ان اال كانسايم ،كبيزه االنكا انسيمسي  كاالزاايا 

انسيمسي   از  اان ا  نات ة اا  ان ناك  كان والا  كاننالامني انل الاي   كان  مساز بايع 
اا اع  اكا  انواامز كنلااكل انك از   ،االنااء ان د كم   هد انساملز  ةاد هااه ان  اا 

انااا  باازمه  ناامز اناازيع ا كااد ناام ي ب ااكا كناام يك ناا  ب ااز، كناام اع كان اااكا انمااكند 
ن اايع اناازيع ا ااا ناام ي ااهيا باا  كناام يساا ول ناا  كناام يكااع اا باامق باا  باا   يااا االا باام  

ةضااايق  اااع زة ااا  ناااام  ،بمنالااا يبييع ك  ااامن  ن اااام بن مهااازا  ناي ااا  نااا  كالنما ااا 
 ،  نل الاي  ا ااكب امء   اه هااا انكالا .انالمك  كاال امكا  زكع  وا  مك نبامال 

ةمع نك    كمع كاض مق كس بيمق نع  اك  انوامز ك مز ام انن ني  : ب نمز انزيع ك اكا 
اناازيع كناام ي  اامكع ن اناام ةااد   مياار انك ااز  كال ةااد وامزهناام ضااز انالاا يبييع، ك ااز 

كينكاع  كضايي   ا   ، بيع نع  ي  نك    اال  اااز  اي امء ان ن ا  انالا يبي  انيم يا 
 :نزيع كةر نم يم داننكا   نن يع ا

 :موقفه من عماد الدين زنكي :اولا 
باااامن ها الهنياااا  زنلاااار انن نيااااا  ةااااد باااايز انلاااامم ةااااد انالاااااال ناااات        

 ،انالاا يبييع. و   اااام ن ااا  ا هااما  نااامز انااازيع ا كاااد ك    م اا  بضااانام اناااه   ااال
ن  ايااااا انك ااااز  كن كااااكع  م ااااز  ناااا  ضااااز انالاااا يبييع ان اااامن يع هاااام بضاااانام كااااان  

اال اع ن اايع اناازيع ا ااا اةلاا  نلاااكل انك ااز  بك اا  نبكااا   اازنم  ، سااامنيساابمل  

                                                           

 ومن    كاي ./ك ي  اآلزال/ سم ان مايخ/نزاس
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ةك اا  ن اايع  (م1134/هااا529)ااساا  ا ياامع زنلاار  ناامز اناازيع بضاانام انياا  ساا  
 .كنم ا   اس  مع بمنال يبييع كا ا يؤنبام ضز  نمز انزيع ،انزيع ضزه كاةض 

 :موقفه من نور الدين محمود :ثانياا 
نزيع انا  كاث  اك  انواامز ب از كةام  كانازه كان  ةمع ا ا ك   ضز  كا ا

 ناامز اناازيع   ناامق ا اا  ناام يلااك  اياا    ااكا    ااه ان كاامم انن  ياايع انن  اامك يع ن اا ، 
نكاااع ا اااا   منااا  ن ااا  بلاااك  سااا بد كا   ااات ناااع انيكااا   نااا  كب  بااا  ان ااامب  يع 

كناام ا اا    مناا  ن اا  بماازا ناام  م ضااي  نالاامن   ان مالاا   .النااي  كاناازه  باا  كةم اا 
ا ااا  اسااا  مع ب اااكا انااازيع كاسااا  وز بااا    ااازنم لاااع  ،كناااع اني ااا  انااا  ،ز ان موااا ك  ااا

ةم واازه  ااكا  ،   ملاا  الاا يبيك بياا  اننماازس  ن اا   سااكاي    ااه  ااكااع ان مب اا  ناا 
انزيع كا مزهم اني  نع انال يبييع نكاع نام اع  امز انالا يبييع   اه  امز ا اا بامن كزز 

 م ناااع اع  اااكا انااازيع اااز اع كان  اامن  ن اااام ناااع وزيااز كبلااا ه انكسااامل    اااه انااا 
كناام اع ا ااا  .يي ياا   ااع انالاا يبييع ك مااال انياا  باامناكال نااع اب  اا  كنكااع زكع واازك 

اس نا بمب  مزه  ع انا كييع كه  ن  كةمق ن ام كنم يس ز ام ن ك ك  انه وم ب  ةد 
بااا  اسااا  زن  كا اااا   (م1148/هااااا543)ان ن ااا  انالااا يبي  انيم يااا    ااااه زنلااار سااا  

كناام كضاات انلاااك  كان اا ياا   ،نالاا يبييع ال ساا مبام  ااع زنلاارضاام    ن  كياا  ا
االنااا انااا  اضاا اه اع  ،انامم ز ااك   ااكا  ساي  اناازيع ا ااك  اكا اناازيع انااه زنلار

كزةات انناياز ناع انالامك  ناام ن  ايار ون اام  (بم يمس)ي  ما  ن ال يبييع  ع  الع
 .كا س مبام  ع زنلر

 :ذيول سياسته :ثالثاا 
ا ااااااا ا ااااااام الااااااما  كاايياااااا  كناااااام    اااااا  بنك اااااا  كنناااااام ااز نااااااع ايااااااا سيمساااااا  

م( باا  اع هاااه انسمسااي  انلاامل   كانن  من اا  ناات االو بااد اساا نا  148/اهاا544)ساا  
انااا  ساما   ااه  اوا  كالااما  واا  يااا   (نوياا اناازيع ابار)بنوادء   ي  ا  كابيباا 

  ااه  .كانااا   اامك  ضاانام ساا نيمق نكااع زكع واازك  ،اناامم  ااكا اناازيع بضاام زنلاار
ز كنام كضنام   ك  ب مء   ه ا ب  اه ام كالساينم انلابمل نا ام اض ا  كا انزيع 

 .انايع ل اكا ب يم    مكنام ك  من   نت انال يبييع
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انم  ع  ب م  سيمس  ا ا كن م اهم   ه  اك  انوامز االسيند ة ام اب مز 
 :  يا   ز  ينكع اونمنام بنم يم د

 وملااا  اناااه ا ااازالام اااا اع ن ااايع انااازيع ا اااا هااا   م ااا  ضااا   ةاااد وسااام االنااا  بمن1
 انال يبييع.

ا اع س كك  بزةت اال مكا  كاالنكا  انه انال يبييع اضا بم  الامز زنلار ان اد كامع 2
 .اه ام اكنه بمن مو  انه اننم  ن  سيع اكضم ام نع انال يبييع

ااا هاا  ن اايع اناازيع ا ااا  وااا  يااا  ةااد  اياار نلاااكل انك ااز  ك اكاا  انوااامز   ااه 3
 ميار ضام زنلار ن اا  ااز  نامز انازيع ة اه ا هااا كةم   كان د كمع بمالنكامع  

اننلاااكل   ااه نواادء  ااكا اناازيع ك نكااع نااع ضاانام ك ماار ا باا  اننساا نيع ةااد 
انك ز  ان د اس كن   ال ممق بضم نالا ةد  از اليح انزيع االيكبد اا اسام 

 ن يع انزيع بلك   يا نبملا ةد  ه يا نلاكل انك ز  ن مكز  ز .
كم   سيمس  نال  ي  إ  يني    :س  ا ا ك ال ام بم امننم يو   م اع  مييم سيم

ضيم  ك كةيميا  اا  نكاا ام  ك  اكا  ن ساكب  نات وياا ا  ن  ميار نخابا  ان مالا  
اا كاامع   ياا  اع ي  ااما   ااع ب ااا نالاامن   كيااك ا  .زكع ان  مياا  بنالاامني االناا 

ك  ااازهم سااايككع انمملاااز انن  هاااا اناااا  ساااي مر  ،ان نياا  ةاااد   اااكس اننسااا نيع  منااا 
 .نكع ان  نم ي  مر نت ن يع انزيع ا ا كنك    نع  اك  انوامز ،ين  اهزاةامن

  :المقدمة
اال كهااد اال الاام  ك  بياا  االوياام   ،يضاا  ت اننااؤاه بناناا  كنسااؤكني  كبيااا 

ان مني  كاننس مب ي  انه نم ينكاع اسا  بم   ككلا  ان ماملر بلاك  ن نار ن لا ي  
نع ب ا ان مبم  كاننالم ل ان د  يياهم السينم  ،االنااا ان د  م   ن ام االن 

زالنمق      نع اال مل اننالامني ان ازيا  ي اا   ايام ان ضا ي  بم نام ام ان مالا  
كال ي  اوكع ةد سبي      اال نمل نع ن من    ازك اك  ،ةد سبي  انالمني الن ام

ا اازاء ياااززكع كياامع اناا ام كي  اااكع نااع اناا  اال لااممر ازا  ن  مياار نكمساال  يااا 
ةكام كا زالناامق  مبا  كاهزا  ك واا  ياا  ةاد  اياار  ،  اه  سامل اب امء االنا نلااك   

انك اااز  كن باااكا زكااق   ياااااق ةاااد    ي اااام ن   مااايع ناااع  هاااا  نالااا  ي  ضااايم   ياااا 
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ك از كامع ن ايع انازيع إ اا  ،نبمنيع بك ز  االن  ك  ايا ااضام نع انال يبييع انغاا 
( كا ازاق ناع بايع ناع يكوا  م1149/ها544ا م1131ها/526)م مب  زنلر ن   ا  نع

ن  االبت اال اامم ةاد  كاايس ان والا  كناكال  االو باد كاةاا انك از  ك اكا  انواامز 
ننم زة  د ن س ي  انضكء   ه هاه انل الي   ،ك غ ل نال       ه نال    ان  

انغياااا انن كاا ااا  ان اااد هااا  الااام بام  ملمااامق ةاااد  ايااار انك اااز    اااه كةم ااا  ة  ااامك  
  :انب ث

كنك    نع  اك  انوامز ك مز ام  ،بزاي  ان اكل انال يبي  مكضمل زنلر ةد
 ،ككااان  نك  اا  نااع ان ن اا  انالاا يبي  انيم ياا  ، ناامز اناازيع ا كااد ك ااكا اناازيع ن نااكز

يام مكضاي انب اث اياا هااه  ،ككنم زاس انب ث ايك  سيمس  م ا ك ب م اام ب از كةم ا 
  .انسيمس  كاب مزهم   ه انك ز  ك اك  انوامز االسيند

ان  اامم ماوااك اع اكااكع  ااز كةماا  ةااد ا  اامء انب ااث الااكا  كاضاا    ااع كةااد 
  ... كاهلل اننكةر.اننكضكل

 أولا: أوضاع دمشق في بداية الحروب الصليبية حتى ارتقاء أنر السلطة 
ناام  كااع االكضاامل انسيمسااي  ةااد زنلاار بن ااا   ااع االكضاامل انسيمسااي  ةااد 

هاااه ان  ااا   مضاا   ن   ااكا  اا كم اا  زنلاار ةااد ،باايز انلاامم  لااي  انغاااك انالاا يبد
ك  ز نم    اي امء  ،انس وك د ك    س    انس  مع انس وك د   ش بع انل ااسيع

م( الاااما  زنلااار ب اااز انااا  ناااع 1095/هاااا488)انالااااال نااات ا يااا  باكياااماكر سااا  
 ،كب ز كةم  اال ياا ا  ما   كناام اناه ا مبكا  كاكل كانز ا   غ كايع ، ال  اب   ز مر

ك اما ان زياز ناع انن اما   (1) يبي   كن  ةد زنلارانا  الل و    مي     ه 
ضز انالا يبييع، نك ا  ا ام انا  كامع ل الاي   يةيا   بمي ا   كنا  اااء انناؤا يع، 

 (2)اا كالاا   ا اازهم به اا  كاامع ن  ااماالق كنكا  اا  نالاا  ي  ك اازم ان زيااز نااع ان  ااماال 
                                                           

كةياااااااااااام  اال ياااااااااااامع كا باااااااااااامء اب ااااااااااامء اناناااااااااااامع،   مير:إ ساااااااااااامع  باااااااااااامس، زاا ،اباااااااااااع   كمع (1)
 296ا295،  1(،ني1977المزا)بياك :

ان ااااااازز ، ااااااا  ازال انااةزيعنو ،اا ااااااال  مناااااااز:ل  كااااااامم زنلااااااار كان ااااااااكل انالااااااا يبيي  ل،انبكا( 2)
 .257ا256(،  1995اننكال :)27
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كب ااااااااز كةاااااااام   غ كااااااااايع  ،(1)ةااااااااد  اااااااايع كالاااااااا   ا ااااااااا به ااااااااا  ل الااااااااي  نومهااااااااز 
م( ا  م   كم انما  زنلر انه اب   ابك س يز بكا  انا  اسا نا 1128/ها522)س  

  اضااااا  ةياااااام زنلااااار نن ااااامكال  ا ااااا ي   اااااز  ناااااع  بااااا   (2) كنااااا  اابااااات سااااا كا 
، كب اااااز كةاااااام   اااااامل انن ااااااك  (3)انالااااا يبييع بمن  اااااامكع ناااااات انبم  يااااا  اال م ااااااام ةلاااااا  

زيع م(  ااكنه اب اا  لانس انن ااك  انااا  الااما ةاد  ااازه ن اايع اناا1131/هااا526)سا  
م ااا ا مبكاام كايااااق ناا  إا كم اا  ناا  ساا  م  كاساا   ةااد زنلاار نااع ان اام ي يع االزااياا      

، (5)، كنناام كم اا  سايا  لاانس انن ااك  سايل  ةااد ان كاام  وامه اهاا  زنلاار(4)كانسيمساي 
م( كاو س  ا امه لاامل انازيع ابام انممسام 1134/ها529)      ان  اناز  م كع س  

  اااا  باااازكاه   ااااه يااااز  يناااا  ك مزناااا   ن نااااز بااااع بااااكا    ااااه  اااااش زنلاااار انااااا 
م( ة كنه ب زه االه انيمنث ونم  انزيع ن نز باع باكا  نك ا  نام 1138/ها533)س  

م( ة ااكنه انااما  زنلاار اب اا  1139/هااا534)يساا نا  ااكييق، اا  ااكةد ب ااز اناا  بساا  
كاناا  اسا نا ن ا  ن ايع انازيع م اا  (6)نويا انزيع ابر ن نز بع بكا  بع  غ كيع

إا كااامع اال مبااا  ن ااايع انااازيع  اااكا  هااااه انسااا كا  هاااك كايااااه كان ااامكم  ،  اااه كةم ااا 
 ،ان   ااد نزنلاار ي ن اات بساا  م  كاساا   كبياازه انكاهاام انسيمسااي  كاالزااياا  كان سااكاي 

كن  الي ي  ا  ما  ااا ان ال كانسايم ك ماز اال  م يام  نات وياا ا  ناع انالا يبييع 
 .(7)كانا كييع ةد بيز انلمم

 :ن قادة الجهادموقف أنر م :ثانياا 
                                                           

نو اااااااا  ازال  ،ل نك ااااااا  م مبكااااااا  زنلااااااار ناااااااع انغااااااااك انالااااااا يبد ل:زاياااااااز  باااااااز انمااااااامزا،كا  (1)
 .135ا133(  1979اننكال :)11ان زز،انااةزيع

 .296  ،1نج ،كةيم  اال يمع ،ابع   كمع( 2)

 .103  ،ني زااسم  اسي ،ان اكل انال يبيي  كانوامز ،وكع النك   (3)

(
4)
S: Lane poole , Saladin and fall of kingdom of jerusalem. 

 ،(1971:بياك ،)ن ناااكز ااياااز:  ميااار ،انككاكل انزايااا  ةاااد انسااايا  ان كايااا ،باااع  مضاااد لااااب ( ا5)
 103. 

 .297ا296  ،1نج ،كةيم  اال يمع،ابع   كمع (6)

 .207ا206  (،1959ممها :ان)ن ب   نالا ،سيا   كا انزيع ن نكز ، سيع ،نؤ س (7)
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 :أ ـ أنر   وعماد الدين زنكي
كاناااا  نمابااااام نااااع االنااااماا   ، ن  اااا  زنلاااار بههنياااا  ننيااااا  ةااااد باااايز انلاااامم

ككك ااام ن  ماا  ا الاام  باايع ان اااار كانلاامم نااع  ،انالاا يبي  كبياا  اننماازس نااع  م ياا 
ةضاايق  ، م ياا  ا ااا  ال ااام  ماات   ااه ان اياار ان وااما  اننن ااز نااع ان اااا  انااه ان ياا 

ك  ز اهم  م   م  ير  ،  ام انبلاي  اا  ن    انمك  كاننمزا  ةد ان زز كان ز  ع  م
ننام  (1)كن  م   نكيع نس نا  ن  سمكا االسيني  ان د   ب ه انوامز ضز انال يبييع

و  ام ن ا  ا هاما  نامز انازيع ا كاد ك    م ا  بضانام اناه   ال ن كاكع نا   م از  
ا ياااكع هاام ةيااام االهنياا    سااام نناام و  ااام ناناا  ك نماامق ضااز انالاا يبييع انااايع كاام ك 

كةااد اي اامء  ااكنه لاانس انن ااك   ،هاازةمق نكااي ان اااةيع انن الااما يع ا كااد كانالاا يبييع
م( 1134/هاا529)بع بكا  ااس  ا يمع زنلر  نامز انازيع ا كاد بضانام انيا  سا  

ال اام كاام كا يلااككع ةااد ساايا   مكنااام لانس انن ااك  اال اع كاياهاام ن اايع اناازيع م ااا 
  كم   بيزه ازاا  زنلر نع ان م ي  ان   ي  اةل  نلااكل ا كاد ةاد ضانام اناه انا

  اال كناام ا اا  اساا  مع بمنالاا يبييع كا ااا يااؤنبام   ياا  ك ناام ا ااس ب  ااا نااع ا كااد 
 .(2)يازز اس مي  زنلر

 :ب ـ أنر   ونور الدين
كمع  كا انزيع ن نكز ل الي  ةا  و    نع ب ز  كني  انما    ل ب ز كةم  

ا كااد ياااث انوااامز ضااز انالاا يبييع ناااا  ااا    ااه   ايااا االااضااد ان ابياا  كاناازه 
نك   بمننممب  نم يلك  مي    كا    ه ان كمم انن  ييع انن  مك يع ن    ،كنمزسم ام

كانااةزيع نواكزه ةد انك ز  كان  اياا ضاز انالا يبييع نااا نام ي  اا ن ا  ساك  ان كامم 
زياا  انن  اامك يع ناات االو بااد نااع انضاا م  ك الاايا  ان هااا نااع اك  اننالاامني ان ا 

كانا  اباز  نكا  ا  انسا بي  ناع  اكا انازيع ن اا ك ا  نبكاا  (3)انيم  ن يع انزيع م ا
                                                           

انن مضاااااااااااايز  كا اكع، ملااااااااااااات،انك ع ان اباااااااااااااد كانغااااااااااااااك انالااااااااااااا يبد، ن ب ااااااااااااا  ومن ااااااااااااا   (1)
 .96ا95(، 1981اننكال )نكال :

 .103  ،انككاكل انزاي  ،ابع  مضد لاب  (2)

 .206  ،سيا   كا انزيع ،نؤ س (3)
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م( ةكامع م اا 1146هاا/541)نع  كند اال يا اناما    ال ب از كةام  كانازه ا كاد سا  
كناام  ،ةاام  اا هاااه ان االاا  كا  ااال  ناا  ان مب اا  ن  اال ،اك  ان اامن يع بااهاث ا كااد

، اال اع  اكا انازيع (1)با  ان مب ا  نا كاد كاوباا  مكناام   اه ان  اما    ااما   ت ب  
انااا  باااا  ةياا  اكح انمياامز  ن ااا انكه اا  االكنااه ب ااز كةاام  كاناازه ناام ي ااا اهنياا  انااه 
 الاةم  م ا ب  كو  و    مي   اناه انالا يبييع كالساينم اناه وكسا يع انيام د منياا 

نكااع  ااكا  ،ب ااز   اياهاام   ااه يااز ا كااداناهاام انااا   اامك  اساا ازازهم نااع  ااكا اناازيع 
ك ز اياما  (2)انزيع ةك  ان اال    ه وكس يع ك مان    يام   ه هان  كا او  ن ام

ا  الماه هاا ةد اناهم   ر انال يبييع ك  كةام نع   مهم  ك   ةد انن  م  ننام ةياام 
 ننام از  باام اناه اناز ك  اناه  ن ا  ،نع  ازيز ننالمن ام ككوكزهم ةد بايز انلامم

، اع هاااكا  ااكا انازيع ا كااد ايااما ن اامك  ن ايع اناازيع م ااا كااان  (3)الا يبي  وزيااز 
كا ا ي  منا  ن ا  ناع  هاا  ا مزيا  ضايم  ك  اه كةار نم ن يا    يا  نالامن   ك  از 
ان مو  انضاكاي  ن  كنع اني   ان    زنم لع الا يبيك بيا  اننمازس هوكنامق   اه 

مكم الا ز كبالا  ان امب يع نن ايع  كااع ان مب   نزنلر كبمن  سير نت ان ك  مش  
انزيع كاناا   ااا هااا ان امكم اننساي د نسام ز   ن الا يبييع نممبا   ن كا   اكااع 

ناااع  بايااا  اناااه  اااكااع  (ب ااازكيع انيمناااث)ة كوااا  انالااا يبييع بميااامز  ن كاااام ،ناااع  ب ااا 
االنااا انااا  ( 4)م( أل اااهم   ااه انااا م نااع ا  واامل   ااي ام م ااا1147/هااا542)ساا  

 مء  كا انزيع الس  ومزه   ه انال يبييع كانا  نبه  زاءه ب بي ا  اض اه انه اس ز
ان م  كزكع  ازز ك ال بويل  كسما ن   اناه بالاا  ةسا نام اه اام انيانام  با  اع 

كةلاا  نلاااكل انالاا يبييع انااايع  ،يساا كند   يااام انالاا يبييع ك اامز  انااه سااي ا  م ااا

                                                           
 ،1ل (1963 :انمااااامها )زاا ان اضااااا  ،انلاااااار االكسااااا  كان ااااااكل انالااااا يبي  ،انباااااما ان اي اااااد (1)

 535. 
Gibb: The carren of Nur. Ad. Din in k. Setton , A history of the Crusades. 

 .563 /1ل ،انلار االكس  ،ان اي د (2)

 .537 /1ل ،انلار االكس  ،ان اي د (3)

  .541 /1ل ،انلار االكس  ،ان اي د( 4)
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ع هاز   اكا انازيع ناع كنم يكا (1)اض اكا انه اال س مل انه انمزس بال كب  بمنغ 
كناام اع ا  ااا  هاااه ان ااال  ،كااء اناا  سااك   الااا  زنلاار ك نمياا  ااا اننساا نيع

  اااه  ااامز ن ااايع اناااه  مز ااا  ةاااد ن مبااام  الااا يبيد انمااازس  منبااامق ب وزياااز انن من ااا  
 اااق ناع  اكا انازيع اناا    ام باهنا هااا ان  امن  نك ا   هامها ا ا  ال ي  ام  (2)ن ام

ن  اا  ياواات انااه  ،ي نل اا  كيب ااث االناامع ةااد   باا  ك ااا  زنلاار نالاام بام م ااا   ااه
الاكاب  كيكسااب  اناه وم باا   هاااق ألهنياا  نزي ا  زنلاار اال  الامزي  كانسيمسااي  نوبااا  

، ة اااامك   ااااكا اناااازيع اع يساااا ني  م ااااا ن  ملااااد  سااااما   كاب اااامزه  ااااع (3)اننساااا نيع
ر ة كواا    ااكه بسيمساا  ا ااا   نيااا  ب ااكل نااع انااكز كانكةاام ،ان  اامن  ناات انالاا يبييع

كناام  ااام  ك يااات ن مهاااز    ااامكع بااايع ان ااااةيع  ،مينااا  ةاااد ان اميااا  باكاوااا  بهب ااا  م اااا
، اال اع سيمساا   ااكا اناازيع هاااه ناام    اات ناات ن اايع اناازيع (4)م(1148/هااا543)ساا  

انا  و   نالمن   انل الي  ةكر ك  ا  بما كنم  ؤز انه انغمء   من   نت نن كا  
 ااا اااز اع يكساال ان اااةيع نااع  ااي  بياا  اننماازس كسااملا انالاا يبييع بمنلاامم ألع م

اننالااامها  نااات  اااكا انااازيع كسيمسااا  اننكاز ااا  كان  ااامن  نااات انالااا يبييع كام  م اااام 
زكع انني   (5)االوز  كاال  ت ن  مير انسيم ةد بيز انلمم كضنمع اس مي  زنلر

ةم  انه وباا   اكا انازيع ن ناكز كاناا  كامع م اا يلا ا زالنامق بم ا  ياازز انما ا  نااا 
نب  زاق     كال ال ينيا  انيا  اال   ازنم  م ضاد انضااكا  ةاد ان  سال ننسا مب   ه  

                                                           
؛ ابك 289  (،1980بياك :)يعن ب   االبمء انيسك ي ،اي   مايخ زنلر ،ابع انمي سد (1)

 ،1(ل2002)بياك :1  ،ن كاي كانالي ي  ك مل اناكض يع ةد ا بما انزكن يع ،لمن 
 200. 

 ن ب ااااااااااا  ان اااااااااااهني  ،2  ،ان اكااااااااااا  انالااااااااااا يبي  ،سااااااااااا يز  باااااااااااز ان  ااااااااااامح ، ملاااااااااااكا (2)

 .619ا618 ،2م(،ل1963)انممها :،ان اون ان لا

 .207ا206  ،سيا   كا انزيع ،نؤ س (3)

ن ب   ومن اا  ،  مير:وناام  اناازيع انلاايم  ،ن ااال انكاااكل ةااد ا بااما ب ااد ايااكل ،الاا ابااع كا (4)
 ؛538 /1ل،انلار االكس  ،؛ ان اي د112ا 111 ،1(ل1953ةكاز االك )انممها :

Gibb: Thecarrer of Nur – ad. Din , p. 518. 
 .Crouset op. cit 11. p. 211 ،539 /1ل ،انلار االكس  ،ان اي د (5)
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انما   كنم ا   كمع ةد انك   اا   ال يا ل ةد  كسيت ان واك  نات انالا يبييع اناايع 
نكاااع اننك ااا  انالااا يبد  غياااا  ،كااام كا كاااان  ال يا باااكع ةاااد اياااما  ان ااااال نااات زنلااار

م( اناااه انلااااار 1148/هااااا543)يم يااا ان بالاااكا  كبياااا  ناااات نوااادء ان ن اااا  انالااا يبي 
كان اد  كناا  كوا اام   ااك االساا ييء  ،ن  اياا ان ا اا  ان كسا ي  ن الاا يبييع ناع وزيااز

ك بايع ناع  اي  نك ا  م اا كاان  كناز    كةا  ناع  اكا انازيع  (1)  اه زنلار اكالق 
  اه كامز   ،الم ل   ل ةد انك   انا  كامع ةيا  م اا باهنس ان موا  اناه  وز ا 

ال يبييع اال اع م ا انن  كم بهزاا  زنلار نام يسا  وز بماكا   اكا زنلر  سم  بيز ان
باا   يااا االساا  ومز به ياا  سااي  اناازيع  ،اناازيع انمايباا  ن اا  كانن  الاا   ةااد  ناا 

 اما  الام ل اننكالاا    اه انااا م ناع اع  ااكا انازيع كاامع ا اال انياا  كاكياا  ااززاق 
ع اناازيع نكااع ن ااي ،نااع  ااكا  اننكالاا  كمكيااا سااا   ةااد ا واامزه نااك   اال ن اا  اناا 

ةض  االس  ومز بسي  انزيع ك  ه كةر لاك  ن زز  ن ام  زم انسنمح ن  بز ك  
، أل   كمع ن  كةامق كاان  ناع ساي  انازيع (2)زنلر ةد  من  هاين   انمم انال يبييع

 ااما  ةكاامع   باا  ناايس واازيمق  ومهاا  بماازا ناام اااز نااع اساا  زام  ااك  انااا كييع ككا اا  
بن  ااه اع م ااا  يااا ا باامل سيمساا   ، ااع زنلاار ة ساال ن  كياا  انالاا يبييع كاب اامزهم

ان  ااكيي باامنمك  ةماا  زكع اننضااد انااه اال هناامم انااه هاااا ان ااا  اك اا  ك ياامق ؛ ناااا 
كاناا  ن اازم يم اا   (3)كضاات انلاااك  كان اا ياا  نن اات  ااكا  انااا كييع نااع ز ااك  زنلاار

بااام كهااك  ناا   يااا ن نااكز بمن سااب  أل ااا انااا  اب  ااز  ااع انااز م ان ميمااد ن وبااا  
  ه انا م نع اةمز   نع هاه انكا   ةد ا س مل انال يبييع ناع زنلار  ،السيني ا

 (4)كانا  ب  ااكي ام نااع  ااكا   ااكا اناازيع كساي  اناازيع ةضاايق  ااع باناا  نااام انالاامك 
ن  اياار ون ااام ةااد انك اا    ساا  ك ااز انالاا يبييع به اا  سااك  ياا ما   من اا  ناات  ااكا 

                                                           
 .619ا618 /2ل ،ان اك  انال يبي  ، ملكا (1)

  مير: بااااااااااز انماااااااااامزا ا ناااااااااااز  ،ان اااااااااامايخ انبااااااااااامها ةااااااااااد انزكناااااااااا  اال مبكيااااااااااا  ،ابااااااااااع االييااااااااااا (2)
 .206 /1ل،اناكض يع،؛ابك لمن 89( 1963  ينم )نالا:

 567 /1ل ،انلار االكس  ،ان اي د (3)

 .206 /1ل ،اناكض يع ،ابك لمن ( 4)
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  م اا ناع  اكا انازيع ب از ان ن ا  ، انام  اع نك ا(1)انزيع ااا نم ا س بكا  اع زنلار
انيم ي  ةه   نم ي غيا كاان    اه اناا م ناع اهااماه  ك امق ناع ان  امكع نات  اكا انازيع 

ناا ةهع م ا نام يسا ول نا    ازنم  ،ألع ان   مبت نع اس نااا ان ك  ك زم انيم  ب 
م( ننسم ز   بماسم  نززاق ضز الم ل ا  مكيم 1149/ها544)ز مه  كا انزيع س  

ونت انال يبييع ك ال يايز ان بث ببيز اننس نيع ك  ل ن    كا انزيع  ي لا  انا 
اع يساايا ب  ساا  ننساام ز   نكااع ن اايع اناازيع انن  اامن  ناات انالاا يبييع ناام يساا ول 
اس ومب  كمن   كنم ي ضا ب  سا  كا نام ااسا  وااءق ناع ويلا  بميامز  ا از  اكازه بازالق 

انااازيع ك  ااا  ةياااام  ااامكم ا  مكيااام ان اااد ا  الاااا ةياااام  اااكا  (إ ااال)  ااا  ةواااا  ن اكااا 
ننم يز  اع م ا نم ي     نمنمق ن كا انزيع كنم ي نلع ن  كنم ي    كةا   (2)ا اا 

ن     ه زنلر ا م نالمها   ن  كا م اهاماه  كززه نا  ةاد انك ا  اناا  نام يلاك  
 كا انزيع ةد  ميم  االنا   ااق   ي  نك كامع ن  مك امق ن ا  ب ساع  يا  كا ضام انيا  

ألع  كا انزيع نم يكع هن  ان س   كان كست   ه  سمل اال ايع ناع ان كامم   ك مق 
اننس نيع بمزا نم كمع هن   ك  اننسا نيع ان اد  كناع ةاد ك از ام ك ضامن ام كان اد 

كساا وز  ،نااع  ينااام يساا  يت   ايااا ااا ان ااال كنمزساام ام نااع انالاا يبييع انغاااا 
البااااااااكال ن ااااااااكا اناااااااازيع ا اكياااااااا  اع  مناااااااا  انزنلاااااااامييع  ااااااااز ازاكااااااااكا اناااااااا  كة  ااااااااك 

م( ةد سامبم   امزا  ساو   ةياام ان امس ااالاام كو   اام ةاكر اااز  1154ها/549 مم)
  . مكنام

 .موقفه من الغزو والحتالل الصليبي :ثالثاا 
 :أ ـ موقفه قبل الحملة الصليبية الثانية

باامن ها انااه مهنياا  زنلاار كك ك ااام كساا مق باايع انالاا يبييع نااع وااا  انغااال 
اناازيع ا كااد ةااد   اال نااع وااا  انلااار نناام و  ااام نساا ازة  نااع كااي كانااما   ناامز 

ان ااااةيع انن الاااما يع الع االسااا ييء   اااه زنلااار ي اااز  الاااااق ن  اااا  ان اااملا باااام 
                                                           

 .569 /1ل ،انلار االكس  ،ان اي د (1)

؛  215 /1ل ،اناكضاا يع ،؛ ابااك لاامن  305ااا304  ،اياا   اامايخ زنلاار ،ابااع انمي سااد (2)
 .638ا637 /2ل ،ان اك  انال يبي ، ملكا
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ناا كم   ن   ا هما انال يبييع ن ا ك   نبكا  ،كي اا نكا    بمن كست نع  ينام
انااا  ك اا   ك  اضاا  نن اامكال   ااز  نيساا ييء   يااام ن ااا  اااز  مكنااام  غ كاايع

م( 1126هاااا/520)ال  يناااام باااكواام كاةلااا  ضااانام انااايام   ااازنم  مااازم انالااا يبييع
ككال كا انه ن  م   كااع انمايب  نع زنلر ك نك كا نع   ت االنزازا  انناما  ناع 

  ازنم كام كا بميامز  ب ازكيع انيام د ككامزكا  (1)زنلر لنمالق   ه  الاز  ناام  غ كايع
 غ كايع اسا  مل اع يكسااهم كي اك  انااينا   نكاع ،ي  الاكع   ه ويش اننس نيع

ب از كةاام   ،، كناام اع ن امكال ام اال اا  ناام  ا وي بمنساي ا    ااه زنلار(2)اناه  الاا
م( إا ا مزكا انكا  كزاهنكا اننزي   ةد  از االنياا  امل 1128/ها522) غ كيع س  

كا انن ااك  بااكا  بااع  غ كاايع اا   اامكع انالاا يبييع ناات االساانم ي ي  هاااه اننااا  كا  ماا
ن ااام ساااااق ب سااا يم زنلااار ن الااا يبييع   اااه اع ي  اااما  انالااا يبييع ناااام بمننممبااا   اااع 
نزي   الكا نكع هاه اننؤانا  ا ب ا  ناع  با  االنياا باكا  ك ام  الا ي    مالااهم 

ككم اااااااااا  ن الااااااااا يبييع ن مكناااااااااا  ا ااااااااااا  الساااااااااامم  زنلاااااااااار  (3)ةاااااااااد انساااااااااا   اا ااااااااااام
ناااع انالااا يبييع  م(   ااازنم  كوااا  انياااام نااام يمااامال انسااا يع انااا 1129/هاااا523)سااا  

اال اع  (4)انممزنيع نع انمزس كا  مكيم كاناهام كانن ام ر انسام  ي  انالا يبي   اال اا 
نك ااا  زنلااار كااامع ب كنيااامق اا اسااا  ز اه اااام ن الااا يبييع كون اااكا االسااا    ك الااا كا 

، منام  اع نك ا  م اا ك  من ا  (5)اسكاا اننزي   كالازكا اناواكم انالا يبد  اع زنلار
ةإ ااا  م اااا يسااا ني ام كي  ااامن  ن اااام كيااازاه ام  ،انيم يااا  نااات انالااا يبييع  بااا  ان ن ااا 

 (6)ن  ملااد لاااكاهم نااع وااا  كنك ااكةام بكواا   نااكح  ناامز اناازيع نااع وااا  ا ااا 
                                                           

؛اباااااااااااااااااااااااع االييا،انكمناااااااااااااااااااااا  ةااااااااااااااااااااااد ان ااااااااااااااااااااااامايخ،زاا  216  ،اي ،ابااااااااااااااااااااااع انمي سااااااااااااااااااااااد( 1)
 .278  ،2ل، مايخ ان اكل انال يبي ،؛ا سينمع640 ،1(ل1966المزا)بياك :

 .639 /10ل ،انكمن  ،؛ ابع االييا 214ا212  ،ي ا ،ابع انمي سد (2)

 .103 ،ان اكل انال يبي  كانوامز ،؛ وكع النك   658ا657 /10ل،انكمن ،ابع االييا (3)

 .96  ،انككاكل انزاي  ،ابع  مضد لاب ( 4)

 .225ا224  ،اي  ،ابع انمي سد (5)

6)
Lone poole , Salaidin and fall of Kingdom of Jeve Salen(London: 1958) 

p55. 
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م( 1139/هااا534)ةهاساا  م ااا انااه بياا  اننماازس ساا ما  بالمساا  اساامن  بااع ن مااا ساا  
( انا     ا  20) مز ناع  يناام ا  م يا   ضان   اع يباا   امكم زنلار ن الا يبييع

نضانمع  (1)انااهل كا  لااا ا امك  ناام ن واياا ويكلاام كاع يبماه   ازهم اهاملع نع
 .   يا اال  مر كن   بيا  ع  سع  كايمه

 :ب ـ موقفه اثناء الحملة
بناام اع هاااه ان ن اا  واامء    يواا  ناااز ان  اا  االكابااد   ااه ساامك  اناهاام بيااز 

، (2)زس اناه اكابام نمز انزيع ا كد ان د  م  م بماهم ان ومل انممزنيع نع بي  اننم
ةلااامن  نن مكنااا  اسااا ازازهم ناااع   بااا  انياهااام  كنااام اع ا باااما  اااكا انااازيع كم  الاااماه كاا

م( ايااما  ن اامك  ك  اار اكاباام نااع  ااكا اناازيع 1146/هااا541)وكساا يع انياام د ساا  
ياكويع انيمناث( اناز ك  اناه )ةمااا انبمبام (3)كهاكاه كمك  اسيني  نؤيا  ةد   انن  م 

كوا   يلت هااه ان ن ا  اناه بايز انلامم كان اد   اهن  ناع ة  ، ال ال يبي  وزيز 
كااك ااز انيمنااث( كانواايش )ا هاام ويااكش ةااد اكاباام هناام انواايش االنناام د بمياامز  انن اا 

، ك ااز  اام ه انويلاامع ك كباازا  سااملا ةمز اا  (4)نااكيس انساامبت()ان ا سااد بمياامز  انن اا 
ناام مضاا اهنم انااه اي اامء  بكاهناام  اازكز انزكناا  انبيا  ياا    ااه يااز ساايوم  اناااكم ن

 غيا نسماهنم  ع  اير انب ا   ه   ه  نك م ةد  امي  االناا ب از  ساملا كبياا  
ك ااز ب اااع  وناات انوياااكش انن  لااز  ان اااد  (5)نااع انكالاااك  انااه نن كااا  بياا  اننمااازس

 نسيع( ان  نمم    كنه  يمز  هااه )اضي   انه هايع انويليع انه نم ال يم   ع
 ،ككااك ااز انيمنااث ،كنااكيس انساامبت ،  بياا  اننماازسانويااكش ب اازكيع انيمنااث ن اا  نن كاا

                                                           
 .365ا364 /2ل ، مايخ ان اكل انال يبي  ،ا سينمع (1)

 .543 /1ل ،انلار االكس  ،ان اي د (2)

   .625 /2ل ،ان اك  انال يبي  ، ملكا (3)

 .248 /2ل ، مايخ ان اكل انال يبي  ،ا سينمع (4)

 .497/ 2ل، مايخ ان اكل انال يبي ،؛ا سينمع558 /1ل،انلار االكس  ،ان اي د (5)
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بيز اع نسما ان ن   كهزةام   ك  نع نامون   (1)ةهو ن   هاه انويكش ةد  باي 
 : كا انزيع انه نامون  زنلر كا  ينام كان  السبمل  ز  ن ام

هاااااكا ان يةاااام  ك اننالاااا  ي  باااايع  اااامز  ان ن اااا  كن ااااام االهنياااا  انسيمسااااي  
ةضاايق  ااع  م ياا  ا ااا  ناناا  كهااد ان كواا   ،اي  ننزي اا  زنلااركاال  الاامزي  كان سااك

انااه نااكا ع انضاا   ةااد انوبااا  االساايني  الع انويااكش انناموناا   منباامق ناام  باازم 
كبنم اع ن يع انزيع م ا هك االض   ه م  (2)بمالض   ن  مير ان الا به    سما 

زاه  ا  ناام   كن  ان ن   انه زنلر   اه اناا م ناع   امن  م اا نات انالا يبييع كن
، االناااا اناااا  اياااما (3)كهاااك ان  يااا  انك ياااز ن الااا يبييع بااايع اناااااء اننسااا نيع بمنلااامم

اساا غاال م ااا   ساا  كنااام يالاازر بزاياا  االناااا كناام ي ااس بااامن  ا   ااه ايمااع  نمنااامق 
 نااكا  5باامناوكم كان ماازم   ااه اسااكاا زنلاار   اازنم ا ااا  ان ن اا   ايمااام انياا  ةااد 

ةه اام كا  ،كاها زنلاار بمالااز ا  ينااامم( ككالاا   انااه هاا1148/هااا543)نااع ساا  
بمنبسااام يع ان اااد كم ااا   مااات  اااال اننزي ااا  ك نك اااكا ن اااام ب اااز اع ساااي اكا   اااه   ااا   

ك  اازنم  (4)انمااا  االنمنياا  كماياا  اننااا  كانابااكه ةااد انااباات كان لااايع نااع انلاااا   ساا 
كاع  ، ااا  م ااا ب ااز اناا  اع ان ماازم انالاا يبد الن اام  ن اا  كم اا  سي سااا انن اكاا 

ا كااامع   ياااااق ااا نااام ي ااازاا  اننك ااا    اااه اناااا م ناااع اع اهااامند زنلااار  ااام  كا االناا
نكاااع م اااا  ااام  اع  كاااكع  ،انالااا يبييع   ااامالق ب كنيااامق لاااما  ةيااا    اااه انلااايكه نااا ام

  زهم ااس    ه ان كا اسمن  انه  كابا  ةاد اننازع  كانمايل  ،انزالا    ي  هاه اننا 
  اناه ساي  انازيع  اما  كناع يام  اكا انازيع كنم ااسا ،ان مب   ن   منبمق ان وز  ن ام

ةه  اا  ا اازاز كبيااا  نااع انو ااز كان واازا   ، منباامق ا مااما اننك اا  (5)ن نااكز اب اامء ا كااد
كان د ا ضن       يمز   ة نكع م ا ناع لاع هوكنامق نضامزاق مسا  مل ةيا  اع يااز 

                                                           
 .203ا202 /1ل ،اناكض يع ،ابك لمن  (1)

 .216 ،سيا   كا انزيع،نؤ س (2)

 .631/ 1ل،ان اك  انال يبي ، ملكا (3)

 .203ا202/ 1ل،اناكض يع ،؛ابك لمن 95ا94  ،ك مل اال  بما،اسمن  بع ن ما (4)

 .204ا203 /1ل ،اناكض يع ،؛ ابك لمن  299ا298  ،اي  ،ابع انمي سد (5)
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ياا    از انال يبييع كي  كنكا نع  من  اناوكم انه  من  انزةمل  كبزكا ةياام  ساملا كب
كناااام اع  ااااك  هوناااام  انزنلاااامييع كنااااع ن ااااام الااااز  انالاااا يبييع  (1)اسااااكاا زنلاااار

كاوبا  كك ااز كنكيس انسمبت   ه  غيا    انام  ام بنكوباام انوايء  اع انبسام يع 
 (2)انكا     ال اننزي   انه ن سكا ا ا لار اننزي   نكل    اكم  ويش زنلر

  كا    ه ويلام ةد هاه انوبا  الع نكع  بيع ةينم ب ز اع هاا انمااا كمع اكيا 
سكا زنلر ةد ها  انن  م  كمع اكيا ن م   ك ك  ةضيق  ع  ازم  اكةا اننيامه ةاد 
هااااا اننك ااات االناااا انااااا  از  اناااه ا اااز ماهم ك اااكاا  ااااك ام كضااايمل ةاالااا ام ةااااد 

كةااااد انك اااا  انااااا   الاااا  ةياااا   غييااااا نالاااامني انمااااكا   (3)االساااا ييء   ااااه زنلاااار
 غيااا ا ااا ةااد انوبااا  انالاا يبي  كهااك  ااي  كبيااا باايع  اامز  ةه اا   الاا   ،انزنلاامي 

انالاا يبييع  ااك  نسااا مب  نزي اا  زنلااار  باا  اع  ااا م انسااي ا  ان   يااا    يااام ككم ااا  
 م    ي  ال يبيد بيز انلمم كانال يبييع انوزز  ك  نس مب  زنلر كننع  كاكع 

ننااام اضاا   نك اا  انالااا يبييع بلااك   ااامم   (4)ام  بمااه  مب اا  ننن كااا  بياا  اننماازس
ةضيق  ع نااس   ن يع انزيع نسي  انزيع ك كا انزيع كز ك   نام بمنم م  ننم ايما 
ن ااامك  انالااا يبييع   اااه انااااا م ناااع  ااازم ا ب ااا  ك اااازم وزي ااا  كننم   ااا  ب ااااه يا 

كناام اساا   م ال اا  كاامع  يااا  (5)نلااماك انم بلااك   ميمااد بماازا ناام كم اا  ن اامكا  ن اا 
ناااع ب اااد ا كاااد كيااازا    اااكا  كوااازكزهنم  اااد زنلااار كال ساااينم ااا ا  ااا  ن نااالع 

نااان   ومهاا  م ااا اناااز   ااه ز ااك  سااي  اناازيع  ،و كزهناام    اا  زنلاار ة ااع ي اككهاام
 .(6))كنم    ني ها نم يككع نع ان ا ج(() ما  ال ومزه

                                                           
 .113/ 2ل، مايخ ان اكل انال يبي ،؛ا سينمع566/ 1ل،انلار االكس ،ان اي د (1)

 .283ا282 /2ل، مايخ ان اكل انال يبي ،ا سينمع (2)

 Crousseti ,op. cit Tomell , p 263 – 264،633 /2ل،ان اك  انال يبي ، ملكا (3)

 .283ا282 /2ل ، مايخ ان اكل انال يبي  ،ا سينمع (4)

 .113 /1ل،ن ال انكاكل ،؛ ابع كاال 89،  نبمهاان مايخ ا ،ابع االييا (5)

 .206 /1ل،اناكض يع ،ابك لمن ( 6)
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ةد انك     س  ااس  ن يع انزيع اسمن   مو   انه انال يبييع انوزز ياززهم 
بااهع ن اا  انلااار  ااز  ضااا ةااهع ناام  ا  ااكا اال ساا ن  انب ااز انياا  ))  اناازيعبمااك  سااي

كنم اع م اا لااح ن الا يبييع ناز  ان  اا اناا  ساي ير باام ناك  (1)((ك ي لا   زنكع
نع يبماه نكام ن ا  نمامم ))اس كنه سي  انزيع  ما    ه زنلر ال   ةد     ان من 

ر انماازانه ن  ااايمام  ااع ةااد انك اا    ساا  ااساا  م ااا الاا يبيد زنلاا  (2)((ةااد انلاامم
)به   م   سم زكع هاؤالء   ي ام كم ا م    ناكع ا اام اع )انال يبييع انوزز ك م  نام:

كنام كاالا  م اا نااساي   نات  (3)ن ككا زنلر ا اكا نم بهيزيكم نع انبيز انسم  ي ((
انالااا يبييع انمااازانه ن ااامكالق ا  ااام ام بااامن   د  اااع انالااا يبييع انوااازز   اااه ا ن اااام 

نااااام  (4)بم ياااامس( نممباااا  انواااايء  ااااع زنلاااار كهااااك  اااااا نغااااا )عبناااا  ام  الاااا
ةهساا ومبكا ناا  ك   ااكا  ااع ز ااك ام نكااك ااز ك كةااكه بمااك  سااي  اناازيع نناام ميااا   ااه 

 .ن  كيم   ةهض ا انه ان كز  انه بيزه  ملبمق 
ك اااز  و ااا  ة ااايق   ااا  ن ااايع انااازيع م اااا نااات انالااا يبييع كا ا ااا  ناااكا  ام 

ام ان د يول اع  ككع كوا ام انال ي   انه ان  ا   زنم مزاككا  ميم  ةل   ن  
كنام اع ناكااهم انوزياز ةاد   ا ام  ،ان ميمد  كا انزيع ةاد   ال مكالق كنايس زنلار

  ااز اناا   اااا نااكيس انساامبت  ،ن  ااال ةااد لااار زنلاار ناام ي اازنام بساابل   اا  انناامء
 (5)ككك ااز انيمنث اال س مل  ع زنلر كنام يناا   اه كالاكنام ساك   نسا  ايامم

يز    ه  ومح م ا ةاد    ا  ان اد ة  ا  ة   اام ةاد لار الا ك  انالا يبييع  ننم
كاال انلااكك  ك باامز  اال امناام  بياا ام ةه ااا انن اامابكع انواازز انكاةاازكع نااع انغااال 
ي باامزنكع اناا ام ناات بماك اام  بياا  اننماازس كي ن ااك ام ان لاا  كناام اع م ااا زةاات الااك  

ن ن ااا  ب غياااا نك ااات انم ااام  ناااع نبماك ااام  نن كااا  بيااا  اننمااازس اناااايع م   اااكا ن اااك  ا

                                                           
 .21 /9ل ،انكمن ،؛ ابع االييا113 /1ل،ن ال انكاكل،ابع كاال  (1)

 .21 /9ل ،انكمن  ،ابع االييا (2)

 .238 /2ل ، مايخ ان اكل انال يبي  ،؛ ا سينمع 21 /9ل ،انكمن  ،ابع االييا (3)

 .206 /1ل ،اناكض يع ،ابك لمن  (4)

 .635 /2ل ،ان اك  انال يبي  ، ملكا (5)
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ننااام كااامع نااا  مكباااا اياااا ةاااد  (1)انبسااام يع اناااه انواااا  انلاااا ي  ان اااد  لاااي ةياااام اننيااامه
ا ااا يةام ك  اااار ويكلاااام كةلااا   ن ااا ام كا اااي ام  اااع زنلااار ك اااز اونااا   سااايع 

م ااا( )كا ااا:))نااؤ س اساابمل هايناا  انالاا يبييع كايااا   اا  ن اايع اناازيع   اايام ك اام 
كة   اننم  ة  ا   ،كا انزيع ةنمن    كسام انه اال س ملي ي  انال يبييع بويش  

كالااا ز هواااكم اننسااا نيع   اااه ان ساااكا انالااا يبد كااز باااام  ،ةاااد   اااكس ناااع ا ااااكه
 ،كا ااس كااك ااز كنااكيس اع الاا يبد انلاامم  غناا  نااع ان اامن يع ان مساازيع ،ان  ااش

 .(2)((اليؤنع وم بام ة كال   ه ان كز  انه انمزس بنع ن ام
كا  اكا   اام  املبيع :)) د ان ل  انال يبد كا ي ام  امليق كنم كال  االال ام

، كهكااااا ةلااا   هااااه ان ن ااا  ةاااد انساااي ا    اااه زنلااار كنااام (3)(( مساااليع  مساااايع
 .ي اوكا ب  يو  سك  ان االع ك سااع انايب  ةد بيز انلمم

 :ج ـ موقفه بعد الحملة
  ا ام  غيياا انم  ع نك   م ا  ومه انال يبييع ب از ان ن ا  انيم يا  ةه اام يمب ا

انالاا يبييع   يااا  ك اااكهم زنلااار، اا اسااا نا ب ي  اا  ان يبااا  ن ااام؛ ال ااا  ال يا ااال 
ب ال يز اننك   ن ام نانام كم ا  االسابمل كا ا  ها  نم   امق ب مو ا  اناه نيا  هااه 
ان ي اا  كبضاااكا  ان  ااميش انساا ند ن ااام ال اا  كاامع يلاا ا زالناامق ا اا  هااك اننساا از  

انن ابالااا  بااا  ةاااد بااايز انلااامم ناااع انالااا يبييع  كم ااا  هاااك االضااا   بااايع هااااه انماااك 
م(  ااا م اا 1149/هاا544)كانا كييع كان اد  اياز اال مضاما   اه انما ا  ة اد سا  

 مز م  م ي  ا ا  نت نن ك  بي  اننمزس نضنمع بممل  كان  ب  سيع  ي  ا   باام 
 ،. ك ماااا   مناا  اننكاز اا  ساا  يع.) وزيااز  مااز اننامز اا  كاننساامن  )كان ااد  مضااد:

، كيباازك (4). كسااك   انااه ا نمناا  كسااا  به كمناا ((.اا  ان ااك  كا نه اا  ان  ااكسك 
                                                           

زاا  ، اونااااااااااااااااااا : سااااااااااااااااااااي  اكاااااااااااااااااااما ، ااااااااااااااااااامايخ ان ااااااااااااااااااااكل انالااااااااااااااااااا يبي  ،كنااااااااااااااااااايم ،انالاااااااااااااااااااكا ( 1)
؛ بااماكا اا ساا ، ان اااكل انالاا يبي ،  اوناا : انبااما ان اي ااد، 785ااا783 ،2م(ل1990ان كا)بياااك :

 .48م(  1967بياك : )2 

 .223  ،سيا   كا انزيع ،نؤ س (2)

 .205  ، مايخ زكن  ا  س وكر ،االال ام د( 3)

 .206 /1ل ،اناكض يع ،؛ ابك لمن  300  ،اي  ،ابع انمي سد (4)



 

 65 

 م2006ـهـ 1427(44/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

نااع  ااي  اناا  اع ن اايع اناازيع م ااا هاا  ي  نااز اساا كل اننكاا اا  ناات  وياا اا  كاناا  
ن   اامه   ااه كوااكزه كاساا مين  ةااد زنلاار ة ااما    اامكع ناات انااا كييع بماازا نالاامن   

 ،ا  ا ااا  ضاااز  ااكا انااازيعكناام   اامكع ك  ااامن  ةااد انك ااا    ساا  نااات انالاا يبييع  ااام
اس  مل نع  ين  كسل انك   كان ومح بمالس نااا ةد اسا مي  اناما  زنلار  ي ا  
االنا  باازةت  ة اا  كواكزه كازاا اا  ناام   اه كةم اا  كناك كامع اناا    اه  سامل كاان اا  كاا

 .اال مكا  ك ك ي   ن مهزا  ناي   نت انال يبييع
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 :ذيول سياسة أنر :رابعاا 
ن  نااات انالااا يبييع ةاااد زنلااار بناااك  الااام بام ن ااايع نااام  نااا  سيمسااا  ان  ااام

انااااااااازيع م اااااااااا اناااااااااا   اااااااااكةد ةاااااااااد انيمناااااااااث كان لاااااااااايع ناااااااااع لااااااااااا ابيااااااااات اآل اااااااااا 
م( باا  اساا نا  هاااه انسيمساا  ةااد  اااز ابيباا  نويااا اناازيع بااع 1149/هااا544)ساا  

م( 1139/هاا534)ن نز بع بكا  انا   س م  كم زنلر اسنيمق ب ز كةام  كانازه سا  
يع انااازيع ةاااد ان اااكزز اناااه انالااا يبييع كن ااامن  ام كزةااات كساااما   اااه  ااا  ا مبكااا  ن ااا

، كان  اب  مزه  ع اال هنامم اناه (1)اال مكا  كانسنمح نام بمن ز   ةد لؤكع زنلر
انوبااااا  االساااايني  بمياااامز   ااااكا اناااازيع انااااا  كاااامع هزةاااا  ك ااااز  اننساااا نيع ك  ايااااا 

من   كيبااازك اع هااااه انسيمسااا  ال  ااااكر ألبااار كاااان  كال   نملاااه نااات نالااا ،اااضااايام
ك ااز كاام كا  مهاازكا ان ااا ج   ااه اع :))انل الااي ، اكااز هاااا ان  اامن  ابااك لاامن  ك اام 

كاامع ازياا  إباار ةااد  (2)((يكك اكا ياازاق كا ااز    ااه نااع يمالاازهم ناع  سااكا اننساا نيع
هاااااا ان  اااامن  كاياااااه نؤيااااز اناااازيع بااااع انالااااكةد انااااا  ساااام زه بمالساااا نااا بمن نساااا  

نناام ااز نااع   اار  ااكا  ، اااز ا مبكاا  م ااان ااا  (3)بمنن مهاز  انن مااكز  ناات بياا  اننماازس
اناااازيع كا مهاااا  اااء  الااااا   كاااامم زنلاااار ك  اااااي ام ةااااد نالاااامني االناااا  ن ساااامل 

ة بيع ن  اع سيمس  زنلر نع   غيا  ومه  كا   ال ن م  نع ضنام انه  ،االو بد
ةكوز نع نامون  انال يبييع  ،نلاك   انك زك  ك   ي  اه ام نع  كمنام ان ك  

ك ااام  ،كا اااهم انساابد ك ااابام نااام سااببمق ناناامق ن ز  اا   (4)أله ااام نااع انساابد كان ااال
  ااه ان ههاال نني اام ام ةك اال ننويااا اناازيع اباار ي  ناا  بناام  ااام   ياا  ك  اال ن اا  
انن ك اا  بااهع يناازه بااهن  ةااماس،  يااا اع نويااا اناازيع ناام يساا ول ن  باا  كازه كاامع 

ناال يبكساس( )ساكا باا، ننم و    كا انازيع ي  اا  ايما  به وامه زنلار، ك (5)س بيمق 

                                                           
 .197 /11ل ،انكمن  ،؛ ابع االييا 126 /1ل ،ن ال انكاكل ،ابع كاال  (1)

 .239 /2ل ،اناكض يع ،؛  ابك لمن  308   ،اي  ،ابع انمي سد (2)

 .588/ 1ل،انلار االكس ،؛ان اي د64ا63 ،ال يبييع كا انزيع كان ، سع، بلد (3)

4)
 

 .204 /1ل ،اناكض يع ،؛ ابك لمن  309  ،اي  ،ابع انمي سد( 5)
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كنناام  ااال نااع زنلاار   ااك  ن اا   كمنااام كماساا كا انااه  ،انكا اات لاانم   ااال اننزي اا 
ةضايق  ااع  اازم  (1)انالا يبييع م بااماه كم  ااكهم ن اا  بنام ياااكه ن مساابمق ناع اال  ااما

 ياااا اع اهاا  زنلااار كم ااا   اااكا  ام  نياا  اناااه  اااكا انااازيع  ،مساا ومب ام ننسااام ز  
كنناام م  ااال  ااكا اناازيع ب سااكاه  ااال  ،ك كمنااام انااا  ةااار كااان  باايع اهاا  زنلاار

ا  اد نام  الاز  ب ااك  ))زنلر كو  ا ااااق انه  كمنام نويا انزيع ككاياه  م  ةي :
كال ن اما  كم كا نام ز ام د اناه هااا االناا كياا  لاكمي   ،هاا انن اا   منبامق نن اماب كم

انام كلااا   اننسااا نيع ناااع اهااا  ان اااكااع كان ابااامع باااهع ان ي ااايع اناااايع ا اااا  اناااك 
 سااملام كا  اامنام بيااز االةااا ج ك اازم ان مالااا نااام ال يساا  د ناات ناام ا  اام د اهلل كناا  

. نات ن اة اد ب وااكم  اع   اه ا نامنكم .ان نز ناع اال  ازاا اال اع ا الااننسا نيع
كانال   ام كان ماليا انا  ز امكم اناه االس الاااه بامالةا ج   اه ن اماب د كباانكم 

ع ناع انا ياا  ه نامق نااام ك  ازيمق   ايكم كهاااا نام ياضااد ناام اناكا  انضاا  مء كاننسامكي
ك  م اسمن   باهع االاا   اه اع  باا   ككنا   (2)اهلل   منه كال م زاق نع اننس نيع((

زنلاار نااززاق ننساام ز   منياا  ناازي  د  سااميع ك ااا  ك   يالااانم نااع ان الااما انااا  
انازيع كةيا   اال اع از نوياا انازيع كامع لازيزاق   اه  اكا ،ةاض    يانام انالا يبيكع

كسايكة م ناع  ،نايس بي  ام كبي ا  اال انساي :)) كل نع ان  ز  بمالس  م   بمنال يبييع
ننم ااز ايما   كز مه اناه  (3)((االةا ج نم ياليب م   ه زة   اع  الز  م ك ان  اني م

ا اايع ان ااال   ااه  كاامم زنلاار   ااه انااا م نااع  اازم ا ب اا  ةااد ن ااماب ام كاناا  
بياز اع نوياا انازيع  يااا ناع سيمسا   نؤ  امق كهاازم  ،نساا نيعملا م مق ن ا    اه زنامء ان

اننك اا  بمالساا ومب  انااه  ااكا اناازيع كاناا  به  ملاا   ااكل نااع انساايمز  االسااني    ااه 
ة اااا   اااكا انااازيع زنلااار السااا كنم  وااااكزه نااات  ،زنلااار زكع ضااانام بلاااك   ااااملد

 نكااع نوياااا انااازيع (4)انالاا يبييع ةاااد اناامكع ا اااا  ناااع باايز انلااامم ك اامز اناااه   ااال
                                                           

 .308  ،اي  ،ابع انمي سد (1)

 .204 /1ل ،اناكض يع ،؛ ابك لمن  309  ،اي  ،ابع انمي سد (2)

 .309  ،اي  ،ابع انمي سد (3)

 .243  ،سيا   كا انزيع ،؛ نؤ س 310  ،اي  ،ع انمي سداب (4)
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اسااا نا ةاااد  اوااا  ك  من م ااا  نااات انالااا يبييع ا ااام   ساااع  ي م ااا  نااات  اااكا انااازيع 
كا  ااة  ن  بمنسيمز     ه زنلر األنا انا  و    كا انزيع يالا هاه انناا    اه 

 باا  اع يسابم  انيااام انالاا يبييع اناايع م اااكا ي ااز  كع ةاد لااؤكع مه ااام  ،ضام زنلاار
  ا  ينااام  ااازز كاا  نااع باايز انلاامم كاياااالام نااام كنكااد ال  كااكع  م ااز  نااام ةااد  مناا

اال م ااا    اااه اناااا م ناااع هااام  اااكا انااازيع  (1)كانااا    يوااا  نضااا  ام انااامنام ،كانواياااا 
كاسااا  ومن  ةاااد ضااام زنلااار اال ا ااا  ةضااا  زالنااامق اع يكاااكع انااا  ان ااا  سااا نيمق ةاااد 

ةغيااا  ااكا  (2)كاناا  ال  ناامزه   ااه كالء اه ااام ناا ، كالسااينم اال اازاث ناا ام ، سااملا
مس    ومه نويا انزيع كبمنع ةد اكاان  ن    ياوت انه الكاب  ك م    انزيع نع سي

 ،كنم  مك  انك     س  اض مة  كان  ب  اير اناال      ك  ر هك  بي   كبي ام ،ن 
نكع نويا انزيع اس نا بسيمس  ان  من  نت انالا يبييع ؛ أل ا  االاا اع يبماه ايايق 

نساك  بمنن مهاز  انن ماكز  نات نن كا  نع ايك  سيمسا  م اا ك ب م اام انناي ا  كانا  ب 
كان اااد كااامع ناااع   اااملج هااااه  (3)م( ةاااد  ااااز م اااا1149/هاااا544)بيااا  اننمااازس سااا  

انسيمساااااااااا  اننامز اااااااااا  اع نك اااااااااا  انالاااااااااا يبييع نااااااااااع االساااااااااا ييء   ااااااااااه  سااااااااااميع 
كان د ااز  ةد ا نم ام ةد زنلر كهاا نم مكز   ي  ابع  (4)م(1153/ها548)س  

 ،ساااا ييء   ااااه  سااااميع   ااااه  ن ااااكا ةااااد انلاااامم ااااكنه اناااااهم بمال:))االييااااا ةماااام 
كااز  نضاميم  انالا يبييع نزنلار   اه ضاميمكا اه اام   (5)((كاس ض  كا نويا انازيع

، نناام ااز نااع   اار  ااكا اناازيع ك  كةاا  نااع نساا مب  زنلاار نااع من يكااام (6)كا اامةكهم
زنلار ة كوا  اناه  ،ك  زلا اليبمه  ن  كال ن نس نيع نممم ةد بايز انلامم ،ن ال يبييع

ن مكالق ا اهم س نيمق نس غيق كنم اس   م  م    سكم ام كالسينم انلبمل نا ام كناي ام 

                                                           
 .45 /9ل ،انكمن  ،ابع االييا (1)

 .127 /1ل ،ن ال انكاكل ،ابع كاال  (2)

 .157  ،ان مايخ انبمها ،ابع االييا (3)

 175 /1ل ،اناكض يع ،؛ ابك لمن  321ا320  ،اي  ،ابع انمي سد (4)

  .106  ، مايخ انبمهاان ،130 /11ل ،انكمن  ،ابع االييا( 5)

 .591 /1ل ،انلار االكس  ،؛ ان اي د 284 /1ل ،اناكض يع ،ابك لمن  (6)
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ناا  ال ااام لاا اكا اع نويااا اناازيع اا كاال  يم اا  ضاازهم ب  من اا  ناات اال اازاء ة نااازكا 
ةااساا   ااكا  ،  ياا  كااناا   اام  ام ناا  نناام مضاا اه انااه اال  الاامم ةااد    اا  زنلاار

ألع ان وامال ميب ا  اع  (1)يا  ةك ازكه ب سا يم  اننزي ا انزيع ا زاث انب ز كاسا نمنام ان
  زلااا ا اا   (2)انلاا ل ان ابااد ال ينكااع اع ي ااك  الااباه   ااه ان كاامم انن  اامانيع

م( ك سااا م اننزي ااا  1154/هاااا549) اااكا انااازيع اناااه زنلااار ك نكاااع ناااع ز كناااام سااا  
م ك الااا نويااا اناازيع ةااد انم  اا  كناام   اازه ب ااز اناا  اساا غمي   بمنالاا يبييع كباناا  نااا

االناااكا  ةوااامؤكا ال وااامزه كا ماااماه نكاااع ب اااز ةاااكا  االكاع اا سااابمام انياااام  اااكا انااازيع 
كان د ي ز ضنام  اناه  اكا انازيع  ازيمق نانامق  (3)كضنام اني  ة مزكا  ملبيع  مسايع

ةاااد  اااكاايخ ان ااااكل انالااا يبي  كنااام ي اااز بزايااا  ن  الاااا كان  اياااا ن نسااا نيع ك ساااما  
 .(4)كهاين   ن ال يبييع

 :أثر سياسة أنر على حركة الجهاد :خامساا 
 بايع ن ام ا ا  ا بات سيمسا   ،نع  ي  زااس  م ك  ب  م نسيمسا  ن ايع انازيع م اا

اننكاا اام  انن سااكب  ناات وياا اا  ةااد باايز انلاامم نااع انااا كييع كانالاا يبييع نااع اواا  
ب يااااازاق  اااااع اال  باااااما انماااااكند اك  ،ان  ااااامه   اااااه زينكنااااا  كاسااااا مي  اناااااما  زنلااااار

ع ا  بما ننالمني اننس نيع بلك   مم، الع ان  ابنم ي اكز اناه اع كزك  ،االسيند
ن يع انزيع م ا  له ةد ة ا  نم   ب كا ةيام ب ز ن منم نلاكل انك از  ك اكا  انواامز 

الع ايااما الاازن  ان ن اا   ،كاع  م ي اا  ناام  ساا ك ل ب ااز  اكاا  انوااامز ةااد هاااه ان  ااا 
اننالامني انل الاي  كان  مساز بايع انال يبي  االكناه كاسابمبام ناع ان ناك  كان والا  ك 

االناااااء اننسااا نيع ال اانااا  هاااد انساااملز  كنااام يك نااا  ب اااز نلااااكل ان ااااكا انماااكند  
اناا  باازم با   ناامز اناازيع كناع ب اازه  ااكا انازيع كانااا  ناع ي ااهيا باا  ن ايع اناازيع كناام 

                                                           
 .286 /1ل ،اناكض يع ،؛ ابك لمن  131 /11ل ،انكمن  ،ابع االييا (1)

 .661 /2ل ،ان اك  انال يبي  ، ملكا( 2)

 .287 /1ل ،اناكض يع ،؛ ابك لمن  228  ،اي  ،ابع انمي سد (3)

بااااااااااااع انوااااااااااااكا ،ناا  اناناااااااااااامع ةااااااااااااد  اااااااااااامايخ اال يمع،ن ب اااااااااااا  زالااااااااااااا  انن ااااااااااااما  سااااااااااااب  ا (4)
 .221،  8،ل1ان ينم ي )انزكع:ز. (،ر
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ناا ةه   ةض  االا بم  بمنال يبييع كان  من  ن ام بن مهزا  ناي ا   ،يكع اا بمق ةي 
ما   ةضايق  اع زةات انالامك  كاال امكا  ناام زكع  وا  اك نبامال  ككاهع لايلمق نام الن

كنان  ةاهع م اا نام ي اهيا بكا  انن امكال  االكناه ن نامز انازيع ا كاد  ،يكع بمن سب  ن 
بنلاااااااكل انك ااااااز  انااااااا   اااااامك  ةياااااا  ضاااااام زنلاااااار انااااااه   اااااال بك اااااا  نبكااااااا ن ااااااا 

 ،يبييع ضااازه كمةلااا  نكااع م اااا باااز  اناا    ااامكع نااات انالاا  (1)م(1134/هاااا529)ساا  
كاساا نا سااملااق   ااه هااااه انسيمساا  اال  اانياا  ناات اننسااا نيع  ي اا  ة ااا  ا كااد ك  اااه 
نودء  كا انزيع ةه   نم ي  امكع ن ا  كاان  ةاد واامزه ضاز انالا يبييع اال كةار نام 

  ااه انااا م نااع كاا   ، م ضااي  نالاامن   مك   اازنم يلاا ا ب  ااا  ميمااد يااازز انما اا 
ةااد اب اامزه  ااع انالاا يبييع كضاان  انااه وبااا  اننساا نيع  ن اامكال   ااكا اناازيع انكييااا 

اال اع ن اايع اناازيع هاا   ،به باامل سيمساا  كزياا  ن اا  كنالاامها   ك  ساايع  ي  اا  باا 
 ي ااا  ة اااا  اسااا  كااه ةاااد انساااي ا    اااه ازاا  زنلااار ناااك يق ةاااد سيمسااا  اننااك ااا  

كا كانن مز ااا   وااامه وياا ااا  كان اااد كااامع ضاااااهم مكباااا بمن ساااب  ن نسااا نيع اناااايع كااام 
نكااع  ،ب مواا  انياا  ك اامن يع ةااد كساال زنلاار نناام نااام نااع مهنياا  ةااد  ااك  اننساا نيع

م اااا  يااال انااام  االنااا  ك    م اااام ةاااد انك اااز  ال ااا  كااامع  الااايا ان هاااا اك سيمسااا  
نالاا  ي  ال  اناا   ااك  االناا  ك اضاا ام بماازا ناام ياناا  نالاامن   ان مالاا  نااان  هاا  

كةاامق نااز  وياا اا  ةااد انن  ماا  نناام ن اامكااق كن مز اامق كن  بلاامق   اا  ساا مااق نا ااايق ن ا 
كاامع نسيمساا   كنكا  اا  ن اام ا   ااه ك ااز  االناا  ك اكاا  انوااامز ينكااع   زياازهم بناام 

 :يه د
اااا اع ن ااايع انااازيع م اااا هااا  يلاااك   م ااا  ضااا   ك مالاااا  ا اااك  ةاااد وسااام االنااا  1

االسااايني   ي ااا  سااا كا   كنااا  كانااا  بمن وملااا  اناااه ا ااازالام انالااا يبييع ان ااامن يع 
اناا   ،ةد   مك   ك  من   ن ام ا م  همها   مك   نت  كا انازيعبهاا اننس نيع 

ي واه انياا  ةماا  ةاد م ااما ان اامال  انضاااكاي  نا  ك  ااه كةاار نام  ن ياا    ياا  ان مواا  
كنع اني   ان  نم  زث أل ا نع   ا ةد ان ن   انال يبي  انيم ي    ه زنلار اا 

                                                           
 .103  ،انككاكل انزاي  ،ابع  مضد لاب  (1)
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اع ايااك  سيمساا   هاااه كناام  ،اسا ومل ناا   ااكا اناازيع ا اام   ناا  بسيمساا   االازكاوياا 
اناا  ا ا اج انسيمسا   ،اس نا  ب زه كا س ب    ه   ي    كابيب  نوياا انازيع ابار
 .  سام  ومه  كا انزيع كان ومل  انه انال يبييع ك  من   ن ام

اااا اع سااا ك  م اااا ك  ي  ااا  مبااار ةاااد زةااات االناااكا  كاال ااامكا  اناااه انالااا يبييع مضاااا 2
ان ااد كاامع اه ااام مكنااه بمن مواا  انيااام نااع بم  الاامز زنلاار كباازز انكييااا نااع انكانااام 

ةضيق  ع   مان  نام  ع نزي   بم يمس اننانا  ان اد نام  ، ياهم ن  سيع اكضم ام
ي سااااهم ناااك ا ااا  ا بااات سيمسااا  اكياااا  كنااا  كاسااا ومل نن منااال ساااي  انااازيع باااز ك  

 .زنلر زكع لاك 
ناع اننالا    ا كمع بمنكمع م ا اع ياةت ل ما االنا  انكا از  كانااز  انكا از بازالق 3

ألع لاا ما االناا  انكا ااز  سااك   ،اناا ياا  كاال  ينياا  انضاايم  ةااد اناازةمل  ااع زنلاار
ياازةت اننساا نيع نااع اهاامند ناازع انلاامم كانوايااا   مناا  انااه نساام ز   ا اام ا اا ي  
نالااامني االناااااء ن ااا  نكاااع م اااا كااامع   اااه ان مااايا ناااع انااا ،  اااماا ن اااا انكه ااا  

كنااع ياام ضاام  ااكا اناازيع زنلاار ا اام  االكنااه نلاااكل انك ااز  ناات  ناامز اناازيع ا كااد
ن منباا  اه ااام بااان  ةضاايق  ااع م نم اا  باامني   ااكا اناازيع كان كساات   ااه  ساامب  
ك  من ااا  نااات انالااا يبييع ننااام و  ااا  يساااام كبلاااك   ياااا نبملاااا ةاااد  اااه يا نلااااكل 
ناااه  ااااز الااايح انااازيع االياااكبد واااااء سيمسااا  م اااا  انك اااز   ماااكز  اااز  ناااع ب ااازه كاا

سا  مبار أل انام  وامهي اااز  انلا ل ةاد ضام زنلار ننام اال  يني  كايكناام ناع سيم
  ااه اوبااا  ااكا اناازيع   ااه ضاام  ،و  اناام  وااا  يااا  ةااد  اياار ك ااز  اننساا نيع

 .زنلر بمنمك  ك مر ان الا ن نس نيع انا  اس كن   بضم نالا ال ممق 
اال اع  ،كةاااد ان  ااامم ال يسااا  م ه ااام ااا ااز ااام  ميااايم سيمسااا  ن ااايع انااازيع م اااا

م   سيمس  نال  ي  ا  يني   كةيمي  ضايم  اك نكاا ام  ن ساكب  نات  ال ام به ام ك
كنكانيامق نيو باد  ،نكاسامق ن  والا  ،كنم ا   ها  ااةضامق ن ك از  ،وياا   ن  مير نخاب 

 كضاا   هااه انسيمساا  انضاايم  ةااد كالاا  ا ااز  (م1149/هااا544)  اه كةم اا  ساا  
كم    م ل  ككمع   ي  اع ةهع سيمس  م ا اال  يني  :))اننؤا يع انن زييع ن   مليق 

ك  اازهم ساايككع  ،ي  ااما   ااع نالاامن   ةيااك ا ان نياا  ةااد   ااكس اننساا نيع  مناا 
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كنااع  ،كناام ة اا  نااكزكز  اامكم اننكالاا  ،انمملااز انن  هااا انااا  سااي مر نيناا  اهاازاةام
اال اع ان  نم ي  مر نت ن يع انزيع م ا ةد نكا     (1)((ب زه اليح انزيع االيكبد
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This paper deals with Damascus Conditions during the 

crusade wars. It also tackles the role of Mu’een Al-Deen Annar 

, his stance towards Jihad movement and it,s Leaders  Emad 

Al-Deen Zinki and his son Noor Al-Deen Mahmood. 

It also deals with Anner,s stance towards the second 

crusade. Similarly, it shed light on Anner’s policy and the 

consequence results after his death upon the Jihad movement. 
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