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  الثانیةالمحاضرة 

  تتناول المحاضرة العناصر التالیة:

  قبیل قیام الحروب الصلیبیةوالشرق الغرب أحوال 

 أحوال الغرب األوروبي -
 أحوال الشرق: الشرق االسالمي/ البیزنطي -

  اسباب الحروب الصلیبیة

 دینیة -
 اجتماعیة -
 اقتصادیة -
 سیاسیة -
 اخرى -

  الدعوة للحروب الصلیبیة

  :الثاني للحركة الصلیبیة، ومناقشة العناصر التالیةدعوة البابا أوربان 

 مؤتمر بیاتشنزا (بیاكنزا) -
 مؤتمر كلیرمونت  -
 جوالت البابا في أوروبا للدعایا للحملة -
 وثائق تخص أسباب الحروب الصلیبیة: -

المؤرخ  فالندرزروبرت األول أمیر الخطاب االمبراطور ألكسیوس األول كومنین لألمیر   .١
 م.١١٨٨بعام 

 .والدعوة للحمالت الصلیبیة ١٠٩٥ت البابا أوربان الثاني في مؤتمر كلیرمون خطبة .٢
قدس لبطریرك القسطنطینیة بخصوص معاملة المسلمین للرعایا رسالة بطریرك بیت الم .٣

 .المسیحیین بالقدس
رسالة البابا فیكتور الثاني لإلمبراطورة ثیودورا لالعتراض على سلوك الموظفین  .٤

 جاج الغربیین. البیزنطیین تجاه الح
  یتبعھ:  .٥

  وثائق للحروب الصلیبیة من خالل ال األسباب الرئیسیةحول نقاش جماعي   -                 

  السابقة.                    

  العبارت المستخدمة في صیاغتھ من خاللاالمبراطور خطاب  صحةمناقشة  -                 
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  حمالت العامة (الحملة الشعبیة)

  سیرھا/ فشلھا/ صدى الھزیمة التي لحقت بالحمالت الشعبیة:خط 

  نتائج ھزیمة الجیوش الشعبیة

  

  :أحوال الشرق والغرب قبیل قیام الحروب الصلیبیةأوال: 

  أحوال الغرب األوروبي

أحوال الشرق االسالمي الحركة الصلیبیة باستعراض عن حدیثھم عادة ما یبدأ المؤرخون           
األستاذ الدكتور ، غیر أن روب الصلیبیة والظروف المحیطة بالدعوة لھاأسباب الحتمھید لفھم ك

أن دراسة أحوال الغرب األوروبي قبیل الحركة الصلیبیة ھي یرى عاشور عبد الفتاح سعید 
والواقع أن البدء بدراسة أحوال الغرب في الحروب الصلیبیة، وفھم لدراسة  الطبیعي المدخلا

لقي الضوء على بعض الدوافع الخفیة التي لم یعلن عنھا في الدعوة للحركة القرن الحادي عشر ی
بة البابا أوربان الثاني التي بوضوح عند دراسة خط دوافعال تلكالصلیبیة، ونستطیع أن نلمس 

عند الحدیث عن أحوال الغرب األوروبي قبیل نتعرض ، ولحركة الصلیبیةأعلن من خاللھا قیام ا
ض األمور الھامة التي كان لھا دور غیر مباشر في قیام الحروب الصلیبیة بعل الحركة الصلیبیة

  وتتمثل في العناصر التالیة:

وأثر  قتصادي في أغلب الدول األوربیة خاصة فرنسانظام االقطاع/ حالة االنھیار اال
 م١٠٠٠سنة نھایة العالم / اسطورة ذلك على االحوال العامة للمزارعین وصغار المالك

في نشاط حركة الحج لألراضي المقدسة والسعي  ودورھا وأثرھا على المجتمع الغربي
نشأة  /الصراع بینھمابابویة في تفوق الالعالقات بین البابویة واالمبراطوریة و/ لتكفیر الذنوب

 /المیالدي حركة االصالح الدیني وما تبعھا من نمو فكري مھد لنھضة القرن الثاني عشر
وما نشأ عنھما من  / سالم الرب وھدنة الربوترة بین ملوك وأمراء أوروباالعالقات المت

  خطرھا على المجتمع الغربي.ازدیاد میلشیات مسلحة و

  

  أحوال الشرق، وینقسم إلى:

  ( دولة عباسیة / دولة فاطمیة/ سالجقة) أحوال الشرق اإلسالمي -

  اإلنفصالیة والصراعات الدائمةضعف الدولة العباسیة/ الحركات 

  من الفاطمیین وعدد من مدن الشامجقة على بیت المقدس استیالء السال 

  سنة وشیعة والصراع بینھمانقسام العالم اإلسالمي بین  
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  أحوال اإلمبراطوریة البیزنطیة -

(تعرض اإلمبراطوریة لعدة كوارس خالل القرن الحادي عشر/ انتصار السالجقة في مانزكرت 
من األراضي البیزنطیة والقضاء على الجیش البیزنطي/  م واإلستیالء على جزء كبیر١٠٧١

م والقضاء على ١٠٧١استیالء النورمان على مدینة باري وأجزاء من ایطالیا البیزنطیة عام 
  األسطول البیزنطي )

في النصف الثاني من القرن العاشر المیالدي كان میزان القوى في الشرق قد بات واضح           
التفوق  ، فبدابعد أن كان التفوق حلیف القوات االسالمیة لعدة قرون البیزنطیة المیل تجاه الدولة
كان لھ ، مما على وجھ الخصوص في عھد االمبراطور نقفور فوقاس واضحا الحربي البیزنطي

على محاربة القوات العباسیة  معنویة للقوات البیزنطیة واقبال الجنودرفع الروح الأثر في 
أمن  من العناصر التي ھددت من جھة أخرى التصدي للبلغار وغیرھمو ،من جھة والفاطمیة

االمبراطوریة، إذا، لقد بلغت االمبراطوریة البیزنطیة في ذلك الوقت درجة كبیرة من التفوق 
  الحربي الذي ساعدھا على القتال في عدة جھات.

عن كیان نقسامات الوقت كانت الدولة العباسیة في مرحلة تدھور وانھیار بسبب تعدد االھذا  في
، ولم ونشأت عدة دویالت مستقلة عن الدولة العباسیة الحركات االنفصالیةكذلك تعدد والدولة 

، في نفس الوقت یقتصر األمر على ذلك، وانما دارت الحروب والمنافسات بین الدویالت المستقلة
العالم االسالمي وتنذر بین الفاطمیین والعباسیین تھدد أمن السیاسیة والمذھبیة كانت الصراعات 

  .بالخطر

وفي ظل ھذه الظروف التي ألمت بالعالم االسالمي، لم ینتبھ العباسیون أو غیرھم للصحوة التي 
حدثت داخل االمبراطوریة البیزنطیة إال عندما بدأت المدن الھامة تسقط في أیدي البیزنطیین، 

و ساحل الشام واستولت نحطیة طاكیة ومالذكرد وغیرھا، ثم توجھت الجیوش البیزنوأھمھا ان
من  ، إال أن القوات البیزنطیة لم تتمكنالتي كانت تحت السیطرة الفاطمیة على عدد من المدن

  بیت المقدس. إلى الوصول

اشتدت حالة الصراع في الزحف البیزنطي على ممتلكات العباسیین والفاطمیین، ونتیجة لذلك 
طوریة البیزنطیة والعباسیین وبینھا وبین الفاطمیین الشرق خالل القرن الحادي عشر بین االمبرا
التي كانت ھي األخرى في صراعات مع بعضھا  وكذلك بینھا وبین بعض الدویالت المستقلة

بینھم، المذھبیة وانتشرت الفتن  صراع بین العباسیین والفاطمیین، في نفس الوقت اشتد الالبعض
العسكریة االسالمیة  اء للقوىقامت بحركة احیالتي  الفتیة الدولة تلك ،حتى أطلت قوة السالجقة
القوات كادت ، وفة العباسیة السنیة ضد الخالفة الفاطمیة الشیعیةوكانوا قوة داعمة للخال

، فتمكن السالجقة خالل أمن االمبراطوریة البیزنطیةوتھدد  الدولة الفاطمیةأن تطیح بالسلجوقیة 
امالك كل من البیزنطیین والفاطمیین، وكان  من عدیدالقرن الحادي عشر من مد نفوذھم إلى ال

، إذ انتھى على حد سواء عام حاسم لكل من السالجقة والبیزنطیین والفاطمیین م١٠٧١عام 
االمبراطور البیزنطي رومانوس  ووقوعم ١٠٧١الصراع البیزنطي السلجوقي بھزیمة مانزكرت 

في نفس الوقت الذي البیزنطیین، والجنود الرابع دیوجینوس في االسر، وسقوط االف القتلى من 
ھزیمة واجھ اسطول االمبراطوریة تعرضت فیھ االمبراطوریة البیزنطیة لكارثة مانزكرت، 
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، ففقدت نفسھ العام في معركة باري فيالقائد النورماني روبرت جویسكارد  أخرى على ید
  قواتھا البریة والبحریة. م ١٠٧١في عام  االمبراطوریة البیزنطیة

طوریة البیزنطیة، مع االمبرات الجیوش السلجوقیة تخوض الصراع وفي نفس الوقت الذي كان
على بعض بالفعل تتوغل في ساحل الشام وتمكنت من السیطرة  كانت بعض القوات السلجوقیة

یطرة التي كانت في حوزة الفاطمیین وأھمھا بیت المقدس الذي وقع تحت السالھامة المدن 
، فكان ھذا العام عام حسم وانتصارات وفرض للسیادة السلجوقیة على  م١٠٧١ السلجوقیة عام

عام نكبة وكارثة لكل في الوقت ذاتھ ، وكثیر من المواقع الحیویة في اسیا الصغرى وساحل الشام
  .من الفاطمیین والبیزنطیین

  ثانیا: أسباب الحروب الصلیبیة:

نظر إلیھا على بدعاوى دینیة وظلت لقرون طویلة ُیمنذ بدایتھا قامت الحركة الصلیبیة           
أنھا حرب دینیة مقدسة، حتى انتھى عصر الحروب الصلیبیة، وبدأ المؤرخون ینظرون إلیھا 

وتحلیل  ،بقیام الدعوة لھا نظرة موضوعیة تقوم على دراسة الدوافع الحقیقیة والظروف المحیطة
 أن اعتماد الدوافع الدینیة مختلفة، إذ وجدوات المؤرخین بآراء اسلوك الصلیبیین، وخرجت دراس

 إال ھا ما ھوئات اآلالف من الصلیبیین للخروج فیرئیسیة لقیام الحركة الصلیبیة وتحریك مدوافع 
عن الدوافع الحقیقیة، وابعاد الباحث في األسباب صرف نظر الباحثین تضلیل متعمد الغرض منھ 

لتي تستتر خلف ستار الدوافع الدینیة المعلنة، ووصف عن االنتباه لألھداف والدوافع الرئیسیة ا
عند تلك األسباب تعددت المؤرخون تلك األسباب بأنھا األسباب الحقیقیة للحروب الصلیبیة، ولقد 

واثبات صحتھ ومسئولیتھ عن  أحدھاالمؤرخین وأختلفت من مؤرخ آلخر، وحاول كل منھم تأیید 
الدفاع عن وجھة نظره بتناول األسباب من جھات قیام الحركة الصلیبیة، وكل منھم یحاول 

اسباب وھمیة مختلفة، كما اختلفوا في تصنیف األسباب بین رئیسیة وفرعیة، أساسیة وثانویة، أو
، وذلك تبعا األسباب الظاھریة الواضحة للعیانأسباب حقیقیة خفیة مستترة خلف ظاھریة و

یك الجموع الصلیبیة، ورغم االختالف بین ألھمیتھا بالنسبة لھم ودورھا الذي قامت بھ في تحر
(اجتماعیة، اقتصادیة، سیاسیة،  أن أي من ھذه األسبابعلى المؤرخین، إال أنھم جمیعا اتفقوا 

    دم في األھمیة على األسباب الدینیة.یتق شخصیة)

  قیام الحروب الصلیبیة وأیا كانت المسمیات فسنعرض ھنا لألسباب التي قیلت في

قیام تلك الحركة على كل طالب أن یتخیر منھا السبب (أو أكثر) یقتنع بأنھ السبب الحقیقي وراء 
  اختیاره. مبرراتویقدم 

تختلف أسباب ودوافع كل حملة صلیبیة عن الحملة السابقة علیھا أو الالحقة بھا، فلكل منھا  
الصلیبیة  كةن أسباب الحرأسباب مختلفة نتعرض لھا عند الحدیث عنھا؛ أما الحدیث اآلن فھو ع

  ، وھي نفسھا أسباب الحملة الصلیبیة األولى.بصفة عامة
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  األسباب الدینیة: 

ھي األسباب الظاھریة األولى التى قامت من أجلھا الحروب الصلیبیة وتجمعت تحت           
الكاثولیكیة على وأثبتت قدرة البابویة والكنیسة رایتھا جیوش ال حصر لھا من كل أنحاء أوروبا، 

  ن أجل القبر المقدس وباسم المسیح.تحریك الجیوش بدعوة لحرب م

  :وننقاش من خالل األسباب الدینیة عدة نقاط ھي

  حركة االصالح الدیني في أوروبا في القرن العاشر المیالدي -

وقیام النھضة الدینیة وازدھار حركة الحج ونمو فكرة قدسیة بیت المقدس واالھتمام بزیارتھ،  -
 منظمات تجاریة لنقل الحجاج وتجمیعھم في أفواج تحت مسمى الحج الجماعي

  م وأثرھا على الجوانب الدینیة١٠٠٠أسطورة نھایة العالم سنة  -

 وتكوین میلشیات مسلحة ھي بادرة ما عرف بجیش القدیس بطرس، سالم الرب وھدنة الرب -

 ظاھرة الرؤى والتنبؤات الدینیة  -

اإلمبراطور الكسیوس كومنین (مقتطفات من الخطاب للنقاش الجماعي حول  استغالل خطاب -
أھمیة الخطاب ودوره في حث الجموع الغفیرة على الخروج، ومناقشة صحة صدوره من 

 اإلمبراطور البیزنطي)

  تدمیر كنیسة الضریح المقدس على ید الحاكم بأمر اهللا الفاطمي  -

 ن والسالجقةیم بین الفاطمیتأثر زوار بیت المقدس بالصراع القائ -

القطیعة الدینیة الكبرى بین بابویة روما وبطریركیة القسطنطینیة وأمل یراود البابویة في عودة  -
  .بشقیھ الشرقي والغربي الزعامة الروحیة على مسیحي العالم

ضطھاد السباب الدینیة على االدعاء بتعرض الحجاح المسیحیین لبیت المقدس الوقامت ا          
ین فرضوا رسوم باھظة على المرور ذومضایقات مستمرة من قبل المسلمین حكام بیت المقدس ال

حد إلى زادت تلك المضایقات  دعوة البابا أوربان، أن ووفقا لما جاء فيلألراضي المقدسة، 
أحوال  استرقاق األطفال، وأنو ءاالدعاء بقتل المسلمین للرجال المسیحیین وسبي النسا

بالد الشام للھجوم على  كنائسھم، بل وتجاوز األمر تم ھدموساءت حیین في بالد الشام المسی
 ألكسیوس كومنین حتى أن االمبراطور البیزنطي ،اإلمبراطوریة البیزنطیة وتھدید القسطنطینیة

  نجاد بالغرب األوروبي الرسال قوات للدفاع عن اخوانھم المسیحیین .تأرسل لالس

 الخطاب ،من خالل خطابین ھامین یمكن أن یھدموا تلك االدعاءات دعاءاتویمكن تفنید تلك اال
ھو خطاب من ثیودوسیوس بطریرك بیت المقدس لزمیلھ بطریرك القسطنطینیة، یصف فیھ األول 

حال بیت المقدس وكنیسة القیامة وأحوال المسیحیین تحت الحكم االسالمي، ویذكر في خطابھ أن 
قد سمحوا للمسیحیین ببناء الكنائس دون قید، وأنھم ینعمون في ظل حكام بیت المقدس المسلمین 

  الحكم االسالمي بحریة العبادة دون تدخل في شئونھم الداخلیة.
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موجھ من البابا فیكتور الثاني لالمبراطورة ثیودورا یحتج فیھ على طریقة معاملة  الخطاب الثاني
ھظة على المرور في أراضي العمال البیزنطیین للحجاج الغربیین وفرضھم رسوم با

االمبراطوریة في طریقھم لبیت المقدس، ویشكوا إلیھا تعرض الحجاج باستمرار للعدوان من 
  لى أموالھم.یین الذین یستولون عنوة عجانب الموظفین البیزنط

، نستطیع أن نقول أن تحلیل الخطاب المنسوب لالمبراطور ألكسیوس كومنینواذا اضفنا 
ما ھي إال ادعاءات باطلة، وأن البابا أوربان الثاني استطاع بمھارة أن یربط بین االسباب الدینیة 

طلب ألكسیوس كومنین وبین المفاوضات السابقة لالمبراطور میخائیل السابع مع البابا 
ویحول كل ذلك إلى حرب  ،إلیھا حركة ھدنة الرب تجریجوري السابع، مع النتیجة التي وصل

  ح.مقدسة باسم السید المسی

  األسباب اإلجتماعیة:  

بدایة الحركة ومن خالل  بدو ذلك واضحا معمن أھم العوامل في قیام الحركة الصلیبیة، وی
نجد أن العامل  الفرسان الذین خرجوا في الحملة الصلیبیة األولى، ومن دراسة الحملة األولى

االجتماعي كان أساس نجاح الحملة الصلیبیة األولى، ونناقش من خالل ھذا العامل العناصر 
  التالیة:

 ضعف السلطة المركزیة ونمو سلطة كبار رجال اإلقطاع -
 الھرم اإلقطاعي -
قانون الفروسیة، ودور البابویة في توجیھ ھؤالء الفرسان للشرق لتوجیھ طاقاتھم  -

 بة المسلمین بدال من محاربة بعضھم البعضوجھودھم لمحار
، وھو القانون الذي سبب أزمة اجتماعیة كبیرة داخل قانون األرث في النظام اإلقطاعي -

الذي كان یقوم على توریث األبن األكبر فقط وحرمان و المجتمع األوروبي الوسیط،
وحھم األخوة الصغار مما جعلھم یجدون في الذھاب للشرق فرصة طیبة لتحقیق طم

  .بامتالك اقطاعیات واسعة

  األسباب اإلقتصادیة:

في القرن الحادي عشر اجتمعت على أوروبا العوامل البیئیة والطبیعیة فتعرضت  -
لكوارث طبیعیة متتالیة ونقص في المحاصیل الزراعیة ونفوق أعداد كبیرة من 

الوفیات، الحیوانات، وكان نتیجة ذلك تعرض األھالي للمجاعات واألمراض وكثرة عدد 
ویبدو التلویح بتلك الظروف وبالسبب ، وكان لفرنسا النصیب األكبر من تلك الكارثة

االقتصادي من خالل خطبة البابا أوربان الثاني في مؤتمر كلیرمونت باالشارة إلى أرض 
  الشرق التي تفیض لبنا وعسال، بینما ضاق الغرب بسكانھ، وال یكاد یكفیھم طعامھم.

طالیة االقتصادي واضحا من خالل دراسة الممالك التجاریة اإلیالسبب  كذلك یبدو -
بشكل صریح من خالل جملتھم الشھیرة بأنھم أوال تجار،  هوسلوك أفرادھا الذي أوضحو

ثانیا مسیحیون، بمعني أن القضیة الصلیبیة وخدمة المسیحیة تأتي في مكانة تالیة بعد 
 تحقیق المكاسب التجاریة.



  د/ نادیة النویھي  الفصل الدراسي األول
  عصر الحروب الصلیبیة  ٢٠١٩/ ٢٠١٨

 الفرقة الرابعة/ تاریخ ٧

 

مراء وكبار رجال اإلقطاع یستطیعون توفیر أسباب المعیشة الكریمة في وإن كان النبالء واأل
ظل تلك الظروف، فان طبقة األقنان والعبید ھم من وقع علیھم كل األعباء المعیشیة وھي 
الطبقة التي تعرضت للمعاناة الحقیقیة، فبقائھا في قاع الھرم االجتماعي واالقتصادي قد جمع 

رضھم ألشد أنواع المعاناه، ومنحھم المبرر للخروج تحت علیھم كل الظروف القاسیة وع
  رایة الصلیب أمال في حیاة أقل قسوة.

  األسباب السیاسیة:

 الصراع بین البابویة واإلمبراطوریة بلغ ذروتھ في القرن الحادي عشر. -
شكل الصراع الدائم بین ملوك وامراء أوروبا خطرا كبیرا على الحیاة السیاسیة في  -

 الغرب .
العباسیین والفاطمیین (بین القوى الثالث لسیاسیة في الشرق والصراع األحوال ا -

وانشغالھم بالصراع فیما بینھم، إلى جانب الحركات اإلنفصالیة المتعددة، كل  )والسالجقة
ذلك جعل األرض ممھدة لقدوم تلك الجحافل من الغرب دون أن یجدوا القوى التي تقف 

 أمامھم وتتصدى لھم.
الغرب اإلسالمي واألندلس بحروب االسترداد التي بدأت في اسبانیا في وقت انشغال  -

 .؛ فشغلت مسلمي الغرب عن مد ید العون الخوانھم في الشرقمبكر

  أسباب شخصیة:

  وھي أسباب تتعلق ببعض األفراد مثل:

 اإلمبراطور الكسیوس كومنین -
 البابا أوربان الثاني -
  بطرس الناسك -

السابقة األسباب التي أدت للحروب الصلیبیة كما تكلم عنھا معظم  سطوراستعرضت ال
  األساتذة المتخصصین في ذلك المجال، والسؤال:

الحروب الصلیبیة من وجھة نظر كل أي من ھذه األسباب ھو المسئول عن قیام (
  طالب؟)

(ما األسباب التي یمكن أن نستخلصھا من دراسة خطاب االمبراطور ألكسیوس وخطبة 
  ابا أوربان الثاني؟)الب

  : الدعوة للحملة:ثالثا

 خطة البابا أوربان الثاني بعد مؤتمر بیاتشنزا (بیاكنزا) -
 االتجاه إلى فرنسا وعقد مؤتمر كلیرمونت -
 االشارة لخطاب اإلمبراطور الكسیوس كومنین واالستنجاد بالغرب ضد السالجقة -
التلویح بالمجاعات والظروف اإلقتصادیة في أوروبا ومقارنتھا بما یفیض بھ الشرق من  -

 خیرات 



  د/ نادیة النویھي  الفصل الدراسي األول
  عصر الحروب الصلیبیة  ٢٠١٩/ ٢٠١٨

 الفرقة الرابعة/ تاریخ ٨

 

 اعالن غفران ذنوب كل من حمل الصلیب وخرج في الحملة -
 اعالن حمایة الكنیسة لكل ممتلكات النبالء واألمراء الذین قرروا الخروج في الحملة -
یح رؤساء األسقفیات منعا تقنین خروج الرھبان والقساوسة وحصولھم على تصر -

 الحداث الفوضى والتمرد
 اختیار مندوب بابوي للحملة -

ارسال المندوبین والمبشرین بالحملة الى جمیع دول أوروبا لحث األفراد والملوك على الخروج 
  لنجدة األراضي المقدسة

  : حملة العامة (الحملة الشعبیة):رابعا

الناسك كشخصیة محوریة دارت حولھا البدایات  ترتبط بدایات الحركة الصلیبیة بشخصیة بطرس
األولى وارتبط بمراحلھا المبكرة من تبشیر ودعوة ومبادرة بالخروج على رأس أعداد كبیرة من 

  العامة والبسطاء من الفالحین الذین لم یحملوا سالحا طوال حیاتھم ولم یعتادوا الحرب.

أن بطرس شخصیة بعضھم  قال وأختلف المؤرخون حول تحدید شخصیة بطرس الناسك، حتى
اعتباریة ولیس شخصیة حقیقیة، وأن كل ناسك قاد عددا من العامة وخرج بھم الى الشرق یمكن 

  .اعتباره بطرس الناسك

 خروج عدد من حمالت العامة من مناطق متفرقة من أوروبا -
  وغیرھم/ بطرس الناسك / ولتر المفلس

 طبیعة الجموع التي خرجت معھم -
 والمناطق التي مروا بھاتخریبھم للمدن  -
 فتكھم بالیھود وانتقامھم منھم -
 التقاء جیوش بطرس الناسك وولتر المفلس أمام القسطنطینیة -
 أمدھم الكسیوس كومنین بالمؤن والمعدات  -
 سوء سلوكھم أمام القسطنطینیة -
 الكسیوس ینقلھم للجھة األسیویة من البوسفور ویطلب منھم انتظار الجیوش النظامیة -
 قضاء السالجقة علیھم  -
 والسؤال ھنا: -

 ما ھي نتائج ھزیمة الحملة الشعبیة ؟
  على المسلمین (السالجقة/ القوى اإلسالمیة في بالد الشام)  
  على الغرب األوروبي  
  على اإلمبراطوریة البیزنطیة  

  
  المحاضرة؟ما أھم التساؤالت التي تجیب عنھا 


