حممد بن عبد العزيز املخزومي

الرها
حترير عماد الدين زنكي ملدينة ُّ

حترير عماد الدين زنكي ملدينة الرُّها
محمد بن عبد العزيز املخزومي
الرها:
 مدينة ُّهي مدينة ابجلزيرة بني املوصل والشام بينهما ستة فراسخ ،وهي أورفا حالياً يف تركيا.
الرها مدينة كبرية ،فيها كنيسة عظيمة ،وفيها أكثر من ثالمثائة دير للنصارى ،وهي اليوم
وكانت ُّ
خراب.
الرها مدينة رومية عظيمة ،فيها آاثر عجيبة ،وهي ابلقرب من قلعة الروم من اجلانب الشرقي
و ُّ
الشمايل من الفرات.
وقال عنها املؤرخ السرايين ميخائيل السوري الكبري :إهنا مدينة املسيحيني اجمليدة اليت ضرهبا سيف
الرتك.
الرها من أشرف املدن عند النصارى وأعظمها حمالً وهي
وقال أبو شامة يف الروضتني ":وهذه ُّ
الرها
الرها ،و ُّ
إحدى الكراسي عندهم ،فأشرفها البيت املق ّدس،مث أنطاكية ،مث رومية ،مث قسطنطينية و ُّ
هي أوىل دول الفرجنة أتسيساً يف املشرق".
أصل البيت األاتبكي:
أاتبك :كلمة تركية مركبة من :أات  -وتعين (املريب) وبك :وتعين (األمري).
فأصل البيت األاتبكي هو قسيم الدولة آق سنقر وكان تركياً من أصحاب السلطان ركن الدين
ملك شاه بن ألب أرسالن السلجوقي ،وهو عم امللك دقاق بن تتش الذي كان هو وأبوه سلطاين
دمشق مدة إبقطاع ملك شاه إايها لتتش ،وكان قسيم الدولة آق سنقر من أصحاب ملك شاه وأترابه
وممن ريب معه يف صغره ،واستمر يف صحبته إىل حني كربه ،فلما أفضت السلطنة إىل ملك شاه تبناه
بعد أبيه ،وجعله من أعيان أمرائه ،وزاد قدره إىل أن صار يتقيه وزيرهم نظام امللك ،ومن الدليل على
علو مرتبته ،تلقيبه قسيم الدولة ،وكانت األلقاب حينئذ مصونة ال تعطى إال ملستحقيها ،وكان يقوم
سريه إىل املوصل.
إىل جانب ختت امللك عن ميينه ال يتقدم عليه أحد وقدمه على جيش عظيم ّ
مث أشار الوزير نظام امللك على السلطان ملك شاه ،أن يويل قسيم الدولة آق سنقر مدينة حلب
وأعماهلا ،ومنبج ،ومحاه و الالذقية ،فأقطعه اجلميع وظهرت كفايته ومحايته وهيبته يف مجيع بالده.
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مث ملك بعد موت ملك شاه ،تكريت ،والرحبة ،ومحص ،وأفامية ،مث قتل سنة سبع ومثانني
وأربعمائة.
عماد الدين زنكي:
ملا قٌتل قسيم الدولة آق سنقر مل خيلف من األوالد غري واحد ،وهو عماد الدين زنكي ،وكان
حينئذ صبياً له من العمر حنو عشر سنني ،فاجتمع عليه مماليك والده وأصحابه أمراء املوصل الذين
كانوا يلوهنا من قبل السالطني السالجقة واحداً بعد واحد إىل أن كرب وصار حيضر معهم احلروب.
وظهرت شهامته وكفايته وقدم مع األمري مودود دمشق ،وغزا معه الفرجنة بطربية وغريها ،فاشتهر
ذكره وبقي يعرف يف عساكر العجم بزنكي الشامي  .مث أقطع زنكي مدينة واسط و البصرة.
والية زنكي املوصل وغريها من البالد:
ويل املوصل يف شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين ومخسمائة ،مث شرع يف أخذ البالد ،فافتتح
جزيرة ابن عمر ،مث مدينة إربل ،وسنجار ،واخلابور ،ونصيبني ،ودارا ،وبالد اهلكارية ،وبىن قلعة
العمادية ،وملك من داير بكر طنزة ،وإسعرد ،ومدينة املعدن ،وحيزان ،وحائي ،وعانة وغريها.
واستوىل على قالع احلميدية ووالايهتم من العقر ،وقلعة شوش ،وعرب الفرات فملك منبج،
وحلب ،ومحاه ،ومحص ،وفتح شيزر ،وبعلبك ،وحاصر دمشق،ومل يفتحها.
وكانت الفرجنة قد اتسعت بالدهم وعظمت هيبتهم وامتدت مملكتهم من انحية ماردين إىل
عريش مصر ،مل يتخلله من والية املسلمني غري حلب ومحاه ومحص وبعلبك ودمشق ،وكانت سراايهم
تبلغ من داير بكر إىل آمد ،ومن داير اجلزيرة إىل نصيبني ورأس عني ،وأما أهل الرقة وحران فقد كانوا
معهم يف ذل وهوان ،وانقطعت الطرق إىل دمشق إال على الرحبة والرب ،مث زاد شرهم فجعلوا على أهل
كل بلد جاورهم خراجاً وجزية أيخذوهنا منهم ليكفوا أذيتهم عنهم.
مث مل يقنعوا بذلك حىت أرسلوا إىل مدينة دمشق واستعرضوا الرقيق ممن أخذ من الروم واألرمن
وسائر بالد النصرانية ،وخريوهم بني املقام عند أرابهبم والعود إىل أوطاهنم فمن اختار املقام تركوه ،ومن
آثر العود إىل وطنه أخذوه.
وأما حلب فإن الفرجنة أخذوا منهم أعماهلا مناصفة ،حىت يف الرحا اليت على ابب اجلنان وبينها
وبني املدينة عشرون خطوة.
وأما ابقي بالد الشام ،فكان حال أهلها أشد من حال أهل هذين البلدين.
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فلما نظر هللا سبحانه إىل بالد املسلمني :والّها لعماد الدين زنكي ،فغزا الفرجنة يف عقر دايرهم
وأخذ للموحدين منهم بثأرهم ،واستنقذ منهم حصوانً ومعاقل.
الرها:
فتح الشهيد ُّ
الرها  ،فقد أراد الفرجنة
عرف زنكي الذي متيز ابالنضباط أن اخلطر األعظم على ملكه كامن يف ُّ
الرها ،وليسهل عليهم بعد ذلك
دوماً االستيالء على حلب لسد الثغرة فيما بني كل من أنطاكية و ُّ
االستيالء على املوصل ،ومن مث اإلطباق على أراضي الشام واجلزيرة ،وهلذا كان رد زنكي الطبيعي جتاه
الرها.
هذا ،العمل يف سبيل حترير ُّ
الرها كانت له فوائد مجة :منها سد املنافذ الشمالية لبالد الشام يف وجه الفرجنة يف
وحترير ُّ
فلسطني.
الرها ،والقضاء على الدولة الصليبية اليت كانت فيها،
هم زنكي وشغله الشاغل حترير ُّ
فكان ّ
وبعد عمل طويل وجهاد عاشته األمة مجاعات وأفراد ،استطاع زنكي سنة 1144م أن حيرر
الرها ،ويقضي على أوىل دول الفرجنة أتسيساً يف املشرق.
ُّ
الرها صدى ابلغ االتساع والتأثري يف الشرق والغرب ،وكانت تلك أقسى ضربة
ولقد عم لسقوط ُّ
حلت ابلفرجنة منذ دخلوا الشام ،وأفدح خسارة أملت هبم.
الرها من قبل زنكي ،وذلك من خالل مصدرين
واآلن بعد هذه املقدمة سنذكر كيف مت فتح ُّ
اثنني:
أوالمها  -املصادر العربية :السيما ما أورده أبو شامة يف كتابه الروضتني.
واثنيهما  -املصادر السراينية :وسنقتصر على رواية املؤرخ الرهاوي اجملهول ،فهو أفضل من
الرها ودخوهلا من قبل زنكي.
وصف لتحرير ُّ
 -1املصادر العربية:
الرها
ذكر أبو شامة يف كتاب " الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية " فتح الشهيد ُّ
فقال:
يف مجادى اآلخرة من سنة تسع وثالثني ومخسمائة ،كانت جلوسلني وهو عايت الفرجنة وشيطاهنم
واملق ّدم على رجاهلم وفرساهنم ،وكانت مدة حصاره هلا مثانية وعشرين يوماً ،وأعادها إىل حكم
الرها من أشرف املدن عند النصارى وأعظمها حمالً وهي إحدى الكراسي عندهم،
اإلسالم ،وهذه ُّ
الرها .
فأشرفها البيت املق ّدس ،مث أنطاكية ،مث رومية ،مث قسطنطينية و ُّ
-3-

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

حممد بن عبد العزيز املخزومي

الرها
حترير عماد الدين زنكي ملدينة ُّ

شر عظيم ،وملكوا من نواحي ماردين إىل الفرات على طريق
وكان للفرجنة على املسلمني ّ
شبحنان عدة حصون :كسروج ،والبرية ،ومجلني ،واملوزر ،وكانت غاراهتم تبلغ مدينة آمد من داير
بكر ،وماردين ورأس عني الرقة.
حران فكانت معهم يف اخلزي كل يوم يصبحوها بغارة ،فلما رأى الشهيد احلال هكذا أنف
وأما ّ
منهم وعلم أنه الينال منها غرضاً مادام جوسلني هبا.
فأخذ يف إعمال احليل واخلداع لعل جوسلني خيرج منها إىل بعض البقاع ،فتشاغل عنها بقصد ما
جاورها من داير بكر اليت بيد اإلسالم كحاين وجيل جور وآمد ،فكان يقاتل من هبا قتاالً فيه إبقاء،
فهو خيطبها وعلى غريها حيوم ويطلبها وسواها يروم .ووّكل هبا من خيربه خبلو عرينها من آساده ،وفراغ
حصنها من أنصاره وأجناده.
فما رأى جوسلني اشتغال الشهيد حبرب أهل داير بكر ظن أنه ال فراغ له إليه ،وأنه ال ميكنه
الرها إىل بالد الشامية ،ليالحظ أعماله ،ويتعهد ذخائره وأمواله ،فأقبل الشهيد
اإلقدام عليه ،ففارق ُّ
الرها،وأحل الشهيد يف حصارها فملكها عنوة فاستباحها ،ونكس صلباهنا ،وأابد
مسرعاً بعساكره إىل ُّ
قسوسها ورهباهنا ،وقتل شجعاهنا وفرساهنا ،ومأل الناس أيديهم من النهب والسيب.
مث إنه دخل البلد فراقه ،فأنف ملثله من اخلراب ،فأمر إبعادة ما أخذ من أاثث ومال وسيب
فردوا عن آخرهم مل يفقد منهم إال الشاذ والنادر ،فعاد البلد عامراً بعد أن كان
ورجال وجوار وأطفالّ ،
داثراً ،مث رتب البلد وأصلح شأنه وسار عنه فاستوىل على ما كان بيد الفرجنة من املدن واحلصون
والقرى كسروج وغريها.
مث أخلى الداير اجلزرية من معرة الفرجنة وشرهم ،وأصبح أهلها بعد اخلوف آمنني.
وكان فتحاً عظيماً طار يف اآلفاق ذكره وطاب هبا نشره وشهده خلق كثري منة الصاحلني
واألولياء ،وقال بعضهم:
رأيت زنكي يف املنام بعد موته أبحسن حال ،فقلت له :ما فعل هللا بك ؟ فقال :غفر يل،
الرها .
فقلت :مباذا ؟ فقال :بفتح ُّ
وفاه زنكي رمحه هللا:
قال ابن األثري :كانت قلعة جعرب قد سلمها السلطان ملك شاه إىل األمري سامل بن مالك
العقيلي ملا ملك قسيم الدولة مدينة حلب ،فلم تزل بيده ويد أوالده إىل سنة إحدى وأربعني ،فسار
الشهيد إليها فحاصرها وحاصر فنك لئال يبقى يف وسط بالده ما هو لغريه ،وإن قل ،للحزم الذي
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كان عنده واالحتياط ،وأقام عليه حياصره بنفسه إىل أن مضى من شهر ربيع مخس ليال ،فبينما هو
انئم دخل عليه نفر من مماليكه فقتلوه ومل جيهزوا عليه وهربوا من ليلتهم إىل القلعة ،ومل يشعر أصحابه
بقتله ،فلما صعد أولئك النفر إىل القلعة صاح من هبا إىل العسكر يعلمهم بقتله ،فبادر أصحابه إليه
فأدركه أوائلهم وبه رمق ،مث ختم هللا له ابلشهادة أعماله.
مث دفن بصفني عند أصحاب علي أمري املؤمنني رضي هللا عنه مث نقل إىل الرقة ،رمحه هللا .وكان
ذلك يف سنة إحدى وأربعني ومخسمائة.
 -2املصادر السراينية  -رواية املؤرخ الرهاوي اجملهول:
بدأ زنكي الذي اسرتاح وأمن جانب الفرجنة واألمراء املسيحيني ابهلجوم على أعدائه من
الرتكمان ،فعرب الفرات وهاجم أبناء أرتق ومتراتش وأبناء داود ،وأخذ منهم أسرى واحتل دارا وتل موزن
ومجالني ومجيع شبختان ،وأخذ حاين وأرقني واحلميمة ،ويف شدهتم استغاث أبناء أرتق جبوسلني
الرها  ،وأعطوه مقابل مساعدته حصن اببوال يف أراضي كركر فاستعد ملساعدهتم ضد زنكي.
صاحب ُّ
وقد كان ذكياً وماكراً فعقد السلم مع األرائقة الذين كانوا راغبني يف هذا السلم ،ألهنم كانوا
يعلمون أنه ليس ابستطاعة جوسلني مساعدهتم كما جيب.
الرها ،وكان يرسل
وشعر زنكي ابلغضب من جوسلني ومل يوفر أي حماولة أو وسيلة الحتالل ُّ
اجلواسيس ابستمرار للتأكد من أن املدينة كانت خالية من اجلند ،وكان يف حران زعيم مسلم يدعى
الرها ،وكان اجلواسيس أيتون إليه وهو يوجههم ويف ذلك الوقت
فضل هللا بن جعفر ،وكان يكره رجال ُّ
كان زنكي حياصر آمد.
ومجع جوسلني جيوشه وذهب لإلغارة على املقاطعات القائمة على الفرات قرب ابلس والرقة،
الرها ابتت خالية من اجلنود ،ولذلك أرسل
وابدر رئيس حران إىل إخبار زنكي وكان يف آمد :إن ُّ
زنكي على الفور جنوداً مدربني حتت قيادة صالح الدين (الياغسياين) الشجاع ،وأوعز إليهم أن
الرها وأخذها على حني غرة ،وإذا مل يستطيعوا فتحها فعليهم أن يهامجوها
يعملوا جهدهم الحتالل ُّ
وخيتربوا مدى قدرهتا ،فإذا وجدوا الدفاع قوايً وفعاالً فعليهم أن يعودوا وإال فعليهم أن حيدقوا هبا
ويستدعونه.
وما إن بدأت احلملة سريها حىت سار زنكي على أثرها ،وقد زحفت احلملة بسرعة طيلة ذلك
اليوم والليلة التالية ،وهامجت املدينة عند الفجر يف يوم الثالاثء  28تشرين الثاين ،ووصلت إىل
اهلضاب احمليطة هبا مث قتلت بعض الرجال الذين كانوا بني األسوار ،وعندما رأت ضعف املدينة
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أرسلت إىل زنكي رسالة بواسطة احلمام الزاجل ليأيت حاالً ،فوصل يف فجر يوم اخلميس على رأس
جيش يفوق عدده عدد جنوم السماء ،مأل السهول حول املدينة وأحاط هبا فرقة تلو فرقة .ونصب
خيامه حوهلا كخيام املتسولني ،ونصب زنكي خيمته مقابل ابب الساعات على التلة فوق كنيسة
االعرتاف ،وإىل الشرق منه نصبت خيمة امللك العظيم ابن السلطان ،وإىل الشمال كانت خيمة
اإليراين العاقل مجال الدين الوزير .أما صالح الدين العاقل العظيم القائد العام جليش زنكي فقد
نصب خيمته يف الغرب مقابل ابب النافورة على تلة املقربة ،وفوقه يف أعلى وادي سليمان كان زين
الدين علي كوجك صاحب إربيل وشهرزور مقابل حدائق ابرصوما ،ويف شرقي ابب كاساس كان
الزعيم الكبري دبيس سيد األراضي املنخفضة مقابل اببل ،ومشال موقعه هذا ويف حديقة بوازن كان أبو
علي صاحب زعفران وارقنني ،ويف الشمال الشرقي كان أبناء ابقساق وهم حكام سبابرق على
شواطئ ابب كاساس عسكر عني الدولة سيد شبختان ،وجنوب هذا عسكرت قبائل من األكراد
يليهم كثري من الرجالة والعرب ورجال من حلب ،ويف الغرب مقابل القلعة عسكر حسان صاحب
منبج ونصب خيامه.
وكانت املدينة ضعيفة ،ومل يكن هبا أي جند ،بل فيها اإلسكافيون والنساجون ،وجتار احلرير
واخلياطون والكهنة والشمامسة فقط ،وكان هبا ثالثة أساقفة هم :اببياس من الفرجنة (كان هذا هو
املطران املسؤول) ،وابسيلوس السرايين بن شومنا وهو من أبناء املدينة واألراضي ،وأهنانيوس.
فنصب األعداء آالت احلصار ،وكل قائد فعل ذلك يف القسم الذي أمامه .وقد ضربوا السور
بعنف ،وقد حفروا األنفاق حتته يف اجلانب الشمايل حتت اجلسر خارج الساعات ،ووصلوا إىل أسس
السور بينما كان القتال مستعراً يف اخلارج ومستمراً.
وقد حاول زنكي إضعافهم إبرسال اقرتاحات للسلم  -رفضوها  -ألنه كان يرغب أن تستسلم له
املدينة استسالماً دون أن تدمر ويقتل األهلون ،فأرسل هلم ":أنصتوا أيها احلمقى إنكم ترون أال أمل
لكم إبنقاذ أرواحكم ،ملاذا تنتظرون وأتملون ،أشفقوا على أنفسكم وأبنائكم وبناتكم وزوجاتكم
ومدينتكم حىت ال حيل هبا اخلراب ،وتصبح خالية من السكان " .وقد أجابوا زنكي بوقاحة؛
ابإلهاانت والسباب بشكل كله محاقات ليس هلا مثيل.
وقد اقرتح األسقف السرايين بعد التشاور مع أسقف الفرجنة أن يكاتبا زنكي ويطلبا منه هدنة
مؤقتة لزمن حمدد حىت أتتيهم النجدة ،وقد بدت هذه الفكرة جيدة ،فكتبا الرسالة وقرأها للشعب،
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وكان اهلدف من إرسال الرسالة هو أتجيل النتيجة احلامسة حىت يلتقطوا أنفاسهم ،ألهنم فقدوا أملهم
يف احلياة ،وكانوا متعبني ومنهوكي القوى يف العمل املرهق على السور اجلديد أمام مقالع احلجارة.
لذلك فكر األسقفان أن يرتبا هدنة ليحصل أهل املدينة على بعض الراحة ،ويتأجل ولو إىل فرتة
وجيزة الغضب الذي كان ينتظرهم ،وقد رأاي السور وقد هدم من مجيع جوانبه بفعل آالت احلصار.
ويف املقلع الشمايل أتلفت أسس السور ووضعت مكاهنا العوارض اخلشبية وقطع اخلشب ابلنفط
والزيت والكربيت حىت حترتق كاملشاعل عند اللزوم ،وبذلك يسقط السور.
وعند ذلك قام رجل جاهل ،وهو اتجر حرير يدعى حسنون ومد يده ومزق الرسالة فحدثت
ضجة عظيمة وجلبة وفسدت هذه اخلطة احلكيمة.
ومع أن زنكي كان قد قال ":إذا رغبتم يف هدنة فإننا سنهبكم ذلك فإذا أتتكم النجدة ،أومل
أتتيكم عليكم أن تسلموا املدينة وتنقذوا أرواحكم " .فهو مل يكن راغباً يف إتالف املدينة ،لكنه رأى
أال فائدة وال جدوى من اإلقناع.
وأصدر زنكي األوامر إبشعال النار حتت السور ،وهكذا أصبح هدم السور أمرا حمتوماً ومقضياً،
واندى املنادون يف املعسكرات حيثون اجلند أن يستعدوا للقتال وان ينقضوا عندما يرون السور يسقط
على املدينة ويدخلوها من خالل الثلمة.
وقد مسح بنهب املدينة ملدة ثالثة أايم ،والتهمت النار الزيت الكربيت وتسربت للعوارض اخلشبية
وصبوا الزيت عليها ،بينما هبت ريح مشالية فدخل الدخان يف أعني رجال احلامية يف األعلى وترنج
السور العظيم وسقط.
وكان اخلندق غري كاف لصد الرتكمان وقاتلت احلامية يف الثغرتني من الفجر حىت الساعة الثالثة
( 24كانون األول) وبعد أن قتل الكثريون اقتحم الرتكمان املدينة وبدؤوا ابلذبح ابلسيوف ومل يوفروا
أحداً ،وقتل يف ذلك اليوم حوايل ستة آالف شخص.
وعندما دخل الرتكمان هرب النساء واألطفال والشباب إىل القلعة العليا لينجوا من القتل ،وكان
الباب مغلقاً ،وذلك طبقاً لتلك العادة السيئة اليت اتبعها الفرجنة أبال يفتح الباب إال بناءً على أمر من
األسقف ،وأال ينفذ األمر مامل ير رجال احلامية األسقف بنفسه ،وهلذا فقد انسحق احلشد سحقاً
وذلك خوفاً من القتل واألسر ،فأخذوا يدوسون بعضهم ،فقد أصبحوا كتلة واحدة مسحوقة مؤلفة
من حوايل مخسة آالف شخص اختنقوا هبذا الشكل البائس ،واقتيد حوايل عشرة آالف ولد وبنت
إىل األسر.
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وعندما وصل زنكي إىل القلعة ورأى منظر أولئك املختنقني أتثر كثرياً وأمر إبيقاف املذحبة ،وقد
قتل األسقف الفرجني بضربة فأس وهو يف طريقه إىل القلعة ،وقتل كثري من الكهنة والشمامسة
والرهبان.
وعندما وصل زنكي إىل بوابة القلعة تكلم مع احلامية برفق وطلب منهم التسليم ووعدهم أن
يوفر أرواحهم ،فخرج قسم منهم يطلبون األمان للفرجنة املوجودين يف القلعة ،وأقسم هلم زنكي قسماً
مغلظاً أن حيفظ أرواحهم فسلموا بعد يومني من سقوط املدينة.
ويف اليوم التايل استعرض زنكي األسرى يف مجيع املعسكرات ،فاختري بعضهم وأرسلوا إىل الرق،
وأمر بوضع احلرس على األبواب ملنع أي شخص غريب من دخول املدينة ،ورجع أهايل الرها الباقون
إىل بيوهتم ،وأعطاهم زنكي كل ما حيتاجونه من الطعام وشجعهم وواساهم وهكذا استقروا يف بيوهتم.
أما أولئك الذين اختبؤوا حتت األرض أو يف احلصنني فقد جنوا ،وعندما سقط احلصن الشمايل
بعد أن وعدوا ابحلفاظ على أرواحهم أحضر زنكي املطران ابسيلوس الذي كان حتت احلفظ حيرسه
أحد اجلنود.
وبدؤوا إبحضار الفرجنة الذين كانوا يف احلصن مع نسائهم وأطفاهلم ،وكذلك الكهنة والشمامسة
وأحضروا معهم كثرياً من الذهب واألواين الفضية وما شاكل ذلك ،وقد التحق هبم الكثريون ألن
زنكي أقسم أن أيخذهم عرب هنر الفرات ويطلق سراحهم ويسمح هلم ابلذهاب إىل حيث شاؤوا.
ودخل القائد صالح الدين إىل القلعة وأخذ املطران من يده وقال ":نريد من قداستكم أن
تقسموا على الصليب واإلجنيل أن تكونوا صادقني معنا ،وختلصوا لنا ،ألنكم تعلمون جيداً أنكم
تستحقون القتل ألنكم قاومتموان واحتقرمت نبينا ،وحنن مستعدون أن نعاملكم معاملة حسنة ونطلق
سراح مجيع األسرى .وأنتم تعلمون أنه منذ الزمن الذي استوىل املسلمون به على هذه املدينة بقيت
حتت سلطتهم مائيت سنة ازدهرت خالهلا وأصبحت مدينة كربى ،ولكن اليوم بعد أن حكمها الفرجنة
مدة مخسني عاماً أتلفوها وخربوا أراضيها كما ترون ،وإن احلاكم هنا مستعد أن يعاملكم معاملة
حسنة وهكذا تعيشوا بسالم وأن تلجئوا إليه وأن تصلوا ألجله ".
وخرج من القلعة مجيع من كان فيها من رجال املدينة من السراين واألرمن وذهب كل منهم إىل
بيته ،وهنب الرتكمان كل ما كان ميلكه الفرجنة من الذهب والفضة واألواين يف الكنائس والكؤوس
والطاسات والصلبان وكثرياً من اجلواهر ،مث مجعوا الكهنة والنبالء والزعماء ونزعوا منهم كل ما ميلكونه
وأرسلوهم أسرى إىل حلب ،وأما اآلخرون فقد اختاروا أصحاب احلرف وشغلوهم يف حرفهم سخرة.
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وبعدها دعا زنكي املطران األعظم ومحله مسؤولية اإلخالص والصدق مع املسلمني مث أعطى
لرجال الرها بعض املواشي والثريان  ،مث عني الرتكماين زين الدين علي كوجك صاحب إربيل وشهرزور
حاكماً للرها ومعه سبعة زعماء آخرون وشكل حامية قوية للدفع عن املدينة.
وبعد أربعة أايم من احلصار سار زنكي ماراً حبران إىل الرقة على الفرات وقد افتدى أهايل الرها
أسراهم فأعيدوا إىل املدينة ،وكان احلاكم زين الدين احلاكم رجالً عادالً وأظهر هلم منتهى العطف.
وفاة زنكي:
تقدم زنكي على رأس جيشه بكامله حلصار قلعة جعرب ،فهامجها بضراوة ولكن دون جدوى،
ألان كانت قلعة حصينة ،وضايق القلعة هبجوم شديد ألنه قد أقسم أال يرجع حىت يستويل عليها.
هم من مهوم الدنيا،
ويف ليلة األحد املوافقة  /14/أيلول ،وبينما كان زنكي انئماً ال يشعر أبي ّ
وحيلم أن يعيش سنوات وسنوات إذا ابثنني من خدمه املقربني ينقضان عليه ويقتالنه وهو يف فراشه،
مث يهرابن إىل القلعة.
وانتشر اخلرب يف تلك الليلة أن زنكي قد قتل ،وخيم الرعب على املعسكر.
وانتشرت الفوضى فيه ،فأخذ كل شخص يقتل اآلخر ،وكل من كان حيمل أي حقد على جاره
وميلك أي سلطة ،كان يقوم ابالنتقام فوراً.
أما القادة والزعماء الذين فقدوا صواهبم وتشوشت أفكارهم فقد عقدوا اتفاقات سرية وهربوا إىل
بالدهم.
وأما بقية اجلند ومجاهري الشعب والتجار فقد هنبوا ،وهنب احلراس خيمة زنكي ومعسكره وأمواله
وخمازن أسلحته وأمالكه الشخصية ،وإبله وخيوله اليت ال تعد وال حتصى.
وأصبح ذلك الشخص الذي كان يرهب العامل يف األمس وحيداً يف الصباح دون أن جيد من
يدفنه ويواري جسده الرتاب.
ومل يدفن أحد زنكي بل تركوه حىت قيض هللا له بعض الرجال الذين محلوه إىل الرقة ودفنوه هناك.
بعض سرية الشهيد أاتبك زنكي:
هناك ترمجة جيدة لزنكي جاءت يف كتاب :بغية الطلب يف اتريخ حلب ،البن العدمي ،يعرف
املرء من خالهلا أن زنكي قد ضرب مثالً أعلى يف اجلدية وااللتزام ابلنظام.
روى ابن العدمي أن زنكي كان ":ملكاً عظيماً ،شجاعاً جباراً ،كثري العظمة والتجرب ،وهو مع
ذلك يراعي أحوال الشرع ،وينقاد إليه ،ويكرم أهل العلم.
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بلغين أنه كان إذا قيل له :أما ختاف هللا ؟ خياف من ذلك ويتصاغر يف نفسه ".
ووصفه واحد من معاصريه بقوله ":كان أاتبك زنكي قسيم الدولة آق سنقر رمحه هللا إذا مشى
العسكر خلفه كأهنم بني حيطني خمافة أن يدوس العسكر شيئاً من الزرع ،وال جيسر أحد من هيبته
يدوس هرقاً من الزرع ،وال متشي فرسه فيه ،وال يقدر أحد من األجناد أن أيخذ لفالح عالقة تنب إال
بثمنها أو خبط من الديوان إىل رئيس القرية ،وإن تعدى أحد صلبه عليها.
وكان إذا بلغه عن جندي أنه تعدى على فالح قطع خبزه وطرده حىت عمر البالد بعد خراهبا،
وأحسن إىل أهايل مملكته.
وكان اليبقي على مفسد.....وهنى عن الكلف واملغارم والسخر والتثقيل على الرعية ،وأقام
احلدود يف بالده ".
وحلاجة زنكي إىل املادة البشرية فرض على شعب دولته نوعاً من أنواع اجلندية اإلجبارية حىت صار
معظم جند قواته متطوعة من أبناء الشعب.
هم زنكي وشغله الشاغل حترير الرها ،والقضاء على الدولة الصليبية اليت كانت فيها.
وكان ّ
وبعد عمل طويل وجهاد عاشته األمة كالً وأفراداً استطاع زنكي سنة 1144م أن حيرر الرها
والقضاء على أوىل دول الفرجنة أتسيساً يف املشرق.

وذكر يف الروضتني عن سرية الشهيد أاتبك زنكي قائالً :وكانت من أحسن سري امللوك وكانت
رعيته يف أمن شامل يعجز القوي عن التعدي على الضعيف.
قال ابن األثري :وكان ينهى أصحابه عن اقتناء األمالك ويقول :مهما كانت البالد لنا فأي حاجة
لكم إىل األمالك فإن اإلقطاعات تغين عنها .وإن خرجت البالد عن أيدينا فإن األمالك تذهب
معها ،ومىت صارت األمالك ألصحاب السلطان ظلموا الرعية وتع ّدوا عليهم وغصبوا أمالكهم.
مث ذكر ما جت ّدد يف أايمه من عمارة البالد السيما ابملوصل ،وذلك حلسن سريته ،فكان يقصده
الناس ويتخذون بالده دار إقامة ،وهو الذي أمر ببناء دار اململكة ابملوصل.
وقال:كانت املوصل أقل بالد هللا فاكهة ،فلما عمرت البالد عملت البساتني بظاهر املوصل ويف
واليتها.
قال :ومن أحسن أرائه أنه كان شديد العناية أبخبار األطراف ،وما جيري ألصحاهبا حىت يف
خلوائهم.
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وكان مع اشتغاله ابألمور الكبار من أمور الدولة ال يهمل االطالع على الصغري ،وكان يقول :إذا
مل يعرف الصغري ليمنع صار كبرياً.
وكان ال ميكن رسول ملك يعرب يف بالده بغري أمره ،وإذا استأذنه رسول يف العبور يف بالده أذن له
وأرسل إليه من يسريه ،وال يرتكه جيتمع أبحد من الرعية وال غريهم ،فكان الرسول يدخل بالده وخيرج
منها ومل يعلم من أحواهلا شيئاً.
وكان يتعهد أصحابه وميتحنهم.
قال:ومن أرائه أنه ملا اجتمعت له األموال الكثرية أودع بعضها ابملوصل ،وبعضها بسنجار،
وبعضها حبلب ،وقال :إن جرى على بعض هذه اجلهات خرق أو حيل بيين وبينه استغنت على س ّد
اخلرق ابملال يف غريه.
قال :وأما شجاعته وإقدامه فإليه النهاية فيهما ،وبه كانت تضرب األمثال .ويكفي يف معرفة
ذلك مجلة أن واليته أحدق هبا األعداء واملنازعون من كل جانب ،وكان ينتصف منهم ،ويغزو كالً
منهم يف عقر داره ويفتح بالدهم.
قال :وأما غريته فكانت شديدة ،والسيما على نساء األجناد فإن التعرض إليهن كان من الذنوب
اليت ال يغفرها.
قال:وأما صدقاته ،فقد كان يتصدق كل مجعة مبائة دينار أمريي ظاهراً ،ويتصدق فيما عداه من
األايم سراً مع من يثق به.
التلون والتنقل ،بطيء امللل والتغري ،شديد العزم ،مل يتغري على أحد من
قال :وكان الشهيد قليل ّ
أصحابه مذ ملك إىل أن قتل إال بذنب يوجب التغري ،واألمراء واملقدمون الذين كانوا معه أوالً هم
الذين بقوا أخرياً من سلم منهم من املوت ،فلهذا كانوا ينصحونه ويبذلون نفوسهم له .وسبب ذلك
مجيعه أنه كان خيطب الرجال ذوي اهلمم العالية واآلراء الصائبة ،واألنفس األبية ،ويوسع عليهم يف
األرزاق فيسهل عليهم فعل اجلميل واصطناع املعروف.
دمشق :اجلمعة  12صفر  1425هـ
 2نيسان  2004م
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