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  السابعةالمحاضرة 

  كیف كان الصراع بین الوزراء ذریعة لتفكیر الصلیبیین في السیطرة على مصر؟

  الضعف واالنحالل السیاسي في الدولة الفاطمیة وسیطرة الوزراء. -
لماذا یھاجم ( . بلدوین الثالث ملك بیت المقدس یتابع الموقف في مصر ویستعد لمھاجمتھا -

 مصر؟
ألف دینار لملك بیت المقدس مقابل عدم مھاجمة  ١٦٠بدفع جزیة طالئع بن رزیك یتعھد  -

 مصر.
 مملكة بیت المقدس الصلیبیة موت بلدوین الثالث وتولي عموري -م : ١١٦٢ -

 شاور یقتل ابن رزیك ویتولى الوزارة -  

  م١١٦٣الصراع بین شاور وضرغام وعزل شاور  -

م وضرغام ١١٦٣صر سبتمبر عموري ملك بیت المقدس یستغل األحداث ویتوجھ لغزو م -
  یتصدى لھ.

  وقد شجع عموري على مھاجمة مصر عدة عوامل: 

لن تھب الدولة العباسیة  والذي بسببھمعرفتھ بالعداء بین الدولة العباسیة والدولة الفاطمیة،  أوال:
  لتقدیم ید العون للفاطمیین.

  تذرع عموري بالجزیة التي تعھد بھا ابن رزیك ولم تدفع. ثانیا:

خوفھ من زیادة قوة الوزراء في مصر، مما قد یشكل خطرا على مملكة بیت المقدس من  لثا:ثا
  الجھة الجنوبیة.

  م١١٦٩ -١١٦٤التنافس بین عموري ونور الدین محمود للسیطرة على مصر 

  فرار شاور بعد عزلھ إلى الشام واستنجاده بنور الدین محمود. -
على مصر ویقدم لھ ثلث خراج مصروتكون قدم شاور لنور الدین عرضا بأن یكون نائبھ  -

 نفقات اعاشة جند نور الدین على نفقة الخزانة المصریة، مقابل اعادتھ لمنصبھ.
 أرسل نور الدین قائده أسد الدین شیركوه وابن شقیقھ صالح الدین إلى مصر. -

 (كیف دخل شیركوه وصالح الدین في خدمة نور الدین محمود؟)
  موري الذي یجد في ذلك فرصة طیبة الحتالل مصرضرغام یسارع باالستنجاد بع -
 وصول شیركوه مصر قبل عموري وقتل ضرغام وتولى شاور -
 غدر شاور بوعده لنور الدین وتحالف مع عموري لطرد شیركوه وصالح الدین. -
 اتفاق جمیع األطراف على عودة كل منھم إلى بالده. -
 ظلت مصر في ذھن كل من عموري وشیركوه. -
 حث نور الدین محمود على السیطرة على مصر.محاوالت شیركوه  -
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 م قرر نور الدین ارسال شیركوه وصالح الدین من جدید إلى مصر.١١٦٧ -
استنجاد شاور بعموري مرة أخرى وتقابل الفریقان وانتصار شیركوه وصالح الدین في  -

 موقعة البابین.
  مقتل شاور وتولي شیركوه الوزارة. -

 لالستیالء على مصرالحملة الصلیبیة البیزنطیة 

قلق عموري بسبب مقتل شاور وتولي شیركوه، إذ أن تولي شیركوه الوزارة في مصر  -
یضع مملكة بیت المقدس في خطر الحصار بین أمالك نور الدین شمال مدینة القدس 
وبین حلیفھ شیركوه جنوبھا، ألن والء شیركوه سیكون لنور الدین محمود أكثر منھ 

  للخلیفة الفاطمي.
اق عموري مع اإلمبراطور مانویل كومنین على غزو مصر لحمایة مملكة بیت اتف -

دمیاط من الفریقین  مدینة المقدس من السقوط في ید المسلمین، وكان اإلتفاق على غزو
 الجیش الصلیبي الھجوم البحري ویتولىاألسطول البیزنطي فیتولى في نفس الوقت، 

  .شتت القوات المصریةالھجوم البري في نفس التوقیت مما یؤدي لت
وفاة شیركوه وتولي صالح الدین الوزارة بأمر من الخلیفة العاضد الفاطمي قبیل وصول  -

 الحملة إلى مصر.
لیجبرھم على  اتفاق صالح الدین ونور الدین على أن یھاجم نور الدین أمالك الصلیبیین -

عودة إلى بیت بالقرار عموري  اتخذ وفي نفس الوقت ،التحرك النقاذھا ویشتت قواتھم
 المقدس.

 (لماذا قرر عموري العودة لبیت المقدس؟)

 أوال: النقاذ ممتلكات بیت المقدس التي تحرك نور الدین تجاھھا.     

 ثانیا: لعدم ثقتھ باالمبراطور البیزنطي وتوقعھ أن یغدر بھ ویتخلى عنھ.     

 كیف وطد صالح الدین مركزه في مصر؟

  وقع في حیرة بین أمرین: الوزارة في بدایة تولي صالح الدین

  یتبع المذھب الشیعيالذي العاضد باهللا صاحب مصر والفاطمي أنھ وزیر الخلیفة.  
 یتبع المذھب السني الذي الذي أنھ خلیفة لنور الدین محمود وقائد جیشھ على مصر و

 یتبعھ صالح الدین نفسھ.

أن طموحھ  تیقنمصر  أقدامھوطأت فھو منذ  لصالح الدین؛ حرج شدیدالوضع وسبب ھذا 
یین یجب أن تكون عالقة ، ولذلك فعالقتھ بالمصرمن ھناكالسیاسي الذي یسعى إلیھ سیتحقق 

الذي لى المذھب الشیعي نور الدین كان حریص على القضاء ع قویة، ولكن واجھتھ مشكلة أن
ومقاتلة أصحابھ من صالح الدین القضاء على المذھب الشیعي بمصر طلب ف، یعتنقھ المصریون

قطب الدین مودود،  نور الدین الموصل بعد وفاة شقیقھ فقد ورث، واقامة الخطبة للخلیفة العباسي
ونقل مركزه إلیھا وخلصھا من التدخل الصلیبي في  ثم استولى على دمشق من مجیر الدین أبق
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نور الدین، فأصبحت المنطقة من شمال العراق وبالد الشام ومصر موحدة تحت سیطرة ، شئونھا
ھذا باالضافة إلى العداء الدیني والسیاسي بین  فأراد أن یزید الروابط بینھا جمیعا بتوحید المذھب،
وحرص السنة على مجاھدة المذھب الشیعي  أصحاب المذھب السني وأصحاب المذھب الشیعي

فعلى بین نور الدین وصالح الدین،  موضع خالفوكان ھذا المطلب  ،والعكس والقضاء علیھ
 على المذھب الشیعيالرغم من أن صالح الدین كذلك متعصب للمذھب السني، إال أن القضاء 

مشاكل مع المصریین الذین لصالح الدین وھذا قد یسبب معناه القضاء على الدولة الفاطمیة، 
آلل بیت الرسول علیھ وبانتماء الخالفة الفاطمیة  یبجلون الخلیفة الفاطمي، ویعتزون بمذھبھم

اكم بآخر، التي تخیلھا نور الدین، فھو لیس استبدال ح بالسھولةاألمر لم یكن و، صالة والسالمال
ألنھ ال  رفض صالح الدین القضاء على المذھب الشیعي بالقوةولذلك  وإنما تدخل في العقیدة،

على المصریین  األمرفي فرض استخدام القوة  ورأى أن، یرید الدخول في صراع مع المصریین
، وھو عكس ما كان لحكم صالح الدین ومحاربتھوالسني المذھب  لرفضھم من الجائز أن یؤدي 
اتخاذ خطوات تمھیدیة لنشر المذھب السني بین أھل مصر  صالح الدین یسعى إلیھ، وفضل

، وكان علیھ وضع بأي اساءة تعرض للمذھب الشیعيودون ال، بدال من فرضھ بالقوة بالتدریج
، واستغرقت خطتھ ھذه عدة سنوات حتى حان الوقت الذي محكمة الستبدال مذھب بآخر خطة

 :واتخذ في سبیل ذلك عدة خطوات، ینتظره

 وفرقھم في المدن بحجة حمایة المدن الكبرىعن القاھرة  ابعد قادة جیش مصر الفاطمي .١
 .من أي ھجوم صلیبي

 الجدد.ومنحھا لقواده الفاطمیین  استولى على أمالك القادة .٢
ألغى كثیر من الضرائب التي أنھكت المصریین، وشجع التجارة الداخلیة، وشھدت البالد  .٣

 ازدھار اقتصادي كبیر، فأحبھ المصریین وتقرب إلیھم بذلك.
وفي نفس  اھتم بانشاء عدة مدارس في مصر لتعلیم ابناء المصریین القراءة والكتابة، .٤

ینتشر  أن بذلكقصد ، وةالسنیالفقھیة ب ھاالمذأحد تدریس تقوم ھذه المدارس بالوقت 
، فیحل المذھب الذین ینشروه بأنفسھم بین األھاليالمصریین، المذھب السني بین ابناء 

  .السني محل المذھب الشیعي بالتدریج ودون حدوث أي اضطرابات داخلیة
تبرع النشاء عدة مدارس على نفقتھ الخاصة لتشجیع المصریین على ارسال ابنائھم  .٥

 للدراسة بھا.
اقتدى بھ افراد اسرتھ وكبار قواده وتبرع كل منھم بانشاء مدرسة تدرس كل منھا واحد  .٦

، في جمیع المدن المصریة ، حتى انتشرت المدارسالسنیة األربعالفقھیة من المذاھب 
 .وجمیعھا تدرس العلوم العامة باالضافة إلى تدریس أحد المذاھب الفقھیة

تحول القضاء في مصر بالتدریج إلى فاة شافعي المذھب، عین صالح الدین قاضي قض .٧
 المذھب الشافعي.

وقد ساعدت تلك الخطة المحكمة في توغل المذھب السني إلى بیوت المصریین في ھدوء عن 
تقبل في مصر تسمح ب حوالالدین أن األوجد صالح عندما و ،ه األبناء في المدارسطریق ما یتلقا

بتوحید المساجد أئمة الفاطمي العاضد یعاني سكرات الموت، أمر وأن الخلیفة المذھب السني، 
لم وم، ١١٧١/ سبتمبر ھـ٥٦٧أول محرم  بدایة منالدعوة للخلیفة العباسي في صالة الجمعة 

، واستغل أصبحت مالئمة لتقبل المذھب السنيألن األجواء على ذلك یعترض أي من المصریین 
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 بالھدایا وابداء الطاعة والوالء التقرب للخلیفة العباسيصالح الدین تحویل الخطبة وعمل على 
، فأدى ذلك إلى فجوة بین صالح الدین ، فاستمد قوة كبیرة من تأیید الخالفة العباسیة ودعمھالھ

تھدید عموري وعزل صالح الدین، إال أن ونور الدین، حتى أن نور الدین قرر الذھاب لمصر 
 م١١٧٤ عام فاة نور الدین محمود وعموريوملك بیت المقدس لمصر أدى لتأجیل ذلك، ثم كانت 

  .بدایة استقرار أمور صالح الدین في مصر

  

 ، وتحدید خطة التعامل معھمموقف صالح الدین من الصلیبیین

قرر لكنھ في مقدمة أولویاتھ، و القضاء على الكیان الصلیبي في بالد الشامكان صالح الدین یضع 
تمكین أن یضع خطة للأال یتعجل الدخول في صدام مباشر معھم دون أن یكون مستعد لذلك، فقرر 

  .ناالنتصار على الصلیبییتحقیق حتى یتمكن من لمشروعھ وطموحاتھ الشخصیة أوال 

  ین:مر موقفھ من الصلیبیین بمرحلتالوزارة في مصر بدایة تولي صالح الدین  ذمن

  :المرحلة األولى

بعملیات حربیة على نطاق واسع ضد في القیام في المرحلة األولى لم یفكر صالح الدین 
تركز كل أھتمامھ في ھذه المرحلة على ، وانما ي نفس الوقت لم یغفل أمرھم تماماالصلیبیین، وف

ستیالء على المدن الكبرى التي تدعیم موقفھ والقضاء على منافسیھ من بقایا البیت الزنكي، واال
تأمین العمل على و ،بضم مدن الشام لحكمھ ع تحت ایدیھم، والسعي للوحدة بین مصر والشامقت

وفي ھذه ، التي تقع وسط األراضي اإلسالمیة دولتھ وخاصة من اطماع الصلیبیین وأمالكھم
بنائھ من قالع ب لصلیبیونا یقومتدمیر ما قیامھ بالفترة لم یزد الصراع بینھ وبین الصلیبیین عن 

صرف نظر الصلیبیین عما یقوم بھ یلوقطع اإلتصال بین المدن اإلسالمیة، تتسب في وحصون 
  . من أعمال انشائیة داخل دولتھ

یقوم بتحصین المدن الكبرى في مصروبالد الشام، وباألخص صالح الدین وفي نفس الوقت، كان 
الصلیبیة عن طریق البحر مثل اإلسكندریة ودمیاط، المواني التي یمكن أن تتعرض للھجمات 

، حریةوخصص میزانیة كبیرة لتقویة األسطول المصري وتجدیده وتدعیم وتحصین المدن الب
وبفضل جھود صالح الدین المتواصلة، تحولت مصر في تلك المرحلة من حالة الضعف التي 

لتصبح في خالل سنوات قلیلة مركز انتابتھا سنوات طویلة في ظل الخالفة الفاطمیة إلى القوة، 
  المقاومة ضد الصلیبیین.

عقد ھدنة مع صالح الدین عام  ملك بیت المقدسالرابع  بلدوین وتنتھي ھذه المرحلة بطلب
 وافقف‘ كان صالح الدین في حاجة لوقف الھدنة كذلك لیتفرغ لمھامھ داخل دولتھقد و م،١١٨٠

  التي نصت على منح حریة التنقل للتجار المسلمین والصلیبیین على حد سواء. دنةعلى عقد الھ

  المرحلة الثانیة: 

 رینو دي شاتیو (أرناط)وھي مرحلة الدخول في مواجھات مباشرة مع الصلیبیین وتبدأ مع خرق 
  م.١١٨٧للھدنة وتستمر حتى استرداد القدس عام 
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بواتیھ ووریثة انطاكیة، ثم وقع في أسر المسلمین  ديالثاني   دكان رینو قد تزوج من ابنة ریمون
وظل باألسر ستة عشر عاما وعندما خرج تزوج من وریثة اقلیم األردن وملحقاتھ التي كان 
أھمھا حصني الكرك والشوبك، اللذان یقعان على طریق القوافل من وإلى الحجاز، ویتحكمان في 

  نفس الوقت في الطریق بین مصر والشام.

تتعلق بالدخل الكبیر الذي تدره علیھم الرسوم المقررة  للصلیبیین حصني الكرك والشوبكوأھمیة 
على القوافل المارة بین شقي ممتلكات المسلمین في مصر والشام، أو بینھم وبین الحجاز، خاصة 
قوافل الحج. وفي نفس الوقت تتحكم ھذه الحصون في الممر الذي یمكن من خاللھ قطع االتصال 

  وبالد الشام. بین مصر

كانت في طریقھا من دمشق للحجاز، مسلمین للقوافل رینو دي شاتیو م ھاجم ١١٨١في عام 
وأعلن عن ، وقتل بعض رجال القافلة وأسر الباقین ونھب ما بھا من بضائع وأموالعلیھا فأغار

نائبھ على دمشق بمھاجمة أمر صالح الدین  غیر أن ،نیتھ في التوجھ لمھاجمة المدینة المنورة
أرناط بالعودة  فخربھ واتجھ نحو األردن، مما أدى لتعجیلحصن الكرك وتخریب ما حولھ؛ 

ما المھ على وملك بیت المقدس الرابع بلدوین ولم یزد صالح الدین على مخاطبة  لحمایة األردن.
على  بدوره بلوم ارناطوقام بلدوین ، وطالبھ برد ما سلبھ أرناط من قوافل المسلمین أرناط فعلھ

خرق الھدنة مع صالح الدین وبالكف عن مھاجمة القوافل االسالمیة، غیر أن أرناط لم ینصاع 
ألوامر الملك وتمادى في أفعالھ في شكل یعكس الصورة الحقیقیة ألوضاع الصلیبیین بالشام 

بلدوین الرابع من  ، أو ربما األحوال الصحیة للملكوانحدار مكانة الملك عند الصلیبیین أنفسھم
ولما لم یتوقف أرناط ، واالستھتار بأوامر الملك لتمادي أرناط في أفعالھجراء مرض الجزام أدت 

م (ولم یعد الیھا مرة ١١٨٢عام إلى بالد الشام  مصرمغادرة صالح الدین  عن سلوكھ؛ قرر
ة قیام أرناط قریب من أمالك الصلیبیین في حالحتى یكون  إلى دمشق وتوجھأخرى حتى وفاتھ) 

وحقق وأغار صالح الدین على بعض المدن الصلیبیة ردا على أفعال أرناط،  بأي اعتداء جدید،
دون الدخول في حرب  بعض اإلنتصارات على الصلیبیین واستولى على بعض حصونھم الحیویة

  كیف آلت دمشق لصالح الدین؟ .ألنھ أراد التفرغ لضم الموصل وحلب مباشرة

 بیت المقدسحطین واسترداد 

، وبعد بلدوین الخامس بعد موت مملكة بیت المقدس(لوزجنان) جي لوزنیان  تولىم ١١٨٣في 
قوافل اسالمیة وجموع للحجاج كانوا في ھاجم ف تمادى ارناط في افعالھ المشینةتولیھ مباشرة 

، ثم تقدم نحو میناء أیلة واستولى علیھ ووضع عدة سفن في مدخل ألداء مناسك الحج طریقھم
خلیج العقبة وبدأ یھاجم المدن المصریة، ثم توجھ لسواحل الحجاز وأشعل النیران في بعض 

  في طریقھم نحو جدة.كانوا السفن الراسیة، وأغرق سفینة بمن فیھا من الحجیج 

لعادل شقیق صالح الدین اسطول خرج من أعد اوكان الرد اإلسالمي سریعا في تلك المرة، ف
مصر بقیادة حسام الدین لؤلؤ وتوجھ لمیناء أیلة، وقابل الصلیبیین وانتصر علیھم وعاد باألسرى 

ي البحر فظفر بعدة وأمر صالح الدین بضرب رقابھم جمیعا، ثم أطلق صالح الدین أسطولھ ف
  الفارین في الجبال، فأسر منھم عدد كبیر.، وتعقب حسام الدین لؤلؤ الصلیبیین سفن للصلیبیین
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، تنبھ صالح الدین لخطورة خروجھ من مصر مع وجود حصني الكرك والشوبك في ید أرناط
استمرت سیاسة صالح الدین تعتمد على مناوشة الصلیبیین ولم یدخل معھم في معركة ومع ذلك 

لعناصر الكردیة والعناصر فاصلة ألنھ كان یواجھ مشكلة خاصة بجیشھ وھي عدم التوافق بین ا
التركیة والعربیة في جیشھ، ورأى أن من الحكمة العمل أوال  على جمع شمل قواتھ تحت رایة 
اإلسالم، حتى إذا دخل في حرب فاصلة مع الصلیبین، نسي كل منھم موطنھ الذي ینتمي إلیھ 

فس الوقت كان علیھ والعداء الذي بینھ وبین العناصر األخرى، وتزول من بینھم الشحناء، وفي ن
أن یطمئن على حصانة جمیع امالكھ، ویطمئن على مقدرة األسطول المصري على التصدي ألي 

حربیة كبیرة مع الصلیبیین، وكان علیھ في  ھجوم بحري، ومدى استعداده للدخول في معارك
ر نفس الوقت تأمین المدن التي حصل علیھا وباألخص حلب، فاستدعى شقیقھ العادل لتولي أم

، وواصل جھوده حتى ضم حلب، وأرسل إلى مصر ابنھ األفضل وابن شقیقھ تقي الدین عمر
 .في جمیع المساجد لھ الدعاءا الموصل وتم

المجاورة والتي یمكن أن قوى ھي تأمین جانب الكانت الخطوة التالیة بعد تأمین وتنظیم دولتھ، و
وكان صالح الدین قد وضع ضمن خطتھ التغلب  ،وتمد لھم ید المساعدة تتحالف مع الصلیبیین

اقامة توطید العالقات الدبلوماسیة مع الكیانات التي یخشى دعمھا للصلیبیین وعلى تلك التحالفات ب
 یةمع اإلمبراطوریة البیزنطیة ودخل معھا في عالقات ود أقدم على عقد تحالففتحالفات مضادة، 

ات مع المدن التجاریة اإلیطالیة وأغراھم تمنعھا من خوض حرب ضده، كما دخل في معاھد
 منعھممصریة والشامیة حتى یبزیادة االمتیازات التجاریة الخاصة بھم في المدن والمواني ال

وتقدیم العون لھم إذا قرر الدخول  من محالفة الصلیبیین ضده على مصالحھم التجاریة حرصھم
 .في حرب مع الصلیبیین

وأقدم على حماقة كبیرة كانت وباال وكارثة م عاود أرناط تصرفاتھ الطائشة ١١٨٧بدایة عام 
 أثناء مرورھاھاجم قافلة متجھة من القاھرة نحو دمشق لحقت بالكیان الصلیبي في بالد الشام، إذ 

، ولم یقدم صالح ن بھا وحملھم أسرى إلى حصن الكركبالقرب من حصن الشوبك، وأسر م
جي لم یستطع  أرسل إلى جي لوزنیان یلومھ على فعلة أرناط، ولكنرد مباشر، ولكنھ  الدین على

م نحو حصن ١١٨٧مارس ، وبناء على ذلك توجھ صالح الدین بقواتھ في ایقاف ارناط عن غیھ
تقدمت القوات اإلسالمیة وسیطرت على طبریة ، ثم كرك مخربا كل ما یقابلھ في طریقھال

اشیفا زوجة ریموند الثالث أمیر الكونتیسة وكانت بھا  سبتاریةوھزمت قوات الداویة واإل
  .طرابلس، فأحتمت بقلعة المدینة ومعھا عدد من الفرسان وحامیة القلعة

(كانت طبریة من أمالك ریموند الثالث أمیر طرابلس وأستولى علیھا الداویة لصالح ملك بیت 
 ذي سارع بمحالفة صالح الدین)المقدس على اثر خالف جي لوزنیان مع ریموند الثالث ال

لمناقشة ما یجب فعلھ، وكان أمامھم  مجلسا للحرب في عكاعقد الصلیبیون وأمام سقوط طبریة، 
 واحد من أمرین:

 في معركة حاسمة مع صالح الدین وقواتھ.مباشرة أن یشتبكوا  أوال: -
أن ینتظروا ویتجنبوا االشتباك على أمل أن یرحل صالح الدین دون حرب  ثانیا: -

 م.١١٨٣كما حدث عام 
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فكرة االشتباك المباشر مع المسلمین رغم أن زوجتھ كانت  طرابلسریموند الثالث صاحب رفض 
وفسر رفضھ بمعرفتھ الجیدة بوعورة  وطبریة نفسھا من أمالكھ، محاصرة داخل قلعة طبریة،

الطریق وقلة الماء وحرارة الجو المرتفعة التي لن یتحملھا الجیش الصلیبي في شھر یولیو، مما 
 یعرض الصلیبیین للخطر.

، واتھمھ باالتفاق مع صالح الدین الفشال ھجوم عارضھ في ھذا الرأي رینو دي شاتیو (أرناط)
  .الصلیبیین

التقدم لمحاربة صالح الدین وانقاذ األخذ برأي أرناط وعلى ر الحضو قانتھى األمر باتفاو 
  .طبریة

  موقف صالح الدین من قرار الصلیبیین

صالح الدین بقرار الصلیبیین بالتقدم نحو طبریة، فكان ھذا القرار یوافق خطتھ؛ ألن  ابتھج
ھم، بینما الطریق یرھقعورة واد والماء وتقدمھم نحو طبریة في ذلك الوقت من العام مع قلة الز

 بقواتھ نحو قریة حطین التي تمتاز بخصوبة أرضھا ووفرة المیاه بھا، وانتظر مع قواتھ ھو تقدم
كان الجیش الصلیبي یعاني التعب  وعلى طول الطریق نحو طبریة، بینما وصول الصلیبیین

جمھم وترحل والعطش واإلرھاق، ولم یتركھم صالح الدین، فمن حین آلخر یرسل لھم فرقة تھا
  .في األرواح وتستھلك قواھم مسرعة بعد أن تكبدھم خسائر كبیرة

ھضبة طبریة المطلة على سھل حطین  إلىم وصل الصلیبیون ١١٨٧یولیو  وفي یوم الثالث من
تعدوا في الصباح ثم یسللراحة واستعادة نشاطھم، وھم في غایة االرھاق وقرروا أن یبیتوا لیلتھم 

 القوات تتحرك قبل طلوع النھارم یمھلھم المسلمون تلك الفرصة، ف، وللوضع خطة للھجوم
بالھضبة وأشعلوا النیران في الحشائش واألعشاب في اإلتجاه الذي تھب منھ  واوأحاط ةاالسالمی

م، فوجدوا قوات ١١٨٧یولیو  ٤الریاح باتجاه الھضبة، فاستیقظ الصلیبیون مع شروق الشمس 
 ،في شدة اإلرھاق والعطش واإلحباط صالح الدین تحیط بالمكان، وھجم علیھم المسلمون وھم

وفاء للقسم الذي أخذه على قتل صالح الدین أرناط و .اتخاذ أي قرار القدرة علىالصلیبیون  وفقد
من أفراد الداویة واإلسبتاریة، وأسر ملك بیت المقدس وعدد كبیر من األمراء  نفسھ كما قتل عدد

 .الصلیبیین والفرسان

كان النتصار حطین صدى ھائل على المجتمعین االسالمي والالتیني في بالد الشام، فقد        
الصلیبي والتخلص منھ، وأن استسالمھم للوجود  انأیقن العرب مدى قدرتھم على مواجھة العدو

الصلیبي في بالد الشام واعتباره أمر واقع ال ینبغي أن یستمر، وأن علیھم اتمام الوحدة التي طالما 
نادى بھا القادة منذ بدایات القرن الثاني عشر، كما أیقنوا أن التفوق الصلیبي في مرحلتھ األولى لم 

قھم وانقسامھم. فاظھرت حطین بوضوح أن میزان القوى بدأ یمیل یكن لیتحقق إال من خالل تفر
لصالح العالم االسالمي، وأن حركات الصحوة التي تبناھا عماد الدین ذنكي، ومن قبلھ نادى بھا 
عدد من القادة، قد بلغت ذروتھا، وأصبح الصلیبیون في موقف حرج، فبعدما كانوا یواجھون 

ة، تمكن صالح الدین من خالل منھجھ الذي برع في وضعھ المسلمین أفرادا وفي جماعات قلیل
ھ، باستخدام الدبلوماسیة واللین أحیانا، واحیانا توتطبیقھ أن یوحد بالد الشام ومصر تحت رای
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أخرى لم یكن ھناك مفر من استخدام القوة، كما انھ استدعى ھمة المغرب االسالمي، فكان أن 
 تكاتف الجمیع ووحدوا الصفوف والھدف.

، فقذ ظھر منذ البدایة أنھ لم یقم على دعائم قویة ثابتة، أما المجتمع الصلیبي في بالد الشام       
فقد كان الصلیبیون األوائل الذین جاءوا مع الحملة األولى ینتمون لمجتمع اقطاعي، فحملوا معھم 

تكامل شكال، للشرق أفكارھم االقطاعیة التي تجعل األولویة للمصلحة الشخصیة، فكان مجتمع م
ولكنھ في الداخل مفكك وممزق، خاصة وكل أمیر أو فارس من الصلیبیین حمل معھ في الحملة 

  األولى العداء والبغضاء تجاه أمراء وفرسان البلدان األخرى.

ولذلك لم یصمد الكیان الصلیبي أمام أول تجربة حقیقیة توحد فیھا العالم االسالمي تحت رایة 
فكانت حطین أول حرب كبرى بین القوات الصلیبیة المتنافرة، والقوات صالح الدین األیوبي، 

االسالمیة التي جمعھا صالح الدین تحت رایتھ وحرص أن تذوب األعراق واألجناس والقومیات 
  تحت تلك الرایة.

  الموقف في بالد الشام بعد انتصار حطین

ون على الصلیبیین وقضت على لم تكن حطین مجرد معركة حربیة انتصر فیھا المسلم            
الجیش الصلیبي، وإنما كانت قضاء على الكیان الصلیبي والوجود الصلیبي الفعلي في بالد الشام، 
أما أثرھا على تحطیم الروح المعنویة للصلیبیین فكان أشد وقعا من تدمیر جیوشھم، كما كان 

یھم من قدرة على المقاومة استیالء المسلمین على صلیب الصلبوت إیذانا بانھیار ما بقي لد
والتفكیر السلیم ومحاولة تدعیم موقفھم وتنظیم قواتھم؛ فبادروا بتسلیم ما في أیدیھم من مدن 

  وقالع، وعزموا الرحیل.

 الكونتیسة إیشیفا زوجة ریموند الثالثالتي تحصنت داخل القلعة لحمایة  حامیة طبریةوكانت 
أول من بادر بتسلیم القلعة بعدما وصلتھم أنباء حطین، وعاملھم صالح الدین معاملة طیبة وأطلق 

  سراح الكونتیسة ومن معھا من الصلیبیین وسمح لھم بمغادرة طبریة في أمان.

السترداد المدن والساحلیة  ي حققھ صالح الدین في حطین، توجھبعد ھذا االنتصار العظیم الذ
قطع على الصلیبیین طریق وصول االمدادات عن طریق البحر، ویأمن االتصال والمواني حتى ی

أن  جوسلین دي كورتناي حاكم عكاما لبث تھ وأسطولھ في مصر، والبحري والبري مع قوا
بعد أن وجد اصرار صالح الدین على استردادھا، وسلمھا لھ راسل صالح الدین لتسلیم المدینة 
یتعرض  یین، ولكن انتھى األمر بمغادرة الصلیبیین عكا دون أنرغم معارضة األھالي من الصلیب

واتخذھا قاعدة یوجھ منھا قواتھ نحو ، عكااتجھ صالح الدین إلى ، ولھم جنود صالح الدین بسوء
فأخذ عسقالن  األخرىو تل یطرة الصلیبیین، فسقطت الواحدةالحصون والمدن التي كانت تحت س

فتح كانت أھم نتیجة لحطین ھي حاتھ وانتصاراتھ بفتح بیت المقدس، فقد ثم توج فتو، وما حولھا
/ ھـ٥٨٣رجب  ٢٧الطریق أمام صالح الدین نحو بیت المقدس ودخلھ صالح الدین یوم الجمعة 

 م١١٨٧أكتوبر  ٢

ومعاملة لھم (كیف عامل صالح الدین سكان القدس عند دخولھا؟ والفرق بین معاملتھ 
  م؟)١٠٩٩القدس عندما دخلوھا عام الصلیبیین ألھالي 
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مدن الساحلیة نحو ال ھتوجھت قواتوبعد ذلك االنتصار العظیم الذي أحرزه صالح الدین، 
فاستعصت وصمدت أمام قوات صالح  شدیدة الحصانة، مدینة صور كانتفاستولت علیھا و

في ید الصلیبیین، الدین، فتركھا واتجھ شماال التمام السیطرة على ما تبقى من المدن الساحلیة 
كما سبق بعد اتمام السیطرة على منطقة الساحل؛ ألن تلك المدن الساحلیة  یھاة إلوفي نیتھ العود

من  ت للصلیبیین من الغرب األوربي أوھي الثغرة التي یمكن أن تصل من خاللھا االمداداالقول، 
  یق على الصلیبیین.اإلمبراطوریة البیزنطیة، لذلك وجد أن یستولي علیھا أوال لقطع الطر

  كیف صمدت صور أمام قوات صالح الدین؟ ولماذا؟

تلك المدینة ، فقد كانت لجأ أغلب الصلیبیون الذین خرجوا من المدن الصلیبیة إلى مدینة صور
الصلیبیون الوافدون على المدینة من كل  یت المقدس وأكثرھا حصانة، وأخذمن أكبر مدن مملكة ب

یتمكنوا تھا رغم أنھم لم یكونوا تحت قیادة موحدة، آملین أن یناحصتیتعاونون على زیادة مكان 
تصلھم امدادات من الغرب األوروبي تعینھم على  الصمود بفضل تلك التحصینات إلى أن من

  ومواجھة القوى االسالمیة. المقاومة

  وصول كونراد مونتفرات إلى صور ودوره في صمودھا:

ار من المدن الصلیبیة، خاصة بعد وصول أنباء سقوط بعد نصر حطین بدأ الصلیبیون في الفر
ملك بیت المقدس وكثیر من األمراء والفرسان أسرى في ید صالح الدین، في تلك األثناء وصل 

ولم یكن لدیھ علم  قادما من القسطنطینیة عن طریق البحر عكا إلى كونراد دى مونتفراتاألمیر 
المركیز ، وكان والده ید المسلمین فاتجھ نحو صورفوجد أن عكا سقطت في ، بما حدث للصلیبین 
  بین األسرى الذین وقعوا في قبضة المسلمین في حطین.من  ولیم دى مونتفرات

  یقیم بالقسطنطینیة في تلك الفترة؟)موتفرات (لماذا كان كونراد 

كان في وصول كونراد في ذلك التوقیت انقاذ لموقف الصلیبیین الذین وجدوا أنفسھم مشتتین 
ویجب أن یكون واضحا لدینا أن ھذا الجیل (ومشردین، وملكھم وأمرائھم في أسر صالح الدین، 

من الصلیبیین یختلف عن صلیبي الحملة األولى، فھؤالء عاشوا حیاتھم كلھا في بالد الشام، بل أن 
عن بعض  وعالقتھم بالغرب األوربي ال تزیدلبھم ولد فیھا، ولم یعرفوا لھم وطن اخر، أغ

من  وكان أغلب الصلیبیین بصور، )المعلومات التي تصف الغرب بأنھ موطن ابائھم واجدادھم
من مھامھم حمل السالح، وغلب علیھم النساء واألطفال  المدنیین أصحاب الحرف ولیس

 نما وقع الفرسان والمقاتلین بین قتیل وأسیر وجریح عند حطین.والمرضى وكبار السن، بی

؛ فعند وصول كونراد إلى میناء صور، استقبلوه بكل ترحاب وتركوا لھ تدبیر أمر المدینة، ولذلك
  .ي الدفاع عنھا، فتعلقت بھ آمالھمفشجعھم كونراد على عدم تسلیم المدینة والصمود ف

حاكم المدینة لیتولى الدفاع عنھا وینظم أمورھا، لم یعارضھ عندما اشترط علیھم أن یصبح  ولذلك
 أحد وتم اإلتفاق على ذلك.

صور إلى  أرسل جوسیاس رئیس أساقفةعندما تولى أمر صور أن  كان أول عمل قام بھ كونراد
بیین في األراضي یالغرب األوروبي لینقل للبابا ولزعماء الغرب صورة واضحة لما أصاب الصل
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ن بأن كونراد الداعي الحقیقي للحملة الصلیبیة الثالثة، یلك یقول أغلب المؤرخالمقدسة، ولذ
واستخدم نوع جدید من الدعایا للحملة لم یكن مألوف من قبل، إذ كانت الروح الصلیبیة قد خمدت، 
وتبنى الغرب األوروبي أفكار جدیدة تتعلق بالتعلیم والنھضة الفكریة، ولذلك ركز كونراد على 

المشاعر الدینیة من جدید، فكانت الدعایا الجدیدة في شكل لوحات مرسومة یطوف بھا احیاء 
الثارة مشاعر العامة الذین یضغطون بدورھم على الحكام للتحرك النقاذ  الغرب األوربي ةالدعا

لوحتان، األولى تمثل القبر المقدس  ھذه اللوحات ، ذكر المؤرخون منأمالك الصلیبیین في الشام
الدماء یتألم وتسیل (علیھ السالم) تھ خیول المسلمین ولوثتھ، والثانیة تمثل السید المسیح وقد داس

الرجل ھذا في جوالتھم أن  ةشرح الدعارجل في زي عربي یضربھ، ومن وجھھ وجسده بینما 
ي یضرب المسیح ھو محمد نبي المسلمین، وقد جاء ھذا النوع من الدعایا بالنتائج ذالالعربي 

  ثم نھ.  المرجوة م

استخدم كونراد مونتفرات جمیع أموالھ التي أحضرھا معھ في زیادة تحصین المدینة وحفر خندق 
جزیرة حول المدینة من البحر إلى البحر وفتحھ بحیث تجري فیھ میاه البحر فأصبحت صور كال

استقوت مدینة صور بوجود كونراد واستعصت على صالح ، ویحیط بھا البحر من كل جانب
وصمدت أمام قواتھ؛ ففاوض صالح الدین كونراد على اطالق سراح والده المركیز ولیم الدین 

دى مونتفرات مقابل تسلیم المدینة، ولكن كونراد رفض بشدة واستبسل في الدفاع عن المدینة، مما 
 اضطر صالح الدین لمغادرتھا إلى باقي المدن الصلیبیة.

 الملكة سیبال زوجة الملك جي دىومنھم  طرابلسوقد غادر عدد اخر من الصلیبیین نحو 
بتسلیمھا مقابل  عسقالن، وكان صالح الدین قد اشترط على الملك جي أن یأمر أھالي لوزنیان

اطالق سراحھ، فلما رفض أھل عسقالن حاصرھا صالح الدین عدة أیام حتى اسقطھا، واستمر 
حتى كتبت الملكة سیبال إلى  الملك بذلك في أسر صالح الدین ألن المدینة لم تسلم دون حرب،

صالح الدین تستعطفھ الطالق سراح زوجھا، ووافق صالح الدین على ذلك فأطلق سراحھ في 
 :على شرطینم ١١٨٨یولیو 

  أن یغادر جي دى لوزنیان بالد الشام فورا عائدا إلى أوربا  
 یعود أبدا لمحاربة المسلمین  أال 

بعد أن أقسم لھ على احترام الشروط والعودة  وعلى ھذه الشروط، أطلق صالح الدین سراح جي
 للغرب فورا ، ومعھ عشر من رجالھ أختارھم بنفسھ.

 

 

  

 


