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 أثر الحروب الصليبية على العالم اإلسالمي 

كان للحروب الصلٌبٌة أثراً كبٌرا على العالم اإلسالمً شأنها شأن أي محتل فتأثٌرها 

 األوضاع السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والفكرٌة .امتد على 

 أثر الحروب الصليبية على األوضاع السياسية  

كان لضعف الخالفة العباسٌة والمولف السلبً للخالفة الفاطمٌة وتفسً حالبة الفرلة 

والنزاع بٌن الموى االسالمٌة جعل المسلمون فً خٌبة أمل بسبب افتمارهم الى شخصٌة 

حد بٌن صفوفهم وتدفع عنهم خطر الصلٌبٌٌن إذا الظروف واألخطار ساعدت على لوٌة تو

ظهور لادة بارزٌن  استطاعوا توحٌد الجبة اإلسالمٌة للولوف بوجه الصلٌبٌٌن فهذه 

الظروف ساعدت على ظهور البٌت األٌوبً فمد هٌأت الحروب الصلٌبٌة لبنً أٌوب 

وهو محاربة الصلٌبٌٌن إال أن انمسام  فرصة مناسبة للظهور فنهض بنً أٌوب بواجبهم

ابناء البٌت األٌوبً على أنفسهم وظهر عجزهم عن المٌام بواجبهم السٌاسً فً الجهاد فً 

اثناء ذلن ظهر خطر المغول على المسلمٌن فكان ال بد من لوة جدٌدة تبادر إلى إنماذ 

ٌبٌٌن أضعفت مماومة المولف فماومت دولة الممالٌن لتذود عنهم . مماومة المسلمٌن للصل

 .(1)المسلمٌن للحد المغولً 

 أثر الحروب الصليبية على األوضاع االجتماعية

بالد الشام كانت تضم عناصر سكانٌة متنوعة منها عربٌة وتركٌة وكردٌة باإلضافة 

إلى النصارى من األرمن والسرٌان ، كان األتران لد ازدادت أهمٌتهم بفضل نشاطهم 

لى  ممدرات الخالفة أما األكراد فكانوا موجودٌن لبل لدوم العسكري وسٌطرتهم ع

الصلٌبٌٌن إال أن أهمٌتهم زادت بعد  أن اصبحوا غالبٌة فً جٌش صالح الدٌن فالتنافس 

 .(2)بٌن الطرفٌن أدى إلى اضطرابات وتوتر العاللات بٌنهما 

                                                             

 . 456- 455/  2عاشورة ، الحركة الصلٌبٌة ،   (1)
 . 235ابن شداد ، النوادر السلطانٌة ، ص  (2)



 

 

خرى من أنا الحكومات اإلسالمٌة المعروفة بتسامحها مع رعاٌاها من األدٌان األ

النصارى فتغٌرت نظرة هذه الحكومات وعامة المسلمٌن للمسحٌٌن وذلن بسبب مساعدة 

 . (3)األرمن والسرٌان للصلٌبٌٌن فً بالد الشام 

كما أدت هذه الحروب إلى اختالل فً الموى االجتماعٌة فً بعض المناطك إذ تحول 

بفعل المذابح التً ارتكبها  المسلمون الى أللٌات فً  المدن التً احتلها الصلٌبٌون وذلن

الصلٌبٌون أدت إلى هجرات ضخمة إلى الغرب أو إلى غٌرها من البلدان اإلسالمٌة 

األخرى كما أن الصلٌبٌٌن غٌروا طبوغرافٌة البالد اإلسالمٌة األخرى من خالل إسكانهم 

دٌنهم مسٌحٌٌن من أوربا فً البالد العربٌة . كما ان بعض المسلمٌن كانوا لد ارتدوا عن 

واعتنموا المسٌحٌة خوفا على حٌاتهم والبعض من المسلمٌن كان ٌخفً إسالمه لذا كان 

بعضهم ٌمدم المساعدة ألسرى المسلمٌن وٌساعدهم على الوصول الى المناطك اإلسالمٌة 

(4). 

ومن آثار الحروب الصلٌبٌة اٌضا الصراع بٌن أمراء المناطك الحضرٌة وأمراء 

المناطك الرٌفٌة وأٌضا نزاع بٌن أبناء األسر الحاكمة ووزراءهم الطامعٌن وعامة الشعب 

 .(5)هذه النزاعات أدت إلى اضطراب األمن وبالتالً ظهور اللصوص ولطاع الطرق 

طك التً شهدت نوعا من التعاٌش السلمً وعلى الرغم من ذلن فنهان بعض المنا

بسبب الظروف االلتصادٌة  مثلما حدث فً بانٌاس فنالحظ ان المسلمٌن والصلٌبٌون 

التسموا المناطك الزراعٌة فالضرورة االلتصادٌة أدت غلى المحافظة على أمن طرق 

 .(6)التجارة ولوافلها 

لمٌن من المذابح وتشرٌدهم إضافة غلى ان هذه الحروب الطوٌلة وشدة ما اللاه المس

على بد الصلٌبٌٌن فكان لكل ذلن انعكاساته السلبٌة على نفوسهم إذا امتؤلت بالغث 

                                                             

 . 969لاسم ، ماهٌة الحروب الصلٌبٌة ، ص   (3)
 .82ابن منمذ ، االعتبار ،ص   (4)
 . 979لاسم ، ماهٌة الحروف الصلٌبٌة ، ص  (5)
 . 905، ص  9الممرٌزي ، السلون ، ج  (6)



 

 

ومشاعر اإلحباط التً زادت من حدتها أعداد الهاربٌن من وحشٌة الصلٌبٌٌن على المدن 

 .(7)اإلسالمٌة 

تدٌن العاطفً كما أن الناس شعروا بعجز حكامهم فشاعت روح من التموى السلبٌة وال

تمثل ذلن بانتشار الطرق الصوفٌة والدراوٌش فالتفت الناس حول أولئن المدعٌن 

للكرامات أعتمد صالح الدٌن على الصوفٌة إلذكاء حماس الجنود وإنشاء مؤسسات 

لخدمتهم وأولف لهم األولاف إال ان هؤالء متصوفة فالسفة . اما الدراوٌش الذٌن كانوا 

فمد ظهروا فً عصر الممالٌن فمد لربهم بٌبرس والتف حولهم ٌمارسون أفعال غرٌبة 

الناس للتخلص من مصٌرهم المجهول  إال أن هؤالء أشاعوا المزٌد من التفسخ فً الحٌاة 

االجتماعٌة منها غرٌب الثٌاب والرلص على أنغام الدفوف وشرب الخمر وتدخٌن 

 .(8)الحشٌش باسم الدٌن 

 ع االقتصاديةأثر الحروب الصليبية على األوضا

أثرت هذه الحروب على األوضاع االلتصادٌة بشكل كبٌر جدا فتدهورت الزراعة 

ودمرت األراضً الزراعٌة . أما التجارة فمد ازدهرت بعض المدن الوالعة على طرق 

التجارة البرٌة والبحرٌة بٌنما أضمحلت مدن أخرى كانت مزدهرة لبل الحروب الصلٌبٌة 

ة للمدن اإلٌطالٌة التً عمد اتفالٌات مع الصلٌبٌٌن ممابل حصولهم التجارٌة ازدهرت بالنسب

على امتٌازات فً المناطك التً ٌسٌطر علٌا الصلٌبٌون فً بالد الشام على حساب 

التجارة للمسلمٌن إال ان الموافل التجارٌة استمرت تنتمل ما بٌن مصر ودمشك ، كما أن 

 .(9)ٌن األراضً تم التسامها بٌن المسلمٌن والصلٌبٌ

أما أثر هذه الحروب على الحٌاة الفكرٌة بروز مجموعة من المؤرخٌن الذٌن انبروا فً 

 .(10)تناول احداث الصراع مع الغزاة منهم عساكر وابن األثٌر وابن المالنسً وابن شداد 

 

 الخاتمة
                                                             

 . 82ابن منمذ ، االعتبار ،  ص  (7)
 . 407، ص  9الممرٌزي ، السلون ، ج  (8)
 . 453، ص 2عاشور ، الحركة الصلٌبٌة ، ج  (9)
 . 978لاسم ، ماهٌة الحروب الصلٌبٌة ،   (10)



 

 

لم تتخذ الحروب الصلٌبٌة شعارا دٌنٌا فحسب بل كان للعامل االلتصادي الدور  (9)

والسبب الحثٌث فً لٌام تلن الحروب باإلضافة إلى السبب السٌاسً البارز 

المتمثل بالصراع الذي دار بٌن األمراء الصلٌبٌٌن للسٌطرة على الحصون 

 والمدن وتأسٌس األمارات متناسٌن هدفهم األساسً السٌطرة على  بٌت الممدس .

للخالفة تشظً الموة اإلسالمٌة وضعف الخالفة  العباسٌة والمولف السلبً  (2)

الفاطمٌة إضافة إلى صراع السالجمة فٌما بٌنهم أضعف الجبهة اإلسالمٌة إضافة 

 الى تباطؤ المسلمٌن فً مواجهة الصلٌبٌٌن أدت إلى إلامة اإلمارات الصلٌبٌة .

مولف اإلمارات اإلسالمٌة فً بالد الشام كإمارة بنً منمذ وبنً عمار وآل  (3)

لٌبٌٌن أدى إلى تفالم حالة الضعف فً جراح واتخاذهم سٌاسة الموادعة مع الص

الجبهة اإلسالمٌة وبالتالً سٌطرة الصلٌبٌٌن على جمٌع تلن األمارات بعد أن 

 لدمت الكثٌر من التنازالت .

كانت النوات األولى لتوحٌد الجبهة اإلسالمٌة ومماومة الصلٌبٌٌن فً عهد األمٌر  (4)

محاوالت الالحمة التً لام بها عماج الدٌن زنكً والتً كان لها األثر الكبٌر فً ال

والده األمٌر نور الدٌن محمود وتوجها صالح الدٌن األٌوبً بتوحٌد جبهتً 

 مصر والشام مما سهل تحرٌر بٌت الممدس .

الصراع الداخلً فً البٌت األٌوبً أدى إلى إضعاف لوة المسلمٌن وتشتتهم  (5)

ظ على امتٌازاته وخاصة الملن الكامل الذي لدم تنازالت كبٌرة من أجل الحفا

 وسلطته .

على الرغم من نجاح الحمالت الصلٌبٌة فً إلامة إماراتهم فً للب العالم  (6)

اإلسالمً إال أن الحمالت التالٌة فشلت فً استعادت بٌت الممدس من سلطة 

 المسلمٌن .

كان للعلماء واألدباء دور كبٌر وبارز فً التصدي للحمالت الصلٌبٌة وخاصة  (7)

زنكً وصالح الدٌن األٌوبً ولم ٌمتصر دورهم فً الحث  فً عهدي نور الدٌن

 على الجهاد ضد الصلٌبٌٌن .

 

 
 



 

 

 المصادر والمراجع
 المصادر 

 هـ( 630ابن األثٌر ، علً بن ابً الكرم دمحم بن عبدالكرٌم الشٌبانً ) ت ،     

كتب التأرٌخ الباهر فً الدولة األتابكٌة ، تح , عبدالمادر أحمد طلٌمان  ، )مطبعة ال -9

 ( .9963 –الحدٌثة ، الماهرة 

، دار المعرفة ، بٌروت ،   9الكامل فً التأرٌخ ، تح , خلٌل مأمون شٌتً ، ط -2

 م2002

 هـ(597االصفهانً ، عماد الدٌن دمحم بن دمحم صفً الدٌن )

تأرٌخ دولة آل سلجوق اختصار والفتح البنداري  ، )مطبعة الموسوعات الماهرة ،  -3

 م .9900

 م. 2004، دار المنار ، بٌروت ،  9فً الفتح الممدسً ، ط الفتح المٌسً -4

 هـ(874ابن تغري بردي ، جمال الدٌن ابو المحاسن ٌوسف ) ت ، 

النجوم الزاهرة فً ملون مصر والماهرة ، د. ط ، دار الكتب المصرٌة ، الماهرة ،  -5

 م.9935

 هـ( 597ابن الجوزي ، ابو الفرج عبدالرحمن بن علً بن دمحم ) ت ، 

لمنتظم فً تأرٌخ الملون واألمم ، تحمٌك : دمحم عبدالمادر عطاف مصطفى عبد المادر ا -6

 م .9992، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، 9ط

ابن خلدون ، عبدالرحمن بن دمحم بن محمود بن ابو زٌد الحضرمً األضبٌلً ) ت 

 هـ(.808،

الفكر ، بٌروت ،  ، دار 2العبر ودٌوان المبتدأ والخبر ، تحمٌك : خلٌل شحاذه ، ط -7

 م. 9988

 هـ(748الذهبً ، دمحم بن أحمد بن عثمان بن لاٌماز ) ت ، 

، دار الكتاب 9تأرٌخ اإلسالم ووفٌات األعالم ، تحممٌك : عمر عبدالسالم تدمري، ط -8

 العربً ، بٌروت ، بال .ت .

 هـ( 779السبكً ، تارج الدٌن عبدالوهاب بن تمً الدٌن )ت،



 

 

 2طبمات الشافعٌة الكبرى ، تحمٌك : محمود دمحم الضاحً ، عبدالمادر دمحم الحلو ،ط -9

 م .9993،دار هجر ، الجٌزة ، 

 هـ(654سبط ابن الجوزي ، ٌوسف بن لرأ علً ) ت ، 

 م.2093، دار الرسالة العالمٌة ، دمشك ، 9مرآة الزمان فً توارٌخ األعٌان ،ط -90

 هـ( 562ٌمً ) ت ، السمعانً ، عبدالكرٌم بن دمحم التم

، مجلس دائرة المعارف  9األنساب ، تحمٌك : عبدالرحمن بن ٌحٌى المعلى ، ط -99

 م. 9962العثمانٌة ، حٌدر آباد ، 

أبو شامه ، ابو الماسم شهاب الدٌن عبدالرحمن بن اسماعٌل بن ابراهٌم الممدسً 

 هـ(665)ت

 9الروضتٌن فً أخبار الدولتٌن النورٌة والصالحٌة ، تحمٌك : ابراهٌم الزٌبك ،ط -92

 م .9997مؤسسة الرسالة ، بٌروت 

 هـ(632ابن شداد ، ٌوسف بن رافع بن تمٌم بن عبثه األسدي ) تا ، 

،مكتبة  2النوادر السلطانٌة والمحاسن الٌوسفٌة ، تحمٌك : جمال الدٌن الشٌال ، ط -93

 م .9994رة، الخانجً ، الماه

 هـ (660ابن العرٌم ، كمال الدٌن عمر بن احمد بن ابً جرادن ) ت ، 

، دار الكتاب العربً ،  9زبدة الحلب من تأرٌخ حلب ، تحمٌك : سهٌل زكار ، ط -94

 . 9997الماهرة ، 

 هـ ( 57ابن عساكر ابو الماسم علً بن الحسن ) ت ، 

، دار الخلفاء للكتاب  9، طاربعون حدٌثا فً الجهاد ، تحمٌك :عبدهللا ٌوسف  -95

 اإلسالمً ، االسكندرٌة ، بال . ت .

، دار الفكر بٌروت ،  9تأرٌخ دمشك ، تحمٌك ، عمر بن غرامه العمري ، ط  -96

 م9995

، دار الكتاب 2والة دمشك فً العهد السلجولً ، تحمٌك : صالح الدٌن المنجدي ، ط -97

 م .9975الجدٌد ، بٌروت 

 ، دار المعرفة ، بٌروت ، بال .ت . 9طالمختصرات فً تأرٌخ البشر،  -98



 

 

 هـ(555المالنسً ، ابو ٌعلى حمزة بن اسد بن علً ) ت ، 

 م .9983، دار حسان ، دمشك ،  9ذٌل تأرٌخ دمشك ، تحمٌك: سهٌل زكار ، ط -99

 هـ ( 774ابن  كثٌر ، ابو الفداء اسماعٌل بن عمر كثٌر الدمشمً ) ت ، 

، إحٌاء التراث العربً ، ، بٌروت  9، ط البداٌة والنهاٌة ، تحمٌك : علً شٌري -20

9988. 

 هـ(845الممرٌزي ، احمد بن علً بن عبدالمادر ) ت ،

انماظ الحنف باخبار االئمة الفاطمٌٌن الحلفا ، تحمٌك : دمحم حلمً دمحم ، د.ط ،  -29

 م . 9979المجلس األعلى للشؤون اإلسالمٌة ، الماهرة ، 

 عبدالمادر عطا ، دار الكتب العلمٌة السلون لمعرفة دول الملون ، تحمٌك : دمحم -22

 . 9997،بٌروت 

 هـ(584ابن منمذ ، ابو المظفر مؤٌد الدولة اسامة بن منمذ بن مرشد ) ت ، 

 االعبتار  ، تحرٌر  : فلٌب حتً ، د.ط ، مكتبة الثمافة الدٌنٌة ، الماهرة ، بال .ت . -23

 هـ(677ابن مٌسر ، تاج الدٌن دمحم بن علً ) ت 

أخبار مصر ، تحمٌك : اٌمن فؤاد السٌد ، د.ط ، المعهد الفرنسً لآلثار  المنتمى من -24

 م . 9989الشرلٌة ، الماهرة ، 

 هـ (697ابن واصل ، دمحم بن سالم بن نصر التمٌمً الحموي ) ت ،

مفرج الكروب فً أخبار بنً أٌوب ، تحمٌك : جمال الدٌن الشٌال وآخرون ، د.ط ،  -25

 م .9957المطبعة االمٌرٌة ، الماهرة  دار الكتب والوثائك المومٌة ،

 المراجع

الحلوانً ، احمد عبدالكرٌم ، ابن عساكر ودوره فً الجهاد ضد الصلٌبٌٌن فً عهد  -9

 م . 9999، دار الفداء للدراسات والنشر ،  9الدولتٌن النورٌة والصالحٌة ، ط

 رانسٌمان ، سٌتفن 

، الهٌئة المصرٌة العامة  2تارٌخ الحمالت الصلٌبٌة ، ترجمة : نور الدٌن خلٌل ، ط -2

 م .9998للكتاب ، األسكندرٌة ، 

 ابورون ، مٌخائٌل



 

 

 م9986الصلٌبٌون فً الشرق ، ترجمة : الٌاس شاهٌن ، دار التمدم ، موسكو ،  -3

 الزٌدي ، مفٌد

 م .2003دن ، ، دار اسامه ، عمان ، االر 9موسوعة تارٌخ أوربا ،ط -4

 الصالبً ، علً دمحم

دولة السالجمة ، وبروز مشروع إسالمً لمماومة التغلغل الباطنً والغزو الصلٌبً  -5

 م . 2006، مؤسسة ألرأ ، الماهرة ،  9ط

م 2099، دار النفائس ، بٌروت  9طموش ، دمحم سهٌل ، ـارٌخ الحروب الصلٌبٌة ، ط -6

. 

 عاشور ، سعٌد عبدالفتاح .

 م .2090، المكتبة األنجلو مصرٌة ، الماهرة ،  9بٌة ، طالحركة الصلٌ -7

ظل الخالفة العباسٌة فً الحركة الصلٌبٌة ، بحوث ودراسات فً تأرٌخ العصور  -8

 م . 9997،بٌروت ، 9الوسطى ، بط

 عوض ، دمحم مؤنس 

 م.9999، دار الشروق ، عمان ،  9الحروب الصلٌبٌة ، دراسة تارٌخٌة نمدٌة ، ط -9

 لاسم عبده لاسم

 م .9978عالم المعرفة ، الكوٌت ،   9ماهٌة الحروب الصلٌبٌة ، ط -90

 السرجانً ، راغب

 م. 2008، مؤسسة ألرأ الماهرة ،  9لصة الحروب الصلٌبٌة ، ط -99

 الكتانً ، مصطفى حسن دمحم

العاللات بٌن جنوت والفاطمٌٌن فً الشرق األدنى ، تمدٌم جوزٌف نسٌم ، دار الكتاب  -92

 .9989، الماهرة ، 

 معلوف ، امٌن 

، دار الفارابً ،  2الحروب الصلٌبٌة كما رأها الرعب ، ترجمة : تحمٌك دمشمٌة ، ط -93

 م .9998بٌروت ، 

 المغلوث ، سامً عبدهللا احمد



 

 

دار  9أطلس  الحمالت الصلٌبٌة على المشرف اإلسالمً فً العصور الوسطى ، ط -94

 م 2094العبٌكان ، األحساء ، 

 
 


