
 د/ نادية النويهي الفصل الدراسي األول
 عصر الحروب الصليبية  8102/ 8102

 الفرقة الرابعة/ تاريخ 0

 

 خامسةالمحاضرة ال

الجيش  بية في بالد الشام إال عندما وجدواأهداف الحركة الصلي الفاطميون لم يدرك            

لخروج األفضل شاهنشاه بتجهيز جيش مصر ل أسرع الوزيرفنحو بيت المقدس،  الصليبي يتقدم

، وأرسل للصليبيين يهددهم ويطلب مغادرة القدس، المدينةبنفسه على رأس الجيش الستعادة 

في األيام األولى  وكان باستطاعة جيش مصر أن ينقض على الصليبيينوخرج لمالقاتهم بالفعل، 

بعد االستيالء  ، خاصة أنهم تعرضوا ألزمة تنازع السلطة على بيت المقدسلالستيالء على القدس

بسبب  بيت المقدس الصليبيين شهر من دخول تحرك الجيش الفاطمي بعد نحو جاءولكن ،عليها

األفضل وفر  ،بقيادة األفضل عند عسقالن الفاطميين فكانت النتيجة أن انهزم، المشاكل الداخلية

، من حين آلخر مصر، ثم عاودت الدولة الفاطمية ارسال القوات لمهاجمة الصليبييننفسه إلى 

م، وعلى ذلك 0011الرملة الثالثة عام معركة كان اخرها  متوالية فانهزموا في عدة معارك

أمورهم في استقرت والصليبيون لعدم قدرة الجيش الفاطمي على خوض معركة كبرى،  اطمئن

لنظم االقطاعية في تبعا لوأسسوا اماراتهم الصليبية ، بيت المقدس واالمارات الصليبية األخرى

فاحتلوا عددا كبيرا من المدن شر، في بدايات القرن الثاني ع، وتوسع الصليبيون الغرب األوروبي

، وحصل الفرسان الصليبيين على هذه بفضل دعم المدن التجارية االيطالية االسالميةوالمواني 

 المدن كاقطاع لهم يتبع الحكومة المركزية في مملكة بيت المقدس.

هم لحشد محاوالتتجددت لم يقابل الفاطميون التقدم الصليي في المدن االسالمية بسلبية، وانما 

م، خرج جيش مصر نحو عسقالن ثم اتجه 0011عام  ، ففيلمحاربة الصليبيين والخروج القوات

، في نفس الوقت خرج اسطول الفاطمي الطباق الحصار من الجهة واستردادها لحصار يافا

البحرية، ولم يكن بيافا حامية تكفي للدفاع عنها، إال أن النجدات وصلت الصليبيين في يافا، 

وقتلوا منهم عدد كبير، في نفس الوقت تقدم اسطول  الصليبيون وتعقبهموانسحب الفاطميون، 

صور  األسطول الفاطمي، ثم ساعد الصليبيين في حصار مدينةوحطم لصليبيين لمساعدة االبندقية 

م، وان كانت تكررت بعض المحاوالت من الفاطميين، إال أنها 0011حتى اسقطوها في يوليو 

 كانت ضعيفة بسبب االنهيار الذي اصاب الدولة الفاطمية بعد موت الوزير األفضل.

 ميالديالموقف في بالد الشام في بداية القرن الثاني عشر ال

 التحالفات االسالمية الصليبية

شهدت بدايات القرن الثاني عشر الميالدي ظاهرة التحالفات بين أمراء المسلمين             

ساء الوضع في بالد الشام في بدايات وأمراء الصليبيين من أجل تحقيق األطماع السياسية؛ فقد 

أهالي البالد األصليين أن حتى أمرا واقعا، في بالد الشام أصبح الكيان الصليبي ، إذ القرنذلك 

 أن بعض أمراء المسلمين رضوا بالوجود الصليبي،، بل جيرانهم الصليبيين استسلموا لوجود

المنافسين لهم في السلطة، ويبدو أن المسلمين وجدوا فيه فرصة طيبة لعقد تحالفات ضد األمراء و

بينهم منافسة وعداء، فرأى بعضهم أن من  تنالوضع كان مماثال عند أمراء الصليبيين، الذين كا

تضمن لهم البقاء في اماراتهم التي أقاموها مع أمراء المسلمين سياسية  تحالفاتاألفضل تكوين 

تحالفان قويان في بداية القرن الثاني عشر، إذ كان جاولي  وكان نتيجة ذلك ظهورفي الشرق، 

على نهر الفرات بالقرب من حلب، فتحالف  أتابك الموصل األسبق يسعى النشاء إمارة خاصة له

مع بلدوين دي بورج صاحب امارة الرها، بينما كان رضوان صاحب حلب يخشى على مدينته 
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على بدوره من تقدم جاولي نحوها؛ فتحالف مع تانكريد الوصي على امارة انطاكية الذي كان 

 عداء مع بلدوين دى بورج أمير الرها.

 :تحالفان كبيران بالد الشام يضمأصبح و

 تحالف جاولي وبلدوين دي بورج -

 تحالف رضوان وتانكريد -

سرعان ما م، انتصر فيها حلف تانكريد ورضوان، و0011ودارت بين المعسكرين معركة قوية 

بلدوين األول ملك بيت تنبه الكيان الصليبي لخطورة هذه التحالفات في وقت مبكر، فاضطر 

حروب الدخول في للتدخل لوقف الحرب بين أمراء الصليبيين، فانقذ الصليبيين من   المقدس

اقطاع جديدة في الشرق وعمل على جمع شملهم، وساعده سقوط طرابلس في أيدي الصليبيين 

 ى طرابلسعل باالستيالء ة الصليبيينم، فقويت شوك0011الرابعة عام  وتكوين االمارة الصليبية

 خالفات. وتناسوا ما بينهم من

 أول امارة صليبية في الشرق، مؤسس امارة الرهااألول ملك يت المقدس هو )بلدوين  ملحوظة:

في وأوصى  م،0011وشقيق جودفري، وكان جودفري قد توفى بعد عام من دخول بيت المقدس

امارة  ، فترك  بلدوينشقيقه بلدوين أمير الرهامن بعده  فترة مرضه أن يتولى حكم بيت المقدس

لم والرها ليحكمها قريبه بلدوين دي بورج، وتوجه إلى بيت المقدس واستلم مقاليد األمور فيها، 

، يقنع بلدوين بلقب حامي الضريح المقدس الذي اتخذه شقيقه جودفري، فتوج ملكا على المدينة

 (بيت المقدس مملكةتسمى ومنذ ذلك الوقت أصبحت 

 ة القوى الصليبيةبوادر ظهور الوحدة العربية في مواجه

وبذلك أصبح على القوى اإلسالمية في بالد الشام ومصر مواجهة ثالث امارات صليبية ومملكة 

مركزية في بيت المقدس، كما كان عليهم في نفس الوقت العمل على وقف االزحف الصليبي على 

في عدد من المدن  جديدةيين ونبالئهم تأسيس امارات المدن اإلسالمية ومحاوالت أمراء الصليب

 التي تمكنوا من السيطرة عليها.

الصليبي قد بلغت طور النضوج، ولكن  للتصدي للتقدمولم تكن فكرة توحيد الجبهة اإلسالمية 

محاوالت فردية تبعث األمل في النفوس في امكانية توحيد القوى  وجدتيمكن القول أنه 

، وبرع في هذا الدور اتابكة الموصل الغربفي مواجهة العدو القادم من اإلسالمية المتصارعة 

شعوب العالم ن بي على نشر الوعي بفكرة مقاومة المحتلأوال وحلب، وتركزت جهودهم 

من الناحية الحربية تركزت على استرداد امارة الرها، التي كانت هي وملحقاتها االسالمي، ثم 

وتقطع طرق االتصال من المدن والقرى المحيطة تشكل خطرا كبيرا على الموصل وحلب 

ب بينهم من صراعات، خاصة بين ما نشانشغال أمراء الصليبيين عنهم ب واستغالل، بينهما

 .امارتي الرها وانطاكية 
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ومحاوالته الجادة لتنظيم  لشرف الدين مودود أتابك الموصلظهور الدور اإليجابي  -

الصف اإلسالمي في مواجهة القوى الصليبية ووقف تقدمها، وبداية ظهور حركة االفاقة 

مع بوادر ظهور حركة المقاومة في  ،العربية لمقاومة الصليبيين وطرح فكرة االستسالم

 .شمال العراق 

االسالمية على المنابر على يد مودود والمناداة بتوحيد الجبهة  الجهاد المقدسبداية فكرة  -

 .ية الجمعة باذن من الخليفة العباسفي خطب

وعرض  ،م لتشتيت القوى الصليبية0000، 0001قيام مودود بعدة حمالت على الرها  -

األرمن التعاون معه للتخلص من الحكم الصليبي في الرها، ولكن مودود مالبث أن قتل 

سالمية التي كان يحاول توحيدها مما سبب ارتباكا في الصفوف اال ؛م0001عام 

 .بيينيلمواجهة الصل

بحملة مباغتة على الرها في الحال في تولي أمور الموصل، وقام  مودود آق سنقر البرسقيخلف 

ور توليه الحكم، ولكنه فشل في مستغال عدم توقع الصليبيين بقيام حاكم الموصل الجديد بحملة ف

 .تحقيق نجاح في تلك الحملة

 بالد الشام عند تولي البرسقي حكم الموصلالموقف في 

 تحاول نبذ الخالفات وتتقدم في االستيالء على المدن اإلسالمية الجبهة الصليبية -

 ضعيفة وهشة وحكم اسمي دون أي نفوذ الدولة العباسية -

 وبداية النهاية للدولة الفاطمية اصة بعد مقتل الوزير األفضلتنهار خ الدولة الفاطمية -

 بناءمرحلة جديدة من التماسك واعادة تستعيد توازنها وبدأت بدأت  جوقيةالدولة السل  -

جيوشها مستغلين انشغال االمبراطورية البيزنطية بمحاولة استرداد انطاكية ودخولها مع 

 الصليبيين في صراعات أحيانا وتحالفات أحيانا أخر.

ن باطنية فارس، م الحسن بن الصباحوتوحدهم تحت راية  عودة الفرق الباطنية للظهور -

واعادة تنظيم أمورهم على أساس من الطاعة العمياء والسرية التامة، وأصبحوا بذلك 

نشر آراء  شوكة في ظهر العالم اإلسالمي؛ إذ كان دورهم في تلك الفترة يقوم على

مناهضة المذهب السني وقتل زعماء السنة،  الباطنية وتوسيع نطاق نفوذهم عن طريق

ولكن مع الوقت اصبح لهم ، الصليبي وقتل زعماء الصليبيين المدوفي نفس الوقت وقف 

إلسالمية اتصال مباشر بزعماء الصليبيين وتحول دورهم للفتك بكل من ينادي بالوحدة ا

 .ق ذلك، وتصفية القادة المسلمين الذين سعوا لتحقيلمقاومة التقدم الصليبي

وكان أن واصل آقسنقر البرسقي حركة الجهاد التي بدأها مودود من قبل، وساعده الموقف 

م وجعل من اتحاد حلب والموصل 0011فضم حلب تحت رايته عام  ،في العالم اإلسالمي

الجهاد اإلسالمي ضد الخطر الصليبي، وأصبح البرسقي أشد خطرا على المجتمع مركز 

وكانت النتيجة أن قتل على يد الباطنية في العام التالي لضم حلب  الصليبي من سلفه مودود،

 .م0011

الذي لم يستمر غير عدة أشهر لم يقدم فيها عمل يذكر، ومالبث أن قتل  عز الدين مسعودخلفه 

 م فخلفه عماد الدين زكي0011على يد الباطنية في العام التالي 
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 رداد الرهاعماد الدين زنكي وتوحيد الجبهة اإلسالمية واست

اتحاد  جعلف ،كان أول عمل يقوم به عماد الدين زنكي هو اعادة ضم حلب واحياء فكرة الجهاد

لكل من الجهاد، وقد اثبت قدرته على التصدي حركة حلب والموصل النواة التي تنطلق منها بداية 

 والوقوف في وجه التحالف الصليبي البيزنطي. ،لصليبيين والبيزنطيين في نفس الوقتا

 :واعتمدت خطة عماد الدين زنكي على عدة أمور 

مما يؤدي الستنفاذ مواردهم  ارهاق الدولة البيزنطية عسكريا وتشتيت جهود البيزنطيين أوال:

وذلك عن طريق استخدام عناصر من السالجقة  يفكروا في التقدم لنجدة الصليبيين، حتى ال

لمناوشة االمبراطورية البيزنطية على الحدود مع السالجقة، فيصرف بذلك انظار بيزنطة عن 

 بالد الشام بتركيز جهودهم على محاربة السالجقة.

 وزرع الشك وعدم الثقة بين الطرفين. خلق خالف بين الصليبيين والبيزنطيين ثانيا:

لرفع الروح المعنوية للمسلمين وتأصيل فكرة  االستعانة برجال القضاء ورجال الدين ثالثا:

 الجهاد على أساس ديني من خالل الخطب في المساجد أيام الجمع والمناسبات الدينية .

، فارسل بعض الفرق التظاهر بانشغاله عن بالد الشام بالحرب مع بعض العناصر التركية رابعا:

طورية البيزنطية، فبدا بذلك وكأن جميع لمحاربة األراتقة والبعض اآلخر لمهاجمة أمالل اإلمبرا

ويجهزها قواته مشتتة على اطراف بالد الشام، بينما تتجمع عنده القوات من المدن اإلسالمية 

 لالنقضاض على امارة الرها في الوقت المناسب.

، وضم كل ما يتاح له ضمه من تقوية نفوذه في األماكن التي تخضع لسيطرته المباشرة خامسا:

سالمية المحيطة؛ حتى يضمن الوالء وعدم الغدر والتحالف مع األعداء، وفي نفس المدن اإل

 الوقت يضمن التموين لقواته أثناء مرورها بتلك المناطق.

مدينة الرها جوسلين وكان نتيجة خطة زنكي المحكمة، أن انصرف عنه نظر الصليبيين وغادر 

زنكي الذي تقدم بقواته وحاصر الرها الى تل باشر حيث كان يفضل البقاء، وكانت تلك فرصة 

 وهو يعلم أن ليس بها سوى األرمن والسريان وبعض رجال الدين من الصليبيين وحامية صغيرة.
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 م4411المدن الهامة عند استرداد الرها 

 امارة الرها وملحقاتها تقطع طريق االتصال بين حلب والموصل

 

 سقوط الرها

متوارث بين أمراء الرها وأمراء الكان العداء باقتراب منتصف القرن الثاني عشر،             

، كما تصدع التحالف بين الصليبيين والبيزنطين، في نفس الوقت الذي اشتدت يزداد حدة انطاكية

فيه المنافسة بين زنكي ومعين الدين أنر، وقد حاول األخير أن يلفت نظر الصليبييين ألعمال 

أال أن أسلم طريقة السقاط الرها هو عية على حساب الصليبيين، لذلك وجد زنكي زنكي التوس

نجدة  هاتصل على الفور قبل أن ، فهاجمها حتى ال يقوم أنر بابالغ الصليبيين هاحصاروقت يطول 

من أي من أمراء من االمارات الصليبية األخرى، والواقع أن الرها عند حصارها لم تصلها نجدة 

 عندما بلغتها انباء حصار زنكي، أرسلت نجدة ، فقدالوصية على بيت المقدس أماالصليبيين، 

 .بالفعل الرهاامارة بعد فوات الوقت وسقوط وصلت ولكن 

لم يقم زنكي بأي أعمال تخريبية داخل الرها كما كان يفعل مع المدن التي يستولي             

ريان وأعاد بناء كنائسهم التي هدمها عليها، وكانت له بالرها سياسة خاصة، فقد أمن الس

بيين، وسمح لهم باعادة وضع األجراس الضخمة بالكنائس وكان الصليبيون قد منعوهم من يالصل

ذلك، كما كان على علم بما وقع على األرمن من ظلم من قبل الصليبيين، لذلك كان رفيقا بهم 

 وأحسن معاملتهم لسببين:
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 الصليبيينتعويضا لهم عما لحق بهم على يد  .0

 اتخاذهم دعامة محلية له داخل المدينة تقوي ملكه وتعززه وتخلص له .1

ولكن كان زنكي مخطيء في تعاملة بود مع األرمن، فقد انقلبوا عليه سريعا وعادوا للتحالف مع 

المدينة  منالصلبيين وخططوا لتسليمهم الرها من جديد، لذلك تخلص منهم ذنكي بأن أخرجهم 

 ائة أسرة يهودية كانوا قد قاسوا من ظلم الصليبيين.وأحل محلهم ثالثم

 صدى سقوط امارة الرها في يد زنكي

ترك زنكي حامية على الرها وعاد ينظم األمور في بالد الشام مستبشرا بما حققه من انتصار، 

بينما أحدث سقوط الرها دوي هائل في األوساط األوروبية ولدى أمراء الصلبيين في الشرق؛ فقد 

الرها أول امارة صليبية أسسها الصليبيون في الشرق، وكان سقوطها يعني بداية سقوط كانت 

 الكيان الصليبي في بالد الشام.

للقيام بحملة  البابا يوجينوس الثالثدعى  ؛وبمجرد وصول تلك األخبار للغرب األوروبي          

صليبية جديدة الستعادة مدينة الرها، والقضاء على القوى اإلسالمية بقيادة عماد الدين زنكي، 

وحماية االمارات  ،والتي أصبحت تهدد كيان مملكة بيت المقدس الصليبية الالتينية الكاثوليكية

هو من قام  الصليبية األخرى من التعرض لنفس المصير، وكان الراهب برنارد أوف كليرفو

بدور فعال في الدعوة للحملة، عن طريق الخطب الحماسية التي ألقاها في أكبر كنائس أوروبا 

لويس وبين يدي حكامها حتى نجح في اقناع أكبر عاهلين في أوروبا في الخروج بالحملة ، 

 ألمانياوكونراد الثالث امبراطور الذي كان أول من أعلن مشاركته في الحملة،  السابع ملك فرنسا

الذي وافق على حمل راية الصليب في سبيل انقاذ األراضي المقدسة، فحمل العاهالن راية 

 الصليب وبدأوا في اعداد قواتهم، وزادهم حماسا وصول أخبار مقتل عماد الدين زنكي.

حق به الجيش اتفق لويس وكونراد على أن يسبق الجيش األلماني بالخروج، وليل 

في  إلى أزمة  حتى ال يتسبب خروج جميع القوات في وقت واحد )لماذا؟( ةالفرنسي بفترة كافي

، وتفاديا ألي من الجيشين نظرا للعدد الكبير للقواتالحصول على احتياجاتهم من المواد الغذائية  

 لغة مشتركة. وال تجمعهمصدام من المحتمل أن يحدث بين قوات غير متجانسة 

كامل سفنه على أن يتحمل بونقلهم  في الحملةمصاحبتهم ر ملك صقلية وقد عرض روج

وما  لمعرفته بأطماع النورمان في انطاكيا على العرض ، ولكن لم يوافق ملك فرنساالنقلنفقات 

، وفي نفس الوقت كان ملك النورمان على يمكن أن يسببه خروج روجر في الحملة من مشكالت

 اطور األلماني.عداء مع األلمان، ولذلك لم يطرح الموضوع على اإلمبر

  :أما عن المجتمع الصلبيبي 

لم يظهر الصليبيون في بالد الشام أي أهتمام باستعادة مدينة الرها، وانما بدأ كل منهم  -

ريموند دى ، وسارع نتها خوفا من تعرضها لنفس المصيريهتم بامارته ويزيد في حصا

حاكم انطاكية النهاء الصراع مع االمبراطورية البيزنطية حول أنطاكية، وذهب  بواتيه

، إال أن يوحنا كان قد مات، االمبراطور يوحنا كومنينبنفسه للقسطنطينية لعقد صلح مع 
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بتقديم المساعدة  ، الذي وعد بدورهاالمبراطور مانويل كومنينفأعلن والءه وتبعيته إلبنه 

 .حال تعرضه النطاكيا زنكي ضد عماد الدينلريموند 

فعاد إلى الموصل الخماد فتنة لتنظيم شئون دولته وتدعيم قواته، كان في حاجة زنكي في حين أن 

ولكن سرعان ما لحقت به يد نشبت هناك، ثم غادر الموصل القرار األحوال في المدن األخرى، 

 .م0011الغدر؛ فقتل على يد الباطنية 

ابتهج المجتمع الصليبي في بالد  ي صدمة شديدة للعالم االسالمي، بينماجاءت وفاة زنك            

عماد  قد انتهت بموتاالسالمي ضد الكيان الصليبي الجهاد أن مرحلة  الصليبيون ، واعتقد الشام

وكان ، يكمل ما بدأ زنكي من وجهة نظرهم ، فلم يكن هناك قائد ظاهر للعيان يستطيع أنالدين

قوات متنوعة تجمعت تحت رايته من مختلف المدن اإلسالمية التي جيش زنكي يتألف من 

الموصل وحلب، وتفرقت  ،توحدت تحت سلطانه، ولكن الجزء األكبر منه كان من المدن الكبرى

هذه القوات بطبيعة الحال بعد مقتل قائدهم، وعاد كل إلى موطنه، فعاد جند الموصل إلى بالدهم 

كي وأقاموه أميرا على الموصل، بينما رحل جند حلب إلى ابن زن سيف الدين غازيوبصحبتهم 

وأقاموه أميرا عليهم، وبذلك انفصلت  نور الدين محمودبالدهم وبصحبتهم االبن الثاني لزنكي 

أواصر الوحدة بين المدن اإلسالمية الكبرى التي عمل من أجلها عماد الدين زنكي لسنوات 

 طويلة.

وعرف أبناء زنكي جميعا بعلو ،من والدهم  أبناء زنكي أنهم ال يقلون حماس أثبت ن مااسرعو

الذي  نور الدين محمودوقدرتهم على حمل راية الجهاد ضد الصليبيين وتميز من بينهم  ،همتهم

، واستطاع أبناء زنكي التصدي تاله سيف الدين غازي يعتبر بحق خليفة عماد الدين زنكي،

 .للحملة الصليبية الثانية

 الحملة الصليبية الثانية تتجه للشرق:

فقد انقسمت الحملة  ،اختلف طابع الحملة الصليبية الثانية عن الحملة األولى في عدة أمور

األولى إلى قسمين متباينين، حملة العامة التي كانت طليعة الحروب الصليبية ولم تكن مؤهلة بأي 

حال لخوض أي صراع مهما كان بسيط، وحملة األمراء والفرسان التي كانت تتكون من جيوش 

قطاع أو فارس متنوعة ومختلفة في اللغات والعادات خرج كل منها تحت قيادة أمير أو رجل ا

ج بها أكبر ملوك لم يستطع تحقيقه في بالده، أما الحملة الثانية فقد خر طموح يحلم بتحقيق ما

، لم تحملهم على الخروج أطماعهم في جيوش متكافئة منظمةعلى رأس الغرب األوروبي 

 .الشرق، وانما خرجو لنصرة القضية الصليبية وللفوز برضا البابوية والسيد المسيح

ن الحملة األولى خرجت من الغرب إلى الشرق المجهول، تحارب في كل مكان تمر به، كما أ

العقيدة فكان حظ الحملة الثانية أوفر، فقد كانت تتجه نحو هدف محدد عبارة عن قاعدة كاثوليكية 

، وبينما كان الطريق مجهول للحملة األولى واالعتماد فيه لبابوية رومالها انتماء  التينية الطابع

 ء الالتينمعروفا للحملة الثانية، واالعتماد على األدالنفس الطريق لى األدالء البيزنطيين، كان ع

 .إلى جانب البيزنطيين 

 


