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 _مفهوم الحروب الصلٌبٌة 

ٌمصد بالحمالت الصلٌبٌة, الحمالت ذات الطابع الدٌنً التً ارسلها مسٌحٌو غربً أوربا الى 

هـ النتزاع االرض الممدسة فً فلسطٌن من المسلمٌن, 046-ه 984الشرق االسالمً بٌن عامً 

ولد سمٌت بهذا االسم نسبة الى مشارة الصلٌب التً اتخذها الغزاة عالمة لهم, وهً اٌضاً هجرة 

وأللامه  مستعمرات لهم   (1)ة لام بها سكان أوربا الغربٌة الى الشرق االسالمً الحتالله واسع

بٌئة أكثر ثراًء من أوربا لذا فهً تعتبر من أهم وأخطر مراحل التوسع االوربً االستعماري فً 

  (2)العصور الوسطى 

كما تعرف على انها حركة كبرى نبعت من الغرب االوربً المسٌحً فً العصور الوسطى 

واتخذت شكل هجوم حربً استٌطانً على  البالد المسلمٌن وبخاصة فً الشرق االدنى بمصد 

امتالكها ولد انبعثت هذه الحركة عن االوضاع الفكرٌة وااللتصادٌة االجتماعٌة والدٌنٌة التً 

فً المرن الحادي عشر واتخذت من استعانة  المسٌحٌن فً الشرق ضد سادت غرب أوربا 

 (3)المسلمٌن  ستاراً دٌنٌا للتعبٌر عن نفسها تعبٌراً علمٌاً واسع النطاق 

 ولد سمٌت بالحروب الصلٌبٌة الن الكنٌسة هً التً دعت لها على لسان البابا اورٌان الثانً بابا     

سا أو الن المشاركٌن فً هذه الحروب كانوا ٌخٌطون روما فً دٌر كلٌر مونت بجنوب فرن

الصلٌب على الكتف االٌمن لعباءاتهم كما ان هذه الحمالت ,ٌمدمها رجال الدٌن مسٌحٌن ٌحملون 

 (4)الصلٌب بأٌدٌهم

تدتخجم في السرادر االوربية كمسة الحخوب الرميبية بل استخجمت عبارة الخحمة الى االرض السقجسة أو اصطالح لػ 

حخب السقجسة عمى اعتبار ان االفخنج  الحيؼ تؽجيؽا الى بيت السقجس ما ىػ اال حجيج يخيجون الحج الى االماكؼ ال

 (5)السقجسة

م 5641\هـ988ٌرى فرٌك من المؤرخٌن ان الحروب الصلٌبٌة التً بدأت الدعوة لها سنة 

ماهً اال استمرار لحركة الحج الجماعً الى بٌت الممدس مع حدوث تطور فً االسلوب اذا 

هؤالء الحجٌج حملوا  السالح معهم وذلن بحجة الدفاع عن انفسهم, بٌنما ٌرى اخرون ان 

وسٌلة تحاٌل بها الغرب االوربً للتخلص من لٌود العصور الوسطى الحروب الصلٌبٌة كانت 
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واالنطالق الى حٌاة اوسع افمٌاً. خاصة وان الكنٌسة كانت تضٌك علٌهم وكل ٌحاول الخروج 

      .(6)عن طاعتها ٌتعرض لغضب الكنٌسة وٌطرد من رحمتها

ٌن فمد كان مٌزان الموى كانت الظروف فً نهاٌة المرن الخامس الهجري مواتٌة بالنسبة للغرب

فً صالحهم بٌنما كان المسلمون ٌعانون من التفكن واالنمسام السٌاسً والمذهبً االمر الذي 

ساعد الصلٌبٌن االوائل على النصر واالستمرار فً الشرق بشكل سرٌع, تعددت الحمالت 

ً اال ان ال مؤرخٌن الصلٌبٌة التً خرجت من أوربا حتى عددها الحمٌمً غٌر معروف تماما

ٌذكرون ثمان حمالت اتجهت اربع فٌها نحو الشام)االولى والثانٌة والثالثة والسادسة( واثنتان 

ضد مصر )الخامسة والسابعة( وواحدة الى المسطنطٌنٌة ) الرابعة( والحملة الثامنة اتجهت الى 

 ً عددٌة  شمال افرٌمٌا )تونس( ال ٌعرف على وجه التحدٌد السبب فً تمٌزها واعطاءها ارلاما

دون غٌرها من الحمالت ولعل هذا التمٌز ٌرجع الى ما حصلت علٌة هذه الحمالت من شهرة 

بسبب النجاحات التً حممتها فً االراضً الممدسة وتمكنها من تأسٌس اربع امارات فً الشرق 

وهً الرها بأعلى الفرات وامارة انطاكٌة بأعالً الشام وامارة طرابلس الشام على الساحل 

        (7)ة بٌت المدس فً للب فلسطٌنوامار

          

 _أسباب لٌام الحروب الصلٌبٌة 

ان االسباب الدافعة لهذه الحروب لم تكن واحدة والسٌما انها امتدت لرنٌن من الزمن اختلفت 

خاللها االوضاع والموى والدوافع, اذ تعددت االسباب للحروب الصلٌبٌة لتشكل اسباب دٌنٌة 

 تصادٌة وسٌاسٌة  وتارٌخٌة.واجتماعٌة وال

 اوالً: السبب الدٌنً 

اعلنت أوربا ان الهدف من هذه الحروب هو تخلٌص بٌت الممدس من اٌدي المسلمٌن وتهٌئة جو 

أمن للحجاج النصارى  والمعاملة السٌئة التً ٌتعرضون لها من لبل حكام البالد االسالمٌة التً 

 (8)مروا بها

فاليجف الجيشي ىؽ اليجف السعمؼ لمحسمة وانقاذ الجولة البيد نطية مؼ السدمسيؼ اضافة الى ادعاء 
البابا ان السدمسيؼ يزطيجون الحجاج السديحييؼ فالبابا اريان الثاني اظيخ حساسة كبيخة لمحخب 

لمعالػ ضج السدمسيؼ والدبب في ذلغ ىؽ الخغبة في اظيار البابؽية في صؽرة الييئة الستدعسة 
السديحي الغخبي خاصة بعج ان اشتج الرخاع بيؼ الكشيدة الغخبية والجولة البيدنطية حؽل الديادة 
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عمى العالػ كسا وجج في ذلغ فخصة لبدط سيطخة البابؽية عمى الكشيدة الذخقية لحلغ لػ يكج 
  (9)الشجاء  االمبخاطؽر البيدنطي الكديؽس كؽمشيؼ يدتشجج بالبابا اريان الثاني حتى لبى البابا

اال انو لػ يثبت ابجًا ان السدمسيؼ اضطيجوا الحجاج الشرارى فقج تستع الشرارى بحخية كاممة في 
االحتفاظ بكشائديػ القجيسة واقامة شعائخىػ الجيشية وىحا واضح في رسالة بطخيخك القجس بشؽد 

السدمسيؼ  ىـ حيث امتجح255سيؽس شخريًا في احجى رسائمة الى بطخيخك القدطشطيشية سشة
واثشى عمى قمؽبيػ الخحيسة وتدامحيػ السطمق كسا ان سمؽك السحاربيؼ في ىحه السعارك سؽاء في 
رحمتيػ الى بيت السقجس او اثشاء حخوبيػ اي عالمات لمدىج او الؽرع الحي يترف بو الستجيشؽن 

 ثانيًا: الدبب الدياسي 
غخبي أوربا عمى االستجابة الى الجعؽة كان لمدبب الدياسي أثخ قؽي في حسل الكثيخيؼ مؼ نبالء 

البابا ليػ بالتجييد لحخب السدمسيؼ السديطخيؼ عمى االماكؼ السقجسة فأراد كبار االمخاء الحيؼ 
شاركؽا في الحخوب الرميبية تأسيذ امارات ليػ في الذخق بعج أن ضاقت أوربا بأقطاعاتيػ 

كان يشذب بيؼ ىؤالء االقطاعيؼ الى فخأت الكشيدة وكحلغ االباطخة ضخورة نقل الرخاع الحي 
خارج أوربا, اضافة الى ان الكشيدة ىي التي كانت مديطخة عمى السجتسع االوربي في تمغ 

 (1))الفتخة

فكانت البابؽية تتستع بشفؽذ سياسي عمى ممؽك أوربا وامخاءىا وىحا مكشيا مؼ فخض رغباتيا 
لحخمان لكل مؼ يعري أوامخىا وىحا ما الدياسية عمييػ باالرىاب والقؽة واستخجمت الكشيدة ا

حجث لالمبخاطؽر فخدريغ الثاني الحي اخح البابؽات الؽاحج تمؽ االخخ يمحؽن عمية لمخخوج عمى 
رأس حسمة صميبية الى الذخق ضج السدمسيؼ فساطل االمبخاطؽر مخة بعج اخخى فأصجر البابا قخار 

الرميبية فسععسيػ كان يجخى وراء اطساع الحخمان ضجة, كحلغ االمخاء الحيؼ اسيسؽا في الحخكة 
 (21)سياسية والتي لػ يدتطيعؽا اخفاءىا قبل وصؽليػ الى الذام وبعج استقخار ىػ ؼيو 

اضافة الى الشعام االقطاعي الحي يختبط باالرض فيؤالء االمخاء يحرمؽن عمى السكانة الدامية 
اعج االساسية ليحا الشعام وىي ان االبؼ كمسا كان االقطاع كبيخًا واالرض واسعة باألضافة الى القؽ 

االكبخ ىؽ وحجه الحي يخث االقطاع اذا مات صاحبو وىحا يعشي الفشاء لبقية االبشاء االمخ الحي 
جعل الفخسان و االمخاء السحخوميؼ مؼ االرض يتحايمؽن لمتغمب عمى ىحه العقبة فكانت الحخوب 

ب واشباع روح السغامخة كانت مؼ عؽامل قيام الرميبية متشفدًا ليػ اضافة الى الخغبة في الكد
ىحه الحخوب كسا ان الفخسان ارادوا اظيار قؽتيػ في ىحه الحخوب فمػ تذبع رغبتيػ تمغ 
السبارزات التي كانؽا يقيسؽنيا ؼيسا بيشيػ ومسا يؤكج أىسية الجانب الدياسي في الغدو الرميبي 
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ؽ الرخاع السدمح الحي نذب بيشيػ بعج أن عشج ممؽك وامخاء أوربا السذاركيؼ في ىحه الحخوب ى
فخضؽا سيطختيػ عمى بالد الذام مؼ اجل الحرؽل عمى السجن والقالع بل تحالفؽا مع السدمسيؼ 

 (10)ضج اخؽانيػ الرميبيؼ
 ثالثًا: الدبب االجتساعي 

ساد السجتسع االوربي في العرؽر الؽسطى نعام الطبقات, اذ تألف السجتسع االوربي مؼ ثالث 
ات ىي طبقة رجال الجيؼ وطبقة السحاربيؼ والتي تذسل الشبالء والفخسان وطبقة الفالحيؼ طبق

والتي تزػ االقشان ورقيق االرض وكانت الطبقتان االوليتان اقمية تسثل في مجسؽعو الييئة 
الحاكسة مؼ وجية الشعخ الدياسية واالرستقخاطية الدائجة مؼ وجية الشعخ االجتساعية اما الطبقة 

خيخة وىي طبقة الفالحيؼ تسثل الغالبية الععسى مؼ السجتسع االوربي وكان ىؤالء يعيذؽن اال
حياة مميئة بالبؤس فقج عاشؽا مثقميؼ بسجسؽعة ضخسة مؼ االلتدامات والخجمات لديج القطاع 

 (11)اضافة الى اعسال الدخخة وكحلغ دفعيػ لزخائب معيشة
الشفؽس الفالحيؼ وعبيج االرض وليحه االسباب  الحياة في ظل نعام االقطاع شاقة بػيزة الى 

مجتسعو لػ يجج افخاد ىحه الطبقة سببا يذجعيػ عمى البقاء في بالدىػ فؽججوا في الحخوب 
الرميبية فخصة هيأت ليػ الخالص مؼ القيؽد والحياة البائدة التي يعيذؽىا, اضافة الى 

ة وججوا في الخخوج في ىحه الحخوب الخارجيؼ عؼ القانؽن الحيؼ كانؽا يعانؽن احكامًا قزائي
 (12)فخصة  لمشجاة مؼ ىحه االحكام وكحلغ لسداولة الدمب والشيب

 

 رابعًا: الدبب االقترادي
االحؽال االقترادية في غخب أوربا وخاصة فخندا سيئة ججًا ففخندا كانت تعير مجاعة عامة 

االسعار مسا أدى الى ازمة تختب عمييا قمة وجؽد السحاصيل الدراعية وخاصة القسح وارتفعت 
اقترادية حقيقية ومؼ ىشا رأى الفخنديؽن االشتخاك بالحخوب الرميبية لمتخمز مؼ االزمة 
الطاحشة اذ كان الغدو الرميبي بسثابة مخخج لمفقخاء والسداكيؼ والجياع مؼ أوربا باليجخة الى 

 (13)ؽا يسخون بيا غخب أوربابالد الذام والتخمز مؼ االوضاع السعاشية الرعبة والديئة التي كان

ولذجة ىحه االزمة فان الشاس اضطخوا الى اكل العذب والحذائر ومؼ سؽء االحؽال االقترادية 
في الغخب االوربي في ذلغ الؽقت كثخة الحخوب بيؼ االمخاء االقطاعيؼ مسا اضخ بالتجارة 

يخ مؼ الفقخاء لمتخمز وطخقيا والدراعة وحقؽليا فجاءت الحخوب الرميبية التي كانت ممجأ لمكث
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مؼ اوضاعيػ السعاشية الستخدية ومسا يؤكج الجانب االقترادي لمحخوب الرميبية ىؽ الشذاط 
لمسجن التجارية في ايطاليا خاصة في البشجقية وجشؽا فداىست ىحه السجن بشقل الرميبيؼ عمى بالد 

عمى تجارة الذخق الذام سيتيح ليا مشفح يسكشيا مؼ اختخاق الحرار الحي فخضو السدمسؽن 
 (14)بديطختيػ عمى نرف شؽاطئ البحخ الستؽسط

تستعت السجن االيطالية التجارية باعفاءات خاصة مؼ الزخائب, اصطبغت الحخكة الرميبية مؼ 
اول امخىا بربغة اقترادية استغاللية فالسذاركيؼ فييا لػ يحاربؽا مؼ اجل الرميب ومحاربة 

جسع الثخوات واقامة مدتؽطشات ومخاكد ثابتة ليػ في قمب السدمسيؼ وانسا جخيًا وراء السال و 
الؽطؼ االسالمي وذلغ الستغالل مؽارده والستاجخة فييا والحرؽل عمى اكبخ قجر مسكؼ مؼ 
الثخوة, وىحا ما عبخ عشو البابا أوربان الثاني في خطابة حيث اكج عمى اىسية العامل االقترادي 

    (15)بالشدبة لؽاقع أوربا
 

 الدبب السباشخ في قيام الحخوب الرميبية 
ىـ السعخكة الحاسسة والدبب السباشخ في قيام الحخوب الرميبية 463تعج  معخكة مالذ كخد سشة 

اذ تسكؼ الدمطان الب أرسالت مؼ قيادة حسمة كبيخة ضج االقاليػ الشرخانية السجاورة لحجود دولة 
الخاضعة لمبيدنطييؼ فأدر االمبخاطؽر فديطخ عمى عسؽرية ونيكدار وغيخىا مؼ السشاطق 

رومانؽس ان الب ارسالن يربغ غدوة لمبالد بريغة الجياد الجيشي وىؽ يطيع السشاطق السفتؽحة 
 (16)بالطابع االسالمي مساجعل نذؽب الحخب بيؼ السدمسيؼ والبيدنطييؼ امخًا ال صغخ مشو

البيدنطي رومانؽس لمسعخكة وجيد جيد الدمطان جيذة استعجادًا لمسعخكة كسا استعج االمبخاطؽر 
جيذا ضخسا يتكؽن مؼ مائتي الف مقاتل وتحخك بيػ مؼ القدطشيطشيو عاصسة دولة واتجو الى 
مالذ كخد حيث يعدكخ الجير االسالمي قؽات السدمسيؼ كانت حؽالي عذخيؼ الف مقاتل كان 

بخ فأنيػ يجعؽن المقاء يؽم الجسعة بعج الدوال في الداعة التي يكؽن الخطباء عمى السشا
لمسجاىجيؼ بالشرخ وتسكؼ الدمطان الب ارسالن مؼ احخاز الشرخ عمى الخوم البيدنطييؼ واسخ 
االمبخاطؽر رومانؽس الحي افتجى نفدو بألف ديشار وخسدسائة الف وتسكؼ الدالجقة مؼ 

 (17)ىـ477االستحؽاذ عمى   اسيا الرغخى واستؽلؽا عمى نيقية سشة 
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