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  الرابعةالمحاضرة 

 تتناول المحاضرة العناصر التالية:

 استمرار الحملة الصليبية األولى -

 الجيش الصليبي يتجه نحو انطاكية -

 سيطرة عليها وأسباب ذلكعلى الية أنطاكية ومدى حرص الصليبيين أهم -

فورا  ةالصليبيين حول مهاجمة انطاكية، واستقرار الرأي على عدم مهاجمة المديناختالف  -

 واالكتفاء بضرب الحصار عليها )لماذا؟؟؟(

 اجتهاد ياغي سيان لزيادة تحصينات المدينة  -

تخلص ياغي سيان من األرمن والسريان بحجة اخراجهم لحفر خندق حول المدينة  -

 وابنائهم في الداخل )لماذا؟؟؟(واخرجهم منها مع االحتفاظ بزوجاتهم 

 سفارة فاطمية تصل المعسكر الصليبي عند انطاكية ونتائجها -

 المدن اإلسالمية المجاورة، وارسال حلب ودمشق امدادات بسيطة.بياغي سيان نجاد تاس -

 خطة بوهمند لالستيالء على انطاكية -

 الصليبيين.الزحف الصليبي نحو بيت المقدس وموقف المدن الساحلية من  -

 كيف سقطت القدس بيد الصليبيين؟ وكيف كان سلوكهم تجاه المدينة وأهلها؟ -

 تكوين مملكة بيت المقدس الصليبية. -

 اتجاه الصليبيين نحو طرابلس وتكوين امارة طرابلس. -
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 الجيش الصليبي يتوجه نحو انطاكية:

تيقن كل منهم أنه لن يستطيع تحقيق  عد الخالف الذي وقع بين بلدوين وتانكريد،ب            

 ،ناحية الرهاوتوجه  طموحاته الشخصية في منطقة قيليقية، فاستجاب بلدوين لنصائح األرمن

طرسوس بتسليم الصليبيون  قامو ،الجيش الصليبي الرئيسي فعاد تانكريد لالنضمام لصفوبينما 

، فاستولوا  لمندوب االمبراطور البيزنطي، واتجهوا نحو مرعش لوا عليهاووجميع المدن التي است

بعد أن سلموها غادروا مرعش ثم  تزودوا بما يحتاجون، عدة أيامبها ومكثوا دون عناء،  عليها

وا التوجه فورا إلى بالد الشام، ولكي يفتح لهم الطريق نحو بالد رقرواإلمبراطور، لمندوب 

بناء  الكسيوس كومنين وتسليمها لإلمبراطور ،ء على انطاكية أوالاالستيال كان البد لهم من ،الشام

 .حتى يضمنوا استمرار دعمه لهم بالمؤن والزادعلى اتفاقية القسطنطينية 

 :أهمية مدينة انطاكية

 / أهمية استراتيجية/ حصانة المدينةاقتصادية/ أهمية أهمية دينية

، حتى سقطت في م969 اإلمبراطور نقفور فوقاسظلت انطاكية تحت الحكم البيزنطي منذ عهد 

م في عهد االمبراطور ألكسيوس كومنين، وبذلك تكون انطاكية ضمن 5801يد السالجقة عام 

بنود اتفاقية القسطنطينية التي نصت على أن يعيد الصليبيون لإلمبراطورية البيزنطية جميع 

 .انزكرتعليها السالجقة منذ معركة ماألراضي والمدن التي كانت تابعة لإلمبراطورية واستولى 

لمعرفة بنود اتفاقية القسطنطينية بين اإلمبراطور ألكسيوس  ثالثةالمحاضرة ال)يمكن مراجعة 

 كومنين وقادة الحملة الصليبية األولى(

، فقد كبرى عند اإلمبراطورية البيزنطية وعند المسيحيين بصفة عامةدينية وألنطاكية أهمية 

، وأطلق بها ألول أسست بها أول كنيسة أسقفيةالمدن التي استقبلت المسيحية، وتكانت من أول 

أسم مسيحيين، نسبة إلى السيد المسيح عليه السالم؛ وكانوا قبل ذلك  ةمرة على المؤمنين بالمسيحي

 يسموا بأتباع الناصري )الناصري هو السيد المسيح عليه السالم نسبة إلى مدينة الناصرة(.

بازدهار كذلك وعدد من الصناعات، وجود بانطاكية  تميزت، فقد الناحية االقتصاديةأما من 

منها الزجاج الملون، كما  عدة صناعات، عرفت انطاكية فبالنسبة للصناعةالزراعة والتجارة، 

اشتهرت المدينة بصناعة الصابون العطري الذي تعرف عليه األوربيون ألول مرة من خالل 

قلوا صناعته إلى أوروبا ، كما أنها تمتد غربا حتى تتصل بالبحر المتوسط الحروب الصليبية ون

وهذا  ،الناحية التجاريةعن طريق ميناء السويدية والذي يعتبر من أهم مواني بالد الشام من 

بأراضي  ز انطاكية، إلى جانب تميفي بالد الشام يضعها في مصاف أهم المدن التجاريةالميناء 

 .في االنتاج الزراعي والتنوع بالوفرةتتميز كذلك خصبة على ضفتي نهر العاصي، مما جعلها 

، زرجة األولى لموقع المدينة المتمييرجع ذلك بالدف، لمدينة انطاكية األهمية االستراتيجيةأما عن 

 يمنحيؤمن التوغل الصليبي باتجاه الجنوب في بالد الشام، و إذ أن االستيالء على أنطاكية 

سهولة وصول فيضمن لهم  بحرا عن طريق ميناء السويدية، فرصة االتصال بأوروبا الصليبيين 

ا أو من اإلمبراطورية البيزنطية، أما من بسواء من دول أور بالطريق البحرياإلمدادات والمؤن 

أمامهم الطريق للسيطرة على المدن الكبرى ببالد الشام مثل اكية انط تملكالناحية الشرقية؛ فيفتح 
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حلب التي تقع في مواجهة أنطاكية من الجهة الشرقية، وبذلك يكون الطريق آمن ويسير لالتصال 

 بين الرها وانطاكية.

 :حصانة انطاكيةوبالنسبة ل

، ويساعد نهر والجنوبيةالجهة الشرقية  فتحيط بها الجبال من تتمتع انطاكية بحصانة طبيعية،

 كما أن منطقة األحراش والمستنقعات من الشمال تمنحها  ،من الجهة الغربية العاصي على حمايتها

برج لحمايتها، إذ اهتم  088باإلضافة إلى اسوارها العالية المزودة بحوالي حصانة طبيعية، 

ى أصبحت ال تقل حصانة عن األباطرة البيزنطيين بتحصيناتها باألسوار والبوابات واألبراج، حت

، وتميزت بقلعتها المنيعة والتي بنيت في أعلى مكان من المدينة، فزاد ذلك من القسطنطينية نفسها

 .حصانتها ومنعتها

سكانها من األرمن والسريان، وظل  ، فكان أغلبتميزت أنطاكية كذلك بتعدد عناصر السكان بها

السالجقة، وكان يسكنها عدد من المسلمين في  يد بها عدد من البيزنطيين حتى بعد أن سقطت في

 ظل الحكم البيزنطي، زاد هذا العدد بعد أن استولى عليها السالجقة.

من قبل السلطان السلجوقي، حتى بدأ سقوط المدن السلجوقية واحدة تلو ياغي سيان  يحكمهاكان 

 األخرى علي يد الصليبيين.

م وضربوا 5891لثلث األخير من شهر أكتوبر عام وصل الصليبيون أنطاكية في ا            

ميناء السويدية  وأمنوا الطريق المؤدي إلىباتجاه الجنوب الحصار حول الناحية الشرقية ثم امتدوا 

 .أو من االمبراطورية البيزنطية حتى يضمنوا وصول االمدادات البحرية القادمة من أوروبا

 المدينة:واختلف رأي الصليبيين حول الهجوم على 

وتوا الفرصة على حتى يف ؛ان متحمس للهجوم على المدينة فور الوصولك ،من الصليبيين ففريق

بيين أثناء الحصار، تطويق الصليخطة لوضع وأقوتهم واالستعانة بحلفائهم  السالجقة لتجميع

 .زيادة تحصيناتها ودعمها بقوات اضافيةاكم المدينة من ال يتمكن ياغي سيان ح ولكي

وصول اإلمدادات من  الهجوم لحينفي  التريثحصار المدينة و، فكان يرى الفريق اآلخرأما 

اإلمبراطورية البيزنطية، وكان يتزعم هذا الفريق بوهمند النورماني، ألنه كان يظن أن 

بالنسبة  بنفسه لتدعيم حصار المدينة نظرا ألهميتهاليهم إسيحضر اإلمبراطور ألكسيوس 

، كما كان يطمع أن يقلده اإلمبراطور أمور المدينة ويعينه حاكم عليها لالمبراطورية البيزنطية

 ،قبل اتفاقية القسطنطينية وهي الوظيفة التي طلبها بوهمند من االمبراطور ()خادم الشرق األكبر

على  تأجيل ضرب الحصار ليبيين، ولكنه طلب إليهملرفاقه الص غرضه هذا بوهمندولم يعلن 

الطويلة التي قضوها في شهور المن عناء لراحة الفرصة ل وا الجنود الصليبيينيمنحلكي انطاكيا 

وتطبيب لمداواة جرحاهم  يكون لديهم الوقت الكافي في نفس الوقت و، المستمر الحرب والقتال

كان الجنود  إذلرأي، ، ووافقه زعماء الصليبيين على هذا اواستعادة قوتهم البدنيةمرضاهم 

 .يحتاجون لبعض الراحة
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يستنجد بالمدن اإلسالمية المجاورة، وفي أثناء حاكم المدينة في ذلك الوقت أرسل ياغي سيان 

انتظار وصول االمدادات، قرر االعتماد على قواته القليلة في زيادة تحصينات المدينة من 

الداخل، وكان عندما علم بتقدم الصليبين نحو انطاكية عمل على توفير كل ما يمكن ان تحتاج له 

حصار القوى مواجهة على ستعانة بها لال مدينةوتخزينها داخل المن مؤن وزاد المدينة وأهلها 

وتؤكد روايات المؤرخين أن  التي تغلبت على جميع المدن السلجوقية التي مرت بها، الصليبية 

، الصليبيون وصل إليهاحين  المدينة كانت خالية من األرمن والسريان الذين يدينون بالمسيحية

 اية:وفي ذلك أكثر من رو

على علم بما كان من األرمن كان ياغي سيان  أن ن المسلمينفتذكر روايات المؤرخي -

اسقاط المدن السلجوقية، فقرر ومساعدتهم في  اسيا الصغرى وتعاونهم مع الصليبيين في

األرمن والسريان الذين يدينون بالمسيحية واخراجهم من من رجال الأن يتخلص من جميع 

كما  أبناء دينهم في اسقاط انطاكية يبيين؛ حتى ال يتعاونوا معصلالمدينة قبل وصول ال

الرجال من  جميعضم اليهم وإلى فرق، ، فقسم قواته فعلوا مع المدن السلجوقية األخرى

جميع رجال ، وطلب من على كافة األسوار واألبواب لحمايتهاووزعهم لمدينة مسلمي ا

قوم من لحفر خندق حول المدينة لزيادة حصانتها، على أن ي األرمن والسريان الخروج

وأبنائهم حتى االنتهاء من حفر الخندق، وبمجرد خروج  نسائهمبداخل المدينة على رعاية 

اخر فرد من األرمن والسريان، أمر ياغي سيان باغالق جميع أبواب المدينة ومنعهم من 

 الدخول، وأصبح بذلك لديه رهائن من ذويهم إذا فكروا بالغدر وتقديم العون للصليبيين. 

فتقول أن األرمن  ،المؤرخين الالتين الذين صاحبوا الحملة الصليبية أما روايات -

لينضموا للصليبيين  هم من اسرعوا بالخروجوالسريان الذين كانوا بداخل المدينة 

ويرشدوهم لطريقة دخول المدينة كما فعل بني جلدتهم مع الصليبيين في كافة المدن التي 

ألنهم كانوا ربما ، فذلك داخل المدينة ابنائهم وزوجاتهم بشأن أنهم تركوا، أما مروا بها

وأنهم  مقتنعين بأن الغلبة ستكون للصليبيين كما حدث وتغلبوا على كافة المدن السابقة

، ومن جهة أخرى حتى ال يلفت سيعودوا للمدينة بصحبة الصليبيين ويلحقوا بذويهم

 .م بقتلهمخروجهم بذويهم انتباه ياغي سيان، فيعرف بنيتهم ويقو

رمن والسريان ممن ظلوا على ديانتهم المؤكد أن األفمن  وسواء كانت هذه الرواية أو تلك، 

 وقت وصول الصليبيين. المسيحية، لم يكونوا داخل انطاكيا

قابل الصليبيون في بداية حصار انطاكية نقص شديد في المواد الغذائية واضطروا إلى             

البعض االخر يخرج لالغارة على القرى بعضهم يواصل الحصار و م إلى فرق،نفسهأتقسيم 

المجاورة للحصول على الزاد، حتى وصلتهم بعد شهر واحد من الحصار امدادات كبيرة بواسطة 

، وسرعان ما نفذت المؤن اسطول جنوي نزل بميناء السويدية، فاعانهم على مواصلة الحصار

 أسوار المدينة، فحاول بعضهم العودة لبالدهم. وعادت المجاعة تهدد حياة الصليبيين خارج

األمل لبوهمند النورماني لتكوين امارة له والحصول على أمالك خاصة  يوألن انطاكية كانت ه

به، فكان من الصعب أن يترك الصليبيين يرحلون تباعا عائدين للغرب، واصر على االستيالء 

ء لالمبراطور الكسيوس كانت تعيق تحقيق على المدينة، غير أن مشكلة االرتباط بيمين الوال

مندوب االمبراطور لمعاونتهم في الحصار ولتسلم  تاتيكيوسطموحه، خاصة في ظل وجود 

المدينة بعد سقوطها، ولذلك كان على بوهمند وضع خطة جيدة يضمن بها الحصول على مدينة 
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فكان طوال الوقت لية، ويلة لتنفيذها على مراحل متتاانطاكية، واستغرقت خطة بوهمند فترة ط

اخذ منذ بداية يشجع الصليبيين ويحمسهم على مواصلة الحصار والتمسك بالفكرة الصليبية، و

ضرب الحصار على المدينة يتفانى في الحصار والدفاع عن الصليبيين ومحاربة الفرق االسالمية 

ية للقوى الصليبمن وقت آلخر، حتى أصبح هو وجيشه الدعامة الرئيسية التي تحاول مناوشتهم 

 .لهلكوا جميعا وجود بوهمند وجيش النورمان واقتنع الصليبيون بأنه لوال

كومنين، والذي يعيق  مشكلة وجود تاتيكيوس مندوب االمبراطور الكسيوسب قرر بوهمند أن يبدأ

وهمهم يين وألصليبفوشى بتاتكيوس عند ا، فعمل على التخلص منه، خطة بوهمند وجوده اتمام

مع حامية انطاكية لتسليم المدينة سرا كما حدث مع مدينة نيقيا من  مندوب االمبراطوربتفاوض 

 ألن االمبراطور البيزنطي سبق له عقد نفس قبل، وكان من السهل أن يقتنع الصليبيون بذلك

، بتحريض من االمبراطورفلم يستبعدوا قيام تاتيكيوس بنفس األمر  االتفاق مع حامية نيقيا،

 المبراطورية البيزنطية.وزاد سخطهم على ايبيون ذلك نقض التفاقية القسطنطينية، اعتبر الصلو

، أوهم بوهمند تاتيكيوس بأن زعماء الصليبيين يأتمرون به وأنهم يدبرون ولكي تكتمل الخطة

 ، فالذ بالفرار)بسبب وشاية بوهمند( وس قد الحظ تغير معاملة الصليبيين معه، وكان تاتيكيقتله

 ومعه القوات البيزنطية.

نداء ياغي سيان اذان حكام المدن  وبلغاشتد حصار الصليبيين على انطاكية؛ في نفس الوقت 

ثم مالبث أن  لسوء العالقات بينهم،في البداية االسالمية، فلم يعره رضوان أمير حلب أي اهتمام 

 ،د وقواته في القتالبسبب استبسال بوهمن استجاب وخرج بقواته لنجدة انطاكية ولكنه هزم

، فخرج كربوغا أمير الموصل )من بيت سالجقة بعض امراء المدن األخرىكذلك واستجاب 

قرر ،ولكن قواته لإلتجاه نحو انطاكية أعدياغي سيان و استجابة لمناشدة فارس( لنجدة انطاكية

 .إلى انطاكية الذهاب الستعادة الرها قبلأوال التوجه اكربوغا 

 (وما رأيك فيه؟ ؟ وما نتيجة هذا القرار؟قرر كربوغا االتجاه للرها )لماذا

 )نقاش جماعي حول توجه كربوغا للموصل(

 ،كان لهما أثر كبير في مصير حصار انطاكيا في ذلك الوقت حدث أمران

وصول أنباء تتويج بلدوين اميرا على الرها، وتكوين أول امارة صليبية، فتشجع الصليبيون  األول

وتكوين امارة لنفسه في انطاكية  ،تشجع بوهمند الستكمال خطتهكذلك الستكمال حصار انطاكيا و

 كما فعل بلدوين.

وهو طاكية، س أحد األبراج داخل انرتوصل بوهمند لالتفاق مع فيروز حا  أما األمر الثاني،

االسالم، ولذلك لم يخرجه ياغي سيان مع األرمن والسريان من  أرمني كان قد أعلن اعتناق

الموجودين مع القوات الصليبية عن طريق بعض اقاربه من األرمن المدينة، وتم االتفاق بينهما 

بوهمند  أن، على انطاكيا دخولاألبواب ويسهل لهم  على أن يفتح لهم فيروز أحد، خارج المدينة

 .ويضمن نجاحها حتى يكمل خطته لم يخبر الصليبيين بهذا االتفاق

الغامرة  كربوغا نحو انطاكية، وسعادة الصليبين فيه تقدم ي يت الذيوقتواختار بوهمند ذلك ال

بتكوين امارة الرها وتحمسهم للقتال، مع خوفهم في نفس الوقت من جيش كربوغا، وأعلن بوهمند 
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متعلال بما أصاب جنوده من وهن وفقدان  بالده وتخليه عن الحركة الصليبية انسحابه وعودته إلى

وأنه ترك خلفه كثير من  ،الكثير منهم في خالل األشهر الطويلة التي قضوها في حروب مستمرة

وكانت تلك هي الوسيلة التي استخدمها  األمالك التي ربما تتعرض للضياع بسبب طول غيابه،

نزول الصاعقة  انسحاب بوهمند بجيشه قرارونزل ليبيين بمنحه انطاكيا، بوهمند لينال وعود الص

السترضاء بوهمند واستعطافه للبقاء، )ماعدا ريموند دى سانجيل(على الصليبيين، وسارع القادة 

 حتى استخلص منهم وعد بمنحه انطاكية فور تمكنهم من االستيالء عليها.

رة انطاكية، وعلم بتغيير كربوغا لطريقه وتقدم وبعد أن اطمئن بوهمند لحصوله على وعد باما

واشتبك الصليبيون مع جيش انطاكيا األخير نحو الرها، أمر فيروز األرمني بفتح األبواب، 

م، وقتلوا كل أهلها من المسلمين، 5890بداية يونيو واستطاعوا دخول المدينة في  واألهالى

تشر األوبئة واألمراض في المدينة، بينما فرقة وانشغلوا عدة أيام في دفن االف الجثث حتى ال تن

 كبيرة من الصليبيين تحاصر حامية المدينة التي لم تستسلم داخل القلعة.

في ذلك الوقت ثارت حالة من الذعر في البلدان االسالمية، وألقى الجميع اللوم على كربوغا  

، فترك كربوغا فرصة االستيالء عليها لصليبيينا مما منحي توجه نحو الرها تاركا انطاكية الذ

الطريق فرقا اسالمية من مدن مختلفة،  وانضم له فينحو انطاكيا مسرعا حصار الرها وتوجه 

 وضرب الحصار على الصليبيين الذين احتلوا المدينة.

لم يكن جيش كربوعا يفوق الصليبيين عددا، ولكن موقف الصليبيين كان حرجا داخل المدينة، فلم 

المدينة زاد يكفيهم لعدة أيام، فقد نفذت المؤن من انطاكية نتيجة شهور الحصار الطويلة، كما يكن ب

 من الدواب، حتى يقال أنهم أكلوا الميتة أن الجرحى من الصليبيين كانوا بحاجة لرعاية ودواء،

واستمر حصار كربوغا للرها نحو ثالثة أسابيع، حتى بدأ بعض الصليبيون يفرون عائدين إلى 

عرض الصليبيون تسليم المدينة والخروج بأمان، إال أن كربوغا رفض تأمينهم والغرب، 

وأبى إال الحرب، واضطر الصليبيون للخروج من المدينة لمحاربة جيش التحالف  مواستسالمه

 االسالمي بقيادة كربوغا.

، إذ عرض القادة على وهنا حدث شيء مهم أدى إلى االنقسام في صفوف الجيش االسالمي

يسهل ففور خروجهم،  الجنود الخارجين منها كل  وايقتليقفوا عند أبواب المدينة وكربوغا أن 

وأصر على مواجهة  رفض هذا االقتراح دون الدخول في حرب، إال أن كربوغا التخلص منهم

، وحدث هموانفضوا من حوله لعدم أخذه برأي الصليبيين، فانفصل عنه عدد من الفرق التركية

االرتباك داخل المعسكر، بينما كانت الحرب بالنسبة للصليبيين مسألة حياة أو موت، وهنا ظهرت 

، التي ألهب بها بوهمند حماس الصليبيين وحثهم على مواصلة القتال أسطورة الحربة المقدسة

تحالف وكانت عامل مهم في زيادة حماس الصليبين واستبسالهم في القتال، حتى اضطروا جيش ال

 .سالمي للفرار والتراجع إلى مدنهماال

 )ما هي أسطورة الحربة المقدسة؟ وما تأثيرها على موقف الصليبيين؟(

وانتهى عن آخرها، حاميتها التي تحتمي بالقلعة وهكذا سقطت انطاكية في يد الصليبيين ابيدت 

االمارات الصليبية في بالد الشام، ولم يكن ذلك باألمر اليسير، فقد بوهمند ثاني  األمر بتأسيس



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

 الفرقة الرابعة/ تاريخ 7

 

دخل بوهمند في صراع طويل مع ريموند دى سان جيل حول احقية كل منهم في انطاكية، واظهر 

 هذا الصراع األطماع الشخصية واألهداف الخفية وراء الخروج في الحركة الصليبية.

 األراضي السلجوقيةموقف الفاطميين من التقدم الصليبي في 

  سفارة فاطمية تصل معسكر الصليبيين عند انطاكية

لم يكن الفاطميون يدركون ماهية هذه  وصول الصليبيين انطاكيا وحصارها،حتى  -

الجيوش القادمة من الغرب، وكانوا يعتقدون بأنها مجرد جيوش بيزنطية يعاونها قوات من 

الغرب األوروبي بهدف وقف المد السلجوقي داخل األراضي البيزنطية، واستعادة 

جدوا ، وعندما واألراضي التي استولى عليها السالجقة من اإلمبراطورية البيزنطية

الجيش الصليبي يحرز نجاحا في تقدمه، ارسلوا سفارة لمقابلة القادة الصليبيين عند 

انطاكية لمعرفة غرضهم من التوغل في أراضي السالجقة، وهل هو لالستيالء على 

 الشرق اإلسالمي أم لمساعدة اإلمبراطورية البيزنطية في حربها ضد السالجقة.

وانتهت السفارة بأن علم الصليبيون بأن الفاطميين  وتمكن الصليبيين من خداع السفراء،

 لن يمدوا يد العون للسالجقة لرفع الحصار عن انطاكية، فأطمئنوا لذلك.

بمساعدة انطاكية، بل على العكس، وجدوا  لم يهتم الفاطميونف أما عن الفاطميين؛     -

ت الستعادة بيت هم قوارسلوا من جانبأل السالجقة بمحاربة الصليبيين، ففرصة في انشغا

م، وتمكنت قواتهم بالفعل 5815عام السالجقة من الفاطميين  ااستولى عليه تيالمقدس ال

 .م5890من استعادة المدينة في أغسطس 

 الزحف الصليبي نحو بيت المقدس:

من جنودهم،  ظل الصليبيون في انطاكية عدة أشهر لتنظيم قواتهم وتمريض المصابين

م 5899وفي هذه الفترة مات المندوب البابوي أدهيمار، وفي الشهور األولى من عام 

الذي استسلم  الصليبيون التوجه نحو بيت المقدس تحت زعامة ريمون دي سان جيلقرر

 .لتتويج بوهمند أمير على انطاكيا

الطريق التي يجب عليهم اتخاذها حتى يتجنبوا  وقبل مغادرة انطاكيا، ناقش الصليبيون

السير بمحاذاة الساحل وتجنب الهجمات االسالمية المفاجأة، واستقر الرأي أخيرا ب

 االحتكاك بالمدن الحصينة.

 موقف المدن الكبرى في بالد الشام من الجيوش الصليبية

يضربوا عليها عندما اقتربت الجيوش الصليبية من طرابلس خشي أميرها ابن عمار أن 

الحصار؛ فبادر بالخروج للصليبيين وألتماس األمان منهم، واطلق أسرى الصليبيين الذي 

كانوا في المدينة، وحاول خطب ود الصليبيين حتى ال يهاجموا طرابلس، وفي مقابل ذلك 

قدم لهم تعويضا عما لحق بالصليبيين من خسائر خالل الفترة الماضية يقدر بحوالي خمسة 

 دينار، باإلضافة لعدد من جياد الحرب ودواب الحمل المحملة باإلمدادات. عش ألف

غادر الصليبيون طرابلس على ذلك، وقد أعجبهم موقعها وقرروا العودة لها بعد السيطرة 

 على بيت المقدس.
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وكذلك كان الموقف في عدد من المدن الكبرى التي مر بها الصليبيون، إذ رحب أهل 

عهم ادالء يدلونهم على الطريق إلى بيت المقدس وقدموا لهم بيروت بهم وارسلوا م

 اإلمدادات التي تكفيهم طول الطريق شريطة عدم اإلضرار بالمدينة ومنشآتها وزروعها.

والجدير بالذكر أن أهل بيروت كانوا أكثر من تعاون مع الصليبيين وتعهدوا لهم بالدخول 

مقدس، وكذلك فعل أهل عكا وعدد اخر من في طاعتهم إذا تمكنوا من السيطرة على بيت ال

 المدن، بينما يذكر ألهل صيدا وغيرها التصدي بقوة للجيوش الصليبية.

 الجيوش الصليبية في بيت المقدس

المقدسة وليس  ةعندما اقتربت القوات الصليبية من القدس، وتيقن الفاطميون بأن وجهتهم المدين

ة من السالجقة، قرروا العمل على تحصين المدينة  فقط استعادة أراضي اإلمبراطورية البيزنطي

عندما علم تخذه االفاطمية في مصر،وكان أول قرار  وكان يحكمها فخر الدولة من قبل الدولة

هو اخراج المسيحيين األرمن والسريان من المدينة حتى ال يتعاونوا مع بتقدم الصليبين 

األرمن  انطاكية، فكانت النتيجة أن رحل هؤالءالصليبييين ويفتحوا لهم األبواب كما حدث في 

في اتجاه الجيش الصليبي وطلبوا من القادة سرعة الوصول إلى بيت المقدس ووعدوهم  والسريان

 بالتعاون معهم لدخول المدينة.

جميع اآلبار حول المدينة وقطع أي موارد مائية عنها، كما قام بالعمل  ردمكذلك أمر فخر الدولة ب

 تحصينات المدينة واعادة بناء ما تهدم من أسوارها.على زيادة 

نة حتى منتصف م وصل الصليبيون أمام أسوار القدس، واستمر حصار المدي5899يونيو  1في 

أدى لوفاة عدد في المكان، مما مع ندرة المياه قد اشتد، حر الصيف ، وكان يوليو من نفس العام

بأن جيش مصر على  أخبار للمعسكر الصليبي، وفي ذلك الوقت وصلت كبير من الصليبيين

الصليبيين من جميع  تطويقن مدن الشام المختلفة، لأبواب القدس ليلتقي بجيوش اسالمية قادمة م

، ولم يكن هذا األمر حقيقيا، ولكن يبدو أنها شائعة الجهات، وبأنهم سينتقمون من الجيش الصليبي

في نفس لى المدينة وتشديد الحصار، تصادف الجيش الصليبي على الضغط ع لحثأطلقها أحدهم 

ن الجيوش الوقت وصول امدادات للصليبيين عن طريق ميناء يافا الذي هجره أهله خوفا م

وبذلك تحمس ، دوات الحصار ومعدات بناء األبراجسفن جنوية محملة بأ، فوصلت الصليبية

 وانهاء الموقف. المقدسة الصليبيون لمواصلة الهجوم على المدينة

في آن واحد لمهاجمة  برجينبناء ستخدم الصليبيون المعدات التي حضرت على سفن الجنوية في ا

 المدينة 

 )ما هو الغرض من بناء برجين في نفس الوقت وكيف ساعد ذلك على سقوط المدينة؟؟؟(

، وسلك الصليبيون فيها م5899بيت المقدس في يد الصليبيين منتصف يوليو  وبذلك سقطت

، وأحدثوا بالمدينة مذبحة بالمسجد األقصىالذين احتموا المسلمين  حتى أنهم ذبحوا، سلوك مشين

الحملة الذين رافقوا الصليبيين بقولهم، أن الرجال كانوا يخوضون في  ، يلخصها مؤرخورهيبة

، ولبسوا اسبوعا يقتلون في سكان المدينة المسلمين، فاصبحت المدينة دماء القتلي بكعوبهم
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واسعة من دماء المسلمين، حتى شعر الصليبيون أنفسهم بعد أن فرغوا من القتل  المقدسة مخاضة

 .باالشمئزاز مما فعلوا بالمدينة

اطلقوا ، كما كنيسة التينية أسموها معبد السيدتحويل قبة الصخرة إلى وقام الصليبيون ب

 معبد سليمان وقسموه إلى ثالث أقسام:أسم على المسجد األقصى 

 كنيسةالقسم األول  -

 القسم الثاني مسكن للداوية -

 القسم الثالث مستودع للذخيرة والمعدات الحربية -

 خيول ودواب الحملب المسجد فجعلوه اسطبال للأما سردا -

، كان على الصليبيين االتفاق على من التخلص من جثث عشرات االالف من القتلىوبعد الفراغ 

الحكم، وكان الخيار بين جودفري وريموند من يتولى ختالف على حكم المدينة، فوقع بينهم اال

لتولى حكم المدينة المقدسة، ونادى الجميع بتتويجه  جودفرياألمراء  سان جيل، وكان أن فضل

أن يتوج ملكا ويلبس تاج من الذهب على المدينة التي رفض جودفري  ملكا على المدينة، إال أن

على أن هناك  ،ي الضريح المقدس()حاملبس المسيح فيها تاج الشوك، وفضل أن يطلق عليه 

األمراء األمر على ريموند، إال رواية أخرى تقول بأن جودفري كان زاهدا في التتويج، فعرض 

ه كان قد تطلع لبلوغ طرابلس عندما مروا بها في طريقهم، فرفض بيت المقدس، حتى حانت له أن

 الفرصة وتوجه نحو طرابلس وكون بها االمارة الرابعة.

 طرابلس.امارة 

رحيل ريموند دى سان جيل لالستيالء على طرابلس بعد فشله في الحصول على انطاكية وعلى 

 بيت المقدس، وساعده في ذلك وصول اسطول جنوي دعمه بالمؤن والمعدات

 بناء قلعة صنجيل في مواجهة مدينة طرابلس، وبقي بها لضرب الحصار حول طرابلس

 موت ريموند اثناء الحصار

 م وتكونت االمارة الصليبية الرابعة5589صار طرابلس حتى سقوطها عام استمرار ح

 :أهم نتائج سقوط طرابلس

 سقوط بيروت -

 سقوط صيدا -

 


