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 الحادية عشرالمحاضرة 

 نماذج لتحصينات المدن ووسائل الهجوم والدفاع خالل الحروب الصليبية

          

على كال الجانبين الصليبي للشرق االسالمي قيودا والتزامات فرضت حركة االحتالل               

احتلها الصليبيون والحفاظ على لعمل على استرداد المدن التي ااالسالمي والصليبي؛ فكان على المسلمين 

بينما كان على الصليبيين أن يحافظوا على المدن التي استولوا عليها  المدن التي يحاولون السيطرة عليها،

 منذ االزمانتمدت حماية المدن بالدرجة األولى واع يستولوا على غيرها لتأمين وجودهم في الشرق،أن و

الداخلية،  مقاليد األمور على السيطرةلي وقوة الحاكم وقدرته على نظام الحكم الداخاستقرار على القديمة 

ظ األمن داخلها، مدينة ويحفالمدينة، وهذا ما يمنح األمان ألي  باالضافة لوجود جيش قوي يدافع عن

وزيادة في الحماية والدفاع عن المدن، بنيت األسوار حول المدن وشيدت الحصون والقالع واضيفت لها 

   .التي تمكنها من الصمود أمام الحصار واالعتداء الخارجي وسائل الدفاع المختلفةمع الوقت 

هم الشرق وجودا استعماريا، وأن بقاء ايقن الصليبيون منذ الوهلة األولى أن وجودهم فيو            

كنوا من قد تم، وأنهم حتى وإن كانوا المسلمين مرتبط بتفكك أواصر المودة والسالم بين زعماء المنطقة

ويعمل  يناصبهم العداء مارات صليبية، فإن كل من بالشرقعلى بعض مدن الشرق وأقاموا بها ا السيطرة

قد سيطروا على  وان كان الصليبيون ، حتى اإلمبراطورية البيزنطية نفسها،على التخلص منهمجاهدا 

، فاعتبروا من كل جانب ن بالمسلمينلبعض المناطق الداخلية، فهم محاطوأغلب مدن الساحل باالضافة 

اقامة تحصينات دائمة مقابل ذلك فكان عليهم  دخلوا بالد الشام واقعين تحت الحصار المستمر؛ ذأنفسهم من

 .في الشرق وتضمن لهم البقاء تحميهم وتحمي المدن التي أقاموها

ألي مدينة هي ر فاألسواوتعددت النظم الدفاعية، كما تنوعت طرق الهجوم واتخذت اشكال عدة،           

وأسوار مدن ، البناءوقوة  األسوارنظام الدفاع األول عنها، وكلما زادت أهمية المدينة كلما زاد ارتفاع 

بالد الشام التي استولى عليها الصليبيون أو تلك التي حافظ عليها المسلمون كانت كلها خاضعة من قبل 

البيزنطية بحمايتها باألسوار القوية طبقا للنظم الدفاعية في  الحكومة للحكم البيزنطي، وقامت

البيزنطية، ولم يهتم المسلمون كثيرا بتدعيم تلك األسوار أو بناء ما تهدم منها عندما آلت االمبراطورية 

، وعندما وقعت تلك المدن أو التي تتعرض للخطر تلك المدن إليهم، إال تلك القريبة من الحدود البيزنطية

يد الصليبيين استفادوا من حصانة األسوار وقاموا بتدعيمها واصالح ما تهدم منها حفاظا على حياتهم، في 

 وجدير بالذكر أن الصلبيين نقلوا للغرب األوروبي نظام األسوار في المدن التي استولوا عليها. 

لها، فهناك األسوار وللمدينة الواحدة أكثر من سور، فكلما زادت أهمية المدينة كلما زادت نظم الحماية 

قلعة المدينة، والتي يقيم بها حاكم المدينة وأسرته ل الداخلي سورالالخارجية التي تحيط بالمدينة، وهناك 

من بداخلها حماية القلعة والدفاع عن مية وتحميهم قوات حماية القلعة أو الحامية الداخلية، ومهمة هذه الحا
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سواء كان الحاكم أو غيره ممن يسكن القلعة، فسقوط القلعة معناه سقوط المدينة كلها، أما سقوط المدينة مع 

فال يعتبر سقوطا كامال، ولذلك كانت مسئولية حامية القلعة كبيرة، وقد تستمر وصمودها حماية قلعتها 

والصمود فترات طويلة رغم سقوط المدينة نفسها، وقد مر بنا نماذج متعددة  القلعة في الدفاع عن نفسها

، فقلعة انطاكية على سبيل المثال استمرت في المقاومة بعد دخول لصمود القالع خالل الحروب الصليبية

القلعة فترة طويلة، حتى أنهم أنفسهم وقعوا في مأذق يحاصرون الصليبيين المدينة، فظل الصليبيون 

ار بين حامية قلعة انطاكية من الداخل وقوات كربوغا أتابك الموصل التي حاصرت الصليبيين من الحص

، إذ ظلت الحامية الصليبية خارج المدينة، ومر بنا كذلك تحصن حامية طبرية في قلعتها بعد أحداث حطين

  داخل القلعة تحمي الكونتيسة إيشيفا وحاشيتها.

 (السابعة)عن ذلك يمكن مراجعة المحاضرة 

فهي تختلف تبعا ألهمية المدينة، منها السور الواحد، ومنها األسوار رجية للمدن، أما األسوار الخا

المزدوجة وهي السور الخارجي والسور الداخلي ويكون أكثر ارتفاعا من السور الخارجي، أو المدينة 

ددة، وكذلك األبواب الجانبية ذات األسوار الثالثية، ولكل سور من هذه األسوار أبوابه الضخمة المتع

بية ال تفتح في األوقات العادية، أما األبواب الرئيسية الكبيرة، فتفتح من نالصغيرة، وعادة األبواب الجا

شروق الشمس وحتى الغروب، وال تغلق تماما إال في أوقات الحرب أو الحصار، وزيادة في حماية 

ة غير متقابلة، ولكن كل باب يبعد عن باب السور الذي يليه المدن، فان أبواب األسوار المزدوجة أو الثالثي

 ، وبين السورين توجد حامية للدفاع.بمسافة محسوبة جيدا زيادة في االمان

ولكل سور من هذه األسوار حاميته الخاصة للدفاع عنه، ويعيش الناس حياتهم اليومية في المدينة بين 

المنازل والمدارس واألسواق ومحال أصحاب الحرف وغير األسوار الخارجية وسور القلعة، حيث توجد 

 ذلك، وال يسمح للسكان تجاوز أسوار القلعة.

ومهمة األسوار الخارجية الدفاع عن المدينة كلها، وقد مر بنا خالل المحاضرات السابقة نماذج لصمود 

يوي، كانت مدينة نيقيا ه الصليبيون عند عبورهم البسفور إلى الجانب األسهوأول مثال واجتلك األسوار، 

على الصمود أمام تلك األعداد الكبيرة من الصليبيين، رغم  منحتها القدرةبأسوارها الحصينة المنيعة التي 

، وبالفعل لم تسقط نيقيا في يد الصليبيين، وإنما كانت حامية صغيرة عدم وجود جيش محارب بالمدينة

 مبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين.اال ا المدينة بعد مفاوضات مع رسلوانما سلمت حاميته

 لمعرفة كيف عادت نيقيا للحكم البيزنطي( )يمكن مراجعة المحاضرة الثالثة

 

ثم كانت المواجهة الكبرى بين الصليبيين وأسوار المدن الشرقية أمام أنطاكية، التي كانت تحصيناتها أشبه 

اختراق أسوارها العالية التي زاد من  على الصليبيين من الصعبكان بتحصينات القسطنطينية، و

حصانتها ذلك العدد الكبير من األبراج الداخلية حول األسوار )أكثر من أربعمائة برج( هذا باالضافة إلى 
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قلعتها شديدة الحصانة التي بنيت على أعلى منطقة بالمدينة، ولذلك صمدت أنطاكية شهور طويلة أمام 

 انة من فيروز األرميني الذي فتح للصليبيين أحد األبواب الجانبية.الحصار الصليبي، ولم تسقط إال بخي

فترة مستعصية على الصليبيين ظلت قلعتها  ، فانه حتى بعد سقوط مدينة انطاكيةوكما مر بنا من قبل

 طويلة، حتى كاد الصليبيون يسلموا لليأس. 

 (المحاضرة الرابعة انطاكية يمكن مراجعة حداثأ )لمعرفة

 

في الحملة الصليبية الثالثة ولم تكن انطاكية أو نيقيا نماذج فريدة في الحصانة، فكما رأينا أن حصار عكا 

أستمر حوالي عامين، ولم يستطع الصليبيون دك أسوارها رغم استخدامهم أنواع مختلفة من أدوات 

مونتفرات بمفاوضة الحامية التي الحصار، ولم يستطع الصليبيون االستيالء عليها إال بعد أن قام كونراد 

عب وهلك منهم عدد كبير بسبب طول فترة الحصار وصعوبة تاضطرت لالستسالم بعد أن أصابهم ال

وتنطبق تلك التحصينات على ، مكنهم من المقاومة ومواصلة الدفاعالحصول على المؤن والزاد الذي ي

نة في األصل، وألن أغلبها سقط في يد أغلب المدن التي سقطت في يد الصليبيين، فهي مدن كانت محص

ينات صالصليبيين بالخيانة أو الخداع، فقد حرص الصليبيون على زيادة تحصيناتها، ودعموا التح

 .الموجودة بزيادة األبراج الداخلية أو حفر الخنادق

المدينة، فترصد أنها تقوم بأعمال المراقبة لألوضاع خارج الداخلية  األبراج وكانت أهمية            

التحركات اليومية، وترسل انذار بالخطر إذا كانت هناك حركات تدعو للشك أو بوادر هجوم عدائي على 

تساعد ان لهذه األبراح دور مهم، فهي نة لحمايتها، وفي أوقات الحصار كالمدينة، فيستعد من بداخل المدي

ضربات ألسوار التي يسهل منها توجيه ا عن المدينة عن طريق الفتحات الموجودة فيعلى فك الحصار 

سكب المياه تستخذم هذه الفتحات الصغيرة في ، وكذلك  السهام لمن يقوم بالحصار خارج أسوارالمدينة

فتتمكن حامية المدينة من شن  ،فتحدث االرتباك في صفوفهم المغلية أو الزيت الساخن على المهاجمين

 لمتبعة في العصور الوسطى.، وكان ذلك من وسائل الدفاع االهجوم عليهم

الخنادق تستخدم في حالتي الدفاع والهجوم، ففي الدفاع فكان لها وظيفة مختلفة، و الخنادقأما             

اء إذا كانت مدينة يتم حفر الخندق في حالة تعرض المدينة للخطر، وغالبا ما يمأل الصليبيون الخندق بالم

بالبحر حتى ال تستطيع القوات المحاصرة للمدينة اقامة األبراج المتحركة  ساحلية، ويفتح الخندق ليصله

على األسوار، وبهذا الشكل تكون المدينة عبارة عن جزيرة تحيط بها المياه من كل جانب، ولسهولة 

يعبر الممر المائي للجهة األخرى، يتنقل  جسر خشبيالحصول على المؤن لمن بداخل المدينة، يتم مد 

 المداد المدينة بالمؤن، ويكون على رأس هذا الجسرلقضاء حوائجهم والمدينة دخوال وخروجا  عليه أهل

إذا شعر بالخطر، فال  من الجهة الخارجية للمدينة جيش مرابط لحمايته، يقوم باحراق الجسر الخشبي
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ر لمن داخل انذار بالخط عبور، وفي نفس الوقت يكون اشتعال الجسر بمثابة توجيهيمكن المهاجمين من ال

 .اخذوا حذرهم ويستعدوا للدفاع عن المدينةي، فالمدينة

 (السابعةمثلما فعل كونراد مونتفرات في مدينة صور، يمكن مراجعة المحاضرة )

فتكون وظيفته حصار من بالمدينة وعزلهم وفي بعض األحيان يكون حفر الخندق للهجوم وليس للدفاع، 

تماما عن االتصال بحلفائهم خارج المدينة، وحرمانهم من فرصة الحصول على امدادات أو مواد تموينية 

وفي هذه الحالة ال تساعدهم على استمرار الدفاع، وفي نفس الوقت ال تستطيع النجدات الوصول إليهم، 

بحر لو كانت المدينة ساحلية، ولكن يترك به جزء دون حفر حتى بالمياه وال يفتح على الالخندق يمأل 

 المدينة. تحريك ابراج الهجوم الخشبية نحو أسواريستطيع الجيش المهاجم 

 (الثامنة)مثلما فعل الصليبيون أثناء حصار عكا، يمكن مراجعة المحاضرة 

حصار ألن راج تبنى أثناء ال، وهذه األباألبراج الخشبية المتحركةومن وسائل الهجوم الهامة كذلك، 

ق تحرك الجيش، ولذلك فهي تبنى أمام المدينة المحاصرة، وهي تتحرك على تحركها من مكان آلخر يعي

عجالت أو على جزوع األشجار حتى تلتصق بسور المدينة، ويتسلقها الجنود حتى أعلى السور وينزل 

 بعضهم لفتح األبواب

ين/ يمكن مراجعة المحاضرة دخلها الصليبيون عن طريق بناء برج)مثلما حدث في بيت المقدس عندما 

 (.الرابعة

 بناء القالع الحصينة على طول الطريقباالضافة لذلك، كان كل من المسلمين والصليبيين يحرصون على 

الذي يربط بين مدنهم، والطريق المتجه لها، ويدعموا هذه القالع بوحدات من الجيش مهمتها حماية 

مؤدي للمدينة، وصد أي هجوم مفاجيء وارسال انذار لحامية المدينة حال تعرضهم لهجوم الطريق ال

 خارجي.

في عصر الحروب الصليبية، ويمكن للطالب اضافة وسائل أخرى من والهجوم هذه بعض وسائل الدفاع 

 .المتاحة بمكتبة الكلية أو مواقع التواصل االجتماعي خالل اطالعه على المراجع المختلفة

 

هذه اخر محاضرة مكتوبة أعزائي طالب الفرقة الرابعة، يليها محاضرتان لالجابة على استفساراتكم 

 .المبهمة لديكمواعادة شرح األجزاء 

 المحاضرة المكتوبة ال تغني عن حضور المحاضرات

 

 وبمستقبل مشرق أطيب التمنيات بالتوفيق والتفوق

 

 


