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ــلیبي  ــرة/ االحتالل الص ــرة الثالثة عش یام ق –المحاض
  الدویالت الصلیبیة:

لقد كانت الحالة العامة في العالم اإلســــــــــالمي مالئمة لتقدم الصــــــــــلیبیین فقد كانت   

تنقص الوطن العربي والعالم اإلســــــالمي في هذا الوقت بالذات الوحدة الســــــیاســــــیة والقیادة 

الحكیمة والكفوءة . ففي آســیا الصــغرى لم تكن ســیطرة الســالجقة محكمة فكانت الحامیات 

اطق ضـــعیفة، لم یكن باســـتطاعتها صـــد التقدم الصـــلیبي، كما العســـكریة في كثیر من المن

كانت هناك مناطق مهمة لیس بها حامیات على االطالق. ولم تكن عالقات الســـــــــــــالجقة 

مع السـكان حسـنة . ویفسـر هذا الوضـع سـرعة تقدم الصـلیبیین في آسیا الصغرى وسقوط 

  المعاقل اإلسالمیة هناك في ایدیهم الواحد تلو االخر.

كن وضــع الســالجقة في بقیة انحاء دولتهم باحســن حال. فبعد وفاة ملك شــاه ولم ی  

) اخر ســـــالطین الســـــالجقة االقویاء، لم تعد في ســـــوریا ســـــلطة قویة، وكثرت 1092(عام 

النزاعــات والحروب بین الحكــام المحلیین. وكــان االخوان رضـــــــــــــــوان ودقــاق قــد تولیــا حكم 

نهما. واتفق رضــــوان مع یاغي ســــیان حلب ودمشــــق. اال ان الخالف ســــرعان ما نشــــب بی

امیر انطاكیا على مهاجمة دقاق. كل هذا ولم تكن أي من الدولتین الفاطمیة في مصــــــــــر 

والعباســــیة في العراق في وضـــــع تســـــتطیع معه قیادة العالم االســـــالمیو دفعه للصـــــمود في 

 وجه الزحف الصـلیبي . وذلك لما كانت تعانیه من ضــعف وانحالل هذا هو الوضــع الذي

  كان علیه المسلمون عندما شرع الصلیبیون زحفهم.

  المقاومة اإلسالمیة العربیة: -



انهارت دولة الســـــالجقة في اوائل القرن الثاني عشـــــر، واســـــتطاع اتباع الســـــالجقة   

المعروفون باالتابكة انتزاع ما تبقى المرائهم من ســــلطة وتكوین امارات خاصــــة بهم وكان 

الموصل واعظم هؤالء جمیعًا االتابك عماد الدین زنكي الذي اهم االتابكة واشهرهم اتابكة 

. واخذ زنكي في مد حدود امارته فضـــــــــــم الیها حلب وحلوان  1127حكم الموصـــــــــــل منذ 

نجح عماد الدجین في تحریر الرها من ایدي  1144ونصــــــیبین ومناطق اخرى. وفي عام 

عامًا  یبیة بعد خمســــینالصــــلیبیین والقضــــاء على امارتهم . وهكذا انهارت أول دویلة صــــل

فقط من قیامها وبدأ العرب والمســــــــــــلمون یجمعون طاقاتهم، ویوحدون قواتهم، ویرصــــــــــــون 

  صفوفهم تحت قیادات مؤمنة مخلصة.

  الحملة الصلیبیة الثانیة: -
ووصـــــلت انباء ســـــقوط الرها إلى أوربا فاثارت جزع األوربیین وتعالت الدعوة للقیام   

ســــابع ملك فرنســــا وكونراد الثالث ملك ألمانیا لهذه الدعوة بحملة جدیدة فاســــتجاب لویس ال

وأتخذا طریقهما إلى الشـــــــــــــرق. هذه هي الحملة الصـــــــــــــلیبیة الثانیة وتتألف في جملتها من 

جیشــــین نظامیین یقودهما ملكان أوربیان كبیران. واتبعت الحملة الطریق البري وســــار كل 

لالحتكاك  –وفي وقت مختلف تجنبًا  من لویس الســابع وكونراد الثالث مســتقًال عن االخر

بین جیشــــیهما. وخســــر كونراد اغلب جیشــــه في اســــیا الصــــغرى فاضــــطر إلى الرجوع إلى 

القســــــطنطنینیة. ثم حاول الملكان الفرنســــــي وااللماني باالتفاق مع ملك بیت المقدس على 

 مهـاجمة دمشـــــــــــــــق، ولكن الهدجوم الذي قاموا به فشـــــــــــــــل فشـــــــــــــــًال ذریعًا. فعاد كونراد إلى

ة الحمل –ورجع لویس بحرًا إلى فرنســـا وهكذا فشـــلت  1148القســـطنیطنیة في خریف عام 

  الصلیبیة الثانیة.

وازدادت المقاومة اإلســـــــالمیة صـــــــالبة وایمانًا بعد فشـــــــل الحملة الثانیة. ففي عهد   

نور الدین زنكي الذي خلف اباه عماد الدین زنكي تمت وحدة الموصــل وســوریا ومصــر ، 

لقوى اإلســــــــالمیة على مملكة القدس فهاجمها صــــــــالح الدین االیوبي من وازداد ضــــــــغط ا

  مصر وهاجمها نوري الدین زكي بجیش قاده من الشام.



صــــــــار صــــــــالح الدین الحاكم الوحید لســــــــوریا  1174وبوفاة نور الدین زنكي عام   

ومصــــر وبهذه الوحدة المتینة بین مصــــر وبالد الشــــام حقق صــــالح الدین انتصــــاراته وقد 

نـذ البـدایة على تحریر بیت المقدس. وكانت الحرب ســـــــــــــــجاًال بین صـــــــــــــــالح الدین عزم م

حقق صـــــــالح الدین عدیدًا من االنتصـــــــارات وفي  1186و 1185والصـــــــلیبیین وفي عام 

حدثت معركة حطین الفاصــــــــلة. حیث اســــــــتؤصــــــــل الجیش الصــــــــلیبي.  1187تموز عام 

صالح الدین القدس مقاتل من المشاة وحاصر  20000فارس،  1500وخسر الصلیبیون 

بعد هذه المعركة التاریخیة، حیث حررتها الجیوش اإلســالمیة في الثاني من تشــرین األول 

من العام نفسـه، ولم یبق بید مملكة القدس سـوى مدینة صـور. وبقى للصـلیبیین في شمال 

مملكة القدس انطاكیا وطرابلس وحصــــــــــن المرقب. لقد عامل صــــــــــالح الدین الصــــــــــلیبیین 

ي القدس بغایة الرأفة والرحمة وبهذا یظهر تفوق العرب المســلمین الحضــاري المنكســرین ف

  واالخالقي على الصلیبیین الذین لم یرحموا احدًا من سكان القدس العربیة عندما احتلوها.

  
  

  

  

  
 


