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 مصادر الحركب الصميبية

تنكعت المصادر التي عنيت بالحركب الصميبية كىذا التنكع عائد الى اف المشتركيف فييا 
 جية أخرػ.كانكا يمثمكف الغرب المسيحي مف جية كالشرؽ اإلسالمي مف 

كفيما يخص الطرؼ األكؿ فقد دكنكا تاريخ الحركب الصميبية بالمغة الالتينية القديمة، كما 
 دكنكا بالمغة الفرنسية كاإلنكميزية كاإليطالية كغيرىا مف المغات.

كما دكنت المعمكمات بالمغة االغريقية كاالرمنية كالسريانية كالفارسية، كلعل اىـ المصادر 
مؾ الرسائل كالكثائق المتبادلة بيف أطراؼ عدة حيث تضمنت معمكمات دقيقة قمما كأكثرىا قيمة ت

ق 581نجدىا في المصادر التاريخية مثل المراسالت بيف البيزنطييف كصالح الديف االيكبي سنة 
حكؿ مشركع التعاكف بينيما في عممية التصدؼ لمصميبييف ككذلؾ الخطاب الذؼ كجيو البابا 

ق الى مندكبو المصاحب لمحممة الصميبية الخامسة فقد اكصاه بحسف 618 ىنريكس الثالث سنة
التعامل مع بكىمند الرابع امير انطاكية حتى يضمف مساعدتو كلكي ال ينفر مف الصميبييف كيرتمي 
بأحضاف المسمميف. كمما يؤخذ عمى ىذا النكع مف المصادر كتحيزىا الكاضح كالتحزب ألبناء 

 جيد بعض قادة الحركب الصميبية مثل بكىمند كتنكرد كغيره.قكميـ، ىذا فضاًل عف تم

اما المصادر العربية اإلسالمية فتعد األىـ كاالغزر في مجاؿ تقديـ المعمكمات العممية 
 الدقيقة المتعمقة بالحركب الصميبية كىذا عائد الى سببيف:

د الى اف المصادر اغزر انتاجًا فيما يتعمق بمكضكع الحركب الصميبية كىذا عائ .1
 تطكر الكعي التاريخي لدػ العرب المسمميف.

تعد المصادر العربية اكثر حيادية مف غيرىا كىذا نابع مف ركح التسامح اإلسالمي  .2
 كمكقف المسمميف مف الممل كالطكائف الغير إسالمية

 -ق(:597العماد الكاتب االصفياني، أبك عبدهللا دمحم بف صفي الديف دمحم بف حامد )ت -1

ىذا المؤرخ مف ابرز كتاب عيد صالح الديف كمف اكثرىـ صحبة لو، كقد أحاط بثقافة يعتبر 
 عصره كمارس كظائف عدة في ديكاف االنشاء كالسفارات.
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التحق بصالح الديف في دمشق كاعتمد عميو حتى صارت مكانتو تضاىي مكانة الكزراء 
ف، كتكطدت أكاصر تعرؼ عمى القاضي الفاضل الذؼ كاف الشخص األقرب الى صالح الدي

الصداقة بينيما كدارت مراسالت كمحاكرات أدبية لطيفة بينيما ككصفو القاضي الفاضل بقكلو                         
 (( العماد كالزناد الكقاد ))

صنف العماد مجمكعة مف الكتب عددىا عشريف كتابًا، اكثرىا في التاريخ كالشعر، بعضيا 
صالح الديف، كالتي تناكلت فترة صالح الديف كتاب )الفتح القسي في  تناكؿ الفترة التي سبقت عيد

الفتح القدسي( ك )البرؽ الشامي( الـز العماد صالح الديف في سممو كحربو كقد صحبو في زياراتو 
التفقدية الى شماؿ الدلتا لالطالع عمى تحصينات الثغكر المصرية، كاستعرض االسرػ الصميبييف 

معركة بيت االحزاف كحطيف كفتح الساحل الشامي ككتب كتب المستأمنيف كشيد مع صالح الديف 
الصميبييف كما كتب البشائر الى األقاليـ بالنصر قاؿ في فتح القدس )كتبت اليـك سبعيف كتاب 
بشارة كل كتاب بمعنى بديع( كفي معركة عكا الطكيمة قاـ بدكر المراسل الحربي مف الدقة في 

 الركاية كاالخبار عنيا.

يتصف أسمكب العماد بالتعقيد كالتكمف فكتاباه مممكءاف بالسجع كالمحسنات المغكية مف تكرية 
كجناس كطباؽ كتنظير، كما عمد الى أسمكب االقتباس مف القرآف الكريـ كما أكثر مف الشعر 
ًا كالنثر. كتأتي أىمية كتاّبي العماد كىي عبارة عف يكميات الحرب يركييا شاىد عياف يمتمؾ اقتدار 

 عاليًا في ابراز الصكر الكاضحة كليذا يعد الكتاب كثيقة تاريخية ىامة لعصر صالح الديف.

كاف العماد ناقدًا يحدد مكاطف الضعف كالقكة في جيش صالح الديف. دكف مشاعر المحاربيف 
 في البر كالبحر كاثناء القتاؿ يكجو اليو.

 ق(630ابف االثير )ت -2

لصميبيكف قد استقركا في الديار اإلسالمية، ككاف الصراع مرير كلد ىذا المؤرخ في كقت كاف ا
 بيف المسمميف كالصميبييف.

كمف االحداث المحمية التي شاىدىا ابف االثير في أكاخر عصره سقكط الدكلة الزنكية التي 
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عاش المؤرخ كاسرتو في كنفيا كرعايتيا، ككانت عالقة اتابكة المكصل غير كدية مع صالح الديف 
 ق581حاصر المكصل ثالث مرات حتى الحق االتابكية بدكلتو بمكجب معاىدة الذؼ 

كاف ليذه االحداث اثر كبير في تككيف صكرة غير كاضحة عف صالح الديف، فكاف ابف 
االثير ينظر الى صالح الديف نظرة ممؤىا الشؾ في أىدافو كبظيكره بمظير مف ال ييمو سكػ 

 اشباع نزعاتو.

 الكامل في التاريخ: - أ
ىك مف التكاريخ العامة كقد زكدنا الكتاب بمعمكمات كفيرة عف عالقة المسمميف بالصميبييف. ك 

اعتمد األسمكب النقدؼ لألحداث، كاعتمد في تدكينو عمى مكارد ميمة كمعاصر كخاصة ابف 
القالنسي، ىذا فضاًل عف الركايات الشفكية التي سمعيا عف ابيو، كما استفاد مف العماد 

 بف شداد.االصفياني كا

كمما يؤخذ عمى ابف االثير ميمو الى اتابكة المكصل كعدـ ميمو لصالح الديف ككاف يكرد 
بعض االخبار عف صالح الديف في محاكلة لمتقميل مف دكره كمكانتو كبراعتو العسكرية كاإلنجازات 

 التي حققيا مف دكف اف يذكر االسناد كمف دكف اف يذكر أسماء الركاة.

 في الدكلة االتابكية:التاريخ الباىر  - ب
كرس ىذا الكتاب ألخبار اتابكية المكصل كال يمتاز بأىمية خاصة كاف المؤلف كرر 
معمكماتو بعد االختصار، كجاءت مطابقة لما كرد في الكامل في التاريخ. كيؤخذ عمى ىذا الكتاب 

عر ممكؾ بأنو استعراض لتاريخ اتابكية المكصل حاكؿ اف يجمل صكرتيـ كلـ يشأ اف يجرح مشا
المكصل اك يخدش كبريائيـ. أبرز دكر الزنكييف في تككيف النكاة االكلى لجبية المقاكمة 

 اإلسالمية.

 ق(632ابف شداد بياء الديف يكسف بف رافع )ت-3

كلد كنشأ في المكصل ثـ ارتحل الى بغداد كاقاـ بالمدرسة النظامية كعمل معيدًا فييا مدة 
ق كعمره ثالثيف سنة ليدرس في المدرسة 569سنة  أربع سنيف عاد بعدىا الى المكصل
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الشيرزكرية. تمتع ابف شداد بالحكمة كاالتزاف في التفكير كليذا عيد اليو األتابؾ بميمة السفارة الى 
ق زار بيت المقدس التي 583الخميفة العباسي كالى صالح الديف االيكبي، كاثناء عكدتو مف الحج 

نة فاستدعاه صالح الديف كعرض عميو البقاء معو فكافق ابف استعادىا صالح الديف في ذات الس
 شداد عمى طمبو.

كعمى الرغـ مف حبو كاعجابو بصالح الديف اال انو كتب عنو بنزاىة كصدؽ بعيدًا عف التحيز 
 الشخصي.

يعد ابف شداد مؤرخًا منفردًا في ركاياتو لألحداث إذ يعد شاىد عياف كتكاد تككف اغمب ركاياتو 
ف المشاىدة، فضاًل عف مكارد أخرػ لركاة ثقات. كدكف الفترة التي سبقت عممو مع صالح متآتية م
ق استنادًا الى ركايات سمعيا مف ثقات فضاًل عف اعتماده عمى مصادر 584-565الديف 

مكثكقة. كامتازت مدكناتو عف ىذه الفترة االختصار حتى اف فتح القدس ذلؾ الحدث الكبير كالميـ 
ابو سكػ صفحة كنصف كىكذا بالنسبة لبقية الحكادث في حيف كاف يسيب في ذكر ال يأخذ مف كت

الحكادث التي ركاىا كشاىد عياف فقد ركػ احداث تسعة عشر عامًا التي ركاىا عف غيره في 
 خمسيف صفحة اما اخبار خمس سنكات فقد اشتممت عمى اكثر مف مائة كستيف صفحة.

بصدؽ كدقة متناىية كبأسمكب ممتع بعيدًا عف الزخرفة يعد ابف شداد مؤرخًا كاقعيًا كتب 
المغكية. كيعد الكتاب ذك أىمية بالغة حتى انيا ترقى الى مستكػ الكثائق التاريخية منيا نصكص 
الخطابات المرسمة مف قائد األرمف الى صالح الديف اك مراسمة االمبراطكر البيزنطي لصالح الديف 

التي اتفق عمييا الطرفاف كتابو )النكادر السمطانية كالمحاسف  كذكر تفاصيل صمح الرممة كالبنكد
 اليكسفية(.

 ق( كتابو )االعتبار(:584أسامة بف منقذ )ت-4

التي تقع بجكار مدينة حماة، ككانت  احد امراء بني منقذ العربية التي حكمت مدينة شيزر
امارة بني منقذ مجاكرة لمصميبييف كعمى اتصاؿ بيـ في عيكد الحرب كعيكد السمـ فعرفيـ أسامة 
بف منقذ عف قرب ككانت لو زيارات متعددة لإلمارات الصميبية كدكف مشاىدات في كتابو 
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معاصر ثاقب النظر مكضكعي في )االعتبار( الذؼ يكليو الباحثكف أىمية كبرػ ألنو شيادة مؤرخ 
 ذكر مناقب االفرنج كمثالبيـ عمى السكاء.

قضى شطرًا مف حياتو متنقاًل بيف البالط الفاطمي كالقاىرة كبالط نكر الديف محمكد في 
دمشق كعاش في مصر كقت عصيب كتحدث عف الحكادث المرعبة التي عايشيا في فترة الصراع 

لعصر الفاطمي كعاصر صالح الديف االيكبي، ككتابو ليس التي دارت بيف الكزراء في أكاخر ا
ككتب التاريخ األخرػ بل ىك عبارة عف مذكرات امير كفارس سجل انطباعاتو عف االحداث 

 بأسمكب امتاز بالبساطة كالصدؽ.

ق( مؤلف 617الممؾ المنصكر االيكبي، دمحم بف تقي الديف عمر بف شاىنشاه بف أيكب )ت-5
 كسر الخالئق(: كتاب )مضمار الحقائق

يعد المؤلف شاىد عياف لالحداث التي دكنيا كقد امتاز الكتاب بالدقة اف ما يؤخذ عميو انو  
كاف بمثابة كتاب اعالمي اريد منو خمق الدعاية كذكر مناقب عـ كالده كمدح كالده كالعالقة 

ركا كتاب الحميمة بينيما مف اكتماؿ الكتاب كحضكره، اال اف المؤرخيف المعاصريف لـ يذك
)مضمار الحقائق( بيف مصادرىـ كلـ ينقمكا عنو كذلؾ ألنيـ نظركا اليو ككتاب اعالمي ال كتاب 

 تاريخي يعكؿ عميو.

 ق(:555ابف القالنسي، أبك يعمى بف اسد التميمي )ت-6

يعد كتابو ذيل تاريخ دمشق كاحد مف الكتب الميمة في تاريخ الشرؽ األدنى كبالد الشاـ 
 ص مدينة دمشق إذ شكمت ىذه المدينة محكرًا لمحكادث التي عايشيا.كعمى كجو الخصك 

كاف ابف القالنسي مف رجاؿ دمشق الرسمييف إذ تكلى ديكانيا مرتيف كقد اتاحت لو ىذه 
الكظيفة الفرصة لالتصاؿ المباشر باحداثيا السياسية كيعد كتابو ميـ جدًا لتاريخ نكر الديف محمكد 

رية كقدـ المؤرخ عمر رضا عرضًا ممتعًا بجيكد النكرييف ثـ تاله كاسياماتو السياسية كالعسك
 بالحديث عف قياـ االيكبييف. كصف مدينة دمشق كاحداثيا كصفًا دقيقًا متآتي مف معيشتو كخبرتو.

 ق(:596القاضي الفاضل )ت-7
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 شغل كظائف عدة في أكاخر العيد الفاطمي كاتخذه صالح الديف كزيرًا كمستشارًا كنائبًا عنو
في حكـ مصر كدمشق، دكف مشاىداتو في تاريخو المعركؼ في مجمكعة مف )متجددات( كىي 
سجل لمكقائع التي رآىا كدكنيا، ككذلؾ مجمكعة مف الرسائل كالتعميقات دكنيا في مجمدات كلقد 
نقل عنو المؤرخيف الكثير مف المعمكمات التي دكنيا مثل أبك شامة كالنكيرؼ كالمقريزؼ كالقمقشندؼ، 

قد شكمت مركياتو المادة األساسية ألبك شامة في كتابو الركضتيف فألحقو بمجمكعة مف نثر ىذا ك 
الكتاب البارع بأسمكبو المسجع البديع كلكال كتاب أبك شامة لضاعت جيكد القاضي الفاضل 
كرسائمو في مياديف السياسة كالحرب كاالدب فصار كتاب الركضتيف اىـ مصدر لدراسة مكانة 

جل دكلة صالح الديف األكؿ بعد اف ضاع معظـ كتاباتو كلـ يبقى منيا سكػ بعض كمكاقف ر 
 المقتطفات.

 ق(:665أبك شامة، عبد الرحمف بف إسماعيل المقدسي )ت-8

كلد أبك شامة في ظل االنقسامات التي شيدتيا الدكلة االيكبية، كىك مقدسي األصل دمشقي 
قصيرة الى الحج اك لزيارة بيت المقدس كقاـ المسكف حيث لـ يغادرىا اال في رحالت صغيرة ك 

 بزيارة مصر فعاد منيا كمات كدفف في دمشق.

اعتمد في تدكيف كتبو عمى مكارد شتى منيا كتب المؤرخيف الثقات كقد عمد عمى ذكرىـ 
كاحدًا كاحدًا، كما استعاف بالكثائق التي حصل عمييا مف مصادرىا الرسمية كنقميا بنصكصيا 

ارخت كخمدت معارؾ صالح الديف اك التي تعني السمطاف كتبشره بالنصر كبعكدتو كاخبارىا التي 
 المظفرة الى دمشق كل مرة.

كلعل ابرز المزايا لكتب أبك شامة انيا ضمنت كاعتمدت عمى كتب كرسائل مفقكدة مثل جزاء 
 كتاب )البرؽ الشامي( ككتب ابف ابي طي كرسائل القاضي الفاضل.

 أبرز كتبو:

 ضتيف في اخبار الدكلتيف النكرية كالصالحيةاخبار الرك  - أ
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-521عيكف الركضتيف كىك اختصار لكتاب الركضتيف كيتضمف اخبار المدة مف  - ب
 ق الذيل عمى الركضتيف: كىك تراجـ لرجاؿ القرف السادس كالسابع اليجرؼ.610

 ق(:697ابف كاصل، جماؿ الديف دمحم بف سالـ )ت -9

ة األيكبية منذ بدايتيا الى نيايتيا في كل مف مصر مؤرخ شامي مف مدينة حماة أرخ لمدكل
كالشاـ كالجزيرة. كقد شيد المؤلف تفكؾ الدكلة األيكبية ككصكؿ جيكش المغكؿ كعاصر دكلة 

 المماليؾ، فكاف شاىد عياف عمى تمؾ االحداث التي عاصرىا.

ف الكتاب اخذ عف الكتب التي سبقتو في تدكيف الكتاب كما دكف االحداث التي عايشيا، تضم
عمى عدد مف الكثائق الرسمية كمعظميا مكتكب بقمـ القاضي الفاضل كالعماد الكاتب مثل الرسائل 
المتبادلة بيف صالح الديف كالخميفة الفاطمي كبيف اخكتو في مصر اك اليمف كبينو كبيف افراد 

 البيت االتابكي الزنكي اسـ كتابو )مفرج الكركب في اخبار بني أيكب(

 ق( 876إبراىيـ الحنبمي أبك البركات عز الديف العسقالني المصرؼ )ت احمد بف-10

 كتابو )شفاء القمكب في مناقب بني أيكب(:

كرس الكتاب لمحديث عف تاريخ االسرة األيكبية لكنو جعمو عمى شاكمو كتب التراجـ فالطبقة 
كالثالثة أكالد أكالده كىكذا األكلى مف كتابو تتحدث عف أكالد شادؼ جد صالح الديف، كالثانية أكالده 

الى اخر الكتاب باستثناء سيرة صالح الديف، فقد اتبع فييا المؤلف نظاـ الحكليات كضمت اكثر 
مف ثمث الكتاب. ركز عمى الجانب السياسي البحت بحيث اعتمد عمى كتب مف سبقو مف 

 المؤرخيف.

 ق(:660ابف العديـ )ت-11

 كتابو زبدة الحمب في تاريخ حمب

لكتاب تاريخ مدينة حمب كقد اعتمد المؤلف عمى المنيج الحكلي في تناكؿ تاريخ مثل ا
 المدينة كدراسة عالقتيا بالصميبييف عبر محكر مدينة حمب كانطاكية.
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يعد ىذا الكتاب مف أبرز المصادر اإلسالمية التي تناكلت العالقة بيف المسمميف بشكل عاـ 
ق إلنشغاؿ الكتاب 641مؤلف عف الكتابة سنة كاىل حمب بشكل خاص مع الصميبييف تكقف ال

 بأحداث كتطكرات الحركب الصميبية.

تكمف أىمية الكتاب اف كاتبو معاصر لألحداث كمثل الجانب الحمبي في المفاكضات 
السياسية التي كانت تعقد معيا كخاصة منيا الحمف الرباعي الذؼ عقد بيف حمب كحمص كحماه 

 ر.كدمشق ضد الممؾ الكامل حاكـ مص

 الحركب الصميبية

 

المحاربيف القادميف مف اكربا الى البالد  اف تسمية الحركب الصميبية التي كقعت مابيف
العربية فالبعض يصطمح عمى تسميتيا بالحركب الصميبية عمى اعتبارىا الحرب الدينية بيف 
اإلسالـ كالمسيحييف ألف المشاركيف في ىذه الحمالت كانكا قد حممكا الصميب كما انيـ قد خاطكا 

بحركب الفرنجة كاعتبر ىذه الحركب  الصميب بالقماش عمى صدكر المحاربيف كالبعض يسمييا
ىي حركب بيف الشرؽ كالغرب، كنالحع بأف الحمالت الصميبية قد تعددت ككانت اكؿ ىذه 

ـ كشمل الرقـ األخير خركج الصميبييف مف اخر معقل 1291ـ كاستمرت الى 1095الحمالت سنة 
 ليـ في عكا.

الثانية  -بالد الشاـ )األكلى  بمغت الحمالت الصميبية ثماف حمالت اتجيت أربعة منيا الى
السادسة(، اما الحممة الخامسة كالسابعة اتجيت الى مصر، كالحممة الثامنة نزلت  -الثالثة  -

بتكنس اما الحممة الرابعة فأحتمت القسطنطينية كىناؾ عدد ال يحصى مف الحمالت الصغيرة حتى 
تى اف بعض المؤرخيف يركف بأف انو ال تمر سنة مف السنكات اال كخرج فييا بعض الصميبييف ح

ـ( فأعتبركا 1291الحركب الصميبية ال زالت مستمرة كلـ تنتيي في التاريخ الذؼ حددناه انفًا )
 الصراع بيف العثمانييف كاكربا ىك جزء متمـ لمحركب الصميبية
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يعد جزء مف الحركب الصميبية كما تتعرض لو بمداف المشرؽ العربي كعمى كجو الخصكص 
د ليبيا كالحممة األطمسية ضد العراؽ ىي جزء مف المخططات الصميبية بغية تعميـ دكر الحممة ض

المكاطف العربي المسمـ الحضارؼ كالعممي كالديني ألنيـ ال يريدكف لشعكب ىذه المنطقة اف تتبكأ 
مكانة سياسية كال يريدكف لمديف اإلسالمي اف ينتشر فأذف مساعييـ ىي صراع مزيد مف حيث 

كالزمف بيف الشرؽ كالغرب في العصكر الكسطى كالدكر الذؼ لعبتو الكنيسة مركز النظاـ االبعاد 
 االقطاعي في اشعاؿ الحرب.

كمف خالؿ القاء الضكء عمى مقدمات ىذه الحركب يتضح لنا مف اف ىناؾ أكضاع أدت الى 
اف يعانيو قياـ الحركب الصميبية تشتمل عمى أكضاع اكربا كعمى أكضاع العالـ اإلسالمي كما ك

مف ضعف كالبعض يرػ اف سقكط االندلس يعد فصاًل مف فصكؿ النزاع بيف الشرؽ كالغرب أذف 
الحركب الصميبية نتجت عف أسباب اجتماعية كاقتصادية كسياسية كدينية التي سادت اكربا في 

لكي  القرف الحادؼ عشر الميالدؼ كاتخذت اكربا مف استغاثة االمبراطكر البيزنطي ستارًا دينياً 
 تخرج مف مأزقيا كسكؼ نعرض ىذه العكامل كاألسباب.

 العكامل التي أدت الى قياـ الحركب الصميبية 
القرف الحادؼ عشر شيد تكطيد النظاـ االقطاعي كسادت مؤسساتو ارجاء اكربا  .1

 الغربية كفرنسا كانكمترا كألمانيا.
ف أخرػ كىذا أدػ ظيكر المدف كتنامي العالقات التجارية أدت بالتالي الى ظيكر مد .2

الى تراجع االقتصاد المحمي الذؼ كاف ابرز سمات االقتصاد الغربي حيث كانت 
 االقطاعية ىي كحدة اإلنتاج المركزؼ مكتفية ذاتيًا بما تنتجو.

ظيكر النقكد في التداكؿ اليكمي بدؿ النظاـ القديـ )المقايضة( كىذا أدػ الى تغير في  .3
ي المجتمع األكربي ساد االقطاعيكف كالنبالء مستكػ حاجات الطبقتيف الرئيسية ف

كاالقناف فقد كاف االقطاعيكف يكتفكف بالكاردات العينية كاعماؿ السخرة مف االقناف 
كلكف ظيكر المدف كنمك الحركة التجارية أدػ الى تعاظـ حاجياتيـ كىذا أدػ الى 

 يف كاالقناف.فرض الضرائب النقدية بدؿ العينية كبالتالي ارىق ىذا النظاـ الفالح
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الحركب الداخمية المستمرة بيف االمراء كاالقطاعييف التي عمت انحاء غرب اكربا  .4
فالقرف العاشر كالحادؼ عشر كانت عاماًل ميمًا في تدىكر أحكاؿ الريف كاستشراء 

 الفكضى بسبب فقداف الدكلة القكية.
الريف كلجأ  سكء المكاسـ الزراعية بسبب الككارث الطبيعية فعمت المجاعات ارجاء .5

 الناس الى اكل الحشائش كانتشرت حالة العكز كالقحط كرافقتيا انتشار األكبئة.
غارات عصابات الفرساف المستمرة أدت ىذه العكامل الى خركج عدد كبير مف  .6

الفالحيف مف القرػ كاالرياؼ الى المدف كىذا أدػ الى تطكر اجتماعي خطير يتمثل 
 في ظيكر حالة التقشف.

الثاني : ظيكر ما يعرؼ بالزىد الديني كانتشار الخرافات كاالعتقاد بالقكة الغيبية الشي 
كالنظرة الى الظكاىر الطبيعية ككأنيا عالمات خارقة ايضًا اشتداد اليكس الديني 

 كركح الشؾ بيف الفئات الدينية في المجتمع.
كاف تعاظـ الميكؿ كىذا أدػ بالتالي الى استعداد عامة الناس لفكرة المآثرة الدينية 

الدينية كانت مقركنو بحياة البؤس كالعكز كسيطرتيا عمى الفالح شعكر بسبب الجيل 
إف الككارث االجتماعية كالطبيعية ما ىي اال عقاب مف السماء بسبب خطايا مجيكلة 
كلذلؾ انبثقت المشاعر الغامضة كال يمكف التخمص منيا اال بطمب الرحمة مف الرب 

 أثرة دينية بطكلية بالتكفير عف الذنكب عف طريق االستشياد.عف طريق تحقيق م
اما فيما يتعمق بالطبقة االقطاعية فأف األكضاع االقتصادية المتدىكرة حسنت  .7

مصالحيـ بشكل مباشر فالنظاـ االقطاعي ارتبط باألرض كفق ما يعرؼ بنظاـ 
الؾ األصمي لألبف البككرة كىذا النظاـ يقضي بأف تككف ممكية االقطاعية بعد كفاة الم

األكبر اما سائر األبناء االخريف فيتقاسمكف فيما بينيـ األمكاؿ المترككة كاالسالب 
األخرػ فظيرت لنا اعداد كبيرة مف ىؤالء المحركميف مف الممكية االقطاعية كفق 
نظاـ )البككرة( فسعى ىؤالء الى اثارة المشاكل كالى تككيف ما يعرؼ بعصابات 

عمميات سمب كنيب عمى االقطاعية كما انيـ لجأكا الى العنف الفرساف كمارسكا 
المسمح كاصبح القتاؿ حرفة ليـ فقامكا يجكبكف القرػ كينيبكنيا ككل ما تقع عميو 
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أيدييـ كالى جانب عمميات السمب كالنيب عمدكا عمى قتل االسرػ كاشعاؿ النيراف في 
ات عمى االقطاعات الكبيرة القرػ كقطع الطرؽ كسمب المسافريف كما شف ىؤالء الغار 

كخاصة اقطاعيات الكنيسة كشممت ىذه العمميات المزارعيف كالتجار كالمسافريف كلكف 
الضرر األكبر كقع عمى الكنيسة كىذا االمر اقمق الكسط االقطاعي كبدأكا بالتفكير 
بشكل جدؼ لمخركج مف ىذه االزمة كاخذت الكنيسة عمى عاتقيا ميمة اصالح 

ة التي سادت اكربا بسبب ىذه العكامل التي أدت الى القحط كالعكز األكضاع العام
كالبكار في المكاسـ الزراعية فضاًل عف حاالت القتل كالسمب كالنيب فمذلؾ عمل رجاؿ 
الديف كالطبقة االرستقراطية الى تقكية سمطات الكنيسة كنفكذىا فنشطت االديرة الى 

 اجراء إصالحات ميمة ىدفيا:
 ابكيةإعادة ىيبة الب - أ
تحقيق اشراؼ مركزؼ عمى الكنائس مف قبل البابكية عف طريق ربط الفركع  - ب

 باألصل في اكربا
السعي لتقميل العمميات الحربية بأصدار ما يعرؼ بالعمدنة الربانية التي منعت  - ت

فييا القتاؿ مف مساء يـك الخميس حتى صباح يكـ االثنيف كاياـ األعياد 
 كالصياـ

الكاضح بسبب تعنت الفرساف االقطاعييف كلذلؾ لـ تنجح  كلكف ىذه لـ تمق النجاح
الكنيسة كال اإلصالحات مف تحقيق نتائج جديدة في ىذا المجاؿ لذا بدأت الكنيسة تفكر 
في الحركب الصميبية عمى اعتبارىا خير كسيمة ألبعاد ىؤالء المارقيف عمى القانكف 

 كالعابثيف في أكضاع تمؾ المجتمعات في اكربا
حج الى األراضي المقدسة كىذه الظاىرة زادت بشكل ممحكظ في القرف ظاىرة ال .8

 الحادؼ عشر الميالدؼ
كاف الحج الى بيت المقدس في القرف الرابع الميالدؼ فردؼ ككانت )اكرشميـ( بيت 
المقدس المكاف األفضل عند الحجاج حيث يعتقدكف اف زيارتيا تمحي الذنكب ككاف 

تفظكف برداء الحج لكي يككف كفف ليـ عند كفاتيـ الحجاج اذا عادكا الى اكربا يح
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رحمة ضمت احداىا اكثر  17كفي القرف الحادؼ عشر زاد عدد الحجاج حتى بمغت 
الف شخص معظميـ مف رجاؿ الديف كالفرساف ككانكا ىؤالء مسمحيف عمى  11مف 

 عكس الرحالت األكلى السممية كىذا االمر كلد شعكر بتخميص األماكف المقدسة بقكة
السيف مف تبعيتيا لمدكلة العربية اإلسالمية كىذه الزيادة جاءت متزامنة مع زيادة 
الشعكر الديني الذؼ عبر عنو ببناء )الكاتدرائيات( كتشييد الفنادؽ عمى جكانب الطرؽ 
لكي يرتادىا الحجاج كما ساعد دخكؿ ىنغاريا الى المسيحية في القرف الحادؼ عشر 

 لشاـ كىذه الرحالت أدت لمتمييد لمحركب الصميبية.في فتح الطريق البرؼ الى ا
كما ميد لمحركب الصميبية المكقف بيف االسباف كالعرب المسمميف كخسارة العرب  .9

لألندلس اذ زادتيـ ىذه الخسارة اصررًا في مكاصمة مطاردة العرب كطردىـ مف 
 فمسطيف كاالستيالء عمى بيت المقدس.

 لعمل بنظاـ الكنيسة الشرقية االرثكذكسية.كاف ىدؼ الكنيسة الغربية التكسع كا .10
كما شكل تقدـ السالجقة الى مشارؼ اسيا الصغرػ في النصف الثاني مف القرف  .11

اذا اخذت بيزنطة تسعى  ق463ارتيـ في معركة مالذكرد سنة الحادؼ عشر خس
 لطمب المعكنة مف الكنيسة الغربية ألنقاذىا مف الخطر السمجكقي

ـ نداء االستغاثة مف 1095كفي مثل ىذه الظركؼ تسمـ البابا اكرباف الثاني في سنة 
االمبراطكر البيزنطي ككمنيف يطمب فيو المساعدة العسكرية إليقاؼ الزحف السمجكقي 
اإلسالمي فكجدىا البابا فرصة سانحة لتكحيد الكنيستيف كلفرض سمطتو عمى األجزاء 

ا كزار االديرة الكمكنية كدعا إلعداد حممة صميبية الى الشرؽ الشرقية فأتجو البابا الى فرنس
كاستقطبت زيارة البابا اىتماـ الناس كعقد اجتماع في كمكؼ مكفق كتكافد عميو آالؼ مف 

 25الى  18رجاؿ الديف كالفرساف كعامة الناس كاستغرؽ االجتماع أسبكع كامل مف 
ماسي اما ىذا الحشد بأسمكب ـ كالقى البابا خطاب ح1095تشريف الثاني مف سنة 

بالغي جذاب حتى ىذا الخطاب عد بأنو اكؿ نداء لمحركب الصميبية كقد تضمف 
 الخطاب االتي:

 دعا النصارػ لحمل لسالح ضد المسمميف. .1
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 تخميص قبر المسيح كبيت المقدس مف ايدؼ )الكفار( المسمميف. .2
عمى الثكاب كعد المشتركيف بغفراف الذنكب كالخطايا كبأنيـ سكؼ يحصمكف  .3

 االبدؼ في دار الخمكد.
كعدىـ بمنافع مادية تتمثل باألرض التي سكؼ يستحكذكف عمييا كسكؼ تكزع  .4

عمى شكل اقطاعيات ككصف ىذه األرض بأنيا ارض العسل كالمبف كأشار الى 
اف القدس ىي محكر الككف كارض خصب كعطاء ككصفيا بأنيا الجنة الثانية أؼ 

 الجنة األرضية.
طابو اذىبكا فال خكؼ عمى عكائمكـ كامكالكـ انيا تحت حماية الكنيسة كقاؿ في خ .5

 أؼ اف مكضكع عكائل المقاتميف كامالكيـ في حماية الكنيسة.
مبعكثيف ينكبكف عنو في الدعكة الى الحرب الى كل مف  كأرسلثـ اخذ يتجكؿ في الكنيسة 

 جنكا كفينا.

االخرة الخياليكف كالمغامركف كما اف عدد كمف الذيف استجابكا لنداء الحرب المؤمنيف بثكاب 
كبير ممف اشترؾ في ىذه الحمالت مف الرقيق كاالقناف كمف الطبقات الذيف سعكا لطمب الرزؽ 
ككما اف ممف اشترؾ في ىذه الحرب التجار الذيف كانكا يبحثكف عف الشراء كاالستثمار كما اشترؾ 

بيذه الحمالت ىربًا مما اقترفت ايدييـ  االقناف لمتخمص مف عبكديتيـ كالمجرمكف ممف التحق
كالرحالكف كالمشعكذيف كالسجناء الذيف اطمقكا سراحيـ مف ىذه الحمالت كالياربكف مف العدالة كما 
اشترؾ في ىذه الحمالت المحركميف مف ارث الممكية كفق نظاـ البككرة بحثًا عف اقطاعيات ليـ 

 في الشرؽ.
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 المشرؽ العربي عشية الغزك الصميبي األكضاع السياسية كاالقتصادية في

كانت المنطقة العربية عشية الغزك الصميبي تعاني مف تفكؾ حاد كتفشي حالة الفرقة كالنزاع 
بيف االمارات كالكيانات السياسية التي كانت قائمة آنذاؾ كخاصة في بالد الشاـ كالتي تمثل مسرح 

لسياسية كاالقتصادية كالدينية. فقد كانت العمميات ككانت تعيش حالة مف التعقيد في أكضاعيا ا
 تحكميا قكػ مختمفة كقد عصفت المنازعات بيف ىذه القكػ.

اما الخالفة العباسية فكانت كاىنة كقدراتيا السياسية كالعسكرية محدكدة كخاصة بعد انتياء 
اد اال عيد السالطيف األقكياء )طغرؿ بؾ كالب أرسالف كممكشاه( كعمى الرغـ مما كانت عميو بغد

انيا كانت حريصة جدًا مف اجل المحافظة عمى الشاـ عمى اعتبارىا جزء ال يتجزأ مف ممتمكات 
 الخالفة.

اما مصر فقد كانت خاضعة لمفاطمييف ككانكا طامحيف بضـ بالد الشاـ الى نفكذىـ ألنيـ 
 ييف.كانكا يركف فيو امتداد طبيعي لمصر كقاعدة عسكرية متقدمة لصد ىجمات الرـك كالعباس

اما بالنسبة الى بالد الشاـ فإنيا كانت تضـ قكػ سياسية تسعى الى استغالؿ البالد بعيدًا 
بنك كلعل ابرز ىذه القكػ تتمثل بػ ) عف نفكذ الخالفة العباسية اك االنحياز لمفاطمييف في مصر.

ني مرداس ( كاستمرت المنازعات في بالد الشاـ بيف بؿ الجراح كالحمدانييف كالكالبييفمرداس كآ
كالفاطمييف كفي خضـ الصراع قدـ السالجقة الى بالد الشاـ كاشترككا في الصراع القائـ كقد حصمكا 
عمى تأييد كطاعة المرداسيكف كتمت الخطبة لمخميفة العباسي كالسمطاف السمجكقي كىذا الصراع 

عيد ممكشاه اضعف بالد الشاـ سياسيًا كفيما بعد احتدـ الصراع بيف السالجقة كالفاطمييف ف
بالمسير الى الشاـ فنظـ الرحمة كحاصر دمشق  ق465لى قائده أشك الخكارزمي سنة السمجكقي ا
كاستمر الصراع بيف السالجقة كالفاطمييف حتى كصمت القكات  ق488ستسممت سنة الى اف ا

 السمجكقية الى داخل األراضي المصرية كلرد ىجمات السالجقة عمد األفضل بف بدر الجمالي الى
تجييز جيش فاطمي بغية تحرير األراضي المصرية كابعاد الخطر السمجكقي كقد تمكف ىذا 
الجيش مف ابعاد الخطر عف األراضي المصرية كمما زاد في تعقيد الكضع السياسي استقالؿ 

 بعض امراء الغرب مف بني مرداس كبني عقيل اذ ككنكا امارتيف ىف االمارة المرداسية كالعقيمية.
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 ق488لرـك البيزنطييف كما إف سنة ىذا فإف بالد الشاـ كانت عرضة ليجمات اكفضال عف 
تعد سنة فاصمة بالنسبة لمحياة السياسية لبالد الشاـ إذ تكفي فييا األمير تاج الديف تتش كبكفاتو 
ساءت األحكاؿ كاضطربت بالد الشاـ إذ كانت ىذه السنة بداية إلنفراط عقد السالجقة إذ اقتسـ ابنو 

ف ككقعت بالد الشاـ فأصبحت )حمب( لألمير رضكاف كاألمير دقاؽ استكلى عمى )دمشق( رضكا
بيف االخكيف فضاًل عف استمرار النزاع بينيـ كبيف  األتابكةكدخال في صراع مستمر اججو 

الفاطمييف الذيف مازالكا يحاكلكف استعادة نفكذىـ عمى بالد الشاـ فكل ىذه الصراعات شتتت كحدة 
ت قدراتيا السياسية كالعسكرية كاثرت تأثير كبير عمى أكضاع الناس فتردت الزراعة االمة كدمر 

كالصناعة كتردػ االقتصاد بسبب فقداف االمف كاالستقرار كانتشرت المجاعات كسادت الفرقة بيف 
ما بيف الناس كنتيجة مف نتائج القحط كالعكز كالبؤس كما اف ىذه الصراعات جعمت مف كل مدينة 

ينة األخرػ كفي خضـ ىذه الصراعات دخمت أكلى الحمالت الصميبية الى بالد الشاـ خصـ لممد
فإذف نستطيع القكؿ بأف أكضاع العالـ اإلسالمي كبالد الشاـ بشكل خاص أسيمت في نجاح 
الحمالت الصميبية بسبب ما كانت تعانيو مف اضطرابات سياسية كالبعض يرػ بأف الحمالت 

ي تكقيتيا إذ كصمت في كقت مالئـ جدًا لدخكليـ كلنجاح حممتيـ فمك الصميبية قد كانت دقيقة ف
كانكا تقدمكا قبل ىذا الكقت بقميل ألبادىـ السمطاف ممكشاه السمجكقي كلك تأخركا لقذؼ بيـ عماد 

 الديف زنكي في البحر الذؼ جاؤكا منو.

ضعف كاالنحالؿ كمف ىذا نفيـ بأف التكقيت الزمني كاف مالئـ بدخكؿ الصميبييف في فترة ال
 السياسي لممنطقة.
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 الحمالت الصميبية

 الحممة الصميبية األكلى

فعقد العـز الى اعداد ـ 1095ق/488عقب االجتماع الذؼ دعا اليو البابا اكرباف الثاني سنة 
نائب عنو كقائد يكميًا  جيش نصراني لغزك ديار المسمميف كقد نصب البابا االسقف اكىيتمار

لمحممة. كسارت جمكع الصميبييف الى الشرؽ كسميت ىذه الحممة بالحممة الصميبية األكلى كقسمت 
 -تنظيميا: الى قسميف مف حيث مسارىا الى بيت المقدس كمف حيث 

 الشعكب اك العامة حممة-األكؿ: القسـ 

 االمراء حممة-الثاني: القسـ 

 -ة: العامالشعبية اك  الحممة-أ

كممف استجاب لدعكة البابا عدد مف األساقفة كرجاؿ الديف الذيف قامكا بجيكد كبيرة مف اجل 
الدعكة ليذه الحممة مستخدميف شتى أنكاع الدعاية ليذه الحرب ككاف عمى رأسيـ )بطرس الناسؾ ك 

إستجاب كلتر المفمس( المذيف طافا في أقاليـ فرنسا كحكض نير الرايف يدعكف لمحممة الصميبية ف
الف مف الفقراء كالمعدكميف كمف بينيـ  25ليا عدد ضخـ مف الناس حتى كصمكا الى ما يزيد عف 

عدد كبير مف النساء كاألطفاؿ كاتجيكا صكب القسطنطينية كككنكا خمسة جيكش كبيرة كصمت 
ي البالد منيا مجمكعتاف فقط بينما تفرؽ الباقكف اك قتمكا اثناء الطريق بعد اف اساؤكا معاممة أىال

كالمدف التي مركا عبرىا حيث مارس ىؤالء عمميات السمب كالنيب كاالعتداء عمى األىالي ككاف 
ككانكا  ق490لقسطنطينية التي كصمكىا سنة كمنيا الى ا أدرنوطريقو مف فرنسا الى صكفيا ثـ 

ا عمى أسكأ حاؿ بسبب افتقارىـ لمتنظيـ كالجيل التاـ بأبسط مبادغ القتاؿ فما اف كصمك 
القسطنطينية حتى بدأكا يتغيركف عمى سكانيا بعدة حمالت لمسمب كالنيب االمر الذؼ دعا 
االمبراطكر البيزنطي )ككمنيؾ( اف يأمر بتعبيرىـ الى الجانب الشرقي لمبسفكر عمى الرغـ مف اف 
الخطة التي كضعت نصت بأف تبقى المجاميع بالقرب مف القسطنطينية ألنتظار كصكؿ الجمكع 

مف المقاتميف كفي الجانب الشرقي مف البسفكر استمر الصميبييف في عمميات السمب  األخرػ 
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كالنيب كاقتربكا مف مناطق السالجقة االمر الذؼ دعا السالجقة الى محاربتيـ عندما بدأ خطرىـ 
الف صميبي  25ـ نحكىا بجيش يتألف مف 1096إذ زحف الصميبييف سنة  نيقيويؤثر عمى مدينة 

قة ىاجمكىـ بغتة كاكقعكا بيـ ىزيمة كبيرة كلـ ينجح مف الصميبييف سكػ ثالثة االؼ اال اف السالج
صميبي ىربكا بإتجاه القسطنطينية كظمكا تحت حماية االمبراطكر البيزنطي كبيذا تككف ىذه الحممة 

 التي قادىا بطرس الناسؾ ك كلتر المفمس قد فشمت في تحقيق أىدافيا.

 االمراء حممة-ب

مة التي قادىا عدد مف االمراء لكل منيـ جنده كاتباعو كلكل منيـ سياستو كىي كىي تمؾ الحم
بحق تعد مجمكعة مف التكتالت العسكرية لكل منيا طمكحاتيا كقد تـ االعداد لمحممة في نفس 

 الكقت الذؼ تـ فيو االعداد لحممة الشعكب اما اىـ المجمكعات التي الفتيا الحممة ىي

 )المجمكعة األكلى(

ت بقيادة جكف افرؼ كاخيو بمدكيف كعدد اخر مف االمراء كىي اكؿ مجمكعة نظامية ككان
ـ كعقد جكف افرؼ اتفاؽ 1096/ق490نطية في ذؼ الحجة مف سنة كصمت الى حدكد الدكلة البيز 

مع االمبراطكر البيزنطي نص عمى اف يمتـز جكف افرؼ بمنع اتباعو مف التعدؼ عمى السكاف 
كا عمميات السمب كالنيب داخل األراضي البيزنطية كبالمقابل تعيد المحمييف كاف ال يمارس

ـ 1097االمبراطكر بإمداد الحممة كتمكينيا حتى يصمكا الى ساحة المعركة. كفي نيساف مف سنة 
 امر االمبراطكر بتعبيرىـ الى الشاطئ االسيكؼ كاستقركا بإنتظار المجاميع األخرػ.

 )المجمكعة الثانية(

المبراطكر )بكىمند المتكدماني( كابف اختو األمير تنكرد كعدد مف االمراء فكانت بقيادة ا
ـ الى القسطنطينية كدخل 1097النكرماف الذيف خرجكا مف جنكب إيطاليا كصقمية ككصمت في 

قائدىـ في طاعة االمبراطكر البيزنطي كتـ تعبيرىـ الى الجانب االسيكؼ كاستتركا مع المجمكعة 
 األكلى.

 لثالثة()المجمكعة ا 
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بقيادة ريمكف الرابع فما اف كصمت الى القسطنطينية حتى اقسـ قائدىـ بيميف الطاعة 
 لالمبراطكر البيزنطي.

 )المجمكعة الرابعة(

كعبر المضيق الى اسيا  لإلمبراطكربزعامة األمير ركبرت كليـ الفاتح الذؼ اعمف الطاعة 
عاصمة سالجقة الرـك كالمالحع اف ىذه الحممة  نيقيوالصغرػ لاللتحاؽ ببقية المجاميع لمياجمة 

ضمت امراء متعدديف كاف لكل منيـ طمكحات كاطماع محددة كعدـ كجكد قائد اعمى ليذه الحممة 
حتى بدت مفككة كثارت ركح االنقساـ بيف الصميبييف كقد استغل االمبراطكر البيزنطي ىذه 

ه المجاميع نص عمى إعادة األراضي التي النزاعات كتعدد الزعامات الى عقد اتفاؽ مع رؤساء ىذ
كاف السالجقة قد استكلكا عمييا مف البيزنطييف ثـ اندفعت الجمكع الصميبية بأتجاه بالد الشاـ 
منطمقة مف مدينة )ازمير( ثـ لحق بيـ بطرس الناسؾ بمف بقي معو مف حممة الشعكب كاتفق 

ير السمجكقي قمج أرسالف الذؼ كاف عاصمة السالجقة كمقر األم نيقيوالصميبيكف عمى مياجمة 
غائب عنيا فشددكا عمييا الحصار كلما ضاؽ االمر بسكانيا ارسمكا الى االمبراطكر البيزنطي 
ككمنيف سرًا يدعكنو ألستالـ المدينة شريطة اف يسمح ليـ بالخركج مع نسائيـ كاطفاليـ كممتمكاتيـ 

اكؿ  نيقيوـ كبيذا تككف مدينة 1097/ق490ـ المدينة الى نفكذه سنة فأجابيـ االمبراطكر كض
كانقسمكا الى قسميف بغية اجتياح األراضي التي اماميـ  نيقيومدينة تسقط ثـ سار الصميبيكف مف 

( كاشتبككا مع قمج أرسالف ثـ ساركا فدخل الصميبييف مدينة )قكلية(  عمى اف يمتقكا عند )ضكرليـك
داعت المدف الكاحدة بعد األخرػ حتى كصمكا الى التي تخمى عنيا السالجقة ثـ مدينة )ىرقمة( ثـ ت

يد االميال  طرطكس كضمكا كل مف )الرىا كانطاكية( الى نفكذىـ بعد اف استخمصكىا مف
 ـ.1097/ق490السمجكقي سنة 
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 : األكلى الصميبية الحممة

= ىػ488  القعدة ذؼ مف 26) في الفرنسية مكنت مدينة في مثيرة خطبة الثاني أكرباف البابا ألقى
 كانت بل اإلصالح، إلى دعكة أك مكعظة الخطبة تمؾ تكف كلـ ،(ـ1095 نكفمبر مف 27

ثارة تحريًضا  أرض عمى كاالستيالء كالنيب، لمسمب كدعكة األكركبييف، نفكس في كالطمع لمحقد كا 
 الحممة في المتطكعيف كمّنى المسمميف، مف المقدس بيت استرداد بكجكب طالب حيث اآلخريف؛

 .القتاؿ ساحة في ماتكا إف الذنكب كبغفراف الدنيا، في أفضل بحياة

 العالـ؛ شيدىما عيديف بيف فاصمة كنقطة الصميبية، الحركب النطالؽ بداية الخطبة ىذه ككانت
 إلثارة أكركبا جابكا الذيف بالدعاة متأثرة الشعب، مف الدنيا الطبقات الدعكة ليذه استجاب حيث
 مف جحافل لو فاستجاب الدعاة، ىؤالء أبرز الناسؾ بطرس ككاف الدينية، كحميتيـ الناس، حماس
 في كشاركو كبيانو، لسانو بفصاحة متأثريف كالمصكص، الطرؽ  كقطاع كالرعاع، كالفالحيف العامة
 الناعمة بالحياة نفسيا تمني كىي الجمكع، ىذه كخرجت ،”المفمس كالتر“ اسمو آخر داعية ذلؾ

 .الرعاع بحممة التاريخ في الحممة ىذه كعرفت الكفير، كالخير

 األعراض، عمى كاعتداء كقتل كنيب سمب مف المكبقات كل سيرىا في الحممة ىذه كارتكبت
 إلى البيزنطي اإلمبراطكر فسارع القسطنطينية، أبكاب إلى كصمت حتى الراىبات، بعض كاغتصاب

 ىذه السالجقة كقابل شركرىـ، مف كتخمص الصغرػ، آسيا إلى البسفكر مضيق عبر نقميـ
 .قاسية ىزيمة بيـ كأكقعكا الجحافل

 

 األكلى الصميبية الحممة

 التي المنظمة الصميبية الحمالت دكر جاء الصميبية، الشعبية الحمالت بو ُمنيت الذؼ الفشل كبعد
 21) يـك حدد قد أكرباف البابا ككاف كالعتاد، كالسالح بالمؤف  كالمزكدة كاألمراء، الفرساف عمييا يقـك

 مكاًنا القسطنطينية كاختار الحممة، لرحيل مكعًدا( ـ1096 أغسطس مف 15= ىػ 489 شعباف
 .الصميبية الجيكش لتجمع
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 البكيكني، ”فرؼ  جكدؼ“ بقيادة منيا كاحدة جماعات، أربع مف األكلى الصميبية الحممة كتألفت
 ”ركبرت“ بقيادة كالرابعة المكثرنجي، ”ريمكند“ بقيادة كالثالثة النكرماندؼ، ”بكىيمكند“ بقيادة كالثانية

 .النكرماندؼ

 

 لو، فاستجابكا لو التبعية كا عالف بالكالء لو يقسمكا أف إمبراطكرىا منيـ طمب القسطنطينية بمغكا كلما
 كل لدكلتو سيردكف  بأنيـ البيزنطي لإلمبراطكر كتعيدكا ألسنتيـ، بو نطقت فيما صادقيف يككنكا كلـ

 يقدـ أف اإلمبراطكر كتعيد المسمميف، مف عمييا االستيالء مف يتمكنكف  التي البيزنطية، األراضي
 .أىدافيـ تحقيق أجل مف كالمساعدة العكف  يد ليـ

 

 نيقية سقكط

 

 اإلمبراطكر بصر تحت أسبكعيف البيزنطية العاصمة في الجرارة بجحافميـ الصميبيكف  قضى أف بعد
 بطرس قادىا التي الرعاع حممة مف بقي ما بيـ كالتحـ الصغرػ، آسيا إلى قكاتيـ عبرت كرعايتو،
 .شخص بمميكف  المؤرخكف  قدره الجند مف ضخـ عدد ليـ فاجتمع الناسؾ

 كضربكا ،”أرسالف قمج“ السمجكقي األمير حاضرة نيقية، مدينة إلى اليائمة الجحافل تمؾ كتحركت
 رجب 3) في سقطت ثـ اليائل، العدد ىذا أماـ يكًما عشريف المدينة فصمدت شديًدا، حصاًرا حكليا
 األكلى، البربرية حممتيـ في لمصميبييف انتصار أكؿ ىذا ككاف( ـ1097 يكنيك مف 26= ىػ490
 الجند كصكؿ كنشط كالسركر، الفرح عـ حتى أكركبا إلى النصر ىذا أنباء تصل كادت كما

 .الحممة إلى كاإلمدادات

 ىذا مف كقكػ  أنفسيـ، في ثقتيـ كارتفاع الصميبييف، حماس ازدياد في عظيـ أثر النصر ليذا ككاف
 المدينة يأخذكف  زحفيـ، الصميبيكف  كتابع( ضكرليـك) في السالجقة عمى حققكه ثاف نصر اإلحساس

 .كميا الصغرػ  آسيا بالد إخضاع مف تمكنكا حتى األخرػ، بعد
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 الشاـ إلى الزحف

 اضطرب حتى الغزك ىذه أنباء تصل كادت كما الشاـ، بالد إلى الصميبيكف  تقدـ ذلؾ بعد
 عمى ظمكا مكاجيتو في يكحدىـ أف مف كبدالً  عظيـ، خطر أماـ أنيـ كأحسكا الشاـ، في المسممكف 
 بقكاتو ”جكدفرؼ “ أخك ”بمدكيف“ انفصل إنطاكية إلى الطريق كفي المكاجية، عف عاجزيف عداكتيـ،

 كاستكلى الرىا، إمارة إلى كاتجو ،(ـ1098 مارس= ىػ491 اآلخر ربيع) في الصميبي الجيش عف
 حققو، بما فرًحا بمدكيف كقبع العربي، الشرؽ  في صميبية إمارة أكؿ بيا كأسس غادرة، بطريقة عمييا
 .الحممة جيش بمساعدة ييتـ يعد كلـ

 القعدة ذؼ مف 12) في حصارا المدينة عمى فرضت بمغتيا كلما إنطاكية، إلى الحممة ككاصمت
 الدفاع في حسًنا بالء أىميا كأبمى المحاصرة، المدينة كثبتت( ـ1097 أكتكبر مف 21= ىػ490
 مف كبدال المدينة، نجدة لمفاطمييف يمكف ككاف أشير، تسعة بمغ حتى المدينة حصار كطاؿ عنيا،
 كالنفكذ األرض اقتساـ عمى معيـ التفاىـ كحاكلكا بالصميبييف، اتصمكا أىميا مساعدة في يفكركا أف

 إنطاكية بسقكط الحصار كانتيى المناطق، تمؾ يحكمكف  كانكا الذيف السالجقة األتراؾ حساب عمى
 كتأسيس المدينة، عمى باالستيالء النكرماندؼ بكىيمكند كقياـ( ـ1098 يكنيك= ىػ491 رجب) في

 .الشرؽ  في الثانية الصميبية اإلمارة

 

 المقدس بيت مدينة أبكاب عمى

 في شيًرا عشر خمسة نحك مكثكا أف بعد المقدس بيت نحك الصميبييف جمكع باقي تحركت ثـ
 بيت إلى الطريق كفي كالقرػ، المدف مف كثير احتالؿ في خالليا نجحكا الشاـ، بالد شمالي
 يكتفكا كلـ السالمة مؤثريف الصميبييف، طاعة في يدخمكف  المسمميف الحكاـ بعض كاف المقدس
 الساحمية المدف سقكط كتكالى ليـ، كالمساعدة العكف  بتقديـ الصميبييف شركط عمى نزلكا بل بذلؾ
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 مف 7= ىػ492 رجب مف 15) في المقدس بيت أسكار بمغكا حتى الصميبييف أيدؼ في كغيرىا
 (ـ1099 يكنيك

 لمكاجية استعداده اتخذ قد الفاطمية الدكلة قبل مف المقدس بيت حاكـ ”الدكلة افتخار“ ككاف
 لشعكره المسيحييف مف بالمدينة مف جميع كطرد المياه، مكارد كقطع المياه آبار فسمـ الصميبييف،

 .المدينة استحكامات كقكػ  معيـ، كتعاطفيـ الصميبي، اليجـك أثناء كجكدىـ بخطكرة

 نحك مف يقرب ما كظمت ألًفا، بأربعيف تقدر المقدسة المدينة تحاصر التي الصميبييف قكات كانت
 غاية في الجند ككاف الحصينة، المدينة أسكار عمى المرتقب ىجكميا تشف أف قبل أياـ خمسة
 رجب 20) المكافق اإلثنيف يكـ في كاسًحا ىجكًما فشنكا المدينة، إلسقاط كالحماسة الشكؽ 
 الشمالية، المدينة ألسكار الخارجية التحصينات إثره عمى انيارت( ـ1099 يكنيك مف 12= ىػ492
 في المشتعل الحماس كقتمت الضارؼ، اليجـك شمتأف كشجاعتيـ الفاطمية الحامية رجاؿ ثبات لكف

 .القتاؿ مف ساعات بعد الصميبية القكات فتراجعت الصميبييف، نفكس

 تشف أف الفاطمية لمحامية يمكف ككاف المؤف، كقمة العطش يعانكف  فيـ سيئا، الصميبيف مكقف كاف
 عمييـ، كتقضي شأفتيـ فتستأصل اإلنياؾ، مف الحالة ىذه في كىـ الصميبييف عمى مضاًدا ىجكًما
 ىذه في كىـ االستمرار عمى الصميبييف قدرة كعدـ أسكارىا، مناعة في منيا ثقة تفعل لـ لكنيا
 .الحالة

 بالمؤف  الصميبييف كتمد عمييا، كتستكلي يافا إلى جنكه مف حربية سفف تصل أف األقدار شاءت ثـ
 السحر فعل النجدة ليذه ككاف الحصار، كأبراج آالت لصناعة الالزمة كالمكاد كاألسمحة كاإلمدادات

 .النصر في كطمعكا قمكبيـ، كثبتت عزائميـ فقكيت الصميبييف نفكس في

 

 المدينة اقتحاـ

 دؾ آالت كمعيا خشبية أبراج صناعة في نجحكا أف بعد المدينة أسكار لمياجمة الصميبيكف  تأىب
 عمى أسفل مف البرج تدفع لفرؽ  األكؿ: طكابق ثالثة مف تتككف  األبراج تمؾ ككانت األسكار،
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 كصل ما باليجـك اإلسراع مف كعّجل.. السياـ لرماة كالثالث لمفرساف، مخصص كالثاني عجالت،
 جيش رأس عمى مصر مف طريقو في الجمالي األفضل الفاطمي الكزير أف مف الصميبييف إلى

 .المقدس بيت مدينة إلنقاذ ضخـ

 

 ىناؾ يكف كلـ الجديدة، بأبراجيـ لمياجمتيا المدينة عف دفاًعا األماكف أضعف الصميبيكف  اختار
 الشمالي السكر مف الشرقي القطاع إلى صييكف  جبل بيف المحصكر الشرقي الجزء مف أضعف
 .لممدينة الشمالي السكر إلى أبراجيـ الصميبيكف  كحرؾ ارتقاؤه، يسيل منخفًضا ككاف

 الصميبيكف  شف( ـ1099 يكليك مف 13= ىػ 492 شعباف مف 21) المكافق األربعاء مساء كفي
 باب عند الكاقع السكر مف اقترب الذؼ البرج حرؽ  في ”الدكلة افتخار“ كنجح حاسما، ىجكما

 االنسحاب سكػ  بيا منكا التي كالخسائر المستميت الدفاع ىذا إزاء الصميبيكف  يممؾ كلـ صييكف،
 .الشديد القتاؿ مف يكـ بعد

 عمييا كاالستيالء المدينة، القتحاـ نفكسيـ في الحماسة كأكقد إصراًرا، الصميبييف زاد الفشل ىذا لكف
 مف 15= ىػ492 شعباف مف 23) المكافق الجمعة يـك فجر ضارًيا ىجكًما فشنكا الثمف، كاف ميما
نزاؿ بالسكر، االلتصاؽ مف ليـ المتبقي البرج تمكف حتى متكافئا القتاؿ كاستمر ،(ـ1099 يكليك  كا 
 جزء عمى كاستكلكا الجنكد خاللو فعبر السكر، كأعمى البرج قمة بيف يصل الذؼ المتحرؾ الجسر

 ككلت المدينة، إلى االندفاع في المياجميف مف كبير عدد كنجح لممدينة، الشمالي السكر مف
 كاحتمكا األقصى، كالمسجد الصخرة قبة تكجد حيث الشريف الحـر نحك األدبار الفاطمية الحامية
 .عاًما أربعيف مف أكثر داـ حصار بعد الصميبييف أيدؼ في المدينة سقطت كبذلؾ بيما،

 

 المقدس بيت في الصميبييف جرائـ
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 العزؿ دماء سفؾ في كالرغبة البطش ركح تممكتيـ المقدسة المدينة الصميبيكف  دخل أف كبعد
 تسمـ كلـ كأطفاؿ، كنساء رجاؿ مف يقابميـ مف كل يذبحكف  المدينة شكارع في فانطمقكا األبرياء،
 .المدينة فيو دخمكا الذؼ اليـك طيمة ذلؾ كاستمر الكحشية، اعتداءاتيـ مف اآلمنة المنازؿ

 بحـر احتمكا الذيف المسمميف فقتمكا مذابحيـ اليمج الصميبيكف  استكمل التالي اليكـ صباح كفي
 فذبحكىـ معيـ، عيده يراعكا فمـ حياتيـ، عمى أمنيـ قد الحممة قادة أحد ككاف األقصى، المسجد
 فارقكا ممف كزىادىـ كعبادىـ كعممائيـ المسمميف أئمة مف كبيرة جماعة منيـ ألًفا، سبعيف ككانكا

 .الشريف المكضع ىذا في كأقامكا األكطاف

 مؤرخ فذكر الصميبيكف، عميو أقدـ الذؼ البربرؼ  السمكؾ ببشاعة الصميبية الحمالت مؤرخك كيعترؼ
 غداة المعبد ساحة لزيارة تكجو عندما أنو ،”أجيل أكؼ ريمكند“ كىك المذابح ىذه شيد ممف صميبي

 القتمى دماء كأف بالغة، بصعكبة إال القتمى أشالء كسط طريقو يشق أف يستطع لـ المذبحة تمؾ
 .ركبتيو بمغت

 استنكر كال الميـ فما ديف، مف رادع أك خمق مف كازع دكف  فعمكا بما يفتخركف  البابا إلى ككتبكا
 !فعمتيـ

 الصميبييف مف المزيد إلى يتطمعكف  كراحكا المقدسة، المدينة عمى حاكًما جكدفرؼ  الصميبيكف  كاختار
 .الكاثكليكية بالصبغة البمد كصبغكا ركمانية، بطريركية كأقامكا أكركبا، مف الجدد

 سنة رجب مف 27) في األيكبي الديف صالح حررىا حتى أسيرة المقدس بيت مدينة كظمت
 فعمو عما تماًما يختمف فاتًحا المدينة دخل حيف سمككو ككاف ،(ـ 1187 أكتكبر مف 29= ىػ583

 .لمدماء كسفؾ كحشية مف الصميبيكف 
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 :الدراسة مصادر مف

= ىػ1419) القاىرة ػ ىجر دار ػ التركي المحسف عبد بف هللا عبد تحقيق ػ كالنياية البداية: كثير ابف
 (.ـ1998

 (.ـ1966= ىػ1386) ػ بيركت ػ صادر دار ػ التاريخ في الكامل: األثير ابف

 .ـ1982 ػ القاىرة ػ المصرية األنجمك مكتبة ػ الصميبية الحركة: عاشكر الفتاح عبد سعيد

 بيركت ػ الرسالة مؤسسة ػ الصميبية الحركب في المسمميف جياد: عاشكر دمحم حماد فايد
 (.ـ1985= ىػ1405)

 ػ اإلسكندرية ػ الدعكة دار ػ اإلسالمي العالـ عمى الصميبي العدكاف:  نكار دمحم الديف صالح
 .ـ1993
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 الثانية الصميبية الحممة

 1145 عاـ إلييا ُدعي أكركبا، مف تنطمق رئيسية صميبية حممة ثاني كانت الثانية الصميبية الحممة
 مممكة أكؿ( إديسا) الرىا كانت حيث. سبق الذؼ العاـ في الرىا مممكة سقكط عمى فعل كرد

. كذلؾ تسقط مممكة أكؿ ككانت( 1099 - 1096) األكلى الصميبية الحممة خالؿ تقاـ صميبية
 لكيس كىـ أكركبا، ممكؾ يقكدىا حممة أكؿ ككانت الثالث، إيجكنيكس البابا الثانية الحممة إلى دعا

 تحركت. البارزيف أكركبا نبالء مف عدد كبمساعدة ألمانيا، ممؾ الثالث كككنراد فرنسا، ممؾ السابع
 األكؿ مانكيل البيزنطي اإلمبراطكر الشيء بعض كأخرىـ أكركبا، في حدة عمى كل الممكيف جيكش

 يد عمى الجيشيف كال ُىـز األناضكؿ، مف البيزنطية المناطق الجيكش عبكر كبعد ككمننكس؛
 ،1148عاـ القدس إلى جيكشيما كشراذـ كككنراد لكيس مف كل ككصل. حدة عمى كل السالجقة،

 .دمشق عمى باليجـك سيئة ككنيا أثبتت نصيحة إتبعكا كىناؾ

 كأدت. اإلسالمية لمدكيالت كنصرا لمصميبييف، ذريعا فشال الشرؽ  إلى الثانية الصميبية الحممة كانت
 .عشر الثاني القرف  نياية في الثالثة الصميبية الحممة كقياـ القدس سقكط إلى نتائجيا
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 قاـ حيث المتكسط، البحر مف اآلخر الجانب عمى الحممة تمؾ في الكحيد الصميبي النصر كاف
 في كساعدكا لشبكنة، قرب مصادفة بالتكقف بالسفف لمبحر عبكرىـ أثناء اإلنجميز الصميبيكف 
 الصميبية الحمالت أكلى كانت الشرقية، أكركبا في األثناء، تمؾ كفي. 1147 عاـ عمييا السيطرة
 .لقركف  ذلؾ بعد الحمالت تمؾ كاستمرت بدأت، قد لممسيحية الكثنية القبائل لتحكيل الشمالية

 ثالثة الشرؽ  في أصبح 1101 عاـ الصغيرة الصميبية كالحممة األكلى، الصميبية الحممة بعد
 في رابعة تأسست 1109 كعاـ كالرىا، إنطاكية الالتينية، القدس مممكة: صميبية ممالؾ أك دكيالت
 كبذا سكانا؛ كاألقل األضعف كانت كما لمبقية، نسبة الشماؿ أقصى في تقع الرىا كانت. طرابمس
، كالدانشمنديكف  األرتقييف مف المجاكرة اإلسالمية الدكيالت مف المتكررة لميجمات ىدفا كانت

 ككنتا الحقا سيصبح الذؼ ككرتينيا مف جكسميف ُأسر كما الثاني بمدكيف الككنت كُأسر. كالسالجقة
. 1122 عاـ أخرػ  مرة كجكسميف بمدكيف ُأسر كما. 1104 عاـ حراف معركة في ىزيمتيـ بعد

 اف إال ،1125 عاـ Battle of Azaz معركة مف ما حد إلى تعافت الرىا أف مف كبالرغـ
 مع لمتحالف فإضطر الثاني جكسميف خميفتو أما. 1131 عاـ المعارؾ في قتل جكسميف

 الثاني يكحنا البيزنطي اإلمبراطكر مف كل تكفي ،1143 كفي كلكف،. البيزنطية اإلمبراطكرية
مارة طرابمس مممكة مع جكسميف تخاصـ كما. آنجك مف فكلؾ القدس كممؾ ككمنينكس  إنطاكية، كا 

 .أقكياء حمفاء دكف  الرىا تاركا

. 1128 عاـ سيطرتو مناطق إلى حمب بضـ المكصل حاكـ زنكي الديف عماد قاـ األثناء، تمؾ في
. كدمشق المكصل حكاـ بيف عمييا قائما التنافس ككانت سكريا، في لمسيطرة مفتاح حمب كانت
. 1129 عاـ أسكارىا خارج بمدكيف فيـز دمشق؛ إلى الثاني بمدكيف كالممؾ زنكي مف كل فالتفت
 ك 1139 في المدينة زنكي حاصر عندما فكلؾ الممؾ مع الحقا البكريكف  دمشق حكاـ فتحالف
 .منقذ بف اسامة المؤرخ التحالف تفاصيل يفاكض ككاف ،1140

 ليدعـ الرىا مف تقريبا جيشو بكامل كتحرؾ األرتقييف مع الثاني جكسميف تحالف ،1144 أكاخر في
 عاـ فكلؾ مكت مف منتفعا زنكي فقاـ حمب، ضد أرسالف قره الديف فخر األرتقييف ساللة حاكـ

. 1144 عاـ ديسمبر 24 في شير بعد يديو بيف فسقطت الرىا، لحصار شماال باإلسراع 1143
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 الصميبية، المممكة ليساعدكا القدس مف كغيرىـ ميمي مف كفيميب ىيرجيس مف مانسيس ُارسل
 جنكب بشير تل مف دكيمتو مف الباقية البقية يحكـ الثاني جكسميف كاستمر. متأخريف كصمكا كلكنيـ
 الذؼ زنكي أما. لمبيزنطييف بيع أك ممكو مف بقي ما سقط فشيئا شيئا كلكف. الحالية تركيا شرؽ 
 ما عمى ىجـك في ينطمق لـ فأنو. المنصكر كالممؾ العقيدة كحامي كعرضيا البالد طكؿ في ُمدح
 عمى أجبرتو المكصل في فاألحداث. الصميبيكف  يخشى كاف كما انطاكية أك الرىا مناطق مف بقي

 كخمفو 1146 عاـ العبيد أحد يد عمى إغتيل كلكنو عينيو، نصب دمشق كضع أخرػ  كمرة. العكدة
 الديف نكر كلكف زنكي، إغتياؿ بعد الرىا إستعادة جكسميف حاكؿ. زنكي الديف نكر إبنو حمب في

 .1146 نكفمبر في ىزمو

 

 الغرب في الفعل ردكد

 كبعدىا ،1145 بدايات في المسيحييف الحجاج يد عمى بداية أكركبا إلى الرىا سقكط أنباء كصمت
 الذؼ ىك إنطاكية في جبمة دكقية مف ىيك األسقف ككاف. كأرمينيا القدس ، أنطاكية مف بمبعكثيف
 ذاؾ مف ديسمبر 1 في باباكيا مرسكما أصدر كالذؼ. الثالث أيكجينيكس البابا إلى الخبر أكصل
 شرقي، مسيحي ممؾ عف البابا ىيك األسقف أخبر كما. ثانية صميبية حممة إلى فيو يدعك العاـ،
 يذكر كثيقة أكؿ ىذا ككاف: الشرؽ  في الصميبية الدكيالت سينجد انو األسقف يأمل كاف ، كالذؼ
 مع كلكف فيتربك، منطقة في كعاش ركما، عمى سمطة لو يكف لـ أيكجينيكس. يكحنا القس فييا
. األكلى الحممة مف أكبر بشكل مركزؼ  بشكل إدارتيا كتـ تنظيما أكثر الثانية الحممة كانت ذلؾ،
 خط ككاف. أكركبا ممكؾ أقكػ  قبل مف الجيكش كقيدت محدديف، كاعظيف عمى يكافق البابا كاف
 السابع لكيس الممؾ ككاف. التخطيطات ىذه إغفاؿ تـ البداية في. مسبقا مخططا الجيكش مسير
 في لمجمسو أعمنو الذؼ األمر الباباكية، عف مستقل بشكل جديدة صميبية لحممة يخطط فرنسا ممؾ
 رئيس فإف األحكاؿ كل كفي! بعد لكيس إلى كصل قد يكف لـ المرسـك لعل كلكف. الميالد عيد
 كميرفك، مف برنارد لكيس فإستشار. لكيس خطط صف في يككنكا لـ آخركف  كنبالء سكجر الدير
 كأصبح شؾ، بال المرسـك بشأف يعرؼ لكيس أصبح كىنا. أيكجينيكس البابا إلى كجيو بدكره كالذؼ
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 خّكؿ ك ،1146 مارس 1 في المرسـك إصدار إعادة تـ. لكيس لحممة متحمسا داعما أيكجينيكس
 .فرنسا أنحاء في الخبر كينشر يعع أف كميرفك مف برنارد أيكجينيكس البابا

 

 عاـ في كاف الذؼ التعاطف كذاؾ الفترة تمؾ في يبدك ما عمى الحممة مع تعاطف ىناؾ يكف لـ
حتراما شيرة المسيحية الشخصيات أكثر أحد برنارد، سانت كلكف. 1096 ك 1095  ذلؾ في كا 
 بالنعمة كالفكز الخطايا لمحك كسيمة المقدسة الحرب لككف  كنّظر التعاطف ىذا أكجد الزماف،
 كالـ ففعل. فيزييميو في سيل في كبير لحشد برنارد كعع لكيس، كبكجكد مارس، 31 في. كالبركة
 يصيحيكف  الرجاؿ فقاـ الجماىير، في فعمو البميغ كالخطيب الجيبذ المعمـ كىك المعسكؿ برنارد

 برنارد مف كاف فما لمجماىير، صمباف لصنع يكف لـ القماش اف كيركػ !" بالصمباف إلينا الصمباف،"
 األكلى الصميبية الحممة خالؼ كعمى. الصمباف مف المزيد منو ليصنع الرىباني لباسو مّزؽ  أف إال
 أكيتيف، مف كإليانكر كذلؾ اإلقطاعية، كالعائالت النبيمة الطبقة إلييا جذبت الصميبية المغامرة فإف

 المستقبمي؛ شامبانيا كككنت شمبانيا، مف األكؿ ىنرؼ  الفالندرز؛ ككنت ألزاس، مف ثييرؼ  ؛ الممكة
 إيرؿ كيرني، مف كلياـ كليـ نيفرز؛ مف الثاني كلياـ تكلكز، مف ألبانز األكؿ، ركبرت لكيس؛ أخك

 كلكف. كاألساقفة األراضي كمالؾ النبالء مف آخر كعدد لكزياف؛ دؼ السابع ىيك الثالث، سكريي
 تكممت، فمي، فتحت" أياـ بعدة العظة بعد لمبابا برنارد سانت ككتب. العامة مف جاء األكبر الدعـ
 تجد ما كنادرا. ميجكرة أمست كالمدف القرػ . الماالنياية إلى الصميبييف أعداد تضاعفت لحظة كفي
 ".الحياة قيد عمى زالكا ما أزكاجيف أرامل ترػ  مكاف كل كفي نساء، سبع لكل رجال

 

 الرحمة مسار يكضع كاف الفترة تمؾ في التحضيرات تتـ كاف عاـ، بعد الحممة تنطمق اف تقرر قد
 الصميبية الجيكش ستمر الذيف الحكاـ مف كالدعـ المكافقة كأيكجينيكس لكيس تمقى. المقدس لألرض
 األكؿ مانكيل البيزنطي كاإلمبراطكر صقمية، مف الثاني ركبرت ىنغاريا، ممؾ غيزا: أراضييـ عبر

 جده طمب كما لو، الكالء يميف الصميبييكف  يقسـ أف أراد ككمنينكس اف بالرغـ ككمنينكس،
 .قبمو مف ذلؾ ككمنينكس األكؿ الكسيكس
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 الصميبية الحممة في ككما. كالفالندز المكريف بكرغكندؼ، في بالكعع برنارد إستمر األثناء، تمؾ في
 سيسترؼ  ألماني راىب فكاف الييكد؛ ضد مذابح إلى مقصكد غير كبشكل العظات أدت األكلى،
 يقكؿ فكاف. كسبير ككزمز ماينز، ككلكنيا، الرايف، منطقة في المذابح يميـ ركدكلف يدعى متعصب

 كماينز ككلكنيا كأساقفة برنارد. ماليا المقدسة األرض إلى الحممة في يشارككف  يككنكا لـ الييكد بأف
 ليعالج ألمانيا إلى الفالندرز مف برنارد سافر كىكذا اليجمات، لتمؾ عنيف كبشكل معارضيف كانكا

 برنارد كجد كلما. ركدكلف مف بدال يتبعكه بأف ركدكلف مستمعي برنارد أقنع عاـ كبشكل القضية،
 .ديره إلى كا عادتو إسكاتو إستطاع ، ماينز في ركدكلف

 أكيتاف مف إليانكر

 كلكف ،1146 عاـ مف نكفمبر في الثالث ككنراد لدػ برنارد كعع ألمانيا، في كجكده أثناء كفي
. كسكيسرا ألمانيا جنكب في لمكعع طريقو برنارد فإستكمل شخصيا، بالمشاركة إىتماما يبد لـ ككنراد
 ككنراد، كبكجكد عاطفية، نارية خطبة ألقى حيث شپيير، في تكقف ديسمبر، في عكدتو طريق كفي
" أفعمو؟ كلـ لؾ أفعمو أف يمكف كاف ماذا اإلنساف، أييا" اإلمبراطكر مخاطبا المسيح دكر برنارد أخذ
نضـ المقاكمة ككنراد يستطع فمـ  ضمنيـ مف كاإلقطاعييف، النبالء مف العديد كمعو لمحممة كا 

 لنصرة العامة مف حشكد إنضمت سابقا، فيزيمييو في حدث ككما. شكابيا دكؽ  ، الثاني فريدريؾ
 .الصميبية القضية

 كانت كالمسمميف اإلسباف بيف الحرب رحى اف كمع أيضا، إسبانيا في صميبية حممة البابا بارؾ
 لمصميبييف أعطاىا التي المباركة بذات كاستيل مف السابع ألفكنزك غمر فإنو. أمد منذ دائرة

 أرضيـ في يقاتمكا بأف اإلسباف شجع فإنو ،1095 عاـ الثالث أكرباف البابا فعل ككما. الفرنسييف
 اخرػ  كمدف جنكه بيزا، مارسيميا، عمى أشار كما. الشرؽ  إلى الصميبية لمحممة اإلنضماـ بدؿ

 سافكا مف الثالث كأماديكس اإليطالييف شجع اخرػ  مناطق في كلكنو. أيضا إسبانيا في بالقتاؿ
 إلى ليقف يبقى بأف آمال الحممة، في ككنراد يشارؾ اف أيكجينيكس يشأ كلـ. الشرؽ  إلى بالذىاب
 أراد لّما اإلشتراؾ مف يمنعو لـ كلكنو عميو، منافسكف  لو كاف التي البابكية بكرسي تمسكو في جانبو
 .لمحممة اإلنضماـ ككنراد
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 التحضيرات

. سمككيا عمييـ الطرؽ  أؼ لنقاش أيتكمبيو في الفرنسيكف  الصميبيكف  إجتمع ،1147 فبراير 16 في
 بيف بيف لمعداء كذلؾ المجرية، األراضي عبر برا التحرؾ عمى العـز عقدكا قد فكانكا األلماف أما

 مف العديد عارض. سياسية ناحية مف عممي غير بحرا العبكر كلككف  ، الثاني كركجر ككنراد
 سمعتيا كانت كالتي البيزنطية، األراضي عبر بيـ سيعبر الذؼ البرؼ، الطريق الفرنسييف النبالء
 ، ككنراد خطى الفرنسيكف  يتبع اف تقرر فأنو ذلؾ كمع. األكلى الصميبية الحممة أحداث مف تعاني

نطمقكا  رئيس إنتخاب كتـ. لمحممة اإلنضماـ كرفض باإلىانة، الثاني ركجر شعر. يكنيك 15 في كا 
 .الصميبية الحممة في الممؾ غياب أثناء كأكصياء نيفرز مف كلياـ كالككنت سكجار الدير

خذ إيبراخ، مف آدـ يد عمى الكعع إستمر ألمانيا، في  كفي. أيضا الصميب فرايسنگ مف أكتك كا 
. ماينز اسقف ىنرؼ، كصايو تحت فرانكفكرت في ممكا فريدرش إبف ككنراد، إنتخاب تـ مارس 13

 اإلجتماع ذلؾ أثناء كفي. القسطنطينية في الفرنسييف يمتقكا كاف ، مايك في لإلنطالؽ األلماف خطط
 اإلمبراطكرية شرؽ  شماؿ في تعيش التي السالفية لمقبائل الحممة فكرة آخركف  ألماف أمراء كّسع

. الحممة أيكجينيكس أكد ابريل 13 كفي. ضدىـ حممة بدء برنارد ليـ كسمح. المقدسة الركمانية
 الصميبية الحممة ميالد تاريخ 1147 عاـ كاف كبذلؾ. كفمسطيف إسبانيا في بالحمالت إياىا مقارنا
 .الكندية

 النكرمانييف، الفريزييف، الفممنكييف، مف مككنة. إنجمترا الفرؽ  أكلى غادرت مايك أكاسط في
 الحممة مف الجزء ىذا ممؾ أك أمير يقد لـ. األلماف الصميبييف كبعض االسكتمندييف اإلنجميز،
 كىناؾ يكنيك، في پكرتك إلى ىؤالء كصل. الفكضى كسط كانت الكقت ذلؾ في فإنجمترا الصميبية؛

 ىناؾ إلى تكجو قد البرتغاؿ مف أفكنسك الممؾ كاف حيث. لشبكنة إلى باإلستمرار األسقف أقنعيـ
 اف حيث الذىاب عمى الصميبييكف  فكافق. ىناؾ إلى متكجو صميبيا اسطكال بأف سمع لما سابقا
 حصار بدأ. أيضا ىناؾ المسمميف سيقاتمكف  ككانكا البابا، مف ُأقرت قد كانت إسبانيا في الحممة
ستمر يكليك أكؿ في لشبكنة  نيبكىا كالذيف الصميبييف، بيد المدينة سقطت عندما اكتكبر 24 حتى كا 
ستقر. أللفكنزك تسميميا قبل بالكامل  كتـ. حديثا عمييا المسيطر المدينة في الصميبييف بعض كا 
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 مف فبراير في الشرؽ  إلى طريقو أكمل االسطكؿ معظـ كلكف أسقفًا، ىاستنگز مف گمبرت إنتخاب
 كرامكف  قشتالة مف السابع ألفكنسك قيادة تحت اإلسباف قاـ تقريبا، الكقت ذات كفي. 1148
 كذلؾ سيطركا 1149 ك 1148 كفي. المرية عمى بالسيطرة كآخريف برشمكنة ككنت الرابع، بيرنگير
 .كالريدا فراگا تكرتكسا، عمى

 

 األلماف إنطالؽ

 .المجر في كجيشو الثالث ككنراد مسير

 ذلؾ رفض ككنراد أف إال. بسفنو بحراً  بنقميـ السابع كلكيس ككنراد عمى الثاني ركجر الممؾ عرض
 لعـ عدكاً  كاف ركجر لككف  نظراً  السابع لكيس رفض ككذلؾ الرجميف، بيف القديمة لمعداكة نظراً 
 البيزنطي اإلمبراطكر ككمننكس مانكيل ألف كنظراً  البرؼ  بالمسير أمره الثالث ككنراد حسـ. لكيس
 االتفاؽ كتـ األلمانية، القكات إلى ثيكدكيف كالكارديناؿ البابكؼ  المندكب انضـ. أختو تزكج قد كاف
 مارؾ شتاير دكؽ  الثالث أكتككار إلييـ انضـ كما. القسطنطينية في الفرنسية القكات مقابمة عمى
 نياية في األلماف رحمة لتبدأ. ليـ يتعرض أف دكف  أراضيو مف بالمركر المجر ممؾ كسمح فينا، في
 .1147 سنة مف مايك

 

 القسطنطينية إلى المسير

 بعض حسب األلماني الجيش تعداد كبمغ تذكر مشاكل أؼ دكف  المجر األلمانية الجيكش عبرت
 مف 100ك فارس ألف خمسكف  أنيا إلى أخرػ  مصادر كاشارت مقاتل ألف 20 إلى المصادر
 منو لتأخذ المجر في الثالث ككنراد إلى البيزنطية اإلمبراطكرية مف بعثة كصمت كقد. المشاة
 الجيكش كصكؿ كلدػ األلماف قبل مف اإلمبراطكرية إلى إساءات حدكث عدـ عمى كالقسـ المكاثيق

 عمى الدانكب نير عبر كتـ البمقاف في اإلمبراطكرية أراضي األلماف ليدخل البيزنطية، المناطق إلى
 تراقيا، مدينة في كخاصة مسيره أثناء النيب بعمميات األلماني الجيش قاـ كقد. البيزنطية السفف
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 لمجنكد قتل بعمميات المحمييف السكاف قاـ كما  عسكرياً  بالتدخل اإلمبراطكار اضطر مما
 مغادرة منذ البيزنطييف مع مناكشات ىناؾ كانت. النيب لعمميات كانتقاـ الطرقات في المخمكريف

 عدـ لضماف البيزنطية القكات إرساؿ كتـ. الطريق في القرػ  بنيب كقياميـ صكفيا األلماني الجيش
 بمكفديف قرب منضبطيف الغير األلماف بعض مع المناكشات بعض ىناؾ كاف كقد. مشاكل حدكث
 بعد فيما سيصبح كالذؼ ككنراد أخ ابف مع بركسكش البيزنطي القائد تعارؾ حيث كأدرنة،

 بداية في فيضاف في قتمكا األلماف الجنكد بعض اف بمة الطيف زاد كمما. األكؿ فريدريؾ اإلمبراطكر
 قصر في األمر بادء في ككنراد أقاـ القسطنطينية، إلى األلماف كصل سبتمبر، 10 كفي. سبتمبر
 قصر إلى لينتقل أيضًا، لمنيب القصر ىذا تعرض لكف القسنطينية، أسكار مف بالقرب فيمكباتيـ

،  البيزنطييف، مع المناكشات لتعكد. المحمييف السكاف ضد عنف أعماؿ جنكده كأرتكب بيكريديـك
 في سيعكد بأنو ألمح ككنراد أف حتى البيزنطي، كاإلمبراطكر األلماني الممؾ بيف العالقة كتتأـز
. الرجميف بيف العالقات تيدئة في دكراً  ككنراد شقيقة لعبت كقد. القسطنطينية لمحاصرة التالي العاـ
 في كالفرنسي األلماني الجيشيف التقاء خشية العبكر سرعة عمى األلماف يحث مانكيل ككاف

 الكاصميف الفرنسييف طالئع مع المناكشات بدأت كبالفعل. المدينة عمى السيئة كاآلثار القسنطينية
 الجنكد بعض بقاء مانكيل طمب كقد. بالتحرؾ كيبدأكا طمبو إلى األلماف ليذعف ة،القسنطيني إلى

 .ذلؾ رفض ككنراد لكف الصقمي الثاني ركجر مع مانكيل حرب في لممساعدة األلماف

 

 مانكيل أمده كبالفعل. لمطريق مرشديف مانكيل مف كطمب خمقدكف  مدينة باتجاه الثالث ككنراد تحرؾ
 أراضي ضمف يبقكف  كبذلؾ أنطاليا باتجاه الساحل طريق عبر بالتحرؾ كنصحو بالمرشديف

 قسـ قسميف، إلى الحممة بتقسيـ قاـ كىناؾ قكنية نحك كتحرؾ بذلؾ ككنراد يعبأ لـ. اإلمبراطكرية
.  (en)  ليككس نير عبر أنطاليا إلى يتحرؾ الحجاج معظـ معو يضـ فرايسنگ دكؽ  أكتك بقياد

 .األكلى الصميبية الحممة طريق نفس عبر البالد سيخترؽ  بقيادة اآلخر كالقسـ

 نير مف بالقرب ضكرليـ مدينة إلى كصمكا أياـ 10 كبعد أكتكبر 15 في نيقية مف األلماف خرج
 الرـك سالجقة فرساف مف كمتكررة سريعة بيجمات ليفاجؤا. المياه كنقص اإلرىاؽ اصابيـ كقد باثي
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. دكرياليكـ معركة في 1147 أكتكبر 25 في األلماني الجيش سحق لتـ مسعكد الديف ركف بقيادة
. نيقية إلى عائداً  جنكده مف تبقى مف مع المساء بحمكؿ الفرار كليكلكا جنكده أعشار تسعة إبادة ليتـ
 سكاحل نحك سكريا إلى جنكبا تحرؾ فإنو فريسينج، مف أكتك بقيادة الجيش، مف اآلخر القسـ أما

 .1148 أكائل في مشابو بشكل إبادتو كتـ المتكسط

 

 الفرنسييف إنطالؽ

 فرنسا مف السابع لكيس

 مف األكؿ رينك األلزاس، مف ثييرؼ  ، لكيس بقيادة يكليك في ميتز مف الفرنسيكف  الصميبييكف  إنطمق
 كغيرىـ، مكنتفيريو، مف الثالث كلياـ أكڤرجنيو، مف السابع كلياـ ساڤكا، مف الثالث أماديكس بار،
 مف ألفكنسك بقيادة پركڤانس مف قكة كقررت. كأكيتيف كبرگندؼ كبريتاني المكريف مف جيكش مع

 نكرماندؼ مف صميبييكف  لمكيس إنضـ كرمز كفي. بالبحر كالعبكر أغسطس حتى اإلنتظار تكلكز
نگمترة  مع إختمف لكيس اف بالرغـ عاـ، بشكل مشاكل كبدكف  ككنراد خطى عمى القكات سارت. كا 
 .لقكاتو باإلنضماـ غيزا عمى الخارجيف ألحد سمح لكيس أف غيزا إكتشف عندما غيزا ىنجاريا ممؾ

 الصميبية القكات تقدمكا الذيف المكريف صميبيك ككاف كذلؾ، متكترة البيزنطيف مع العالقة كانت
 األكلى المحادثات كمنذ. الطريق في إلتقكا التي المتأخرة األلمانية القكات ذيكؿ مع تناكشكا الفرنسية

 السمطاف مع كتحالف السالجقة مع خالفو فض مانكيل فإف مانكيل، البزنطي كالممؾ لكيس بيف
 البيزنطية العالقات مف أفضل كانت الفرنسية البيزنطية العالقات فإف ذلؾ مع كلكف مسعكد،
 مع إيمانكيل لتحالف الفرنسيكف  بعض غضب. القسطنطينية في ببذخ بمكيس كرحب ، األلمانية
 .ذلؾ مف منعيـ البابكؼ  الرسكؿ كلكف القسطنطينية، عمى لميجـك كدعكا السالجقة

 الطريق لسمككيـ القسطنطينية في لكيس إلى كمكنتفرات أكڤرنيو ساڤكا، مف الجيكش إنضمت عندما
 إلى البكسفكر عبر الجيش كامل شحف تـ دكرازك، إلى برنديزؼ  مف كعبكرىـ إيطاليا عبر البرؼ 
 عمى شجعتيـ قد قكنية سمطنة عاصمة عمى سيطركا األلماف بأف إشاعات ككاف. الصغرػ  آسيا
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 أية لألمبراطكر يعيدك بأف يقسمك أف الفرنسيكف  مف مانكيل فجعل طمعا، أك حسدا ربما العبكر
 دخل كبذا،. لمكيس بيزنطي عسكرؼ  دعـ أؼ مانكيل يقدـ لـ ذلؾ كمع عمييا، يسيطركف  أراضي

 .األكلى الصميبية الحممة جيكش عكس عمى بيزنطية، مساعدة دكف  آسيا الصميبييكف 

 

 في ككنراد جيش شراذـ ثـ شكابيا مف فريدرش بقيادة ألمانية مسمحة جمكع بشراذـ الفرنسيكف  إلتقى
نضـ نيقية،  البحر ساحل طكؿ عمى فرايسنگ مف أكتك مسير خط كتبعا. لكيس لقكات األلماف كا 

 يخططكف  األتراؾ اف أخبار كصمتيما حيث ديسمبر، في إفسكس إلى ككصال المتكسط، األبيض
 عمى لكيس قكات بيا قامت الذؼ كالنيب السمب يشكك رسكال مانكيل أرسل كما. عمييـ لميجـك
 الكقت ذات كفي. األتراؾ ضد سيساعدكنيـ البيزنطييف بأف ضماف ىناؾ يكف كلـ الطريق، طكؿ
 شخصيا ىناؾ مانكيل عاده حيث القسطنطينية، إلى كعاد بو ألـ لمرض الفراش طريح ككنراد سقط
 تجددت مانكيل مع المفاكضات إف بل خطرا، يشكل كال جيكش دكف  بو مرحب فيك ، بو كا ىتـ

 ىجـك مف لمتحذيرات إىتماما يعر فمـ لكيس أما صقمية، مممكة ضد المشتركة األعماؿ بخصكص
 .إفسس مف خارجا فإنطمق األتراؾ،

 حميف النصر كاف إفسس، خارج صغيرة معركة كفي كلكف اليجكـ، كقت ينتظركف  األتراؾ كاف
 سحق مف أياـ بعد ،1148 يناير أكائل في( تركيا) الميككس عمى الكديكيا فكصمكا. الفرنسييف

 قيادة تحت طالئع إنفصمت التقدـ، كبإستكماليـ. المنطقة ذات في فرايسنگ مف أكتك جيش
 طبقا نفسو، لكيس. األتراؾ قبل مف لكيس قكات حصار كتـ الجيش، بقية عف ساڤكا مف أماديكس
 أنفسيـ األتراؾ يزعج لـ. يعرفكه لـ أنيـ حيث األتراؾ، فتركو شجرة تسمق دكيل، مف أكدك لركاية

ستمر كاليجكـ، التقدـ بإستكماؿ  مف يناكشكنيـ األتراؾ كأستمر أداليا، نحك بالتحرؾ الفرنسيكف  كا 
 اف لكيس أراد. كلخيكليـ ألنفسيـ التمكف  مف الفرنسييف لمنع أيضا األراضي أحرقكا كما الخمف،
 نحك كاإلبحار البيزنطية البحرية أتاال مدينة في اسطكؿ يجمع اف كتقرر البرؼ، بالطريق يستمر
. تصل لـ بيا كعدكا التي السفف معظـ فإف العكاصف، بسبب شير لمدة تأخركا اف كبعد. إنطاكية
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 مدمر الجيش كاف. برا أنطاكية إلى ليسير الجيش بقي ترؾ بينما السفف، منو كالمقربكف  لكيس فأخذ
 .لممرض ضحية أك األتراؾ يد عمى إما تقريبا، كميا

 

 .أنطاكية في السابع بمكيس يرحب پكاتييو مف ريمكف 

 في تكفي سافكؼ  مف كأمادكس العكاصف؛ أخرتو أف بعد مارس، 19 في أنطاكية إلى لكيس كصل
 لكيس مف ريمكند تكقع. بمكيس إنطاكية صاحب ريمكند إليانكر عـ رحب. الرحمة أثناء قبرص

 حجو إنياء مفضال رفض لكيس كلكف حمب، بإتجاه لمتكسع كمعاكنتو األتراؾ ىـز في المساعدة
 لكف المككث، إلليانكر راؽ. الصميبية لمحممة العسكرؼ  البعد عمى التركيز مف بدال القدس إلى

. طرابمس إلى متجيا بسرعة إنطاكية لكيس فغادر. مساعدتو رفض إذا لكيس تطمق اف أراد عميا
 بفترة كبعدىا إبريل، أكائل في القدس إلى قكاتو كبقايا فرايسنگ مف أكتك كصل االثناء، تمؾ كفي

 تكقف الذؼ كاالسطكؿ. لإلنضاـ لكيس لدعكة فكلؾ القدس بطريرؾ كارسل ككنراد، كصل قصيرة
 مف ألفكنسك) جكرداف-ألفكنس قاده الذؼ البركفانسيكف  كصل كما كصل، الكقت لبعض لشبكنة في

 إبف يد عمى تسميمو تـ قد أنو الجائز كمف القدس، إلى طريقو في تكفي ذاتو ألفكنز(. تكلكز
 .المممكة في السياسية طمكحاتو مف يخشى كاف الذؼ طرابمس ممؾ الثاني ريمكند اخيو/اختو

 

 عكا مجمع

 ممؾ الثالث لبمدكيف المفضل اليدؼ دمشق، نحك بسرعة الصميبية الحممة تركيز تحكؿ القدس في
 لكيس، كصكؿ كلدػ. المغامرة ىذه في يشارؾ بأف ككنراد إقناع كتـ. الييكل كفرساف القدس

 ذلؾ كاف. يكنيك 24 في عكا في الالتينية القدس لمممكة العميا( المحكمة) الجمعية إجتمعت
 تاريخ في األخرػ ( المحكمة) الجمعية إجتماعات مف أؼ مف أكثر مشيكدا اإلجتماع
 األكؿ فريدريؾ المستقبمي كاإلمبراطكر شكابيا دكؽ  النمسا، مف الثاني ىنرؼ  أكتك، ككنراد،:كجكدىا
 إبف برتراند لكيس، المقدسة؛ الركمانية اإلمبراطكرية مكنتفرؼ  مف الثالث كليـ كمثل بربركسا،
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 الممؾ القدس كمف الفرنسييف؛ مثمكا كعممانيكف  كنسيكف  كآخركف  األلزاؾ، مف ثييرؼ  ألفكنزك،
 الييكمييف، الفرساف جمعية رئيس كراكف  مف ركبرت فكلؾ، البطريرؾ ميسمندا، كالممكة بمدكيف،
 مممكة قكات ضابط ىيرجيس ماناسيس. األكسبتالييف جمعية رئيس بركفينس دؼ بيك دؼ ريمكند
 بيف كانكا إبيميف مف باريساف ك ميمي مف فيميب تكركف، مف الثاني ىمفرؼ  الالتينية، القدس

 مف كاف السابقة الرىا دكيمة أك طرابمس انطاكية، مف أحد ال أف المالحع كمف. الحاضريف
 الباركنات بعض ديارىـ؛ إلى العكدة كأرادكا تـ قد حجيـ اف الفرنسييف بعض إعتبر! الحاضريف
 الزنكية االسرة ضد حمفائيـ دمشق، مياجمة الحكمة مف ليس انو أشاركا القدس مممكة في المقيميف

 تجمع يكليك كفي دمشق، مياجمة عمى كبمدكيف كلكيس ككنراد أصر(. زنكي الديف عماد إلى نسبة)
 .طبريا عند جيش

 

 

 دمشق حصار

 كصمكا. باألغذية مستمرا إمداد الغياط ليـ ستكفر حيث الغرب، مف دمشق مياجمة الصميبيكف  قرر
 كاف. الجيش مؤخرة يغطي ككنراد ثـ لكيس يتبعو الطميعة، في القدس مف بجيش يكليك 23 في

 الصميبييكف  نجح. الغياط عبر مستمر بشكل المتقدـ الجيش كىاجمكا لميجـك متحضركف  المسممكف 
 فرضكا المدينة ألسكار كبكصكليـ دمشق؛ إلى بردػ نير عبر المدافعيف كمالحقة طريقيـ بشق
 زنكي الديف نكر كمف حمب، حاكـ غازؼ  الديف سيف مف الدعـ دمشق تمنت. حصارا فكرا عمييا
 ىناؾ كاف. الصميبييف معسكر عمى فاشال ىجكما النكر الديف معيف الكزير كقاد المكصل، حاكـ

 قدما إذا الديف نكر أك الديف سيف يأمف يكف لـ النكر الديف فمعيف المعسكريف، كال في تضاربات
 اإلتفاؽ مف يتمكنكا لـ كالصميبييكف  إلييما، كيضماىا المدينة عمى سمطتيما يفرضا أال المساعدة

 إلى اإلنتقاؿ الصميبييكف  قرر يكليك 27 كفي. عمييا السيطرة تـ حاؿ في المدينة سيمتمؾ مف
 ايضا كلكف الغربية الناحية في تمؾ مف شدة أقل حمايتو كانت الذؼ لممدينة الشرقي الجانب

 العكدة المستحيل مف كأصبح فعال كصل قد الديف نكر كاف. كالماء الطعاـ مف بكثير أقل بإمدادات
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 إلى الجيش ببقية العكدة( الدمشقي الكزير مف برشكة لعمو) ككنراد فقرر. األقكػ  األكلى مكاقعيـ إلى
 .القدس

 

 النتائج

 عسقالف، عمى لميجـك جديدة خطة ككضعت. خيانتو تـ قد بانو الصميبييف مف طرؼ كل شعر
 فشل كلده الذؼ الثقة إنعداـ بسبب ىناؾ إلى دعـ أؼ يصمو لـ كلكف ىناؾ، إلى قكاتو ككنراد كأخذ

 القسطنطينية إلى ككنراد كعاد عسقالف، عمى السيطرة مغامرة عف التخمي كتـ. دمشق حصار
 مكقف يكف لـ أكركبا كفي. 1149 حتى القدس في لكيس بقي بينما مانكيل، مع حمفو لتطكير
 بينو الربط حل حاكؿ جديدة، صميبية لحممة لمدعكة محاكالتو فشمت كعندما مشرفاً  كميرفك مف برنارد
 .ـ1153 عاـ فمات بعدىا، طكيال يعمر كلـ ذريعا، فشال فشمت التي الثانية الصمبية الحممة كبيف

 دمشق عادت فما: الالتينية القدس مممكة عمى األمد طكيمة مدمرة آثارا الفاشل دمشق لحصار كاف
 فإنو الثالث بمدكيف أما. 1154 عاـ زنكي الديف لنكر المدينة تسميـ كتـ الصميبية، بالمممكة تثق

 التقدـ مف القدس تمكنت. الصراع جك في مصر أدخل مما ،1153 في عسقالف عمى سيطر
حتالؿ مصر بإتجاه  اإلمبراطكرية مع العالقات كلكف. 1160 سنكات في كجيزة لفترة القاىرة كا 
 الثانية الصميبية الحممة بعد شحيحا كاف الغرب مف المقدـ كالدعـ التقديرات أحسف في متكترة كانت
 مصر، عمى سمطانا الديف نكر ضباط أحد اخ إبف ، الديف صالح أصبح ،1171 كفي. السيئة
 كتكسع إليو القدس آلت 1187 كفي. تاـ بشكل الصميبيية المممكة كمحاصرا كسكريا مصر مكحدا
 لمحممة مميدا الصميبييف، مع عكاصميا تاركا الصميبية الممالؾ كل عمى سيطرتو ليبسط شماال

 .الثالثة الصميبية

 

 : المصادر
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/  بيركت العربية النيضة دار/العريني الباز السيد.د ترجمة/باركر أرنست/ الصميبية الحركب^ 
 74 صفحة

 الديف نكر ترجمة/رانسيماف ستيفف/المقدس بيت مممكة الثاني الجزء/الصميبية الحمالت تاريخ^ 
 300 صفحة/خميل

 في الصميبيكف / ^ 2000/الجامعية المعرفة دار/عمراف سعيد محمكد.د/الصميبية الحركب تاريخ^ 
 مكسكك التقدـ دار/ زابكرككؼ ميخائيل/الشرؽ 

 ^  خميل الديف نكر ترجمة/ رانسيماف ستيفف/  المقدس بيت مممكة 2ج الصميبية الحمالت تاريخ^ 

 غزكات عمى عربية نظرة^ رنسيماف ستيفف/المقدس بيت مممكة 2ج الصميبية الحمالت تاريخ^ 
 /لمكتاب العربية الدار/مكسى بف تيسير/الديف نكر كفاة حتى الصيبيبة الحركب بداية مف اإلفرنج

 

 

 

 

 

 

 (1192-1189) الثالثة الصميبية الحممة

 األراضي الستعادة األكركبييف القادة قبل مف محاكلة ىي الممكؾ، حممة باسـ أيضا كتعرؼ
 ىامة مدنا فييا كاحتمت كبير، حد إلى ناجحة الحممة كانت. األيكبي الديف صالح مف المقدسة

 القكات فشمت لكف األيكبي، الديف صالح فتكحات مكاسب ضياع في مسببة كيافا، عكا مثل
 .الصميبية لمحمالت الرئيسي المسبب المقدس، بيت احتالؿ في الصميبية
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 حكاـ مع صراع في دخمكا ثـ ككحدكىا، سكريا الزنكيكف  حكـ الثانية، الصميبية الحممة فشل بعد
 الديف صالح قيادة تحت المطاؼ نياية في كالسكرية المصرية القكات تكحدت. الفاطمييف مصر

 الحماسة زادت. 1187 في القدس كاستعادة المسيحية الدكؿ إسقاط عمى عمل الذؼ األيكبي،
 ،(أغسطس فيميب باسـ المعركفة) فرنسا ممؾ الثاني كفيميب إنجمترا ممؾ الثاني ىنرؼ  لدػ الدينية
 تكفي. جديدة صميبية حممة لقيادة بينيـ القائمة الصراعات إلنياء بمحاكلة القياـ إلى ذلؾ كأدػ
 األكؿ ريتشارد الممؾ خميفتو قيادة تحت اإلنجميزية القكات أصبحت ذلؾ، كمع ،1189 في ىنرؼ 

 بربركسا فريدريؾ المقدس الركماني اإلمبراطكر استجاب(. األسد قمب ريتشارد باسـ المعركفة)
 آسيا في نير في غرؽ  لكنو األناضكؿ، ضخـ ألماني جيش فعبر الحممة، إلى لمدعكة أيضا

 لدػ كبيرا حزنا كفاتو سببت. المقدسة األراضي إلى الكصكؿ قبل 1190 يكنيك 10 في الصغرػ 
 .اإلمبراطكرية إلى قكاتو أغمب كعادت األلماف، الصميبييف

 ليكبكلد فريدريؾ، خميفة رفقة فيميب غادر المسمميف، مف عكا لمدينة الصميبييف استرجاع بعد
. 1191 أغسطس في المقدسة األراضي ،(الفاضل ليكبكلد باسـ المعركؼ) النمسا دكؽ  الخامس

 المسمميف تمنح معاىدة عمى األخيرة الممسات الديف كصالح ريتشارد كضع ،1192 سبتمبر 2 في
 ريتشارد غادر. المدينة بزيارة المسيحييف كالتجار العزؿ لمحجاج السماح مع القدس عمى السيطرة
 عمى بالحفاظ لمصميبييف الثالثة الصميبية الحممة نجاحات سمحت. أكتكبر 2 في المقدسة األراضي

 الحممة شف إلى القدس استعادة عدـ أدػ ذلؾ، كمع. السكرؼ  كالساحل قبرص في كبير نفكذ
 .الرابعة الصميبية

 أجل مف. سكريا ككحد دمشق عمى الزنكي الديف نكر سيطر الثانية، الصميبية الحممة فشل بعد
 نكر بعث ،1163 في. مصر في الفاطمية الدكلة عمى حكمو الديف نكر فرض سمطتو، تكسيع
 ابف ىك شابا مرافقو كاف. النيل إلى جيش رأس عمى شيرككه، الديف أسد العسكرؼ  القائد الديف
 شاكر المصرؼ  الكزير طمب القاىرة، مف قريبة شيرككه قكات أصبحت أف بعد. الديف صالح أخيو،

 مصر إلى جيشا أمالريؾ أرسل ذلؾ، عمى رد كفي. األكؿ أمالريؾ المقدس بيت ممؾ مف المساعدة
 .1164 في بمبيس في شيرككه قكات لمياجمة
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 ضد مجزرة إلى أدػ مما أنطاكية، الديف نكر ىاجـ مصر، عف الصميبي الخطر إلبعاد محاكلة في
. أنطاكية أمير الثالث، بكىيمكند ذلؾ في بما الصميبييف، الزعماء مف عدد كأسر المسيحييف الجنكد
 .بعد فيما مصر خارج قكاتو كشيرككه أمالريؾ مف كل سحب

 شاكر قاـ. مصر في الفاطمييف ليـز أخرػ  مرة شيرككه الديف أسد الديف نكر أرسل ،1167 في
 المسيحية–المصرية القكات الحقت. بالده عف لمدفاع أمالريؾ مف المساعدة بطمب أخرػ  مرة

 قكاتو تحكلت عندما شاكر مع تحالفو أمالريؾ خرؽ . اإلسكندرية إلى تراجع حتى شيرككه المشتركة
 مف إنقاذه الديف نكر حاكؿ لشاكر، سابق عدك أنو مف بالرغـ. بمبيس مدينة محاصرة إلى مصر في

 الديف لنكر المشتركة القكات عمى جنكده تفكؽ  لعدـ القاىرة حصار عف األخير ىذا تراجع. أمالريؾ
 .تقريبا كمصر سكريا كل لحكـ الديف لنكر السمطة الجديد التحالف ىذا أعطى. كشاكر

 

. مصر كزير منصب في شيرككه الديف أسد كخمفو المسيحية القكات مع تحالفاتو بسبب شاكر أعدـ
. الكزير منصب عمى حصكلو مف فقط أسابيع بعد متكقع غير بشكل األخير ىذا تكفي ،1169 في

 نكر تكفي. األيكبي الديف صالح باسـ المعركؼ يكسف، الديف صالح أخيو، ابف شيرككه خمف
 الرجل أف تقرر. إسماعيل الصالح ىك، عاما 11 عمره جديدا إمبراطكرا كترؾ ،1174 في الديف
 كسكريا مصر سمطاف أصبح الذؼ الديف، صالح ىك الفرنجة ضد الجياد سيقكد الذؼ الكحيد
 .األيكبية الدكلة كأسس

 عاما، 13 العمر مف البالغ ابنو المقدس بيت عرش في كخمفو ،1174 في أيضا أمالريؾ تكفي
 صالح كىـز كبيرا، عسكريا قائد كاف لكنو الجذاـ، مف بمدكيف معاناة مف الرغـ عمى. الرابع بمدكيف
 في السجف مف ىرب قد كاف الذؼ أرناط، مف بدعـ ،1177 في مكنتجيسارد معركة في الديف

 المناطق بيف الحرة بالتجارة لمسماح الديف صالح مع اتفاقا الحق كقت في أرناط زكر. 1176
 في القرصنة ككسع المنطقة أنحاء جميع في التجارية القكافل أيضا أرناط ىاجـ. كالمسيحية المسممة
. نفسيا المكرمة مكة عمى كاالعتداء السفف، عمى لإلغارة فرؽ  إرساؿ طريق عف األحمر البحر

 .الشاـ منطقة في سيئة سمعة ألرناط أعطى مما اإلسالمي، العالـ األفعاؿ ىذه أغضبت
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 تكج قد كاف الذؼ الخامس، بمدكيف أختو البف المممكة عرش كترؾ ،1185 في الرابع بمدكيف تكفي
 عرش حكؿ الصراع إلى أخرػ  مرة الطرابمسي الثالث ريمكند عاد. 1183 في خالو ليرافق كممؾ
 األميرة أمو كتكجت التاسع، ميالده عيد قبل الخامس بمدكيف تكفي التالية، السنة في.المقدس بيت

 أخرػ  مرة أرناط ىاجـ. ممكا المكزينياني، غي كزكجيا، ممكة نفسيا الخامس، بمدكيف شقيقة سيبيال،
 السجناء عف باإلفراج الديف صالح طالب. السجكف  في المسافريف كحبس األغنياء التجار قكافل

 الديف، صالح لمطالب باالستجابة أرناط حديثا تكج الذؼ غي الممؾ أمر. المسركقة كالبضائع
 .الممؾ أكامر يتبع أف رفض كلكنو

 

 المقدس بيت مممكة حصار

 كفي المقدس، بيت مممكة عمى باليجـك الديف لصالح الفرصة أعمالو إيقاؼ أرناط رفض أعطى
 عمى بناء غي، الممؾ كلكف بالصبر، الصميبييف ريمكند نصح. طبريا مدينة حاصر ،1187 عاـ

 كضعف العطش بسبب الفرنجي، الجيش دمر. طبريا خارج حطيف إلى بجيشو سار أرناط، مشكرة
 السيطرة إلى أخرػ  مرة المدينة تعد كلـ المنطقة، بيذه حصمت التي المعركة في المعنكية، الركح

 .1229 حتى المسيحية

 

 .كالمسيحييف المسمميف بيف حطيف معركة

 .حطيف معركة بعد أرناط إعداـ

 عطشيـ بسبب الماء األخير ىذا أعطاىـ حيث الديف، صالح خيمة إلى كأرناط غي الممؾ نقل
 الممؾ مف الكأس أرناط أخد أف بعد. أرناط إلى مرره ثـ كمف ماء بو كأس مف غي شرب. الكبير
 غدره شخص إلى الحماية تقديـ إلى يضطر لف األخير ىذا أف يعني الديف، صالح مف بدال غي
 أرناط قبل عندما(. آمنة حياتو تككف  سكؼ منو، شخصيا الماء أخد إذا أنو نفسو في يقكؿ كاف)

 أحضره الذؼ ىك أنو: الممؾ يقكؿ" الديف، لصالح مترجـ قاؿ غي، الممؾ أيدؼ مف الشرب
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 حسب غي الممؾ الديف صالح أكـر. لو لخيانتو أرناط رأس الديف صالح قطع ذلؾ، بعد". ليشرب
 مف قميل عدد مف كاحد كىك المطاؼ، نياية في دمشق إلى إرسالو كتـ عمييا المتعارؼ التقاليد
 .يعدمكا لـ الذيف الصميبييف األسرػ 

 انيار أنو الثالث أكرباف البابا يقاؿ. كالقدس عكا عمى الديف صالح سيطر العاـ، ىذا نياية بحمكؿ
 القدس، سقكط خبر إليو كصل قد يكف لـ كفاتو، كقت في كلكف األخبار، ىذه سماع عند كمات
 .عكا كسقكط حطيف معركة الصميبييف بيزيمة عمـ أف مف الرغـ عمى

 

 االستعدادات

 سقكط بعد الثالثة، الصميبية الحممة شف إلى دعا الذؼ الكاثكليكية الكنيسة بابا الثامف، غريغكرؼ 
 .المقدس بيت

 لممسيحييف هللا مف عقابا كاف لمقدس المسمميف استرجاع أف الثامف، غريغكرؼ  الجديد، البابا أعمف
 السترجاع جديدة صميبية حممة إلى داعيا صرخ ثـ. أكركبا أنحاء جميع في خطاياىـ بسبب

 مع حربو فرنسا ممؾ الثاني كفيميب إنجمترا ممؾ الثاني ىنرؼ  مف كل أنيى. المقدسة األراضي
 بريطانيا، في. الحممة لتمكيل مكاطنيو عمى" الديف صالح عشكر" منيما كاحد كل كفرض اآلخر،

 إليو باالنضماـ رجل 3.000 كأقنع كيمز، في بجكلة كانتربرؼ، أساقفة كبير إكستر، بمدكيف قاـ
 .الكيمزؼ  جيرالد رحمة إلى انضمكا ثـ كالصميب، األسمحة كأعطاىـ

 

 بربركسا فريدريؾ حممة

 أخد. الفكر عمى الحممة إلى لمدعكة بربركسا األكؿ فريدريؾ المقدس الركماني اإلمبراطكر استجاب
 األراضي إلى بو ليذىب جيشا كككف  ،1188 مارس 27 في ماينز كاتدرائية في الصميب فريدريؾ
 ذىب. فارس 20.000 ذلؾ في بما رجل، 100.000 حكالي يضـ 1189 مايك في المقدسة



 
33 

 الثالث بيال لمممؾ األصغر األخ المجرؼ، غيزا األمير بقيادة رجل 2.000 مف يتككف  جيش
 .المقدسة األراضي إلى بارباركسا مع المجرؼ،

 

 .الرـك كسالجقة األلماني الجيش بيف 1190 في قكنية معركة

 تقدـ لعرقمة الديف صالح مع سرؼ  تحالف مبادرة أنجمكس الثاني إسحاؽ البيزنطي اإلمبراطكر قدـ
 فريدريؾ الرـك سمطنة كعدت نفسو، الكقت كفي. إمبراطكريتو سالمة مقابل في أحرزه الذؼ فريدريؾ
 الجيش حاصر ،1190 مايك 18 كفي ذلؾ بعد صبره فقد كلكف األناضكؿ، خالؿ مف بالعبكر
 ألقى ،1190 يكنيك 10 في السالف نير يعبر كاف عندما. السمطنة عاصمة قكنية، األلماني
 إلى جنكده أغمب عاد ىذا، بعد. النير في غرؽ  ثـ الصخكر، فكؽ  األخير، ىذا فريدريؾ حصاف
 5.000 الشكابي، فريدريؾ اإلمبراطكر نجل قاد. القادمة اإلمبراطكرية لالنتخابات تحسبا ألمانيا
 سانت كنيسة في كضعيا كتـ عظامو، كبقيت اإلمبراطكر لحـ أزيل. أنطاكية إلى ىناؾ ظمكا رجل
 كاف أنطاكية، في ذلؾ، كمع. الصميبية الحممة استمرار أجل مف حقيبة في كضعيا تـ حيث بيتر؛
 المكنفيراتي ككنراد صير مف المساعدة فريدريؾ الشاب طمب. بالحمى مريضا األلماني الجيش
 .كالده عظاـ دفنت حيث صكر، طريق عبر عكا، إلى جنكده لقيادة

 

 كفيميب ريتشارد الممكيف انطالؽ

 ريتشارد ابنو قبل مف عميو مفاجئ ىجـك بعد 1189 يكليك 6 في إنجمترا ممؾ الثاني ىنرؼ  تكفي
 بمحاكلة فكرا كبدأ تتكيج حفل بعد البالد عرش إلى ريتشارد صعد. الثاني فيميب كالممؾ األسد قمب
 طريق عف البالد رعاياه بعض غادر األثناء، ىذه في. الصميبية الحممة أجل مف األمكاؿ جمب
 المقدسة الركمانية اإلمبراطكرية مف أشخاص مع جنب إلى جنبا الرعايا ىؤالء بعض غزا. البحر
. المقدسة األراضي التقدـ مكاصمة قبل ،1189 عاـ صيف خالؿ إيبيريا في أندلسية مدينة كفرنسا

 الكامفيمي ريتشارد قيادة تحت دارتمكث مف أسطكؿ في ريتشارد الممؾ رحل ،1190 أبريل في
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 األسطكؿ ىذا مف أجزاء ساعدت. مارسيميا في فيميب الممؾ لمقاء طريقيـ في السابمي كركبرت
 حيف في نكفاس، كتكريس شنتريف في المكحدية الدكلة ىزيمة عمى البرتغاؿ ممؾ األكؿ سانشك
 اجتمع. البرتغالي العاىل قبل مف تكجيييا تـ أنو إال المسيحية، لشبكنة أخرػ  مجمكعة نيبت

 حيث ليكف  إلى 1190 يكليك 4 في معا ذىبا ثـ فيزيالؼ في فرنسا في الثاني كفيميب ريتشارد
 رجل، 800 حاشيتو، مع ريتشارد أرسل صقمية؛ في أخرػ  مرة معا يمتقيا أف عمى اتفقا ثـ افترقا
 أف ككجد مارسيميا إلى ريتشارد كصل. جنكة إلى المقابل في فيميب كذىب مارسيميا إلى ذىبكا

 7 في صقمية ترؾ ثـ السفف، كتركيب انتظاره مف تعب ما سرعاف لكنو بعد؛ يصل لـ أسطكلو
. سبتمبر 23 في ميسينا إلى ككصل طريقو في إيطاليا في األماكف مف العديد زار حيث أغسطس،

 أغسطس، 22 في مارسيميا إلى المطاؼ نياية في اإلنجميزؼ  األسطكؿ كصل نفسو، الكقت كفي
. سبتمبر 14 في إلييا قبمو ككصل ميسينا، إلى مباشرة أبحر ثـ ذىب، قد ريتشارد أف ككجد

 ك حصاف، 1.300 فارس، 650 مف تألف الذؼ جيشو، لنقل جنكة أسطكؿ فيميب استأجر
 .صقمية طريق عف المقدسة األراضي إلى إقطاعي 1.300

 

 .فمسطيف إلى الثاني فيميب كصكؿ

 كلياـ زكجة جكاف، سجف الذيف تانكريد، كخمفو بسنة، الحممة قبل صقمية ممؾ الثاني كيمياـ تكفي
 عف اإلفراج كتـ 1190 أكتكبر 4 في ميسينا مدينة األخير ىذا احتل. ريتشارد الممؾ كشقيقة
 بيرنغاريا مف الزكاج قرر حيث األخير، ىذا زكاج مسألة عمى كريتشارد فيميب اختمف. جكاف

 فيميب ترؾ. طكيال استمرت كالتي فيميب شقيقة أليس، مف خطكبتو أنيى قد يككف  كبذلؾ النافارية،
 منتصف في صكر إلى ككصل 1191 مارس 30 في األكسط الشرؽ  إلى متكجيا مباشرة صقمية
 .أبريل 10 حتى صقمية ريتشارد يترؾ لـ. مايك 20 في عكا حصار إلى انضـ مايك؛

 قادس 39 ك سفينة 180 بتسميح ريتشارد الممؾ قاـ صقمية، مف االنطالؽ مف قصير كقت بعد
 األمكاؿ مف كبيرة كميات كضاعت السفف مف العديد تحطمت. عنيفة عاصفة بسبب تضرركا لكنيـ
 القبرصي ككمنينكس دكقاس إسحاؽ أف ذلؾ بعد ريتشارد اكتشف. الصميبية لمحممة جمعت التي
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 عمى كافق الذؼ بإسحاؽ، كالتقى مايك 6 في ليماسكؿ ريتشارد دخل. األمكاؿ ىذه عمى استكلى
رساؿ ريتشارد أمكاؿ إعادة  في معسكرا ريتشارد أنشأ. المقدسة األراضي إلى جنكده مف 500 كا 

 زار عندما. ممكة تكجت التي بيرنغاريا كتزكج المقدس، بيت ممؾ المكزينياني، غي كزار ليماسكؿ،
 الجزيرة بترؾ ريتشارد عمى كثيرا إسحاؽ ألح. الجزيرة بترؾ ريتشارد إسحاؽ أمر فاماغكستا، قمعة
 .1191 يكنيك 5 في أخيرا كغادرىا أياـ، غضكف  في

 

 عكا حصار

 .الثالثة الصميبية الحممة كمعارؾ 1190 عاـ الصميبية الممالؾ

 القكات قيادة غي حاكؿ. 1189 في السجف مف المكزينياني غي الممؾ الديف صالح أخرج
 ىجمات كصده المدينة عف دفاعو بعد المكنفيراتي ككنراد قكة زادت كلكف صكر، في المسيحية
 المدينة لمحاصرة جيشا لكزينياف دؼ جمع. الثرؼ  عكا ميناء إلى انتباىو غي حكؿ. المسمميف
 المشتركة الصميبية الجيكش تكف لـ. فيميب كصكؿ بعد الفرنسي الجيش مف المعكنة عمى كحصل
 ،1190 صيف في. المدينة تحاصر القكات ىذه ظمت ذلؾ، كمع الديف، صالح لمكاجية كافية
 عمى غي، سعى. بسببو ماتكا كقد كبناتيا سيبيال الممكة فيو كاف بمخيـ، معركؼ غير مرض تفشى
 الشرعي الكريث أف رغـ بالعرش، االحتفاظ إلى فقط، الزكاج طريق عف ممكا أصبح أنو مف الرغـ
 تزكجت التكركني، الرابع ىمفرؼ  مف الطالؽ ترتيبات تعجيل بعد. سيبيال أخت إيزابيال ىك كاف

 .منيا تزكجو بعد ممكا أصبح الذؼ المكنفيراتي ككنراد مف إيزابيال

 فريدريؾ بسببو مات كالذؼ كثيرا، الحمى مرض تفشى ،91–1190 في الشتاء فصل خالؿ
 في الربيع فصل حل عندما عندما. البمكؼ  الخامس كتيكبالد المقدسي، ىرقل البطريرؾ الشكابي،
. المقدسة الركمانية اإلمبراطكرية القكات مف تبقى بما النمسا دكؽ  الخامس ليكبكلد كصل ،1191
 قيادة تحت آخر صميبي جيش كصل. مايك في صقمية مف قكاتو مع أغسطس الثاني فيميب كصل
 .أيضا األرمني األكؿ ليك
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 التي المدينة، حصار في قكاتو قيادة في فكرا كبدأ 1191 يكنيك 8 في عكا إلى ريتشارد كصل
 الحصار غنائـ تكزيع كيفية حكؿ كليكبكلد فيميب، ريتشارد، تشاجر. يكليك 12 في استرجعيا
 أثناء. بتطبيقيا ليكبكلد مطالب كتجاىل األمر، ىذا في األلمانية القكاعد ريتشارد يطبق لـ. كالنصر
 كليكبكلد فيميب دعـ حيف في المكزينياني، غي ريتشارد دعـ المقدس، بيت عرش حكؿ الصراع
 سيكاصل المكزينياني غي أف كتقرر. سكاء حد عمى بيما عالقة عمى كاف الذؼ المكنفيراتي، ككنراد
 حالة في الكقت ذلؾ في فيميب أصبح. كفاتو عند المكنفيراتي ككنراد كسيخمفو لممممكة حكمو
 مف لجيكشيما كليكبكلد فيميب مف كل سحب إلى أدػ مما اإلحباط، أصابو كقد سيئة صحية

 صميبي جندؼ 10.000 فيميب ترؾ. الشير نفس في كغادركىا أغسطس، في المقدسة األراضي
 .ليـ لتدفع فضية قطعة 5.000 ك ىناؾ فرنسي

 

 .سقكطيا بعد عكا في أغسطس الثاني فيميب

 .األسد قمب ريتشارد يد عمى عكا مذبحة

 صالح إلى رسكال األخير ىذا بعث يافا، إلى ريتشارد كصكؿ مف كجيزة فترة بعد يكنيك، 18 في
 لف أنيما قائال الديف، صالح رفض. لكجو كجيا يجتمعا أف فييا منو يطمب رسالة يحمل الديف
 إلنياء نية حسف كبادرة" سالـ، معاىدة عمى ريتشارد يكافق أف بعد إال البعض بعضو مف يجتمعا
 بعدد ريتشارد كقاـ اليدايا تبادال أنيما مف الرغـ عمى قط، الممكاف يمتق لـ". الصميبية الحممة ىذه
 لإلفراج ريتشارد مع التفاكض الديف صالح حاكؿ. الديف صالح شقيق العادؿ، مع االجتماعات مف
 فكر أغسطس، 20 في ذلؾ، كمع. كاألطفاؿ النساء تضـ كالتي األسيرة، المسممة الجند حامية عف

 الجيش حاكؿ كقد مسمـ، سجيف 2.700 رأس بقطع فقاـ كثيرا، تأخر قد الديف صالح بأف ريتشارد
 .أسرىـ قد كاف الذيف المسيحييف السجناء كل بقتل الديف صالح رد. جدكػ  دكف  إنقاذىـ األيكبي

 

 أرسكؼ معركة
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 .أرسكؼ لمعركة مخطط

 قبل ضركرية يافا عمى السيطرة كانت. يافا مدينة إلى الذىاب ريتشارد قرر عكا، احتالؿ بعد
 جيش الديف صالح ىاجـ ،1191 سبتمبر 7 في ذلؾ، كمع. المقدس بيت عمى اليجـك محاكلة
 ريتشارد جيش مضايقة الديف صالح حاكؿ. يافا شماؿ( كـ 50) ميل 30 أرسكؼ، في ريتشارد
 إمداد خطكط الفرساف قطع ذلؾ، كمع الدفاعي، مكقفو عمى ريتشارد جيش حافع. شككتو ككسر
. بالمعركة الفكز مف مكنو عاـ، مرتد ىجكـ بشف ريتشارد أمر. الديف صالح لقكات األيمف الجناح
 لكنو الكبيرة، الخسائر مف الرغـ عمى اإلسالمي، الجيش تدمير يتـ لـ. ىاما نصرا أرسكؼ كانت
 أرسكؼ أنقصت. الصميبييف لمعنكيات كرافعا المسمميف، عمى عارا ىذا يعتبر كاف النياية؛ في ىـز

 كاف. العسكرية ريتشارد كحنكة شجاعة كأثبتت يقير ال قائدا باعتباره األيكبي الديف صالح سمعة
 كاحتالؿ يده، في استرجعيا التي األراضي إلبقاء دفاعية استراتيجية تنفيذ عمى قادرا األخير ىذا
 أيدؼ مف الساحل استرجاع سبب. المقدس بيت استرجاع نحك لمتحرؾ األخيرة الخطكة ىي يافا،

 .القدس عمى كبيرا خطرا الديف صالح

 

 ببدء األخير ىذا قاـ. ىناؾ الجديد معسكره كأسس يافا ريتشارد احتل أرسكؼ، في فكزه بعد
 عند" الديف صفاء" باسـ المعركؼ) العادؿ شقيقو، أرسل الذؼ الديف صالح مع المفاكضات

 جكاف، ريتشارد، أخت محاكلة عمى اشتممت كالتي المفاكضات، فشمت. ريتشارد لمقاء ،(الفرنجة
 .األخيرة اآلكنة في الديف صالح ىدميا قد كاف التي عسقالف، إلى ريتشارد سار ىذا، كبسبب

 

 

 الديف كصالح األسد قمب ريتشارد بيف خيالية مبارزة تظير عشر، الثالث لمقرف  تعكد منمنمة
 .األيكبي
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 الديف صالح اضطر ديسمبر، 12 في. القدس نحك الصميبي الجيش تقدـ ،1191 نكفمبر في
 كقد تقدمو، ريتشارد جيش أكمل ليذا، نتيجة. جيشو مف االكبر الجزء حل إلى أمراءه ضغط بسبب
 12 تبعد التي النكبة، بيت إلى ذلؾ بعد الجيش سار. المطركف  في بالكريسماس األخير ىذا احتفل

 الصميبييف كصكؿ ألف جدا منخفضة القدس في المسمميف معنكيات كانت. القدس مف فقط كيمكمترا
 كىطكؿ جدا البارد الطقس الجكية، األحكاؿ سكء أدػ. بسرعة المدينة سقكط في يتسبب قد ربما

 سيحاصر الصميبي الجيش كاف إذا ما الخكؼ مع جنب إلى جنبا كالعكاصف، الغزيرة األمطار
 .الساحل إلى الصميبييف تراجع فكرة عف العدكؿ إلى القدس

. غي الممؾ مع ريتشارد تحالف بسبب رفض، لكنو حممتو، في إليو لالنضماـ ككنراد ريتشارد دعا
 لغي كا عطاءىا منو صكر النتزاع لريتشارد محاكلة أؼ ليمنع الديف صالح مع أيضا ككنراد تفاكض

 االنتخابات بعد لمقدس ممكا ككنراد قبكؿ إلى ريتشارد اضطر أبريل، في ذلؾ، كمع. المكزينياني
 قبرص ريتشارد باع اإلطالؽ؛ عمى االنتخابات نتائج عمى غي يكافق لـ. المممكة نبالء عقدىا التي
 في اثنيف حشاشيف قبل مف المكت حتى طعف قد ككنراد كاف يتكج، أف قبل. كتعكيض األخير ليذا

 التي إيزابيال الممكة الشامباني، الثاني ىنرؼ  ريتشارد، أخ ابف تزكج أياـ، ثمانية بعد. صكر شكارع
 .ريتشارد مف التعميمات أخدكا قد الممؾ قتمة أف كثيرا يشتبو كاف. ككنراد بطفل حامل كانت

 الديف صالح ىدـ قد كاف كالتي عسقالف، مدينة ريتشارد جيش كدمر احتل الشتاء، أشير خالؿ
 القكات بيف كالمناكشات المفاكضات استمرار 1192 عاـ ربيع شيد. سابق كقت في تحصيناتيا
 حدكد عمى الكاقعة المحصنة اليامة االستراتيجية داركـ مدينة احتل مايك، 22 في. المتعارضة

 يكنيك، كفي القدس، نحك مسبقا آخر صميبي جيش تقدـ. العنيف القتاؿ مف أياـ خمسة بعد مصر،
 عمى. قادتو بيف الصراع بسبب المرة كىذه أخرػ، مرة تراجع لكنو المدينة، مف جدا قريبا أصبح
 غزك طريق عف داره عقر في الديف صالح مياجمة الجيش كغالبية ريتشارد أراد الخصكص، كجو

 ذلؾ، كمع بكرغكنيا، دكؽ  ىك الفرنسية الكحدات قائد كاف. المقدس بيت عف يتخمى لكي مصر،
 لمجيش الدكؽ  تقسيـ أضعف. القدس عمى المباشر اليجكـ يقكد أف عمى مصرا األخير ىذا كاف

 يصاحب أف ريتشارد أراد. ىذا بسبب أىدافو تحقيق في ينجح كلـ قكتو، مف قسميف إلى الصميبي
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 جيش اضطر. الصميبي الجيش قيادة رفضت لكف القدس، عمى لميجـك معو صغيرا جيشا
 .لو مكحدة قيادة كجكد عدـ بسبب الساحل نحك التراجع إلى المسيحييف

 كاحتميا، يافا فجأة الرجاؿ مف اآلالؼ يضـ الذؼ الديف صالح جيش ىاجـ ،1192 يكليك في
 الديف صالح أف كيعتقد. عكا مجزرة مف غضبيـ بسبب عمييـ السيطرة الديف صالح فقد كلكف
 .أخرػ  مرة جيشو عمى السيطرة باستعادة يقـك حتى المدينة قمعة في يبقكا بأف الصميبييف أمر

. يافا احتال كجيشو الديف صالح بأف األخبار سمع عندما إنجمترا إلى العكدة يريد ريتشارد كاف
. مفاجئ ىجـك في البحر طريق عف يافا إلى رجل 2.000 تضـ صغيرة قكة رفقة ريتشارد ذىب
 شنتو الذؼ الكبير البحرؼ  اليجكـ بسبب المدينة مف األيكبييف طرد كتـ يافا، ريتشارد قكات دخمت
 المدينة، قمعة في كانت التي الصميبية الحامية سراح ريتشارد أطمق. عمييـ اإلنجميزية السفف

 لـ ذلؾ، كمع عدديا، متفكقا الديف صالح جيش كاف. جيشو قكة تعزيز في القكات ىذه كساعدت
 التقدـ الحيف ذلؾ منذ يحاكؿ كلـ حكزتو، في تزاؿ ال كانت التي المناطق عف فقط بالدفاع إال يقـ
 قكاتو شرعت كشفو؛ تـ كلكف الفجر، في سرؼ  مفاجئ بيجـك القياـ الديف صالح أراد. أكثر

 بسبب فادحة خسائر مف كعانكا الجد محمل عمى األخير ىذا يأخدكا لـ الجنكد أف إال باليجـك
 إلى اضطر الذؼ الديف، صالح بيزيمة يافا استعادة معركة انتيت. الصميبييف الجنكد قذائف
 .كبير حد إلى الساحمية الصميبية الدكؿ مكقف المعركة ىذه عزرت. التراجع

 

 ريتشارد، مع معاىدة إبراـ إلى الديف صالح اضطر يافا، في ىزيمتو بعد ،1192 سبتمبر 2 في
 بزيارة العزؿ المسيحييف كالتجار لمحجاج تسمح حيف في المسمميف، سيطرة تحت المقدس بيت تبقي

 الكحدة ىددت ألنيا كالمسيحييف المسمميف بيف خالفية قضية عسقالف أصبحت حيف في. المدينة
 تحت تبقى كأف عسقالف، دفاعات ىدـ عمى االتفاؽ تـ المطاؼ، نياية في. كسكريا مصر بيف

 .1192 أكتكبر 9 في المقدسة األراضي ريتشارد غادر. الديف صالح سيطرة

 حرمت ريتشارد انتصارات أف مف الرغـ عمى. الحممة نتائج عف تماما راضيف الطرفيف كال يكف لـ
 العديد أف إال فمسطيف، في الفرنجية الدكؿ إنشاء كأعادت الميمة الساحمية األراضي مف المسمميف
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 شعر كبالمثل،. المقدس بيت استعادة لعدـ أمل بخيبة شعركا الالتيني الغرب في المسيحييف مف
 في المسيحييف جماح كبح في الديف صالح فشل مف بالقمق اإلسالمي العالـ في الناس مف العديد
 طكؿ عمى الكاقعة المدف كفي األكسط الشرؽ  أنحاء جميع في التجارة ازدىرت. كفمسطيف سكريا
 .المتكسط األبيض البحر ساحل

 األخير ىذا محنة شداد، بف الديف بياء األيكبي، الديف صالح سيرة في كالباحث المؤرخ ركػ 
 عدكنا أصبح. لي سيحصل ماذا أعرؼ ال كأنا السالـ، يحل أف أخشى: الصميبييف نجاحات بسبب
 ترػ  كسكؼ أراضينا مف تبقى ما السترداد يتقدـ كسكؼ. األراضي مف العديد استعاد عندما قكيا،
 كسيخرب" يبقى أف يجب أنا" كيقكؿ، ،(القالع يقصد) األعمى إلى يصعد الصميبييف مف كاحد كل

 .لي ليقكليـ كجاء كمماتو ىذه. اإلسالمي العالـ

 ريتشارد اتيـ الذؼ النمسا، دكؽ  الخامس ليكبكلد قبل مف 1192 ديسمبر في كسجف ريتشارد اعتقل
 نقل. عكا دفاعات بيدـ ريتشارد قياـ مف أيضا ليكبكلد استاء. المكنفيراتي ككنراد عمو ابف قتل بأنو

 لو أعطيت الذؼ المقدس، الركماني اإلمبراطكر السادس، ىنرؼ  سجف إلى الحق كقت في ريتشارد
 في مات ك 1194 في إنجمترا إلى ريتشارد عاد. ريتشارد عف لإلفراج ألف كخمسكف  مائة فدية

 .سنة 41 سف عف 1199

 متسببيف بالخالفة، األحق مف حكؿ كرثتو تنازع. الصفراء بالحمى الديف صالح مات ،1193 في
 .الديف صالح لفتكحات جزئي ضياع في

 إيزابيال الممكة تزكجت. 1197 في قصدا معركؼ غير شخص أكقعو عندما الشامباني ىنرؼ  قتل
 كفاتيـ بعد. لقبرص ممكا أصبح الذؼ المكزينياني، غي شقيق المكزينياني، أمالريؾ مف الرابعة، لممرة
 عرش عمى الصعكد في( أبييا مقتل بعد كلدت) المكنفيراتية ماريا الكبرػ  ابنتو نجحت ،1205 في
 .المقدس بيت
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 سنكات ست الرابعة، الصميبية الحممة إلى الدعكة إلى القدس عمى اليجكـ بعدـ ريتشارد قرار أدػ
 سيادة ريتشارد انتصارات أبقت ذلؾ، كمع. 1192 في الثالثة الصميبية الحممة انتياء بعد

 أؼ يتكقع لـ: ...الثالثة الصميبية الحممة إنجازات مادف تكماس المؤرخ لخص. عكا عمى الصميبييف
 معركة أعقاب في الديف صالح انتصارات معظـ. الثالثة الصميبية الحممة حققتو الذؼ النجاح أحد

 كأبرمت الساحمية، المدف كاستعادت االنقسامات، مف الصميبية الممالؾ تعافت. مسحيا تـ حطيف
 النصارػ  كضع القدس، استعادة في فشمكا أنيـ مف الرغـ عمى. ليا عدك أكبر مع سالـ معاىدة
 .أخرػ  مرة الشاـ في أقداميـ ريتشارد بمساعدة

 فيما الشرؽ  صكب كعيكنيـ كآخركف  إنجمترا ممؾ األسد قمب ريتشارد يقكده الغرب جيكش تحركت
 .الثالثة الصميبية بالحممة عرؼ

 ىدفيا؟ كما الثالثة الصميبية الحممة قادة ىـ مف

 فرنسا، ممؾ أغسطس الثانى كفيميب ألمانيا، إمبراطكر بربركسا األكؿ فريدريؾ ىـ الحممة قادة كاف
 إعادة إلى الحممة كىدفت أكركبا ممكؾ أكبر مف ثالثة كىـ إنجمترا، ممؾ األسد قمب كريتشارد
 عمييا لمسيطرة األيكبى الديف صالح بقيادة األيكبيكف  عاد أف بعد المقدسة األرض عمى السيطرة

 .1187 عاـ

 

 الثالثة؟ الصميبية الحممة انطمقت متى

 الخصكص بكجو فييا كاشترؾ ـ، 1192 سنة إلى ـ 1189 سنة مف الثالثة الصميبية الحممة قامت
 لمدكؿ الشرؽ  فى التجارية المصالح ككانت الغربية، أكركبا بمداف مف كالفرساف الكبار اإلقطاعيكف 
 .سياساتيا فى ميماً  مكاناً  اكتسبت قد اإلقطاعية

 

 كلحق ـ، 1191 مارس 30 فى مسينا مف الثانى فيميب أبحر صقمية، فى أشير ستة حكالى كبعد
 فاحتل ريتشارد أما صكر، إلى الفرنسيكف  فمضى أياـ، 10 بعد طريقو رفيق يعد لـ الذػ حميفو بو



 
54 

 تكف لـ الصميبييف ممالؾ فإف بعد، فيما كبرػ  أىمية ذا أصبح الذػ األمر قبرص، جزيرة طريقو فى
 .قبرص مف العسكرػ  الدعـ بفضل إال أخرػ  سنة لمئة لتصمد

 كالدنماركيكف  كاأللماف المحمييف األسياد كفصائل الفرنسيكف  فكاف عكا، بحصار الصميبيكف  قاـ
 الحصار ىذا طكؿ فى ساىـ أشيرًا، المنيعة القمعة ىذه حصار كاستمر اإليطاليكف، كالفممنكيكف 
 11 كفى ،1191 يكنيك 7 فى عكا إلى ريتشارد ككصل الصميبييف، صفكؼ فى الداخمى الخالؼ
 التى المدينة استسممت التالى اليكـ كفى اقترحو، مف ريتشارد كاف عاـ، ىجـك بدأ ـ، 1191 يكليك
 أكثر رجالو فييا قتل عكا، فى قيادتو كتحت ريتشارد بأمر مذبحة كجرت المديد، الحصار أنيكيا
 .كرىائف عكا فتح بعد الديف صالح مف أخذكىـ مسمـ ألفى مف

  

 الثالثة؟ الصميبية الحممة نتائج ما

 فى الديف صالح أمالؾ كتبقى خراباً  عسقالف تظل أف كفيو الرممة، صمح الحممة نتائج مف كاف
 المد أما جميعاً  أعماليا كعكا كحيفا كأرسكؼ كقيسارية يافا كىى أيدييـ فى الفرنج أمالؾ ك يده

 يتعرض أال شيكر، 8 ك سنيف 3 اليدنة تككف  أف الفريقيف، بيف مشتركة"  مناصفة"  فتبقى كالرممة
 .القدس بدخكؿ الفرنج لزكار الديف صالح يسمح أف  المقدس، لبيت الصميبيكف 

 

 

  الرابعة الصميبية الحممة

 بقمعة( ـ1193 مارس مف 4/ ىػ589 صفر مف 27) في األيكبي الديف صالح السمطاف تكفِّي
لكا الصعداء، الصميبيكف  كتنّفس كصغاًرا، كباًرا المسممكف  فحزف  بحمَّى؛ ُأصيب أف بعد دمشق  كعكَّ
مكنو؛ كانكا ما حدث كقد. بعده مف أبنائو خبرة قمة عمى  الديف صالح كرثة انشغل إذ يؤمِّ

 كصل حتى داخمية، مؤامرات في سنكات تسع كقضكا كالمدف، الكاليات عمى الداخمية بالصراعات
 .اإلسالمية لمَكْحدة قاصمة ضربة في أخرػ  مرةً  مصر عف الشاـ انفصاؿ إلى األمر
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 السمطنة منصب الديف صالح شقيق األيكبي العادؿ السمطاف فييا تكلى التي السنة في فإنو لذا
 كضرب المقدس بيت عمى االستيالء فكرة كانت ـ،1200/ ىػ596 سنة أؼ القاىرة، في األيكبية
 .األكربييف باؿ تشغل تزاؿ ال مصر

 خافكا األيكبي، البيت أبناء عمى الكحدة مف نكًعا يفرض  العادؿ السمطاف أف الصميبيكف  رأػ كحيف
 يفكركف   بدؤكا  لذا األيكبي؛ الديف صالح أياـ كثيًرا منو عانكا الذؼ المرعب المكقف إلى يعكدكا أف
 .جديدة صميبية   حممة في

 الصميبية الحمالت في البابكات دكر

 8 مف الكاثكليكية الكنيسة بابا ىك( 1216 يكليك 16 ػ 1161 أك 1160) الثالث إينكسنت البابا
 .سينيي دؼ ككنتي دؼ لكتاريك باسـ كلد. كفاتو كحتى 1198 يناير

 تأثير لو كاف كقد البابكية، تاريخ في كتأثيًرا نفكًذا البابكات أكثر مف كاحًدا الثالث إينكسنت يعد
 ممككأكركبا، كل مف سمطة أعمى أنو يرػ  كاف حيث أكركبا، في المسيحية الحكـ أنظمة عمى كبير
 عمى األمراء إلجبار العقكبات مف ذلؾ كغير الكنسي الحرماف عقكبة استخداـ في تكسع كقد

 .الحاالت جميع في ينجح لـ ذلؾ أف غير لقراراتو، اإلذعاف

 كضد المقدسة كاألراضي األندلس في المسمميف ضد صميبية حممة شف إلى الثالث إينكسنت دعا
 الحممة تنظيـ قراراتو أبرز مف ككاف ،(الكثار عمى الصميبية الحممة) فرنسا جنكب في اليراطقة
 قادتيا الظركؼ لكف مصر، طريق عف اإلسالـ تستيدؼ أف ليا مقرًرا كاف التي الرابعة، الصميبية

 سنة كاقتحمكىا الصميبيكف  ىاجميا التي القسطنطينية، نحك التكجو إلى ذلؾ مف بداًل 
   ـ1204/ىػ600

 في بيا كتكفي 1148 سنة ركما في كلد) ػ( Honorius III: بالالتينية) الثالث ىكنكريكس البابا
 .1227مارس 18 إلى 1216 يكليك 18 مف الكاثكليكية الكنيسة بابا ىك( 1227 مارس 18
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 المنطقية الخطكة ىك مصر عمى االستيالء أف الشرؽ  في كالصميبيكف  األكربي كالغرب البابا كأدرؾ
ره ما استرداد لضماف حتميًّا مصر غزك كبات الشاـ، بالد في كجكدىـ لتأميف كالضركرية  حرَّ

 إنكسنت) البابا أخذ كىكذا. ذاتو المقدس كبيت بل المقدس، بيت مممكة أراضي مف الديف صالح
 .مصر ىدفيا يككف  جديدة صميبية حممة إلى الدعكة ميمَّة عاتقو عمى( الثالث

 إلى الحربي الصميبي كالعتاد القكات نقل مشكمة أفَّ  َبْيدَ  الجديدة، الحممة لتجميع االستعدادات كبدأت
 البندقية جميكرية مع مفاكضات في يدخمكا أف الصميبييف قادة عمى فرضت المصرية الشكاطئ
 المفاكضات، كتمت المتكسط، البحر في العاممة األساطيل كأكبر أقكػ  تممؾ كانت التي التجارية
 سنة ذلؾ كاف مصر، شكاطئ إلى سفنيا تنقميـ لكي البندقية إلى الصميبييف جيكش كتكجيت
ؿ أف رأت -مصر مع تجارية مصالح ليا كانت التي- البندقية لكف ـ،1201/ ىػ597  اتجاه تحكِّ
 لمصميبييف األعمى القائد البندقية إلى كصل ـ1202 أغسطس كفي. أخرػ  جية إلى القكات
 تأييًدا ناؿ الذؼ اليجـك تحكيل عمى البندقية دكؽ  مع بكنيفاس كتكاطأ مكنفيرات، دؼ بكنيفاس
 تكحيد كيريد األرثكذكسية، لمكنيسة الشديدة بالكراىية يشعر كاف الذؼ الفاتيكاف بابا مف مستتًرا

 .قيادتو تحت كالغربية الشرقية: الكنيستيف

 القسطنطينية عمى االستيالء

 كاإلتاكات السابقة الحمالت أرىقتيا قد فبيزنطة ضعيًفا؛ َخْصًما الصميبيكف  كاجو القسطنطينية في
 23/ ىػ599 شكاؿ مف 11 في شكاطئيا إلى فكصمكا الدكلة؛ كاردات كتناقص المتزايدة، كالضرائب

 ـ،1203 يكليك مف 5/ ىػ599 شكاؿ مف 23 في العسكرية العمميات كبدأت ـ،1203 يكنيك مف
 شعباف مف 10) في القسطنطينية الصميبيكف  كاقتحـ الثالث، ألكسيكس بيزنطة إمبراطكر ففرَّ 

 أياـ ثالثة مدػ عمى المسيحييف أىميا كقتمكا كنيبكىا، كسمبكىا ،(ـ1204 إبريل مف 13/ ىػ600
 حاكميا مع كعقدكا البيزنطية، لإلمبراطكرية بديالً  تككف  جديدة دكلة دعائـ بيا أرسكا ثـ مرعبة،
مكا معاىدة الجديد  أف بعد الرابعة الصميبية الحممة تمؾ انتيت كبذلؾ أىكائيـ؛ حسب بنكدىا فصَّ
 .مصر غزك كىك األصمي ىدفيـ قادتيـ نسي

 



 
56 

 الدكلة سمطنة منصب الديف صالح شقيق األيكبي العادؿ السمطاف فييا تكلى التي السنة في
 كضرب المقدس بيت عمى االستيالء فكرة كانت ـ،1200/  ىػ596 سنة أؼ القاىرة، في األيكبية
 .األكربييف باؿ تشغل تزاؿ ال مصر

 خافكا األيكبي، البيت أبناء عمى الكحدة مف نكًعا يفرض العادؿ السمطاف أف الصميبيكف  رأػ كحيف
 يفكركف  بدؤكا لذا األيكبي؛ الديف صالح أياـ كثيًرا منو عانكا الذؼ المرعب المكقف إلى يعكدكا أف
 .جديدة صميبية   حممة في

 المنطقية الخطكة ىك مصر عمى االستيالء أف الشرؽ  في كالصميبيكف  األكربي كالغرب البابا كأدرؾ
ره ما استرداد لضماف حتميًّا مصر غزك كبات الشاـ، بالد في كجكدىـ لتأميف كالضركرية  حرَّ

 .ذاتو المقدس كبيت بل المقدس، بيت مممكة أراضي مف الديف صالح

ة عاتقو عمى( ـ1216 - ـ1198) Innocent III  الثالث إنكسنت البابا أخذ كىكذا  الدعكة ميمِّ
 [.1] مصر ىدفيا يككف  جديدة صميبية حممة إلى

 

 : الرابعة الصميبية الحممة

 

 في فكتب جديدة، صميبية حرب إلى الدعكة في رغبتو عف عمًنا أعرب قد الثالث إنكسنت البابا كاف
 الصميبية المممكة حاؿ عف كافًيا تقريًرا منو يطمب المقدس بيت بطريرؾ إيمار إلى ـ1199 سنة
 بدأت ثـ. كمصر الشاـ بالد في كقكتيـ المسمميف أحكاؿ كعف ليا، عاصمة عكا أصبحت التي

 .مصر ضد جديدة صميبية حممة لتجميع االستعدادات

 المسمميف مع التعامل األكركبييف التجار عمى يحـر مرسكماً  أصدر الحممة ىذه لنجاح يميد كلكي
 الحديد مكاد كخصكصاً  المسيحييف القتاؿ عمى تعينيـ التي المكاد بكل المسمميف تزكيد عمييـ كحـر

 .الحركب في بو يستعاف كما كالخشب
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 الشرقية الكنيستيف لتكحيد الثالث الكسيكس البيزنطي األمبراطكر مع المفاكضات بإجراء بدأ
 الممكؾ يدعك ساذج، قس كىك ،Fulk de Neuilly  نكلي ده فمؾ إلى تعميماتو كأعطى كالغربية،
 كحمل المقدسة الحرب في اإلنخراط عمى الريف أىل كيحث. رابعة صميبية حرب إلى كالسكقة
 .مصر كاحتالؿ المسمميف، أيدؼ مف المقدس بيت الستعادة السالح

 جداً  بعيدة جديدة أراضي امتالؾ بغرض الحممة ىذه في لالشتراؾ الباركنات مف كبير عدد كانضـ
 .فقط الديف مف بدافع كليس أكركبا عف

 يدخمكا أف الصميبيف عمى فرضت المصرية الشكاطئ إلى كعتادىا الحممة قكات نقل مشكمة أف بيد
 األساطيل أقكػ  مف أسطكال تممؾ كانت التي التجارية، البندقية جميكرية مع شاقة مفاكضات في

 المفاكضات تمؾ في عنيـ ينكب أف عمى فاتفقكا الصميبييف، لنقل آنذاؾ المتكسط البحر في العاممة
 جفرػ  كسافر الشاـ، سكاحل إلى الحممة جنكد لنقل سفف تأجير عمى االتفاؽ في ىاردكيف جفرػ 
 .لمساعدتيـ فييا المسؤكليف كفاكض جنكه إلى

 كالخيكؿ، الفرساف مف 4500 لنقل يمـز ما تعد أف عمى طكيمة، مساكمات بعد البندقية ككافقت
 كل شيكر، تسعة المؤف  مف القكة ىذه يكفي كما المشاة، مف ألفاً  كعشريف أتباعيـ، مف 9000ك

 حربية سفينة بخمسيف تمدىـ أف أيضاً  كرضيت. ككلكنية فضية مف مارؾ ألف 85 نظير في ىذا
 داندلك ىنرؼ  البندقية دكؽ  كأقسـ الحربية، الغنائـ بنصف البندقية جميكرية تختص أف بشرط
 الصميبيكف  شرع ثـ ـ1202 يكنيو في بينيما عقدت التي االتفاقية ىذه تنفيذ عمى ىاردكيف كجفرؼ 

 [.2] المشرؽ  إلى بالسفف تنقميـ لكي البندقية إلى المجئ في

 مصر عمى الصميبية اليجمات مف البندقية مكقف

 الكثيرة، لالمتيازات نظراً  مصر، لمياجمة ما مساعدة تقديـ نيتيـ في يكف لـ البنادقة أف كالغريب
 حاكـ داندلك ىنرؼ  الدكؽ  أف حتى مصر، في اإليطالييف لمتجار العادؿ الممؾ منحيا التي كالجميمة
 كثـ الحممة، نقل حكؿ الصميبيكف  ساـك كاف الذؼ الكقت نفس في القاىرة إلى سفراءه أكفد البندقية
 داندلك الدكؽ  أكد كقد العادؿ، الممؾ نائب مع ىػ598/  ـ1202 سنة ربيع في تجارؼ  اتفاؽ عقد

 [.3] مصر إلى تتجو حممة أؼ يساعد لف أنو العادؿ الممؾ لمبعكث
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 ـ1203/ ىػ599 سنة القسطنطينية ضد الحممة

 ىدفيا كاف فقد كالممياة، المأساة مف مزيجا الرابعة الصميبية الحممة أحداث كانت حاؿ أؼ عمى
 لكي البندقية إلى الصميبية الفرؽ  مختمف تكجيت ـٕٔٓٔ/ ىػ597سنة كفي مصر، األساسي
 يفرضكف  كانكا التاريخ ىذا مف سنة بعد الصميبيف كلكف المصرية، الشكاطئ إلى السفف تنقميـ

 ٕٗ ففي. اإلسالمية العاصمة القاىرة مف بداًل  المسيحية، العاصمة القسطنطينية عمى حصارىـ
 [.4] القسطنطينية قبالة خمقدكنية مياه في رسا قد األسطكؿ كاف ـٖٕٓٔ يكنيك

 اإلمبراطكر يتخذ كلـ القسطنطينية، أماـ الحممة سفف كصمت ىػ600 ـ1203 يكنيو 24 في
 قالو فيما كالبنادقة الصميبيكف  كاعتقد إليو، الحممة جنكد كصكؿ لمنع تدابير أؼ الثالث الكسيكس
 برجاؿ استبدت الدىشة كلكف بو لمترحيب تيب سكؼ كميا بيزنطة أف مف الصغير الكسيكس
 البيزنطييف الجنكد كأف كجكىيـ، في أغمقت القسطنطينية أبكاب جميع أف اكتشفكا حينما الحممة

 األسكار لمياجمة الصميبييف أسطكؿ بيا قاـ التي األكلى المحاكالت كفشمت أسكارىا فكؽ  مرابطكف 
 .يكليك17 في باألسكار ثغرة فتح مف البنادقة تمكف عنيف قتاؿ كبعد

 

 القسطنطينية يدمركف  الصميبيكف 

 

 إمبراطكًرا الخامس الكسيكس اعتالء غمى أدت داخمية اضطرابات عدة حدثت ذلؾ كأثناء
 مضاداً  مكقفاً  الخامس الكسيكس كقف كقد ـ،1204 سنة فبراير/  ىػ600 رجب في لمقسطنطينية

 مياجمة إلى الصميبيكف  اتجاه التطكر ذلؾ كأماـ ليـ، الكاره الشعبي االتجاه كأيدا الصميبييف مف
 .القسطنطينية

 دكلة دعائـ يرسكف  كانكا ـٕٗٓٔ مارس/  ىػ602 كفي القسطنطينية، ضد ىجكميـ الصميبيكف  شف
 تـ ـ1204 أبريل ٖٔ كفي. أىكائيـ عمى فصمكىا بمعاىدة البيزنطية اإلمبراطكرية محل تحل جديدة
 فُقتل مرعبة، أياـ ثالثة مدػ عمى كالتدمير كالنيب كالسمب القتل بالمدينة حل كقد المدينة، اقتحاـ
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 برؤكسيـ الخمر لعبت الذيف الجنكد كدخل األديرة، في الراىبات كاغتصبت البيزنطييف مف الكثير
َنةِ  َىِذهِ  ِفي: "هللا رحمو كثير ابف يقكؿ صكفيا، آيا كنيسة  خمقا َجَمُعكا َقدْ  اْلِفِرْنجُ  َكاَنتِ ( ىػ600) السَّ
، بقتاؿ ذلؾ عف هللا فأشغميـ المسمميف، أيدؼ مف المقدس بيت ليستعيدكا منيـ  أنيـ كذلؾ الرـك

، ِفيَما اْخَتَمُفكا َقدِ  ُمُمكَكَيا َفَكَجُدكا ِباْلُقْسَطْنِطيِنيَّةِ  َطِريِقِيـْ  ِفي اْجَتاُزكا ـْ  َفَتُحكَىا َحتَّى َفَحاَصُركَىا َبْيَنُي
 ىذه في الرـك ِمفَ  َأَحد   َأْصَبحَ  َكَما ُرْبِعَيا، ِمفْ  َأْكَثرُ  كأحرقكا كأسرا، قتال أياـ ثالثة كأباحكىا َقْسًرا،
 العظمى كنيستيا إلى ِمْنَيا َبِقيَ  َمفْ  َعامَّةُ  َكَلَجأَ  َأِسيًرا، َأكْ  َمْكُبكاًل  َأكْ  َفِقيًرا َأكْ  َقِتياًل  ِإالَّ  الثَّاَلَثةِ  األياـ

يُسكفَ  ِإَلْيِيـُ  َفَخَرجَ  اْلِفِرْنجُ  فقصدىـ باياصكفيا، المسماة ُمكا ِباأْلََناِجيلِ  اْلِقسِّ  فييا ما كيتمكا ِإَلْيِيـْ  ِلَيَتَكسَّ
 ِفي َكافَ  َما َكَأَخُذكا َأْبَصِعيفَ  َأْكَتِعيفَ  َأْجَمِعيفَ  َقَتُمكُىـْ  َبلْ  ذلؾ، مف شيء إلى التفتكا فما عمييـ،
، َكاَل  ُتْحَصى اَل  الَِّتي َكاأْلَْمَكاؿِ  َكاأْلَْذَىابِ  اْلُحِميِّ  ِمفَ  اْلَكِنيَسةِ  ْمَبافِ  َعَمى َكافَ  َما َكَأَخُذكا ُتَعدُّ  الصُّ

 ".كاف َشاءَ  َما ِذؼالَّ  الرَّْحَمِف، الرَِّحيـِ  ّللَّ  َكاْلَحْمدُ  َكاْلِحيَطاِف،

 كانكا ما ألنيـ المسمميف؛ أيدؼ عمى مدينتو تسقط أف خكنياتس نيكتاس مؤرخييـ أحد تمنى كقد
 .الالتيف فعل ما بيا ليفعمكا

 بيعت التي كالنفائس التحف مف العديد نقمكا الرابعة الصميبية الحممة كقادة زعماء أف المالحع كمف
 التي األربعة البركنزية الجياد أف حتى األكركبية األسكاؽ ككذلؾ كحمب، كالقاىرة دمشق، أسكاؽ في

 تزيف اليكـ كحتى البندقية، إلى بحمميا داندلك قاـ البيزنطية، العاصمة في السباؽ ميداف تزيف كانت
 التي كالنيب السمب عمميات أكبر مف كاحدة عمى دليالً  فينيسيا، في مارؾ القديس كاندرائية كاجية
 .الكسطى القركف  شيدتيا

 مدينة ىي كىا كنيب، كسمب كتدمير، قتل، أىل أنيـ جديد، مف الصميبيكف  لنا يثبت كىكذا؛
 يزيد ما منذ المقدس بيت مدينة لو تعرضت الذؼ المأساكؼ  لممصير تتعرض الرائعة قسطنطيف

 لمسيادة مقدسة مدينة كانت المقدس بيت أف الجكىرؼ  الفارؽ  أف غير الزماف، مف القرف  عمى
 اإلرثكذكسية، البيزنطية اإلمبراطكرية كعاصمة مسيحية مدينة فيي القسطنطينية أما اإلسالمية،

 عمى كاضح دليل ىذا كفي قركف  لعدة اإلسالـ مكاجية في الشرقية المسيحية درع بدكر قامت كالتي
 .مسيحية أك إسالمية مدف بيف يفرقكا لـ تحد، ال التي الجشعة أطماعيـ سبيل في الصميبييف أف
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 تتجو الصميبية الحركة أف نجد ـ،1095/  ىػ489 الثاني أكرباف مشركع أعالف منذ مرة ألكؿ إننا
 الكاقعة المرحمة مدػ عمى المنطقة في مسيحية إمبراطكرية أكبر عاصمة كتسقط الكجية تمؾ إلى
 اليجرؼ، السابع/  الميالدؼ عشر الثالث القرف  إلى اليجرؼ  الرابع/  الميالدؼ العاشر القرف  مف

 إال كغيرىـ، كالمسمميف كالنكرماف، كالركس، الفرس أيدؼ عمى بيزنطة تسقط لـ القركف  ىذه كطكاؿ
 أف كذلؾ كاألمر عجب ال كلذلؾ األكركبي، الغرب في ممثمة مسيحية قكة يد عمى كاف سقكطيا أف

 [.5] الصميبية الحمالت تاريخ في فارًقا عاًما ىػ602/ـ1204 عاـ تعتبر

 

 المصرية رشيد عمى اليجـك

 

 حيف احتجاجاتو بمع ما سرعاف أنو إال ىدفيا، عف الحممة انحراؼ أداف الثالث إنكسنت أف كمع
 رأػ

 القديـ البابكية أمل يحقق أف يمكف الصميبية الخيكؿ سنابؾ تحت قسطنطنطيف عاصمة سقكط أف
 عمى اإلغارة خطط تعجبيـ لـ الذيف بعض كلكف. األرثكذكسية البيزنطية الكنيسة عمى السيطرة في

 مع تعاكنكا كىناؾ. الشاـ بالد شكاطئ حتى كاصمكا الحممة ىدؼ كتغيير البيزنطية، العاصمة
 كقد. منيا القريبة فكة كمدينة المصرية رشيد مدينة ضد ىزيل ىجـك لشف المستكطنيف الصميبيف

 .أياـ خمسة ـٕٗٓٔ/ ىػ ٓٓٙ سنة عاراتيـ في ظمكا

 

 العادؿ الممؾ مع معاىدة

 

 عكا ممؾ سعى ثـ كمف لنجدتيـ، صميبية حممة قدـك استحالة عكا في الصميبيكف  أدرؾ ما كسرعاف
 اليدنة بعقد رحب الذؼ األيكبي العادؿ السمطاف مع ىدنة لعقد(  Amalric II)  الثاني أمالريؾ
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 بقية مع الداخمية متاعبو كبسبب ناحية، مف السمـ حاؿ في كمكاسبيا التجارة الزدىار نظرا
 .ـٕٗٓٔ سنة أكاخر في سنكات ست مدتيا ىدنة عقد كتـ. أخرػ  ناحية مف األيكبييف

ّـَ : "هللا رحمو كثير ابف يقكؿ اـِ  ِباَلدَ  َقَصُدكا اْلِفِرْنجَ  ِإفَّ  ُث ْكا َكَقدْ  الشَّ  َفَنَزُلكا اْلُقْسَطْنِطيِنيََّة، ِبُمْمِكِيـُ  َتَقكَّ
ا ْساَلـِ  ِباَلدِ  ِمفْ  َكِثير   َعَمى َكأََغاُركا َعكَّ  فنيض كسبكا، فقتمكا األراضي، كتمؾ اْلُغكرِ  َناِحَيةِ  ِمفْ  اإْلِ
ا، ِمفْ  ِباْلُقْربِ  َكَناَزَلُيـْ  كالشرقية المصرية الجيكش كاستدعى بدمشق، ككاف العادؿ إلييـ  َفَكافَ  َعكَّ
ّـَ  عظيـ، كحصار شديد ِقَتاؿ   َبْيَنُيـْ  ْمحُ  َكَقعَ  ُث  ّللَّ  فانا البالد مف شيئا َلُيـْ  َكَأْطَمقَ  َكاْلُيْدَنةُ  َبْيَنُيـْ  الصُّ
نا  [. 6" ]راجعكف  إليو كا 

 

 الرابعة الصميبية الحممة نتائج

 

 :منيا عديدة نتائج الرابعة الصميبية لمحممة كاف

 سقكط عنو نتج أنو كيكفي بأكممو، الصميبي المشركع مسار عمى بالغ تأثير الرابعة لمحممة كاف -أ
 كبالتالي ـ،330 عاـ كافتتحيا الكبير قسطنطيف شيدىا أف منذ تاريخيا في مرة ألكؿ القسطنطينية

 كبير حد إلى أكركبا لشرؽ  السياسية التكزيعات خريطة تغيير إلى الرابعة الصميبية الحممة أدت فقد
 المصالح أساس عمى المنطقة تركيب كأعادت مناطق عدة إلى قسمتيا البيزنطية السيادة كأزالت

 . الجديدة كالسياسية االقتصادية،

 اإلمبراطكرية إلى يقدمكف  الشاـ بالد في الصميبييف مف الكثيريف جعمت الحممة تمؾ إف -ب
 .الشاـ بالد في الصميبي الكياف أضعف نحك عمى ليـ غنائـ عف بحثاً  القسطنطينية، في الالتينية

 البندقي الدكر أف في ريب كال المرحمة، تمؾ في مؤثراً  عنصراً  ليمثل االقتصادؼ العامل ظير -جػ
 .البندقية لصالح حسـ البيزنطية اإلمبراطكرية مع كالتنافس الفعاؿ
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- التمييد إلى أدت ىػ602/ـ1204 عاـ البيزنطية اإلمبراطكرية بيا نكبت التي النكبة إف -د
/ ـ1453 عاـ العثمانييف األتراؾ أيدؼ عمى ليا النيائي اإلنييار لحدكث -بأخرػ  أك بصكرة
 عيد في( ىػ857 - 853/ـ1453 - ـ1449) عشر الحادؼ قسطنطيف عيد في ىػ857

 بأنيا المذككريف التاريخيف بيف قرف  كالنصف القرنيف مرحمة كصف كنستطيع الفاتح، دمحم السمطاف
 ممامث بجدارة، التاريخ مف بعده بيزنطة خرجت بأف انتيى األجل طكيل بيزنطي احتضار مرحمة
 العالمي الريادة مركز إلى كعادت العثمانية الدكلة عاصمة كأصبحت أيضًا، بجدارة قبل مف دخمتو
 .المعمكرة أنحاء في كالمعرفة كالعمـ الحضارة نكر اشعاع في كساىمت جديد مف

/  ـ1261) عاـ في الجريحة عاصمتيـ استعادة مف تمكنكا البيزنطييف أف ىنا؛ بالذكر كالجدير
 المممكة استمرت حيث( ـ1282 - 1259) باليكلكغكس الثامف ميخائيل يدؼ عمى( ىػ660

 أف غير عاًما كخمسيف سبعة( ىػ660/  ـ1261 إلى ىػ602/  ـ1204) مف ىناؾ الالتينية
 شاحًبا ظالً  عادت لقد السابقة، اإلمبراطكرية تمؾ نفس قط تكف لـ العائدة البيزنطية اإلمبراطكرية

 [.7] القسطنطينية لمدينة الالتيني الغزك ىدىا أف بعد

 

 الخامسة الصميبية الحممة

 الخامسة الصميبية الحممة قبل اإلسالمي المشرؽ 

 الخامسة الصميبية الحممة في ىككنريكس البابا دكر

 كبدأ ،1215 سنة انعقد الي التيراف مجمع مف الدعـ عمى الخامسة الصميبية الحممة حصمت ػ 
 كعمى نفسو عمى البابا فرض كقد. 1217 سنة الحممة ىذه إلطالؽ اإلعداد في ىكنكريكس

 تمؾ تطمبتيا التي اليائمة النفقات لتغطية سنكات لثالث دخميـ بُعشر المساىمة الكارديناالت
 كرغـ. دخكليـ مف جزًءا عشر اثني مف بجزء المساىمة الديف رجاؿ بقية عمى فرض كما الحممة،

 الحممة لتمكيل كافية تكف لـ المبالغ ىذه أف إال الماؿ، مف كبيرة مبالغ جمع إلى أدػ القرار ىذا أف
 .الثالث ىكنكريكس إلييا يصبك كاف التي الشاممة الصميبية
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 ىك المقدسة األرض استرداد بميمة القياـ عمى القادر أكركبا في الكحيد الرجل أف ىكنكريكس رأػ
 قد آخركف  كحكاـ الثاني فردريؾ ككاف. ألمانيا إمبراطكر الثاني فردريؾ اإلمبراطكر السابق تمميذه
 حنث الثاني فردريؾ أف غير المقدسة، األرض باسترداد 1217 سنة عيًدا أنفسيـ عمى قطعكا
 .الحممة انطالؽ مكعد تأجيل إلى مجدًدا الثالث ىكنكريكس فاضطر بالعيد

 ركمانًيا إمبراطكًرا تكج 1220 نكفمبر 22 كفي إمبراطكًرا، الثاني فردريؾ انتخب 1220 أبريل في
 .ركما مدينة في مقدًسا

صراره، الثالث ىكنكريكس ضغكط رغـ تخاذلو عمى الثاني فردريؾ ظل  عمى الحممة كفشمت كا 
 .1221 سبتمبر 8 في دمياط لمدينة المسمميف باسترداد مصر

 لفترات بالدىـ ترؾ بإمكانيـ يكف كلـ الخاصة حركبيـ في منيمكيف أكركبا حكاـ معظـ كاف
 مف صميبي أسطكؿ إقالع كتبعو المجر ممؾ الثاني أندرك الممؾ تحرؾ انتظار طكؿ كبعد. طكيمة
 في أخرػ  أماكف كبضعة دمياط عمى استكلكا كقد. المقدسة األرض نحك الرايف نير أسافل منطقة
 ػ بيالجيكس كبيف قادتيا بيف كالصراعات التنافس كمزقيا الكحدة إلى افتقرت قكاتيـ كلكف مصر،
 .الحممة فشل إلى أدػ مما ػ البابا ممثل

 الممقب األيكبي بكر أبي دمحم الممؾ تدخل استدعى مما كالقتاؿ الحرب طكر إلى الخالؼ ىذا تعدػ
 الناس أكثر مف ككاف البداية، مف المقدس الجياد درب عمى كرفيقة الديف، صالح أخي بالعادؿ،
 ىذا في الصحيحة الخطكة يتخذ كأف الخالؼ، ىذا عمى يقضي أف فاستطاع كعداًل، كسياسة حزًما

. كقتيا كحدتيا لمبالد كعادت إمرتو تحت كالمصرية الشامية الجبية تكحيد فأعاد الراىف، الظرؼ
 ميما الفشل عكامل كتجني النجاح، أسباب عف البحث في يرغب لمفْ  كعظة كعبرة درس ذلؾ في)

 بعد كلك طريقيا ىك كالفشل اليزيمة فإف كمختمفة متفرقة كانت طالما كتقدميا البالد، قكة كانت
 (حيف
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 الديف، صالح أبناء بيف تقسمت عندما لمبالد جرػ  لما كرؤيتو األيكبي العادؿ الممؾ حكمة كرغـ ػ 
 عمى كأقدـ أخيو، أبناء مف المجاني الدرس ىذا مف يستفد لـ أنو إال بينيـ كقع الذؼ الخالؼ كحجـ
 :كاآلتي الثالثة أبنائو بيف البالد فقسـ الخطأ نفس

 .كفمسطيف المصرية الديار عمى: بالكامل الممقب دمحم األمير ػ 

 .الشاـ كباقي دمشق عمى: بالمعظـ الممقب عيسى األمير ػ 

 '.كالعراؽ الشاـ بيف' الجزيرة منطقة عمى: باألشرؼ الممقب مكسى األمير ػ 

 بسبب خالفات الثالثة ىؤالء بيف يظير لـ كمصر الشاـ عمى الصميبية الحمالت الستمرار كنظرا 
 .المتكقعة الخالفات عف األعداء بقتاؿ كاشتغاليـ الصميبية لمحمالت تصدييـ

 الخامسة الصميبية لمحممة اإلعداد

 الخامسة الصميبية الحممة دشف الثالث انكسينت البابا 

 استئناؼ أجل مف أكركبا كأمراء ممكؾ كحفائع عزائـ إثارة عف ركما في الباباكات أبًدا يكف لـ
 الصميبية لمحممة المدكؼ  كالفشل الديف صالح كفاة بعد قميالً  ىدأت التي الصميبية، الحمالت سمسمة
 األرثكذكس النصارػ  قتاؿ إلى اتجيت بالشاـ، المسمميف لقتاؿ تتجو أف مف بدالً  التي الرابعة،

 العادؿ المجاىد الممؾ مكت فرصة الثالث' أنكسنت' البابا كاستغل ىػ،600 سنة كذلؾ بالقسطنطينية
 عمى ممًكا ليككف  البابكية مرشح ككاف' برييف دؼ جاف' الفارس يقكده كبيًرا جيًشا كحشد األيكبي
 .المسمميف مف استعادىا إذا المقدس بيت

 

 الخامسة الصميبية الحممة

 عمى ضخمة كخسارة ذريع بفشل الخامسة الصميبية الحممة إنياء في سببا كانت دمياط معركة
 مف ألكثر دمياط معركة كاستمرت، الكقت ذلؾ في الصالحة اإلسالمية القيادة غياب مف الرغـ
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 الخامسة الصميبية الحممة مجيء كراء كانت التي الحقيقية األسباب ىي ما كلكف سنكات، ثالث
 أماميـ؟ اإلسالمية المقاكمة صمدت ككيف المسمميف؟ لبالد

 كاإلمتاع،ذلؾ الخياؿ مف كضرب تركػ  التي األسطكرية بالمالحـ يككف  ما أشبو ىي ىذىالمعركة
 صميبية لحممة كيدبر يخطط"الثالث أنكسنت" ركما بابا ككاف سنكات، ثالث مف أكثر استمرت ألنيا
 الرابعة الصميبية الحممة انطمقت الديف،كبالفعل صالح الناصر كفاة بعد اإلسالـ بالد عمى جديدة
 األرثكذكسية الشرقية الكنيسة إلخضاع إلىالقسطنطينية كاتجيت مسارىا غيرت كلكنيا ىػ،600 سنة

 معظـ نجد لذلؾ ذريًعا، فشالً  الحممة ىذه فشمت كبالجممة الغربيةالكاثكليكية، الكنيسة لسمطاف
 .الصميبية الحمالت عداد في أصالً  يضعيا كال الحممة ىذه ذكر عف يعرض المؤرخيناألكربييف

 لحممة التحضير في أخذ الذؼ" الثالث أنكسنت" البابا عضد في الحممة ليذه الذريع الفشل يفت كلـ
 مف كل النداء فمبى الحممةالسابقة، في يداه تتمطخ لـ مف فييا يشترؾ اإلسالـ بالد عمى جديدة

 تغيير تقرر كقد كغيرىـ، قبرص ممؾ" بيمايك"ك المجر، ممؾ"الثاني أندريو"ك النمسا، ممؾ" ليكبكلد"
 ألسباب كذلؾ الشاـ، كليست المرة ىذه اليدؼ ىي مصر كانت حيث المعتادة، الحمالت سير خط

 التجارية المدف رغبة كمنيا مصر، كىي اإلسالمي العالـ في الثقل مركز ضرب منيا عديدة
 دارىا عقر في المصرية التجارة كضرب المتكسط، البحر تجارة عمى السيطرة في اإليطالية
 .المقدس بيت استعادة بالتأكيد كأىميا الشرؽ، مكانئ أىـ كاف الذؼ دمياط ميناء عمى باالستيالء

 ىكنكريكس" البابا كخمفو" الثالث أنكسنت" البابا ىمؾ الخامسة الصميبية الحممة تنطمق كقبألف
 الكاردنياؿ فأرسل الحممة، عمى الكاثكليكية الكنيسة كسيادة نفكذ عمى يؤكد أف أراد الذؼ" الثالث

 ليذا الحربية كالكفاءة الخبرة انعداـ مف الرغـ عمى لمحممة العاـ القائد ليككف " بالجيكس" البرتغالي
 .ذلؾ بعد غالًيا ثمنو الصميبيكف  سيدفع ما الرجل،كىذا

 بكر أبي العادؿ الممؾ ككبيرىا األيكبية األسرة حكـ تحت الفترة ىذه في كمصر الشاـ بالد كانت
 كصمت ،فمما الصميبييف ضد جياده كشريؾ كفاحو كرفيق الديف صالح الناصر أخك كىك األيكبي
 مدينة عند بجنكده كعسكر أسرع، كقتيا بالشاـ ككاف العادؿ لمممؾ الخامسة الصميبية الحممة أخبار

 السيطرة تحت كقتيا يزاؿ ما ككاف" عكا" بميناء قدنزلت الصميبية الحممة ألف ذلؾ باألردف،" بيساف"
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 إلى" عكا" مف االنتقاؿ تنكؼ  كانت بل الشاـ بالد في التكغل تنكؼ  كقتيا الحممة تكف كلـ الصميبية،
 عف الصميبييف مف كبير عدد كمعو" الثاني أندريو" المجر ممؾ انفصل أف حدث كلكف ،"دمياط"

 .أكربا غرب مف اإلمدادات يأتييا حتى قميالً  كانتظرت الحممة فضعفت بالده، إلى كعاد الحممة

 كاألمكاؿ،كالممؾ المؤف  لجمع الشاـ كمدف قرػ  عمى اإلغارة في الصميبيكف  أخذ الفترة ىذه خالؿ
 اجتيد حيف في فساًدا، الشاـ في كعاثكا جيكشيـ، لضخامة ردىـ عمى يقكػ  ال األيكبي العادؿ
 عدكاف مف الشاـ مدف أىـ حفع في( عيسى – مكسى - دمحم) الثالثة األمراء كبنكه األيكبي العادؿ

 ميناء إلى قكتيا بكامل الصميبية الحممة اتجيت ـ،1218 - ىػ615 سنة أكؿ كفي الصميبييف،
 كليس الدفاعية النظر كجية مف مثالية كىي" دمياط جيزة" اسمو مكقع في الميناء عمى كنزلكا دمياط

 بالكامل الممقب دمحم األمير كابنو العادؿ لمسمطاف مذىمة مفاجأة القتالي التحكؿ ىذا ككاف اليجكمية،
 مفتاح ككاف دمياط، عف لمدفاع المصرؼ  بالجيش دمحم األمير فخرج مصر، عمى كالًيا كاف كالذؼ
 لتمنع النيل بطكؿ تمتد ضخمة حديد مف سالسل فيو كالصالبة القكة غاية في منيًعا برًجا دمياط
 .الطريق ىذا مف البالد عمى اإلغارة تريد مراكب أؼ

 كالجيش  السمسمة برج  اقتحاـ يحاكلكف  الصميبيكف  أشير، أربعة طيمة متجمًدا كضع ظالؿ
 معركة بعد  البرج عمى االستيالء الصميبيكف  استطاع حتى قكة بكل دمياط عف يدافع المصرؼ 
 بشدة لذلؾ تأكه األيكبي العادؿ لمسمطاف البرج سقكط أنباء كصمت كلما عنو، المدافعيف مع طاحنة
 .ىػ615 سنة اآلخرة جمادػ 7 في اليـ كقتمو الحزف  كأصابو

 جسًرا فصنع الصميبييف، تقدـ  إعاقة مصر حاكـ الكامل األمير حاكؿ السمسمة برج سقكط بعد
 الكامل ،فأمر قطعكه حتى عنيًفا قتاالً  عميو الصميبيكف  فقاتل دينار، ألف سبعيف عميو أنفق عظيًما
 يعرؼ ىناؾ خميج إلى الصميبيكف  فعدؿ السفف، مجرػ  ليسد النيل في المراكب مف عدد بتفريق
 المتكسط، البحر إلى المياه فيو كأجركا عميًقا حفًرا فحفركه قديًما، فيو يجرؼ  النيل ككاف باألزرؽ 

 بيف متجمًدا ظل الكضع كلكف ذلؾ، عمى كصبرىـ القتاؿ عمى الصميبييف إصرار مدػ يكضح مما
 .المصرية كالجيكش الصميبييف
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 مسار غيرت حادثة كقعت كلكف رائعة، باسمة أشدىا عمى لمصميبييف اإلسالمية المقاكمة ظمت
 الكامل السمطاف عمى" المشطكب ابف الديف عماد" كاسمو المماليؾ األمراء أحد تآمر عندما القتاؿ
" الفائز" األمير أخيو كتكلية عزلو أجل مف كذلؾ العادؿ، السمطاف أبيو مكاف ككارث مصر حاكـ
 كعندما الفتنة، لتدارؾ القاىرة إلى كعاد دمياط في الجيش معسكر الكامل السمطاف فترؾ مكانو،
 .الصميبييف أماـ مفتكحة المدينة كأصبحت المعسكر، جميًعا ترككا قائدىـ قرار الجنكد عمـ

 كالدعة لمميادنة يميل كاف فمقد كغيره، الديف صالح األبطاؿ أعمامو مثل الكامل السمطاف لميكف
 فارس أك الساعة رجل يكف لـ بالجممة القتاؿ، مياديف في الذعر شديد القتاؿ، يكره كالمسالمة،
 حتى عقل يصدقو ال عرًضا عمييـ عرض دمياط احتالؿ مف الصميبييف اقتراب رأػ فمما المناسبة،
 كجبمة كصيدا كطبرية كعسقالف المقدس بيت تسميـ عمييـ عرض حيث دمياط، عف يرجعكا

 ما كل عف بالتنازؿ السالـ يشترؼ  أف الكامل قرر كىكذا الديف، صالح فتحو ما كجميع كالالذقية
 ..السنيف كجياد الشيداء بدماء الديف صالح فتحو

 مف  كاحدة كارتكبكا ىػ،616 شعباف 25 في المدينة اقتحمكا حتى قتاليـ الصميبيكف  كاصل كلكف
 إلى كحكلكىا فييا، اإلسالـ معالـ كطمسكا دمياط أىل جميع خالليا قتمكا الشييرة، المركعة مذابحيـ
 عمى قادريف غير كىـ كنصف عاـ مضى بحيث بينيـ الخالؼ نشب كلكف خالصة، صميبية مدينة
 مف" بريف حنا" العسكرؼ  القائد خرج بأف الخالؼ كانتيى حاسمة، عسكرية عمميات بأية القياـ
 .لمحممة الكحيد القائد" بالجيكس" األحمق كأصبح مغاضًبا، بالده إلى عائًدا دمياط

 عيسى- الكامل دمحم) الثالثة اإلخكة كاصطمح األيكبي البيت في األمكر استقرت الفترة ىذه خالؿ
 عسكر ،كقد الصميبييف مكاجية عمى كاتفقكا بينيـ المشاحنات كانتيت( األشرؼ مكسى - المعظـ
 الصميبي، اليدكء فترة في الكامل شيده حصيف مكاف في المنصكرة مدينة عند الكامل السمطاف
 المعسكر عمى متتالية ىجمات المسممكف  كشف مصر عف الصميبييف لصد التطكع إلى الناس كدعا

 ..الجنكد مف كالكثير كبيرة صميبية سفف سبع كأسركا الصميبي

  الكاردنياؿ  شجع ألمانيا مف جديدة صميبية قكات كصكؿ كلكف الصميبييف مكقف كتضعضع
 الكقت اختار كلكنو كثيًرا، تأخرت أف بعد القاىرة نحك لمزحف خطتو تنفيذ عمى" بالجيكس" األحمق
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 التي األرض أكثر أغرؽ  قد كالماء أنفسيـ الصميبيكف  فكجد النيل، نير فيضاف حيث المناسب غير
 الشماؿ، ناحية مف الشامي كالجيش جنكًبا المصرؼ  بالجيش محاصريف أنفسيـ ككجدكا عمييا، ىـ
 كأصبح ،"بالجيكس" األحمق بأمر لمقاىرة خرجكا عندما بدمياط الحصيف معسكرىـ ترككا قد كىـ

، شديد الصميبييف كضع  المغركر كاضطر كالصغار، الذلة كركبتيـ قمكبيـ في الرعب كألقي التأـز
 .عكض بغير دمياط مف يخرجكا أف عمى كاليدنة، الصمح طمب إلى" بالجيكس"

 إخكتو رأػ الكامل، عمييا كافق حيف ففي اليدنة، طمب حكؿ المسمميف معسكر قادة اختمف
 أيقتاؿ مف بطبعو المذعكر الكامل السمطاف كلكف الصميبييف، عمى كالقضاء الفرصة انتياز كآخركف 
 المسممكف  دخل ـ،1221 سبتمبر/ ىػ618 سنة رجب 19 األربعاء يكـ كفي العرض، عمى كافق

 مف الرغـ عمى ضخمة كخسارة ذريع بفشل الخامسة الصميبية الحممة انتيت كىكذا األسيرة، المدينة
 .الظرؼ ليذا الصالحة اإلسالمية القيادة غياب

 الخامسة الصميبية الحممة ىزيمة

 الصميبيكف  استكلي حيث حرجة ظركؼ في ـ1218/ ىج 615 سنة العادؿ ابيو بعد الكامل تكلي
 مف ىكؿ في كانكا المسمميف حكاـ لكف ك ، حكلو مف بالمسمميف يستجد فراح ، دمياط عمي

 بالكاه ك سمرقند ك بخارؼ  جحافميـ اكتسحت أف بعد بغداد أبكاب تدؽ بدأت  التي المغكؿ ىجمات
 استعممتيا ك باألرض المساجد ك المدارس ك المكتبات ك القصكر سكت ك ، خرائب إلي حكلتيا ك

 .لمخيل اصطبالت

 عف يتنازؿ أف عمييـ عرض ك ليفاكضيـ بالصميبييف يتصل أف إلي الكامل السمطاف عمد لذلؾ
 يقبل أف في فريدريؾ إمبراطكر يتردد لـ ك. دمياط مف الصميبيكف  يخرج أف مقابل المقدس بيت

 

 قبكلو عمي فريدريؾ اإلمبراطكر كبخ ك العرض رفض ركما في البابا لكف ك. السخي العرض ىذا
 ك عسقالف ك صيدا ك نابمس عف يتنازؿ أف ىي ك أسخي عرض الكامل السمطاف فعرض. العرض
 ىذا رفض البابا لكف ك. الساحل بالد مف الديف صالح السمطاف فتحو ما سائر ك الالذقية ك طبرية
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 لمسمطاف يبق فمـ. المسمميف مع صمحاً  عقد إذا أكركبا في مممكتو منو ينزع أف فريدريؾ ىدد ك كمو
 .الصميبييف مف دمياط ليحرر يقاتل اف إال الكامل

 طبيعة يعرفكف  يككنكا لـ لكنيـ ،ك كعدة سالحا أكثر فيـ الصميبييف بانتصار ينبئ المكقف كاف
 بفتح المصريكف  قاـ قميالً  الصميبيكف  تقدـ فمما. الماء قنكات مف بو تمتمئ ما ك المصرية األرض
 لـ ك الكحل مف بحر في الصميبية القكات أغرقت ك المياه فتدفقت جانب كل مف المياه سدكد

 سفنيـ استقمكا ك الشاطئ إلي مرتديف الكحمة كسط طريقيـ ،فشقكا كاحدة خطكة التقدـ يستطيعكا
 .الخامسة الصميبية الحممة فشمت بذلؾ ك ،1221 سنة بالدىـ إلي عائديف

 لمصميبييف القدس عف الكامل السمطاف تنازؿ

 ظل ك حمالتيـ، في مصر يستيدفكف  بدأكا الذيف الصميبييف مف خكفو عمي الكامل السمطاف ظل
 آمناً  يترككه أف مقابل القدس يأخذكا أف عمييـ يمح ظل ك السالـ ك الصمح في برغبتو ليـ يمكح

 مصرعرض عمي السادسة الصميبية الحممة قائد الثاني فريدريؾ قبل النياية في ك ، مطمئناً 
 .مصر عمي جديدة صميبية ىجمات شف عدـ مقابل القدس منو تسمـ ك الكامل السمطاف

 لتسميمو منيا المسمميف بخركج بالقدس فنكدؼ رجالو أرسل الكامل الممؾ إف:  فيقكؿ المقريزؼ  يركؼ 
. كصفو يمكف ماال التألـ ك الكىف مف ككجدكا ، أكبركه ك ، ذلؾ المسممكف  فاستعظـ…. الفرنج إلي
 مخيـ إلي القدس مف المؤذنكف  ك األئمة حضر ك ، العكيل ك الصراخ عظـ ك البكاء فاشتد…

 . اآلذاف كقت غير في بابو عمي أذنكا ك ، الكامل

 الثاني فريدريؾ اإلمبراطكر مع صمحاً  يعقد الكامل السمطاف

 626 ـ 1229 مارس 18 األحد يـك الديف شمس القاضي مف استمميا ك القدس فريدريؾ دخل ك
 مؤقتاً  لمصميبييف القدس عادت بذلؾ ك. القدس عمي ممكاً  نفسو تكج ك القيامة كنيسة دخل ك ىج،
 سنرؼ  كما أخرؼ  مرة استردىا ك أيكب الديف نجـ جاء حتي

 المكقع في المنصكرة مدينة ىي جديدة مدينة أنشأ كما ، الجبل قمعة بناء الكامل السمطاف أكمل
 .الخامسة الصميبية الحممة عمي  فيو انتصر الذؼ
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 السادسة الصميبية الحممة مقدمات

 

  الصميبية الحمالت في التاسع غريغكرؼ  البابا دكر

 اكجمينك الحقيقي كاسمو(ـ1241 أغسطس 22 في كتكفي-ـ1145 سة في غريغكرؼ  البابا كلد   
 .كفاتو كحتى ـ1227 مارس 19 في الباباكية تقمد، ككنتي دؼ

 ماربكرغ فكف  ككنراد قاـ ـ،1227 عاـ البابكية االنتخابات ختاـ في البابكية كرسي إلى ترقيتو بعد
 أصبح غريغكريكس، برعاية. ألمانيا أنحاء كل في اليرطقة عمى بالقضاء التاسع غريغكرؼ  بتكميف
 في اغتيالو طريق عف إال يتكقف لـ الريف في اإلرىاب مف بمسمسل كقاـ الدكلة ترعاه قاتل ككنراد
 .ـ1233

 األلماني االمبراطكر إلى الالذعة االنتقادات بتكجيو بدا حتى الباباكية رداء غريغكرؼ  لبس اف كما
 االراضي عمى جديدة صميبية حرب بشف كعكده تنفيذ في بالمماطمة كاتيمو الثاني فردريؾ

. الكنسية رحمو عف خارج فردريؾ اف كاعالف الكنسي الحرماف إلى االمر كصل كقد الفسمطينية
 فتشكمت فمسطيف، عمى صميبية بحممة القياـ تستدعي مصمحتو أف الثاني فريدريؾ أدرؾ كأخيراً 
 .المشرؽ  إلى كانطمقت 1228 سنة السادسة الصميبية الحممة بقيادتو

نما الحرب، يقصد لـ حيث صغيرة قكة رأس عمى عكا ككصل  الدبمكماسية األساليب عمى اعتمد كا 
 مع معاىدة عقد مف يافا في الثاني فريدريؾ كتمكف. سريع كسب عمى لمحصكؿ كالمفاكضات

 فمسطيف، في ضيق ساحمي كشريط لحـ كبيت القدس عمى فييا حصل الكامل، األيكبي السمطاف
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 القدس تحرير بعد فمسطيف إلى كفدت التي الكبيرة الصميبية الحمالت عنو عجزت نصراً  حقق كبذا
 لـ. 1129 عاـ القدس عمى ممكاً  نفسو فريدريؾ كتكج األيكبي، الديف صالح يد عمى ـ1187 سنة
 غريغكرؼ  البابا قكات فكجد إيطاليا إلى بسرعة عاد بل فمسطيف، في الثاني فريدريؾ إقامة تطل

 أف بالبابا األمر بمغ بل إيطاليا، جنكبي في أمالكو عمى كأغارت غيابو فرصة استغمت قد التاسع
 االمبراطكر كصل كلما. كألمانيا إيطاليا في مركزه ليضعف المشرؽ  في االمبراطكر مكت خبر أذاع

 الحرماف قرار عنو رفع الصمح ىذا كبمقتضى معو، الصمح لعقد البابا اضطر إيطاليا إلى األلماني
 البابكية بيف النزاع استمر كقد ،(ـ1230) «جرمانك ساف» صمح ىذا كسمي الكنيسة، رحمة مف

 خصكمو لمكاجية طريقو في كىك إيطاليا في الثاني فريدريؾ االمبراطكر كفاة حتى كاالمبراطكرية
 إيطاليا شمالي في

 

 تحت صميبية حممة لتكجيو البابكية محاكالت آخر دمياط ضد الخامسة الصميبية الحممة كانت
 عشر الثالث القرف  في الصميبية الحمالت فإف أخرػ  ناحية كمف. منفردة كلحسابيا فقط قيادتيا

 الثانية الصميبية فالحممة.  الميالدؼ عشر الثاني القرف  لحمالت مخالفا طابعا اتخذت الميالدؼ
 الحممة أف كما زنكي، الديف عماد يد في ـٗٗٔٔ/  ىػ539 سنة الرىا سقكط عمى فعل رد جاءت

 حطيف  معركة بعد فمسطيف في بالصميبييف حاقت التي لمكارثة استجابة كانت الثالثة الصميبية
 .ـٚٛٔٔ/  ىػ583 سنة  المقدس بيت  كسقكط

 بالمستكطنات ألـ الذؼ الدائـ الضعف نتيجة فكانت الميالدؼ عشر الثالث القرف  حمالت أما
 لـ الشرؽ  فرنج أف مف الرغـ عمى األيكبي الديف صالح عمميات منذ منو تبرأ كلـ الصميبية،
 أف مف الرغـ كعمى. الديف صالح كفاة بعد  األيكبية الدكلة فترة طكاؿ حقيقي خطر أؼ يكاجيكا
 اآلفاؽ كشذاذ كالمغامريف الفرساف مف متصمة مكجات القرف  ىذا في شيدت فمسطيف شكاطئ
 عاتية كانت المكجات ىذه بعض أف مف الرغـ كعمى الصميب، راية تحت الفرص عف كالباحثيف

 المدد ىذا أف إال الخفيف الرذاذ إلى أقرب كاف كبعضيا كالمحاربيف الفرساف مف فيالق تضـ
 .المحتكمة نيايتو إلى يمضي كاف الذؼ الصميبي لمكياف شيئا يقدـ أف يستطع لـ المتكاصل
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 مف بشدة يضغط البابكؼ  البالط أخذ فقد البابكية، لييبة مكجعة ضربة كاف دمياط حممة فشل كألف
 كلكف. آنذاؾ أكركبا في السياسية التقمبات تفاصيل في ندخل كلف. جديدة صميبية حممة شف أجل
 السمطاف اتبعيا التي الميادنة سياسة مف اإلفادة يحاكلكا لـ فمسطيف في الصميبييف أف ييمنا ما

 .البابكية حاؿ كاف ككذلؾ ليا، يستجيبكا أف أك األيكبي الكامل

   II Frederick الثاني فردريؾ األلماني اإلمبراطكر

 أبدػ فقد؛ مختمفا( ـٕٓ٘ٔ - ـٕ٘ٔٔ)  II Frederick فردريؾ األلماني اإلمبراطكر مكقف كاف
 كيرجع. األيكبي الكامل السمطاف مكقف في البادية السممية الركح ىذه مف لإلفادة كاضحا استعدادا
 قادكا المذيف أكركبا ممكؾ مف غيره مثل صميبيا يكف لـ إذ نفسو الثاني فردريؾ إلى ذلؾ في السبب

 ظل في تربى صقميا الدنيا أعجكبة باسـ عرؼ الذؼ  اإلمبراطكر ىذا كاف لقد. الصميبية الحمالت
 في نشأ التي صقمية جزيرة مف مكاف كل في نفسيا فرضت التي العربية الحضارة مظاىر

 .أحضانيا

 الكفار مف قكـ مجرد يككنكا لـ المسمميف أف كما مغمق كتاب مجرد لو بالنسبة اإلسالـ يكف كلـ
 ككاف. كبيرا تقديرا كحضارتيـ كدينيـ لممسمميف يكف اإلمبراطكر ذلؾ كاف فقد. المكت يستحقكف 

 كالالتينية كاليكنانية العربية ىي لغات ست آنذاؾ الدنيا لغات مف يجيد المعرفة غزير العمـ كاسع
 .كالفرنسية كاأللمانية كاإليطالية

 شارة كأخذ ـ،ٕ٘ٔٔ/ ىػ612 سنة الركمانية اإلمبراطكرية عرش تكلى قد الثاني فردريؾ ككاف
 أنو بيد اإلمبراطكرية، عرش في لو الثالث إنكسنت البابا تأييد يضمف لكي السنة تمؾ في الصميب

 فييا بما إيطاليا كل عمى نفكذه بسط إلى يطمح كاف ألنو صميبية؛ بحممة القياـ عف عازًفا كاف
 يقكد بأف الصميبي بنذره الكفاء في يماطل أخذ كلذلؾ الغنية؛ التجارية الشماؿ كمدف البابكية أمالؾ
 برييف يكحنا الراحل الصميبي الممؾ ابنة يكالندا مف زكاجو كلكف المقدسة، األراضي إلى كبيرةً  حممةً 
 .الشرؽ  في الصميبييف عف كمسئكالً  المقدس بيت عمى ممًكا منو جعل عكا، ممؾ

 جنكب) برنديزؼ  ميناء مف فأبحر البابا، رغبة يمبي أف فريدرؾ أراد ـ1227/  ىػ624 عاـ كفي
 مرض نكبة الجيش صفكؼ انتابت كذلؾ أصابتو، الحمى كلكف ضخمة حممة رأس عمى( إيطاليا
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 ذلؾ كأثناء صحتو، يسترد لكي فردريؾ فعاد البحر، لعبكر انتظارىـ أثناء الزمف مف قصيرة مدة
 المراكغة كيتعمد يتمارض فرديؾ أف فاعتقد التاسع، جريجكرؼ  كتكلى الثالث، نكريكس ىك مات

 اإلمبراطكر الطرفيف بيف النزاع باب الحرماف قرار فتح لقد. ضده الكنيسة مف حرماف قرار فأصدر
 عمى يفكت حتى الشاـ بالد عمى بحممة القياـ تقتضي مصمحتو أف أدرؾ اإلمبراطكر كلكف كالبابا
 .عاؽ مسيحي صكرة في إظياره البابا

 اإلمبراطكر شخصية فإف كذلؾ، بحممتو، لمقياـ لإلمبراطكر الجك ىيأت الشرؽ  ظركؼ أف كيبدك
 بيف العداء فيو اشتد عصر في بينيما العالقات تكثقت إذ كشخصيتو، الكامل الممؾ عقمية كافقت
 كاف كما الممكيف شخصية أف إال عنفًا، الصميبية الحركة كازدادت كالمسمميف، الصميبييف ممكؾ
 .الكدية العالقة ىذه تكثيق في كبير أثر ليا كاف ظركؼ مف بيما يحيط

 السادسة الصميبية الحممة قدـك

 صغير صميبي جيش رأس عمى ـ1228/ ىػ625 صيف في الصميبية بحممتو اإلمبراطكر أقمع
 بمنحو الكامل الممؾ مف تمقاىا التي لمدعكة استجابة ىزيل، كأسطكؿ فقط، فارس ستمائة قكامو

 بيت بإعطاء لو الكامل كعكد اعتمد كأنو الكنيسة، مف محركماً  بالده مف خرج أنو ينس كلـ القدس،
 .قكيا جيشاً  يحضر لـ لذلؾ المقدس

 الجزيرة كأصبحت طيبًا، استقباالً  كاستقبل الشاـ، إلى طريقو في قبرص عمى الثاني فردريؾ عرج
 أياـ، أربعة بعد فكصميا عكا، قاصداً  قبرص في أبحر  ثـ الحرماني، اإلقطاع لقانكف  كفقاً  لو تابعة
 بيت احتالؿ في الثاني فردريؾ اإلمبراطكر ينجح أال عمى يعمل أخذ البابا أف الغريب مف كلعمو

، ما بعد كنصراً  شرفاً  ذلؾ يكسبو ال حتى المقدس،  عدـ عمى الكامل الممؾ حرض البابا أف بل حـر
/  ىػ624 سنة المعظـ الممؾ كفاة اإلمبراطكر استغل كما. لإلمبراطكر المقدسة المدينة تسميـ

 المسمميف بيف مناصفة كانت التي صيدا عمى باالستيالء ـ1227/  ىػ625 سنة فقاـ ـ1226
 .كاإلفرنج

 الثاني فردريؾ كاإلمبراطكر الكامل الممؾ بيف المفاكضات
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 الممؾ: "لو يقكؿ أف كأمره الكامل، الممؾ إلى رسكلو بعث عكا إلى فردريؾ اإلمبراطكر كصل عندما
 كنتـ فقد كاآلف إلييـ أجيء كال..  شيء كل يبذلكا أف لممسمميف كالمصمحة الجيد كاف: لؾ يقكؿ
طالؽ كمو، الساحل -دمياط حصار زمف في- لنائبي بذلتـ  كقد فعمناه كما باإلسكندرية الحقكؽ  كا 
 مف أقل فال غمماني، أقل إال ىك إف نائبي؟ كمف إليكـ، كا عادتيا ظفركـ، مف فعل ما لكـ هللا فعل

 ".لو بذلتمكه كنتـ ما إعطائي

 إلى دعاه الذؼ ىك ألنو اإلمبراطكر مف يتخذه أف يجب الذؼ المكقف في الكامل الممؾ كحار
 ىذا أمالؾ مف بقسـ إياه كاعداً  المعظـ، أخيو عمى ليناصره إلييا المجيء في عميو كألح الشاـ،

 كغدت تكفي، قد كاف المعظـ ألف مساعدتو إلى حاجة في يعد لـ إلييا كصل فمما الخصـ،
 في الرغبة بعامل يكف لـ إف عنيا، يدافع أف كاجبو مف كأصبح مممكتو مف جزءاً  المكعكدة األمالؾ
 المكقف كاصل ابف يصف المسمميف جماىير أماـ سمعتو عمى الحفاظ فبعامل عمييا المحافظة

 كمف". االتفاؽ مف بينيما تقدـ كاف لما محاربتو، كال دفعو يمكنو كلـ الكامل، الممؾ تحير: "فيقكؿ
 .فردريؾ كبيف بينو المفاكضات أمد يطيل أف الكامل أراد ىنا

 لإلمبراطكر يبق كلـ ينتظر، كاف ما غير عمى أصبح الكامل الممؾ مكقف أف اإلمبراطكر كأدرؾ
 كسائل كافة كاستخداـ كاالستعطاؼ المفاكضة سالح سكػ  الحرج المكقف ىذا أماـ الثاني فردريؾ

 الممؾ إلى فأرسل الرأس، مرفكع األكركبي الغرب إلى كالعكدة غرضو إلى لمكصكؿ الدبمكماسية
 مطالباً  كفضية، ذىبية كأكاني حريرية منسكجات مف نفيسة ىدايا لو تحمل رسكليف مف سفارة الكامل
 .بالرفض بادلو الكامل السمطاف أف غير المقدس، بيت تسميـ كعده بتحقيق إياه

زاء  بأف الغرب مف األخبار جاءتو أف بعد السيما الثاني فردريؾ مكقف ساء لكعكده، الكامل تنكر كا 
 قيل حتى كيستعطفو، الكامل الممؾ يرجك فأخذ ممتمكاتو، عمى كاعتدػ غيابو فرصة استغل البابا
 جاء الذؼ الكالـ مف اإلمبراطكر تذلل عمى أدؿ كليس المفاكضات مراحل بعض في يبكي كاف أنو
 كريث كأنا المسيح، لديف احترامي المسمميف ديف كاحتراـ أخكؾ أنا: "الكامل الممؾ إلى رسائمو في

". الدماء إراقة فمنتجنب ممكؾ، أنازعؾ أف أرـك كال عمييا، يدؼ ألضع جئت كقد القدس، مممكة



 
76 

 في التأثير في كأفمحت أكميا أتت أف االستعطافات تمبث كلـ االستعطاؼ، في اإلمبراطكر كاستمر
 .الكامل

 مظاىرة بمثابة ذلؾ ككاف يافا، بتحصيف كقاـ صيدا عمارة في الثاني فردريؾ شرع ذلؾ كأثناء
 حربي بعمل بالشاـ الصميبية الجمكع كبقية فردريؾ قياـ يخشى الكامل الممؾ جعمت عسكرية،
". مقاكمتو عف عجزاً  عائمتو مف خاؼ الكامل إف: "بقكلو المقريزؼ  فسره الذؼ الشعكر كىك ضده،
 بيف كقكعو الكامل لمممؾ بالنسبة تعني عندئذ كالصميبييف اإلمبراطكر ضد حرب في الدخكؿ ككاف
 استنجد التي كالخكارزمية ناحية، مف داكد الناصر الممؾ أخيو كابف الصميبييف،: )ىـ أعداء ثالثة
 الكامل الممؾ رسكؿ تأثير كتحت كميا، الحقائق ىذه ضكء كفي(. ثانية ناحية مف داكد الناصر بيا
 .المقدس بيت عف تنازؿ الشيخ، بف يكسف الديف فخر األمير المفاكضات في

 سنكات العشر ىدنة..  يافا صمح

 فردريؾ اإلمبراطكر مع اتفاقية ـ1229 فبراير/ ىػ626 األكؿ ربيع في الكامل الممؾ عقد أخيراً 
 الطرفاف عمييا ككقع كالفرنسية، العربية بالمغتيف االتفاقية صيغة ككتبت يافا، بصمح عرفت الثاني،
 في الكامل الممؾ بنكدىا عمى كقع فيما أسبكع، بعد عمييا اإلمبراطكر ككقع التزاميا عمى كحمفا
 األرض مف كشريًطا لحـ، كبيت القدس، مدينة اإلمبراطكر يتسمـ أف أساس عمى نفسو، الكقت
 كالمناطق الصخرة كقبة األقصى المسجد المسمميف حكزة في كيبقى كالقدس، عكا بيف يصل

 .أكربا مف سنكات عشر طكاؿ صميبية حممة أؼ بمنع فردريؾ يتعيد المقابل كفي الريفية،

 كتسميمو منو، المسمميف بخركج بالقدس فنكدؼ التنفيذ، مكضع االتفاقية ىذه كضعت ما كسرعاف
ف نعمتو، عميكـ أتـ إذ كاحمدكه، هللا أشكركا: "جنكده في الثاني فردريؾ كأعمف الفرنج، إلى  إتماميا كا 
 عمى البشر مف قكة تستطع لـ هللا أتمو كما الحركب، أك الشجاعة نتيجة كليس هللا مف معجزة كاف

 ".أخرػ  كسيمة بأية كال بالقكة كال العدد، بكثرة ال إتمامو األرض

 يكنيك/ ىػ626 رجب في عاد الصميبية المقدس بيت مممكة عمى ممًكا الثاني فردريؾ ُتكِّج أف كبعد
 أكاخر في األكلى الحممة منذ تحققيا أف قبمو أخرػ  حممة أية تستطع لـ بمكاسب أكربا إلى ـٜٕٕٔ
 .الحمالت أضعف يقكد كاف أنو مع الميالدؼ، عشر الحادؼ القرف 
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 أراضي في فرَّط الذؼ الكامل الممؾ تنازؿ لكال تتحقق أف ليا يكف لـ النتائج ىذه أف لنا جميًّا كيبدك
ف حتى كذلؾ مقابل؛ بدكف  الصميبي الممؾ لصديقو المسمميف  كال. أكربا في كضعو فردريؾ ُيحسِّ

 الصكرة ُتكرِّس المسمميف، حقكؽ  في الكامل لمممؾ متياكنة طبيعة تعكس األحداث ىذه أف شؾ
 .لمصميبييف كدمياط العادلية تارًكا انسحب عندما الخامسة الحممة خالؿ ظيرت التي

 الكامل تفريط مف اإلسالمي العالـ مكقف

. حقيقية كارثة األيكبي الكامل عقدىا التي اليدنة أف -بحق- رأػ فقد اإلسالمي العربي العالـ أما
 كقد. فعمتو لتبرير مكاف كل إلى سفراءه بعث الذؼ السمطاف ضد عنيفا الشعبي الفعل رد ككاف
 ما كالتألـ الكىف مف لو ككجدكا كأكبركه ذلؾ المسممكف  كاستعظـ: "بقكلو ذلؾ عمى األثير ابف عمق
 ".آميف ككرمو، بمنو المسمميف إلى كعكده فتحو هللا يسر. كصفو يمكف ال

ّـَ  أنو كذلؾ -عنو هللا عفا- منو جرت ىفكة كلمكامل: "األىدؿ ابف كقاؿ  إلى المقدس بيت مرة سم
 ".هللا أعداء كمكاالة هللا سخط مف باهلل نعكذ اختياراً  الفرنج

 أيكب الديف نجـ الصالح السمطاف

 عرش اعتمى األحكاؿ في تقمبات عدة كبعد الكامل، السمطاف مات ـٜٖٕٔ/ ق ٖ٘ٙ سنة كفي
 غمرة كفي. ـٕٓٗٔ/ قٖٛٙ سنة أيكب الديف نجـ الصالح السمطاف ابنو القاىرة في السمطنة
 انتيت كالتي كالجزيرة، كمصر الشاـ بالد في األيكبييف بيف اندلعت التي كالمنازعات األىمية الحرب
 .العشر السنكات ذات اليدنة انتيت مصر، عرش أيكب الصالح باعتالء

 غزة معركة

/  ىػ637 سنة صيف منذ المكقف ليذا يستعد  Gregory IX التاسع جريجكرؼ  البابا ككاف
 زعامة تحت نبالئيا مف عدد تجمع حيث فرنسا في سكػ  كبيرة استجابة جيكده تمق كلـ ـ،1239
 المكسط في عاصفة رحمة كبعد ،Theobald de Champagne  نافار ممؾ الشامباني تيبالد

 حكالي قكامو جيش تجمع قميمة أسابيع غضكف  كفي. سبتمبر أكؿ في عكا إلى الحممة ىذه كصمت
 الجيش مع الجيش ىذا التقى( ـ1239/  ىػ637) نفسيا السنة مف نكفمبر كفي. الفرساف مف ألف
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 تفرقكا الذيف الصميبييف نصيب مف فييا اليزيمة كانت قاسية معركة في غزة مدينة قرب المصرؼ 
 .كقتيل أسير بيف

  المقدس بيت أيكب الصالح استعادة

مكا الذيف لممسمميف، مزلزلة صدمة المقدس بيت عف التنازؿ كاف  كجنكده الديف صالح عمى ترحَّ
 ليتنازؿ األيكبي الكامل الخانع الممؾ ذلؾ ليأتي تحريره؛ أجل مف أركاحيـ بذلكا الذيف المجاىديف

ّـَ  كمف. مقاكمة أؼ دكف  الصميبييف مف لشرذمة عنو  تحرير إعادة المسمميف آماؿ أىـ مف كاف َث
 .األقصى

 المقدسات؛ تحرير عمى عمل الذؼ أيكب، الديف نجـ المجاىد السمطاف لألمة هللا قيَّض كقد
ر أف هللا بفضل كاستطاع  صفر مف 3 في الخكارزمييف جنكده بمعاكنة األقصى المسجد يحرِّ
 يجرؤ كلـ الصميبييف، أيدؼ مف نيائيًّا األقصى المسجد ليتحرر ـ؛1244 يكليك مف 11/  ىػ642
 عاـ األكلى العالمية الحرب خالؿ اإلنجميز دخميا حتى قركف، سبعة مدة يدخميا أف صميبي جيش
 .ـ1948 عاـ الصياينة يحتميا أف كقبل ـ،1914

 كيقّدر العمـ، يحب هللا، سبيل في كمجاىًدا صالًحا، حاكًما الديف نجـ الصالح الممؾ كاف كقد
 عميو ضيَّق أف بعد هللا رحمو السالـ عبد بف العز العمماء سمطاف استضاؼ َمف كىك العمماء،
 لمَّا لذا يخالفو؛ كال العز، برأؼ يمتـز الديف نجـ ككاف دمشق، سمطاف إسماعيل الصالح الخائف
 بعد أيكبي حاكـ أفضل أيكب الديف نجـ كاف كبالجممة. بإغالقيا أسرع لمخمكر حانات بكجكد أعممو
 .الديف صالح

 ضد الصميب راية تحت جديدة حممة قدكـ قرب عف األنباء تكاترت ـٜٕٗٔ/  ىػٚٗٙ سنة كفي
 الحممة كانت كتمؾ مصر، احتالؿ بيدؼ فرنسا ممؾ  Louis IX التاسع لكيس بقيادة مصر

 .السابعة الصميبية

________________________________________ 

 :المراجع
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 .ـ1990 مايك ،(149) المعرفة عالـ الصميبية، الحركب ماىية: قاسـ عبده قاسـ -

: الطبعة كالنشر، لمطباعة المعرفة دار: الناشر الديف، صالح بعد األيكبيكف : الصالبي عمي -
 .األكلى

  

 

 قياـ الممالؾ الصميبية

اقاـ الصميبيكف بعد اف نجحكا في االستيالء عمى اسيا الصغرػ كبالد الشاـ عقب الحممة 
مممكة بيت المقدس كامارة  -انطاكية  -عدد مف الممالؾ مثل امارة الرىا الصميبية األكلى 

 طرابمس.

 الرىا امارة-1

كانت الرىا في الفترة أؼ بعد الفكز الكبير لمقكات الصميبية عمى قكات السالجقة كاحتالؿ 
تخضع لحكـ )طكركس بف ىتكـ االريترؼ( الذؼ حصل عمى سند شرعي في حكـ الرىا  نيقيومدينة 

مف االمبراطكر البيزنطي كظمت الرىا ميددة مف قبل السالجقة الذيف كانكا يحيطكف بيا االمر الذؼ 
دفع بحاكميا األرمني اف ينظر بعيف الرضا الى كصكؿ الصميبييف الى ىذه الديار كال يخفى عمى 

األرمف المسيحيكف الذيف كانكا يشكمكف األكثرية مف بيف سكاف اسيا الصغرػ كشماؿ احد مكقف 
الجزيرة الفراتية كمشارؼ بالد الشاـ كىذا االمر شجع الصميبييف إذ فتحكا ليـ أبكاب الدخكؿ الى 
 الكطف العربي بل ساندكىـ في عممياتيـ الحربية كقد قاـ األمير الصميبي )بمدكيف البكلكني( بقيادة
الصميبييف بأتجاه الرىا فأستكلى عمى عدد مف المكاقع كالمدف كالقالع في شماؿ الجزيرة بمساعدة 
األرمف الذيف نظركا الى الصميبييف نظرة كدية عمى اعتبارىـ مف جنسيـ لمتخمص مف حكـ 
السالجقة المسمميف فسيطركا عمى )تل باشر( فمما بمغت اخبارىـ حاكـ الرىا حتى ارسل الى قائد 

ـ يدعكه لمحضكر الى الرىا لكي يتقكػ بيـ عمى حكـ المسمميف إذ 1098الصميبييف بمدكيف سنة 
اف الرىا كانت ميددة مف قبل حاكـ المكصل )كربكقا( فمبى بمدكيف نداءه كدخل المدينة كسط 
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استبساؿ حافل مف قبل حاكـ المدينة كرجاؿ الديف األرمف ككاف حاكـ الرىا يخشى عمى مممكتو مف 
كـ االمارة كفي خضـ ىذه الظركؼ فقد تبنى حاكـ الرىا حضياع ألنو لـ يخمف كريثًا لو في ال

)ثكركس( كنكدؼ لو كريثًا عمى الرىا كجرت مراسيـ التبني كفق تقاليد الكنيسة كبحكـ ىذا التبني 
ف اصبح الصميبييف ىـ أصحاب الحل كالعقد في الرىا. كىذا االمر أدػ الى انقساـ سكاف الرىا بي
 مؤيديف كمعارضيف كما تفاقـ الكضع االقتصادؼ مف جراء فرض الضرائب كالشدة في جبايتيا.

ـ انتيت بمقتل ثكركس 1098/ق492الظركؼ قامت ثكرة عارمة سنة كنتيجة ليذه 
سيدًا كحاكمًا عمى  أصبحكأصبحت مقاليد األمكر بيد بمدكيف البكلكني قائد الحممة الصميبية الذؼ 

ليا شأف كبير في الفترة الالحقة  كأصبحبتأسيس اكؿ امارة صميبية في المشرؽ  الرىا كحقق ىدفو
نتيجة لمكقعيا المتميز فأصبحت بمثابة حامية عسكرية فاعمة لمتكاجد الصميبي في بالد الشاـ مف 

 أؼ ىجـك يشف نحكىا مف جية الجزيرة الفراتية.

لمسمميف في العراؽ بشكل عاـ كنفيـ مف ىذا اف االستيالء عمى الرىا قطع الطريق اماـ ا
كالمكصل بشكل خاص كعمى المسمميف في بالد الشاـ كبيذا استطاع الصميبيكف اف ينفردكا بمدف 

 الشاـ الكاحدة تمكا األخرػ كصكاًل الى بيت المقدس.

 -تتمثل: كلعل مف اىـ اعماؿ القائد الصميبي بمدكيف في الرىا 

السالجقة كعمى حصف سركج الكاقع  تكسيع امارتو فأستكلى عمى سيماط مف ايدؼ - أ
ـ التي تقع 1099/ق493حمب كسيطر عمى البيرة سنة  عمى الطريق المؤدؼ الى

 عمى نير الفرات كتحتل مكقع عسكرؼ متميز.
بينيـ كبيذا  فيمامحاكاًل القضاء عمى الفكارؽ  باألرمفعمل عمى دمج الصميبييف  - ب

اف ليا الدكر الفاعل في رفد تككف مممكة الرىا اكؿ مممكة في المشرؽ العربي ك
 الحمالت األخرػ كفي تفتيت القكة اإلسالمية.

 انطاكية امارة-2

مف ايدؼ السالجقة سارت جيكشيـ  نيقيوبعد اف نجح الصميبيكف في االستيالء عمى مدينة 
بأتجاه انطاكية كضمت جيكشيـ كبار االمراء الصميبيكف كيصحبيـ المندكب البابكؼ )ادىمار( 
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ـ ككانت انطاكية تخضع لحكـ األمير )ياغي سياف( 1097تشريف األكؿ  21يا في ككصمت الي
المعيف مف قبل السالجقة ككاف ىذا فارسًا كفكء مقتدرًا ككانت المدينة محصنة جدًا فقاـ الصميبيكف 

فارس اماـ احد أبكاب  400بفرض حصارًا شديدًا عمييا فعسكر القائد الصميبي )بكىمند( مع 
رت القكات األخرػ المدينة مف جياتيا المختمفة كعمد األمير ياغي سياف الى اخراج المدينة كحاص

السرياف كاالرمف بحجة حفر خندؽ حكؿ المدينة كمنعيـ مف دخكؿ المدينة بغية تأميف الجبية 
 الداخمية.

رًا قرابة تسعة فأتجو ىؤالء الى الصميبييف كانخرطكا في صفكفيـ كقد استمر الحصار برًا كبح
 .ق490ير مف سنة اش

كمما زاد مف ضعف الجبية اإلسالمية الخالؼ الحاصل بيف األمير ياغي سياف كسيده 
رضكاف بف تتش الى جانب الخالفات القائمة بيف امير حمب كامير دمشق كقد حاكؿ ياغي سياف 
الحصكؿ عمى االمدادات مف جيرانو المسمميف بعد اف اشتدت الفاقة بو فأرسل الى ممؾ دمشق 

مير حمص كاتابؾ المكصل كالى سالجقة فارس كالعراؽ كالخميفة العباسي يستنجدىـ كيحثيـ كا
لصميبية عند نير عمى الجياد كقد كصمت بعض االمدادات اإلسالمية كاصطدمت مع القكات ا

كأكقع الصميبيكف فييـ اليزيمة كمما تجدر اإلشارة اليو اف الظركؼ السياسية  ق1097العاص سنة 
لممنطقة العربية كانت سمبية كغير مشجعة لمتصدؼ إذ اثابت الفرقة سائر المسمميف كقد تحالف 

عمى اف تككف انطاكية لمصميبييف كبيت  فاتفقكاالفاطمييف مع الصميبييف بغية اإليقاع بالعباسييف 
فاطمييف كىذا االتفاؽ لو مردكدات إيجابية بالنسبة لمصميبييف إذ استفادكا مف العرض المقدس لم

 الفاطمي عمى اعتباره خطكة أكلى.

كعاكد ياغي سياف مرة أخرػ الى طمب النجدة مف القكة اإلسالمية إلنقاذ انطاكية فأجتمعت 
ة الصميبييف تتمثل بأف قكات إسالمية كثيرة ند منطقة حادـ شرؽ انطاكية كقد رسمت خطة لمكاجي

تقـك الجيكش اإلسالمية القادمة بمياجمة الصميبييف المحيطيف بمدينة انطاكية كفي ذات الكقت 
يخرج ياغي سياف مف مدينة انطاكية كيياجـ الصميبييف مف الخمف كتصبح القكات الصميبية بيف 

يف كانكا يتجسسكف قكتيف إسالمية غير اف النصارػ في حمب كحاـر مف السرياف كاالرمف الذ
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لمصميبييف قد ابمغكا الصميبييف بتفاصيل الخطة لذلؾ عمد الصميبييف الى مياجمة الجيكش 
اإلسالمية المجتمعة في مدينة حاـر كقضكا عمييا كاستكلكا عمى المدينة كفشمت الخطة اف طكؿ 

ادات فترة الحصار المضركب عمى جيش ياغي سياف كاف قد انيؾ المدينة لعدـ كصكؿ االمد
فضاًل عف النقص الحاصل في المؤنة اما الصميبيكف فكانت تصميـ االمدادات عف طريق البحر 
مف اكربا كفي ىذا الكقت بالذات كصمت امدادات بشرية كاسمحة كثيرة مف بينيا آالت الحرب 
كالحصار كاستخدمت اآلالت كدارت رحى معركة ضاربة بيف الطرفيف كقد اظير ياغي سياف 

ة في مقاتمة الصميبييف اال اف المدينة لـ تسقط ألنيا كانت محكمة جدًا عمى الرغـ مف شجاعة نادر 
 صمكد المدينة.

اما سقكط المدينة كانت نتيجة الخيانة مف قبل القائد األرمني المدعك )فيردز( كالذؼ اعتنق 
كقد قاـ  أبكاب المدينة. أحدمسؤكاًل عف حماية كحراسة  كأصبحاإلسالـ كقربو ياغي سياف اليو 

بمراسالت سرية مع الصميبييف كابدػ استعداده لتسميـ المدينة كتـ االتفاؽ مع القكات الصميبية ففتح 
أبكاب المدينة كدخل الصميبيكف كقاتمكا الحرس كقامكا بأرتكاب مجزرة كحشية داخل مدينة  أحدليـ 

قطت المدينة سنة انطاكية كس انطاكية كقد فكجئ ياغي سياف بيجكميـ ىذا فيرب خارج مدينة
 .ق491

كبير في تداعي المدف األخرػ كاثارة الفزع كالخكؼ مف القكات الصميبية  أثرككاف لسقكطيا 
( امير المكصل بسقكطيا حتى سار عمى رأس جيش لمكاجية القكات كربكقافما اف سمع )

 الصميبية.

 بيت المقدس مممكة-3

في الشرؽ اإلسالمي كعندما احتميا يعد بيت المقدس مف اىـ المدف كالكيانات السياسية 
مممكة صميبية في الشرؽ اإلسالمي إذ تكلت السيادة عمى االمارات  أبرزالصميبيكف عدكىا 
 الصميبية األخرػ.

فيحتل بيت المقدس مكانة دينية مرمكقة كمقدسة مف قبل المسمميف إذ انيا أكلى القبمتيف 
قدسية كبيرة عمى اعتبارىا مدينة شيدت كالدة  كثالث الحرميف اما بالنسبة لممسيحييف فأنيا ذات
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كمبعث كحياة السيد المسيح عميو السالـ ىذا فضال عف أىمية المدينة االستراتيجية إذ انيا تعد 
اضخـ المعاقل كالحصكف في عالـ العصكر الكسطى كما انيا تتميز بمكقع ميـ كىذه األمكر 

كاتفقكا  ق492ديس بطرس في انطاكية في سنة قدفعت الصميبييف الى اف يعقدكا مجمسًا بكنيسة ال
فيو عمى اجتياح بيت المقدس كبالفعل سارت جمكعيـ بأتجاه بيت المقدس كتـ االستيالء عميو في 

ـ( بعد اف قتمكا االؼ األبرياء مف المسمميف مف دكف اف 1099/ق492مف شير رمضاف سنة 22)
حرمة المسجد األقصى كارتكبكا ابشع المجازر  يفرقكا بيف رجاًل اك امرأة كطفاًل كشيخ كلـ يراعكا

الكحشية اتجاه السكاف االمنيف كقد قدر المؤرخيف المسمميف كالنصارػ مف قتل في المسجد 
األقصى بحدكد سبعيف الف مسمـ ناىيؾ عف مقاتميـ في األماكف األخرػ كبعد احتالليا صارت 

ي لمحممة كبعد كفاتو عيف )جكدؼ فرؼ( تدار مف قبل الممثل البابكؼ عمى اعتباره الزعيـ الركح
حاكمًا عمييا كاتخذ لقب حامي بيت المقدس ثـ قاـ بالتكسع عمى حساب المدف القريبة مثل 

طبرية( كحاكؿ اف يستكلي عمى مدينة عكا كضرب عمييا حصارًا عسكريًا اال  –اليالؿ  -)ارنسكف 
لزعامة مف بعده اخاه بمدكيف الذؼ اف اردكه قتياًل بسيـ إسالمي أصابو في ذلؾ الحصار فتكلى ا

كسقكط بيت المقدس سيطر عمى سائر المدف  ق497الرىا فأجتاح مدينة عكا سنة قدـ مف امارة 
الفمسطينية كانتاب المسمميف الرعب كالخكؼ مف القكات الصميبية فأنساح اىل المدف الى البالد 

كالرممة كفرض الصميبييف سيطرتيـ المجاكرة كاستسممت مف أخرػ لمصميبييف مثل نابمس كقيسارية 
 عمى مدينة عسقالف بعد معركة عنيفة مع الجيش الفاطمي الذؼ يقكده )األفضل بف بدر الجمالي(

 طرابمس مممكة-4

كانت مديف طرابمس تحت حكـ فخر الممؾ ابي عمي بف عمار كقد حاكؿ ىذا الحاكـ 
في احالؼ سياسية معو اال اف االحتفاظ بالمدينة عف طريق التقرب مف الصميبييف كالدخكؿ 

مصمميف عمى اجتياح المدينة كقد كاجيت ىذه المدينة الخطر الصميبي الذؼ كاف  كانكاالصميبييف 
االكػ باءت بالفشل فقاـ سنة ـ كلكف محاكالتو 1099/ق493مكند الصنجيمي( سنة يقكده )ري

بالزحف مف جديد نحك طرابمس فأقاـ معسكر في ارباض المدينة كشرع في تشييد قمعة  ق497
تبعد ثالثة امياؿ عف المدينة كتـ استكماليا في السنة الثانية كسميت بقمعة )الصنجيل( كضرب 
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الحصار عمى طرابمس كاحكـ ريمكند سيطرتو عمى الطريق المؤدية ليا كقد عجز الصميبييف مف 
لمدينة فتمقكا المساعدات مف االساطيل اإليطالية سكاًء امدادات بشرية كاسمحة كاالت السيطرة عمى ا

الحصار فأجتاحكا المدينة بطرؽ غير حربية حيث اف سقكط المدينة كاف عف طريق الغدر كالخيانة 
فتسمـ )بمدكيف األكؿ( ممؾ بيت المقدس المدينة بمكجب معاىدة عقدت بينو كبيف شرؼ الدكلة كالي 

دينة الفاطمي فدخميا الصميبيكف كدمركا معالميا الحضارية كاحرقكا مكتبتيا التي تعد مف ارقى الم
 المكتبات في العالـ آنذاؾ كعيف براتزاف بف ريمكند اميرًا عمييا تابعًا لمممكة بيت المقدس.

ثل كمف الجدير بالذكر اف االىتماـ الصميبي المتزايد بيذه المدينة فتأتي مف ككف طرابمس تم
لمممكة بيت المقدس ىذا كفضاًل عف  أمنيالمعبر الرئيسي الى مممكة بيت المقدس كتمثل حاجز 

 غنى المدينة ككثرة ثركاتيا لما تتمتع بيا مف مكقع متميز جعميا مدينة تجارية بالدرجة األكلى.

 دكر عماد الديف زنكي في مكاجية المد اك التحدؼ الصميبي

عسكرية جعل أكلى أىدافو تحرير الرىا فجيز جيشو كشحذ اف عماد الديف يمتمؾ رؤية 
ىمميـ كاعمف انو سائر الى مدينة )آُمْد( لمحاصرتيا كانيمؾ في صراع كحركب في منطقة ديار 
بكر لكي يظير لمصميبييف اف مقصده ليس الرىا كىذا االمر قاد باألمير الصميبي جكسيميف الى 

طريق عيكنو كجكاسيسو المنبثيف حكؿ مدينة الرىا حتى  مغادرة الرىا فما اف سمع عماد الديف عف
اسرع باليجـك عمى مدينة الرىا كضرب عمييا الحصار كافتتحت المدينة عنكة عمى الرغـ مف 
حصانتيا كامتناعيا كقد عامل عماد الديف زنكي النصارػ مف األرمف كغيرىـ معاممة حسنة كقد 

يتمتعكف بشبو االستقالؿ الذاتي أؼ انو سمح ليـ  اشركيـ في الكثير مف األمكر حتى انيـ كانكا
بممارسة الطقكس الدينية ككاف بيذا العمل كاليجـك المباغت كالسريع األثر الكبير في عدـ كصكؿ 
االمدادات الصميبية لألمير جكسيميف مف بقية الممالؾ كاعتبر فتح المسمميف لمرىا بمثابة فتح الفتكح 

بعد تداعيات كثيرة فشحذت اليمـ كارتفعت معنكيات المسمميف بعد عمى اعتبار اف ىذا الفتح جاء 
انكسارىا كساركا بتياكف لتحرير سائر األراضي العربية أؼ اف ىذه المعركة كانت بمثابة االفاقة 
كالصحكة اإلسالمية مف نـك عميق كفي ذات الكقت فأف ىذه المعركة كانت قد اثرت تأثير كبير 

بييف فكل كاحد منيـ ادرؾ اف نيايتو اصبحت كشيكة كبدأكا يستنجدكف عمى معنكيات القادة الصمي
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لكي ترسل ليـ الرجاؿ كالسالح كاألمكاؿ كقد انعـ الخميفة كالسمطاف السمجكقي عمى عماد  بأكركبا
الديف زنكي بالكثير مف األلقاب كبعد ىذه المعركة قاـ عماد الديف زنكي بمساعي عسكرية بغية 

تكلى عمى الطرؽ الممتدة مف المكصل الى حمب كعمى بعض المناطق التي تحجيـ الصميبييف فأس
كانت ليـ كحرر حصف سركج الذؼ يعد كاحد مف اىـ الحصكف الكاقعة شرؽ نير الفرات كحاصر 
قمعة البيرة كبيذا يككف عماد الديف زنكي قد أزاؿ الكجكد الصميبي عمى كافة القالع كاألراضي 

يز ثانية ألجتياح مدينة دمشق التي كانت بيد اميرىا )معيف الديف الكاقعة شرؽ نير الفرات كتج
 أنر( الذؼ كاف متحالفًا مع الصميبييف.

الحصار عمى قمعة )جعبر عمي( التي تقع في الطريق  كأطبقكبالفعل سار نحك دمشق 
أكا كاثناء الحصار الذؼ فرضو اغتيل عماد الديف زنكي كبأغتيالو ُسر الصميبييف غاية السركر كبد

يخططكف مرة ثانية اال اف محاكالتيـ فشمت بجيكد جيش عماد الديف كمساعدة بعض االمراء ليذا 
الجيش كمف بعده تزعـ الجبية اإلسالمية قائد فذ سار عمى خطى عماد الديف زنكي اال كىك ابنو 

 )نكر الديف محمكد(.

 المقاكمة في عيد نكر الديف محمكد

اقتسـ كلديو ممتمكات ابييـ فأصبحت اتابكية  ق541ة ستشياد عماد الديف زنكي سنبعد ا
 حمب مف حصة نكر الديف محمكد في حيف أصبحت المكصل مف حصة سيف الديف

كقد قاد نكر الديف محمكد جيكش ابيو ككاف عمره آنذاؾ ثالثيف عامًا فمـ يكف صغيرًا بحيث 
ة التي تتطمب الكثير مف تتالعب بمصيره ايادؼ االمراء كال كبيرًا بحيث تعجزه ظركؼ المنطق

الجيد كالحركة إذ كاف مصممًا عمى السير بخطى كالده في مكاجية الصميبييف كما اف مركزه في 
حمب اممى عميو اف يتأىب لتمؾ المكاجية إذا ما عرفنا بأف مدينة حمب تقع عمى مقربة مف 

نشاط نكر الديف  االمارات الصميبية في الشاـ مثل طرابمس كانطاكية كبيت المقدس كقد تميز
 :الجيادؼ بأتخاذه ثالثة منطمقات أساسية في التحدؼ الصميبي كجمع الشمل العربي تمثمت بػ

 اتباع سياسة الردع .1
 تكحيد جبية المكاجية .2
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 اليجـك المؤقت .3
كقد عمل عمى تحقيق ىذه األمكر بصكرة متداخمة فتراه مرة يشف ىجكـ عمى الصميبييف كفي 

يدعك المجاىديف لأللتحاؽ بو كمرة يتبع أسمكب الميادنة ذات الكقت يزحف مف جبيتو ك 
كاليجـك المؤقت. فبالنسبة لعممية الردع تمكف نكر الديف منذ األياـ األكلى لحكمو بصد 
ىجمات امير الرىا السابق )جكسيميف( كىزمو قبل اف يتمكف مف احتالؿ الرىا كعزز نكر 

حاكـ طرابمس قد عمد الى ازعاج كاشغاؿ  الديف مكقفو في المدينة كفي ذات الكقت نالحع اف
نكر الديف عف طريق ىجمات شنيا عمى كل مف حمب كحماه فأرسل نكر الديف قكة عسكرية 
بقيادة اسد الديف شيركك فأستطاع ىذا مف إيقاع الخسائر بالقكة الصميبية كضـ بعض 

قتاليـ كفي الحصكف الى اتابكية حمب كبدأ يدرككف قكة نكر الديف محمكد كتصميمو عمى 
ذات الكقت عمل نكر الديف محمكد عمى ترصيف الجبية الداخمية كتحسيف عالقاتو مع 
المسمميف كمع الحكاـ كاالمراء سكاء في الشاـ اك خارج الشاـ بغية اسناده مف حربو مع 
( عف طريق المصاىرة إذ تزكج  الصميبييف فكطد عالقتو مع سالجقة اسيا الصغرػ )الرـك

قمج أرسالف( سمطاف سالجقة الرـك كما اداـ العالقة كالمكدة مع اخكتو  ابنة )مسعكد بف
كعمى كجو الخصكص )سيف الديف غازؼ( كمف ثـ كلده )قطب الديف مكدكد( في المكصل 

كما فكر نكر الديف بضـ مدينة دمشق لما تتمتع  ق544منطقة سنجار الى نفكذه سنة  كضـ
تيجي بسبب قربيا مف مدينة حمب كالقدس التي بو ىذه المنطقة اك المدينة مف مكقع استرا

كاف يرمي الى تحريرىا كقد حاكؿ اف يستكلي عمى المدينة اال انيا اعتصمت بكجيو فمذلؾ 
 عمد الى اتباع الطرؽ الدبمكماسية بغية كسب سكاف كحاكـ دمشق الى جانبو فعندما تعرضت

ير قكاتو لمقاتمة قاـ نكر الديف محمكد بتسي ق543دمشق الى ىجمات صميبية سنة 
الصميبييف كالدفاع عف المدينة كما تزكج مف ابنة قائد الجيش أنر لكي يديـ كيؤلف العالقات 

سيطر الصميبييف عمى مدينة عسقالف كبما اف الطريق  ق549دمشق كفي سنة  بينو كبيف
الى عسقالف سكؼ يمر عبر مدينة دمشق لذا فكر نكر الديف في شق التالحـ ما بيف امير 
دمشق كبيف القادة العسكرييف فعندما كىنت قكة المدينة قاـ نكر الديف محمكد بضميا الى 

ف كالممالؾ التي كانت بيد الصميبييف نفكذه فأصبحت معظـ بالد الشاـ بيده بأستثناء األماك



 
87 

كبعدىا نالحع جيكد نكر الديف محمكد الرامية لضـ مصر ادراكًا منو بأىمية مكقع مصر 
كبأىمية مشاركة المصرييف في الدفاع عف البالد العربية ضد اليجمات الصميبية أؼ مف ىذا 

ف طريق الدبمكماسية بغية نفيـ اف سياسة نكر الديف محمكد الرامية لتكحيد الجبية العربية ع
 ترصيف الجبية اإلسالمية كنحف نعرؼ
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 معركة حطيف

ذكرنا في المحاضرة السابقة جيكد القائد صالح الديف االيكبي الجبارة في تكحيد صفكؼ 
العرب المسمميف بغية مكاجية المد الصميبي المتمثمة في تكحيد الصف العربي كاستنفار المجاىديف 

المية فتجمعت جمكعيـ عند صالح الديف االيكبي في منطقة )عشترا( كىك مف شتى البقاع اإلس
مقاتل كسار بيـ  120000. كبمغ تعدادىـ بحدكد ق583ضع بحراف مف اعماؿ دمشق سنة مك 

قاصدًا الصميبييف. كفي ذات الكقت تجمعت جمكع الصميبييف مف االمارات الساحمية كالممالؾ 
مقاتل كالتقى الجيشاف عند منطقة حطيف الى  500000بحدكد  الصميبية كاطرافيا حتى بمغ تعدادىا

 .ق583ف طبرية في شير تمكز مف سنة الغرب م

كقد جعل صالح الديف جيشو حائاًل اك حاجزًا بيف القكات الصميبية كبيف بحيرة طبرية بغية 
في اضعافيـ كمنعيـ مف الكصكؿ الى الماء كتجمت قدرة ككفاءة القائد صالح الديف االيكبي 

التخطيط المسبق لممعركة كفق استراتيجيات حدد رؤيتو ألىمية ىذه المعركة إذ ادرؾ خطكرة عامل 
الزماف كالمكاف في حسـ النتيجة لصالحو كقد ركت لنا كتب التراث عف استدراج صالح الديف 

كاف االيكبي لمقكػ الصميبية لفترة طكيمة تقارب الثالثة اشير دكف الدخكؿ في صداـ عسكرؼ ألنو 
يسعى لتحدؼ الزمف بغية االستفادة منو في حسـ المعركة كقد حدد اف تككف ساعة المعركة في 
األياـ األكلى مف شير تمكز المعركؼ بشدة حرارتو كما حدد المكاف، كنحف نعرؼ تحديد الزماف 
كالمكاف بالنسبة لمقائد تعطيو ارجحية التفكؽ عمى خصمو فجعل ساحة المعركة أؼ منطقة حطيف 
كىي اشبو بكادؼ محاط بسالسل جبمية كىي اشبو الى حد ما ايضًا بعنق الزجاج كقد جعل مف 
بحيرة طبرية بعيدة عف متناكؿ خصكمو كما انو عمد الى فرش ساحة المعركة بأغصاف 
المزركعات كخاصة الحنطة لما ليا مف أثر في انعكاس اشعة الشمس عمى عيكف المقاتميف ألنيا 

ض كلو قدرة عمى عكس االشعة كعمد الى رشيا بالنفط كىذا كاف لو تأثير تتصف بالمكف األبي
سمبي عمى خصكمو القادميف مف اكربا ذات األجكاء الباردة كقد امر جيشو باالنسحاب التدريجي 
اماـ الصميبييف حتى ادخميـ في ساحة المعركة )حطيف( التي حددىا كمف ثـ اطبق عمى عنق 

يبييف مف ساحة المعركة فعندما احتدمت المعركة بينو كبيف الزجاجة لكي يمنع خركج الصم
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الصميبييف بعد اف حرميـ مف الماء كانتابيـ العطش الشديد مف قسكة الحر امر جيشو بتسمق تمؾ 
الجباؿ كرمي الصميبييف باألسيـ كالنباؿ كضرب بالمنجنيق ساحة المعركة كاكقد النار تحت اقداـ 

 كبيرًا عمى الجمكع الصميبية. الغزاة كاستطاع اف يحقق نصراً 

كتعد ىذه المعركة مف المعارؾ الحاسمة جدًا في التاريخ اإلسالمي إذ انيا تمثل بداية 
التصدؼ الفاعل لمحركب الصميبية كقد أدخمت الفزع كالخكؼ في قمكب الصميبييف كاضعفت مف 

الى بيت المقدس كعقب امكانياتيـ في االمارات الصميبية كعدت ىذه المعركة ىي بمثابة الطريق 
ىذه المعركة عمد الصميبييف الى مراسمة امراء كممكؾ كحكاـ اكربا يستدعكنيـ كيطمبكف معكنتيـ 
لمكاجية صالح الديف االيكبي كبالفعل استجابكا لندائيـ فأنطمقت الجمكع الصميبية الثالثة بأتجاه 

ف االيكبي بػ)الناصر( فبدأ لشرؽ كبعد ىذا ارتفعت معنكيات العرب المسمميف كسمي صالح الدي
 –قيسارية  –يستجمع الجيكش مف جديد كسار لدؾ معاقل الصميبييف في بالد الشاـ فحرر )عكا 

عسقالف ( ثـ ارسل مجاميع مف جيشو لتحرير المدف الساحمية كدؾ الحصكف  –نابمس  –عصفكر 
الى بيت المقدس كبالفعل كالمعاقل المجاكرة ليا كلـ يبقى اماـ صالح الديف االيكبي سكػ المسير 

قصد بيت المقدس فعندما ترآت لو كاقترب مف اسكارىا عرض السمـ عمى الصميبييف كعادتو كلكنيـ 
، كىذا ق583المنجنيق في شير رجب مف سنة رفضكا ىذا المبدأ فحاصر المدينة كبدأ بضربيا ب

ي بيت المقدس الى جانب االمر )امر الحصار( كاف لو اثر كبير في اشتداد الضائقة االقتصادية ف
انخفاض معنكياتيـ في المكاجية بعد اف سمعكا عف صالح الديف كانجازاتو في معركة حطيف 
كبراعو خططو العسكرية كما اف ىذا االمر اثار الصراعات المذىبية داخل بيت المقدس كبعد 

الصميبييف حصار طكيل استطاع صالح الديف االيكبي مف اقتحاـ المدينة كاستعادىا مف قبضة 
األمكر التي دفعت صالح  أبرزكحررىا بعد رضكخيا لمصميبييف داـ قرابة تسعيف عامًا. كلعل 

 -ىي: الديف االيكبي لتحرير ىذه المناطق 

كثرة تجاكزات الصميبييف عمى القكافل التجارية كعمى السكاف االمنيف في المدف كالقصبات 
ى قكافل الحجاج كاعالنو بأنو سكؼ يجتاح قمب كالقرػ. كلعل تجاكزات )ارناط( صاحب الكرؾ عم
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كاف المحرؾ األساس لصالح الديف لتأديب ىذا القائد  الجزيرة العربية كينسف قبر الرسكؿ
 الصميبي.

صالح  أرسلكبالفعل قاـ ارناط بمالحقة الحجاج كدخل أراضي شبو الجزيرة العربية كقد 
كفي بيت المقدس عندما حررىا صالح الديف الديف جيشًا لمنعو كثنيو عف عزمو كتحقق لو ذلؾ 

االيكبي تكقع الصميبيكف بأف صالح الديف سكؼ يعامميـ بقسكة ثأرًا لمدماء التي استبيحت مف 
المسمميف عندما دخميا الصميبييف ألكؿ مرة قبل تسعيف عامًا عندما سفككا الدماء حتى اف 

حمق فييا. كقد تعامل صالح الديف مع المؤرخيف كصفكا كثرة الدماء بأف حكافر الخيل كانت تتز 
سكاف المدينة معاممة حسنة نابعة مف صميـ المبادغ اإلسالمية فمـ يتعرض لطفل اك امرأة اك شيخ 

بأف بيت المقدس سكؼ تككف مجمع األدياف كأعطى حرية التعبد  كأعمفكبير اك رجل اعزؿ 
سراحيـ كلكف في ذلؾ  إطالؽبل ألصحاب ىذه األدياف كاخذ الفدية مف القادريف عمى دفعيا مقا

 الكقت لـ يقبل الفدية مف )ارناط( كلـ يقبل الصفح عنو كانما بارزه كقتمو لكي يككف عبرة لغيره

 

 


