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 الفاطميون والغزو الصميبي
 عاصم محمد الطيار هيفاء. دأ.م.

 كمية التربية/ الجامعة المستنصرية
  المقدمة:

 ـ( ما يزيد عمى قرنيف كنصؼ مف الزماف كثير مف اجزاء1171-909ىػ/567-297) حكمت الدكلة الفاطمية
العالـ االسالمي كعمى الرغـ مف قكتيا كاتساع نفكذىا كقدرة خمفائيا عمى ادارة امكرىا لكنيا لـ تسمـ مف تكجية النقد الييا مف 
بعض المؤرخيف فتارة يطعنكف في نسب خمفاءىا كتارة ينعتكنيـ بالقاب التحقير كاالمتياف كتارة ثالثة يتيمكنيـ بالتقاعس عف 

ؼ الصميبي عمى بالد الشاـ بالرغـ اف بعض القكل االسالمية تعاكنت مع الصميبييف نظير اطماع نصرة االسالـ اباف الزح
شخصية فقدمكا ليـ ما يحتاجكف اليو مف مؤف كعتاد كادالء يرشدكنيـ الى الطرؽ التي ادت بيـ في النياية لمكصكؿ الى 

 بيت المقدس.
اب النكبات كاالزمات في شخص اك مكقؼ اك كىكذا جرت العادة عند بعض المؤرخيف مف اختزاؿ بعض اسب

رسالة  اك زيارة سفارة اك كفد فكما عالجكا الفتنة في اكاخر العصر الراشدم كاختزلكا اسبابيا في شخصية عبداهلل بف سبا 
كاختزلكا اسباب سقكط غرناطة في شخص ابك عبداهلل الصغير كما انيـ اختزلكا سقكط بغداد في شخص مؤيد الديف بف 

 قمي فاختزلكا سقكط الساحؿ الشامي كالقدس في شخصية الدكلة الفاطمية كالتصدم ليـ.العم
ال ننكر اف نظرة الفاطمييف تجاة الصميبييف منذ بداية ظيكرىـ في بالد الشاـ كانت نظرة ضيقة التختمؼ كثيرا عف 

دة في المنطقة مف اجؿ مناطؽ النفكذ النظرة التي كانكا ينطمقكف منيا في صراعاتيـ ضد القكل االسالمية االخرل المكجك 
فقد ايقف الفاطميكف اف الصميبييف لـ يقفكا عند حد االستيالء عمى انطاكيا كغيرىا مف المراكز في شماؿ الشاـ كالتي كانت 
 تابعة لالمالؾ البيزنطية كاستحكذ عمييا السالجقة كانما اخذكا يتكغمكف في جنكب الشاـ صكب بيت المقدس فبذلكا الجيكد
لمحاربة اكلئؾ الغزاة كصد خطرىـ عمى الرغـ مما كانت تعانية الدكلة الفاطمية مف تدىكر احكاليا الداخمية نتيجة االزمات 
االقتصادية كتنازع فرؽ الجند الفاطمي ككثرت الثكرات كتعدد الفتف الداخمية كالخارجية التي ساىمت بنصيب كبير في تكغؿ 

 السالجقة في االمالؾ الفاطمية.
ف النجاحات التي حققيا الصميبيكف لـ يكف مرده الى قكتيـ فقط كانما كاف نتيجة لمتفكؾ كاالنقساـ الذم اصاب ا

الدكلة العربية االسالمية كما اصاب العرب كالمسمميف مف معكقات كانتكاسات حالت دكف اصابتيـ النجاح كالتفكؽ كىذا مما 
د مف اراضي بالد االسالـ كاالستقرار فييا بما يقارب قرنيف مف الزماف ىيأ لمصميبيكف الفرصة الكافية في احتالؿ العدي

 فالفرقة بيف القكل االسالمية عززت مف كجكد ىذا العدك الدخيؿ بيننا.
 اوال: ماهية ودوافع الحروب الصميبية

لشرؽ المسمـ بيف التي شنيا مسيحك غرب اكربا عمى ا (1)أ.الحركب الصميبية: ىك االسـ الذم اطمؽ عمى سمسمة الحمالت
 .(2)ـ لالستيالء عمى االرض المقدسة كانتزاعيا مف ايدم العرب كالمسمميف1291-1095ىػ/690-489عامي 

كىنالؾ تعريفات متعددة لمحركب الصميبية اكردىا الباحثكف في ىذا المجاؿ منيا ما ذكره محمد عبداهلل عناف 
نذ بداية تحرير الشاـ كالمعارؾ التي دارت في بالد الفرنجة بعد فتح قائال:"....انيا صراع ديني بيف االسالـ كالمسيحية م

 .(3)االندلس..."
كعرفيا قاسـ عبد قاسـ قائال:"انيا حركة دينية بقدر ما كانت حركة سياسية كما كانت حركة اجتماعية اقتصادية مثمما كانت 

 .(4)حركة فكرية عسكرية..."
...لـ تكف الحركب الصميبية في معناىا الكاسع اال فترة زمنية كلكنا خاصا اما محمد العركسي المطكم فقد قاؿ عنيا:"

 .(5)مف ذلؾ الصراع الدائـ ما بيف الشرؽ كالغرب ذلؾ الصراع الذم اختمفت تسميتو باختالؼ االزمنة كالمقاصد..."
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ـ بيف الشرؽ كالغرب اذ بدا منذ بناء ما تقدـ فاف الحركب الصميبية ماىي اال فترة زمنية بؿ كىي جزء مف الصراع القائ    
اقدـ العصكر التي نشات فييا المصالح بيف الشرؽ كالغرب كاف النتائج التي يقرره ىذا الصراع ىي القكة اف ىذا الصراع بدأ 
منذ عيد االسكندر المقدكني الذم تمكف مف غزك الشرؽ كتكسع حتى كصؿ الى بالد اليند كجاء مف بعده الركماف الذيف 

مع الفرس كتكاصمت الحركب بينيما حتى ظيكر االسالـ اذ تمكف المسممكف مف تحرير اراضيـ في السيطرة اصطدمكا 
 .(6)البيزنطية كاستمرت المناكشات بينيـ حتى الحركب الصميبية

اتخذت الحركب الصميبية تسميتيا مف الصميب اذ كاف المشارككف فييا يخيطكف عمى البستيـ عند الصدر عالمة 
 .(7)قماش احمر داللة عمى اف الديف احد اسبابيا اك رمزا النتزاع االرض المقدسة مف ايدم العرب الصميب مف

اذ اف مصطمح الحركب الصميبية لـ يستخدـ مف قبؿ معاصرم تمؾ الحركب ففي العصكر الكسطى كاف يشار 
االرتحاؿ كقد ظير ، التجكاؿ، السير عمى درب الرب، الى تمؾ الحركب بتسميات عدة منيا الطريؽ الى االرض المقدسة

ـ اذا استخدمو المؤرخ الفرنسي لكيس ممبكر في بحثو المسمى تاريخ 1657مصطمح الحركب الصميبية الكؿ مرة عاـ 
 (8)الحركب الصميبية في المانيا

دكافع الحركب الصميبية: اختمفت اراء المؤرخيف حكؿ اسباب كدكافع الحركب الصميبية ممف قائؿ اف الدافع .ب
الديني ىك الدافع الرئيسي ليذه الحركب معمال اف الديف كاف دافعا ليذه الحركب عندما استجابت شعكب اكربا لنداء البابا 

ـ كالذم قاؿ فيو:"اف مف 1095ىػ/489اكرباف الثاني في دير كميرمكنت في يـك السابع كالعشريف مف تشريف الثاني مف عاـ 
كىنالؾ مف عمؿ اف ما اقترفة الصميبييف مف جرائـ بحؽ  (9)كغفر اهلل اخطاءة..."يمؽ مصرعة في المعركة تحمؿ في ذنكبة 

 .(10)المسمميف
حقيقة اف ىذا الدافع لـ يكف يخص المسمميف كحدىـ بؿ شممت كحشية الصميبييف حتى السكاف العرب المسيحييف مما 

 نت الدافع لتمؾ الحركب.جعؿ الدافع الديني ضعيفان عمى االكثر كبالتالي فقد تجمعت عكامؿ عدة كا
.الدافع الديني: لقد حاكؿ كثير مف المؤرخيف فيـ الحمالت كالحركب الصميبية عمى انيا ذات دكافع كطبيعة دينية فاف 1

مسألة الحج التي اتخذتيا البابكية كسيمة مؤثرة في اثارت المشاعر الدينية لالكربييف مف خاللو تصكير الكنيسة لسكء معاممة 
سيحييف في االراضي المقدسة في فمسطيف مف قبؿ المسمميف حسب ادعائيـ فيذا باركر احد مؤرخيف الحركب الحجاج الم

الصميبية يقكؿ:"...اف الحممة الصميبية االكلى مجرد قافمو حجيج شاكية السالح تيدؼ تطيير طريؽ الحج كتثبيت مكاطئ 
 .(11)قدـ لمقادميف منيـ...."

كال ننسى ما قاـ بو قسـ منيـ  (12)الحممة اطمؽ تسميو الحجاج عمى اكلئؾ الصميبييفكما اف احد المشاركيف في ىذه 
لذا لعب البابا اكرباف الثاني بدكر ميـ  (13)في بث الدعكات حكؿ اضطياد المسمميف لممسيحييف في حياتيـ في بيت المقدس

كف عندما القى خطابة في السابع ( مف ايدم المسمم)في تحريض شعكب اكربا عمى ضركر تخميص قبر السيد المسيح
 .(14)ـ في دير كميرمكنت1095ىػ/489كالعشريف مف شير تشريف الثاني مف عاـ 

اف الديانات السماكية ال تؤمف باالعتداء كال تشرعة كال تقره بؿ اف ىذه الديانات في حقيقتيا ليست اال ردكد فعؿ ضد 
الـ ديف سماكم يدعك الى الحب كالعطؼ كالتسامح فكيؼ يعتدم عمى الظمـ كالتعسؼ كاالعتداء عبر التاريخ البشرم كاالس

 المسيحييف الذيف يدينكف بديف سماكم اخر يدعك الى نفس المبادئ.
(مف ايدم المسمميف لكانكا كلك كاف حقيقو ما ذكر البابا اكربا اف جمكع الصميبييف جاءكا لتحرر قبر السيد المسيح )

المقدسة في اماف كعدـ التعرض ليا لكف عمى العكس قاـ اكلئؾ القادميف مف الغرب  قد ترككا جميع ممتمكات االماكف
االكربي بسرقة ما مكجكدة في تمؾ االماكف المقدسة كمما يؤيد ذلؾ ما ذىب اليو اليافعي كابف تغرم بردم بالقكؿ:"انيـ 

 .(15)اخذكا مف الصخرة مف اكاني الذىب كالفضة ما اليضبطو الكصؼ.."
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ىذا اليعني انو لـ يأت لممشاركة في ىذه الحممة قسـ مف المتدينيف مف الناس بؿ اف عدد كبير منيـ شارؾ فييا  اف كؿ    
بيذا الكازع خاصة في ابناء الطبقات الفالحية الذم كاف الجيؿ مستشريا بينيـ فغمفت الحقائؽ عنيـ بمبكس ديني احسف 

 .(16)الباباكات كاالمراء كالممكؾ حياكتو
كؿ اف القائؿ باف الدافع الديني كاف ىك الدافع المسؤكؿ الكحيد عف اثارة ىذه الحركب كانو القكة الكحيدة صفكة الق

المكجية لو لتخميص المسيحيكف الشرقيكف الذيف يسكنكف االراضي المقدسة كالغربيكف الذيف يأتكف لزيارة قبر السيد 
فؽ كركح الديف االسالمي كطبيعة الدعكة اليو فقد امر اهلل ( مف اضطياد المسمميف ليـ ىك ادعاء باطؿ ال يتالمسيح)

ْف سبحانة كتعالى نبيو الكريـ محمد) (اف يدعك الى دينو بالحكمة كالمكعظة الحسنة قاؿ تعالى:"َ فِإْف َأْسَمُمكا َفَقْد اْىَتَدكا َكاِ 
 .(17)َتَكلَّْكا َفِإنََّما َعَمْيَؾ اْلَباَلُغ َكالمَُّو َبِصيره ِباْلِعَباِد"

كقد اثبتت احداث التاريخ كيؼ اف االسالـ قد احاط اىؿ الكتاب برعاية كعناية ككيؼ اف المسيحييف قد عاشكا في كنؼ     
ـ الى زميمة 869ىػ/256الدكلة العربية االسالمية عيشو ىادئو ىانئة فيذا بطريؽ بيت المقدس ثيكدسيكس يبعث برسالة عاـ 

فيو عمى المسمميف ككيؼ ىـ متسامحكف كذا قمكب رحيمة ككيؼ انيـ سمحكا لممسيحييف  بطرؽ القسطنطينية اجناتيكس يثني
ببناء مزيدا مف الكنائس كاف المسيحييف يمارسكف طقكسيـ الكنسية بحرية فالمسممكف قـك عادلكف كلـ يمقى منيـ المسيحيكف 

 .(18)أم اذل اك تعنت
كب الصميبية اكؿ تجربة مف االستعمار الغربي قامت بو االمـ .الدافع االقتصادم: عد سعيد عبد الفتاح عاشكر الحر 2

 .(19)االكربية خارج حدكد بالدىا لتحقيؽ مكاسب اقتصادية كاسعة النطاؽ
( اف الكثير مف المشاركيف في ىذه الحركب قد شاركك بيا ال مف اجؿ خدمة الصميب كتخميص قبر السيد المسيح)   

جريان كراء الماؿ كالثركات التي يتمتع بيا الشرؽ االسالمي فكانكا يعتقدكف اف نير الفرات  مف ايدم المسمميف انما شارككا بيا
كاف يفيض بالجكاىر كاالحجار الكريمة كنير دجمة في تدفقو كاف يحمؿ معو التكابؿ التي تشكؿ عنصرا ميما في حياة 

ؿ مكارد الشرؽ كالمتاجرة بيا كالحصكؿ عمى اكبر المجتمع االكربي انذاؾ لذا شارؾ بيا كثير مف الصميبييف مف اجؿ استغال
 .(20)قدر ممكف مف الثركات

اف الشعكب االكربية كانت تعيش في نظـ اقطاعية جائزة تركت الكثير مف المساكل كاالثار السمبية عمى االكضاع      
 .(21)المعاشية لمفالحيف كالعبيد في المجتمع االكربي

ـ بككارث طبيعية متمثمة بالفيضانات المدمرة كاالكبئة دفعت الكثير 1094ىػ/487اف الغرب االكربي قد اصيب عاـ 
مف الناس لميجرة مف اراضييا فضال عف الحركب المحمية بيف االمراء االقطاعييف التي لـ تنجح الكنيسة اك الممكؾ في 

ب الصميبية لتفتح اماـ اكلئؾ الجكعى مف ايقافيا مما ادل الى االضرار بالتجارة كطبيعتيا كالزراعة كحقكليا لذا جاءت الحرك 
لذا نرل  (22)غرب اكربا بابا جديدان لميجرة كطريقان لمخالص مف االكضاع االقتصادية الصعبة التي عاشكا فييا داخؿ اكطانيـ

بطكنيـ اف الحممة الصميبية االكلى قد ضمت جمكعان غفيرة مف الفقراء المساكيف كطريدم القانكف جميعيـ كانكا يفكركف في 
 .(23)قبؿ اف يفكركا في دينيـ

اف الحركب الصميبية لـ تكف فرصة لمجكعى فقط انما كانت فرصة لمتجار االكربييف كخاصة تجار ايطاليا كجنكة 
كفنيسيا التي كسدت تجارتيـ بسبب االضطرابات كالمشاكؿ االقتصادية  فدفعيـ الى البحث عف اسكاؽ كمصادر خارجية 

لذا فقد جرل تنسيؽ بيف البابكية كبيف الدكيالت التجارية كايطاليا كجنكة  (24)حر االبيض المتكسطكخاصة عمى سكاحؿ الب
كفنيسيا ككذلؾ االمراء الفرنج كاالمبراطكر البيزنطي لكضع اساطيميـ في خدمة الحمالت الصميبية اذف اف ىذه الدكؿ لـ 

جرت كراء مصالحيا االقتصادية كرآت في الحركب الصميبية  تكف مدفكعة الى تقديـ مساعداتيـ لمصميبييف بكازع ديني انما
 .(25)فرصة طيبة يجب اقتناصيا لتحقيؽ اكبر قسط مف المكاسب الذاتية عمى حساب البابكية كالكنيسة كالصميبييف جميعا

ة الحتشاد ..فكثير مف االشراؼ كالعظماء صاركا يعتبركف الحركب بمنزلة مينة صناعي.لذا نرل انتكني كيست يقكؿ:"   
 (.26كجمع االمكاؿ الكثيرة بؿ اف التعطش نحك اخذ كجمع الغنائـ كحده كاف يجذب الجيش الى المحاربة...")
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.الدافع السياسي: يعد الدافع السياسي مف الدكافع الميمة في قياـ الحركب الصميبية كاف غالبية ممكؾ كامراء الغرب 3
حب الظيكر كخدمة لمصالحيـ السياسية فمف المعركؼ اف النظاـ االقطاعي  االكربي شارككا في الحمالت الصميبية يدفعيـ

في اكربا ارتبط ارتباطا كثيقا بالفركسية كالحرب كاظيار الشجاعة كاف حياة السمـ كانت تعني البطالة بالنسبة لمحاربيف 
ر القتاؿ في االياـ االخيرة مف ىدنة اهلل(( كىي خط)محترفيف ال عمؿ ليـ اال القتاؿ تدخمت البابكية كنادت بما يعرؼ)

االسبكع كاالعياد الرسمية لذا نجد اف الفرساف كالمحاربيف الذيف لـ يركا اال خيران مف تمبية نداء البابا اكرباف الثاني لمحركب 
الصميبية فكجدكا في ىذه الحركب مجاال كاسعا الظيار شجاعتيـ كالتعبير عف قدراتيـ الحربية بعض النظر عما في 

.فضال عف ذلؾ اف النظاـ االجتماعي السائد في اكربا (27)شاركة في تمؾ الحركب الجديدة مف سعي مشككر كذنب مغفكرالم
ارتبط ارتباطا كثيقا باالرض كانتقاؿ الميراث الى االبف االكبر اف ىذا النظاـ قد اكجد العديد مف االمراء المحركميف مف 

ا مما جعؿ كثير مف االمراء ينخرطكف في الحركب الصميبية لعؿ مكافقتيـ السمطاف فضال عف عدـ كجكد اقطاعات ليـ ىذ
لكؿ ما تطمبو الكنيسة منيـ باالشتراؾ في ىذه الحركب كتمبية نداء البابكية تجعميـ ينجحكف في تاسيس امارات النفسيـ في 

مع مصالح الكنيسة التي ىددت الشرؽ تعكيضا عما فاتيـ في الغرب كىكذا اتفقت االىكاء كالرغبات كالمصالح الشخصية 
اكلئؾ القادة باف مف يعصي اكامرىا كرغباتيا ستقـك باصدار قرارات الحرماف مف النعيـ في االخرة  كنيؿ طاعتو في 

 .(28)الدنيا
.الدافع االجتماعي: تالؼ المجتمع االكربي في العصكر الكسطى مف ثالث طبقات ىي طبقة رجاؿ الديف مف الكنسييف 4

كطبقة المحاربيف مف النبالء كالفرساف كطبقة الفالحيف االقناف كرقيؽ االرض اذا كاف التفاكت كاضحا بيف ىذه  كالديرييف
 .(29)الطبقات مف حيث االمتيازات كالمكانة االجتماعية كالمصالح

قد استخدـ في اف الفالحيف عاشكا في غرب اكربا عيشة منحطة اذ استخدـ الفالح في اعماؿ زراعية كاعماؿ غير زراعية ف
امضى الفالح حياتو محركما مف ابسط مبادئ الحرية  (30)اعماؿ بناء الحصكف كالقالع كاصالح الجسكر كغير ذلؾ

الشخصية فباالضافة الى الكاجبات الضخمة الممقاة عمى عاتقو عميو اف يدفع ايضا ضريبة الراس التي يتعيف عمى كؿ قف 
الضرائب المفركضة عمى ماشيتو كما تنتجو ارضو مف مزركعات كىكذا ظمت  دفعيا سنكيا رمزا لعبكديتو ىذا فضال عف

الغالبية العظمى مف الناس في غرب اكربا تحيى حياة مف الفاقة  مميئة بالذؿ كاليكف لذا انحرط كثير منيـ في الحركب 
ة الجكع كالذؿ كالعبكدية كقد الصميبية تخمصا مف الفاقة كاليكف كالذؿ فاف ماتكا في الحرب كاف المكت احب الييـ مف حيا

غفر ليـ الرب ذنكبيـ كاف كصمكا الى االرض المقدسة سالميف فاف حياتيـ الجديدة ستككف بام حاؿ مف االحكاؿ احسف مف 
حياتيـ التي عاشكىا في بالدىـ االصمية كىكذا لعبت الكنيسة دكرىا في حث ىؤالء عمى المشاركة في الحركب فاف ماتكا 

 .(31)لسعادة االبدية في العالـ االخر كانيا كسيمة لتطيير النفس مف الذنكب التي عمقت بيـسكؼ يتمتعكف با
بناءا عمى ما تقدـ تسنتج اف لمحركب الصميبية دكافع عدة كفي ضكء تمؾ الدكافع تعد الحركب الصميبية ماىي اال حركة    

حربي استعمارم عمى الدكلة العربية االسالمية  كبرل انبثقت مف الغرب االكربي في العصكر الكسطى كاتخذت شكؿ ىجـك
بقصد امتالكيا كقد انبثعت ىذه الحركة عف سكء االكضاع الدينية كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية التي سادت اكربا في 

لنطاؽ فقد القرف الخامس اليجرم/ الحادم عشر الميالدم كاتخذت مف الديف ستاران لمتعبير عف نفسيا تعبيرا عمميا كاسع ا
كاف الشعكر الديني كالركحي ىك الباعث الرئيسي الذم دفع باكثر طبقات المجتمع الغربي االكربي الى االشتراؾ في ىذه 
الحركب كلكف الى جانب ذلؾ كمو كانت كؿ طبقة تتبع مبدا ماديا مختمفا عف االخرل فاالمراء كالفرساف كجدكا في حب 

اؾ في تمؾ الحركب فضال عف اف الفرساف الذيف ال اراضي ليـ كاالبناء الصغار مف القتاؿ كالمغامرة فرصة ليـ باالشتر 
االسر االقطاعية ممف الحؽ ليـ في كراثة االقطاعات قد شارككا في ىذه الحركب يحدكىـ االمؿ في اف يحققكا النفسيـ 

ت في الحركب الصميبية لتحقؽ ليا المكانة كاالرض لتي لـ يتمكنكا مف تحقيقيا في اكطانيـ اما طبقة العامة فقد شارك
كضعا افضؿ مف كضعيا الذم تعيشو في اكطانيا كما اف قسما قد كجدكا في االشتراؾ بيذه الحركب فرصة لميركب مف 
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العدالة النيـ قد ارتكبكا جرائـ كبالتالي فاف االشتراؾ في الحمالت الصميبية سكؼ يعفييـ مف جرائميـ اما المدف االيطالية 
 فرصتيا في االشتراؾ في الحركب الصميبية لحصكليا عمى االمكاؿ نتيجة تكسع تجارتيـ بيف الشرؽ كالغرب.فقد كجدت 

 :ثانيا: اوضاع الشرق االدنى االسالمي قبيل الحروب الصميبية
كاف الشرؽ االدنى االسالمي في النصؼ الثاني مف القرف الخامس اليجرم/الحادم عشر الميالدم مقسـ بيف 

 ئيسية ىي الدكلة العباسية في بغداد كالدكلة الفاطمية في مصر اما القكة الثالثة ىي قكة الدكلة البيزنطية.ثالث قكل ر 
فمف المعركؼ اف الدكلة العباسية قد اصابيا الضعؼ كاالنحالؿ كتمزقت اكصاليا اذ لـ يعد ليا أم نفكذ عمى الكاليات 

نكعان ما بسبب قدـك السالجقة فقد استطاعكا التخمص مف البكييييف ثـ غدا التابعة ليا اال النفكذ الركحي لكف حاليا قد تغير 
 .(32)السالجقة جند الخالفة العباسية كحماتيا كاداتيا الحربية في التصدم العدائيا مف البيزنطنييف كالفاطمييف

مف  (33)ـ(1086-1081ىػ/ 479-474فقد استطاع السالجقة التكغؿ في اسيا الصغرل كتمكف سميماف بف قتممف) 
اقامة مممكة شممت اجزاء مف اراضي اسيا الصغرل عمى حساب االمبراطكرية البيزنطية كبالتالي غدا ممؾ السمطاف 

ممتدا مف اقميـ ما كراء النير الى االناضكؿ كالشاـ متضمف دمشؽ  (34)(ـ1092-1072ىػ/485-465السجمكقي ممكشاه)
 (.35)كحمب كانطاكيا 

ـ 1092ىػ/485ـ كمقتؿ كزيرة نظاـ الممؾ عاـ 1092ىػ/485ـ يدـك فبعد مكت ممشكاه عاـ لكف ممؾ السالجقة ل    
تفككت عرل دكلة السالجقة كدب الصراع فيما بيف ابناء البيت السمجكقي كقد نشب الصراع بيف ابناء السمطاف ممكشاه 

 (38) ركؽ االبف االكبر لممكشاه كعمو تتشكما اشتد الصراع بيف بركيا (37)كمحمد كسنجر كمحمكد (36)االربعة كىـ بركياركؽ
 .(39)ـ كالذم كاف يرل بأحقيتو بالسمطنة مف ابف اخيو بركياركؽ1095ىػ/488الذم ادل في النياية الى مقتؿ تتش عاـ 

عندىا انقسمت دكلة السالجقة الى خمسة اجزاء متنازعة ىي سمطنة سالجقة فارس كعمى راسيا بركياركؽ الذم كاف لو     
كسمطنة سالجقة الرـك  (41)كدمشؽ كعمى راسيا دقاؽ بف تتش (40)طرة عمى بغداد  كحمب كعمى راسيا رضكاف ابف تتشالسي

فقد تكلى سمطنة خراساف  (44)اما سنجر (43) كعمى راسيا قمج ارسالف بف سميماف  قتممش (42)كالتي كانت عاصمتيـ قكنيو
 (.45)كما كراء النير

اف كدقاؽ ابنا تتش لـ يككنا عمى كفاؽ كحاكؿ كؿ كاحد منيما التخمص مف االخر اف صاحبا دمشؽ كحمب رضك     
كدخمت في خضـ ىذا الصراع اطراؼ عديدة محاكلة تأييد كنصر طرؼ عمى االخر كصاحب انطاكيا ياغي سياف كسكماف 

 (48)جناح الدكلة الممقب (47)صاحب النفكد في الجزيرة كالقدس كفمسطيف كصاحب حمص حسيف بف مالعب  (46)بف ارتؽ
كيفيـ مف كالـ ابف القالنسي كاف ليذا الصراع بيف االخكيف نتائج سيئة عمى الجبية االسالمية فمك كاف االخكيف رضكاف 
كدقاؽ قد اتفقنا لكانا قد لحقا بالعدك الدخيؿ شر ىزيمة ككابنيو كبيف االتكغؿ في آسيا كسكرية الشمالية كبالتالي بدؿ مف 

 .(49)العدك المشترؾ )الصميبييف( قد حاكؿ كؿ كاحد الفتؾ باالخراالتحاد لمكاجية 
اما القكة االسالمية االخرل فيي الخالفة الفاطمية في مصر فقد نجح الفاطميكف بعد جيكد جبارة في االستيالء عمى بالد 

ييف جكىر ـ حتى ارسؿ قائد الفاطم969ىػ/358الشاـ فمـ يمضي عاـ كاحد عمى دخكؿ الفاطمييف الى مصر عاـ 
ـ بقيادة جعفر بف فالح الكتامي بغية انتزاعيا مف سمطاف الخالفة 970ىػ/359حممة الى بالد الشاـ عاـ  (50)الصقمي

ـ بعد 971ىػ/360العباسية كلتاميف حدكد مصر مف ناحية الشاـ كفعال استطاع جعفر االستيالء عمى دمشؽ كدخكليا عاـ 
انية في طبرية كقد تـ تنصيب االمير سيؼ الدكلة المنذر بف امير الدكلة النعماف مكقعتيف حاسمتيف االكلى في الرممة كالث

صيدا كىكذا بسط الفاطمييف نفكذىـ عمى بالد الشاـ عدا انطاكيا ، بيركت، عامر التنكحي عمى اقميـ العرب بما فيو طرابمس
 (.51)التي كانت التزاؿ تحت سيطرة االمبراطكرية البيزنطية

ـ كذلؾ بسبب ما كانت تعانية الدكلة 1058ىػ/ 450دكلة الفاطمية في بالد الشاـ اخذ باالنكماش بعد عاـ لكف نفكذ ال    
مف ازمات اقتصادية كحربية كسياسية كقد حاكؿ الفاطميكف استعادة نفكذىـ في الشاـ مرة اخرل بكاسطة الحمالت العسكرية 
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كىي المناطؽ التي ظمت بايدىـ حتى كصكؿ طالع الحممة فنجحكا في استعادة بعض المدف الساحمية حتى مدينة جبيؿ 
 .(52)الصميبية االكلى

كانت الخالفة الفاطمية قبيؿ قدـك الحممة الصميبية االكلى تعاني مف اضطرابات شديدة كادت تقضي عمييا خاصة بعد كفاة 
الخالفة بفضؿ ما قاـ بو الكزير  (54)كتكلي ابنة االصغر المستعمي باهلل (53)ـ1094ىػ/487الخميفة المستنصر باهلل عاـ 

مف اقصاء االبف االكبر لمخميفة المستنصر باهلل المسمى نزار عف الخالفة رغـ احقيتو كتكلية  (55)االفضؿ بف بدر الجمالي
ف اخية االصغر المستعمي باهلل فيرب نزار الى االسكندرية فتابعو اىؿ االسكندرية كتمقب بالمصطفى لديف اهلل ككز لو افتكي

ـ اف ييـز نزار كافتكيف ثـ اخذىما اسرل كبعدىا تخمص منيما كبقتؿ نزار 1095ىػ/488التركي لكف االفضؿ استطاع عاـ 
انقسمت الدعكة االسماعيمية الى نزارية تطعف بخالفة المستعمي كاالخرل مستعميو ترل صحة خالفتو كفي ذات الكقت لـ 

سف أم امر اك نيى مع االفضؿ اذ كاف االخير ىك صاحب السمطة يكف لممستعمى الذم تكلى الخالفة كىك صغير ال
 .(56)الفعمية في مصر

اما عف عالقة الفاطمييف بالعباسييف فكاف الصراع ىك السمة الغالبة عمى تمؾ العالقة فتارة تثير الدكلة العباسية الخانقيف 
فييـ كما حدث في محضرا الطعف التي حررتيا عمى الدكلة الفاطمية كتارة تخرج بمحاضر انكار نسب الفاطمييف كالقدح 

 .(57)ـ1052ىػ/444ـ ك1005ىػ/402الدكلة العباسية عامي 
كبالمقابؿ فاف الدكلة الفاطمية قامت بدعـ كثير مف الحركات ضد الدكلة العباسية كمثاؿ عمى ذلؾ دعيما لحركة     

ة الخطبة لمفاطمييف كلـ ينقذ الخالفة العباسية انذاؾ ـ كاقام1058ىػػ/450الذم تمكف مف دخكؿ بغداد عاـ  (58)البساسيرم
 .(59)اال تدخؿ طغرلبؾ السمجكقي

اف ىذه الخالفات كاالنقسامات جاءت عمى حساب كحدة الجبية االسالمية سيما عمى حساب تماسؾ المسمميف في    
ستقرار فيو ردحان مف الزمف فقد كصؼ الشرؽ االدنى االمر الذم جعؿ االجكاء مميدة لمصميبييف لغزك الشاـ في سيكلة كاال

ىػ[ كردت االخبار بما اىؿ خراساف كالعراؽ كالشاـ عميو مف 495ابف القالنسي الكضع قائال:"...كفي ىذه السنة  ]عاـ 
الخالؼ المستمر كالشحناء كالحركب كالفساد كخكؼ بعضيـ مف بعض الشتغاؿ الكالة عنيـ كعف النظر في امكاليـ بالخمؼ 

 (.60)..."كالمحاربة
اما القكة البيزنطية كىي القكة الثالثة التي كانت تحكـ الشرؽ االدنى االسالمي فكانت قد اجتازت تغيرات بالغة االىمية    

قبيؿ الحركب الصميبية اثرت في تطكر سير االحداث في الشرؽ االدنى االسالمي فبعد اف انتصر السمطاف عضد الديف 
ـ( عمى تمؾ القكات التي يقكدىا االمبراطكر البيزنطي ركمانكس الرابع في مكقعة 1071-1063ىػ/464-455الب ارسالف)
ـ كانت بمثابة الكارثة العظمى كالزلزاؿ المدمر عمى االمبراطكرية البيزنطية كلقد نجـ عف 1071ىػ/463مالذكرد عاـ

يا الصغرل كاخذ الخطر السمجكقي انتصار السالجقة اف استكلى السالجقة بقيادة سميماف بف قتممش عمى معظـ اراضي اس
-1081ىػ/512-473يحدؽ بالعاصمة البيزنطية كبالتالي نرل انو عندما تكلى امر االمبراطكرية الكسيكس ككمنيف)

ـ( لـ يبقى ليا مف االراضي في اسيا الصغرل سكل سكاحؿ البحر االسكد كبعض المدف الداخمية المتناثرة التي فقدت 1118
الحككمة المركزية في القسطنطينية  لذا جاءت الحركب الصميبية لتمثؿ مصمحة مشتركة بيف صمتيا الى حد كبير ب

البيزنطييف كالغرب المسيحي فمنذ بداية االعداد لمدعكة لمحركب الصميبية ضد المسمميف اشتركت الدكلة البيزنطية في 
كلـ يكف ىذا االشتراؾ البيزنطي في ذلؾ  1095ىػ/488المجمع الديني الذم عقد في شماؿ ايطاليا في مدينة بياكنزا عاـ 

المجمع اال لطمب معكنة البابا لمدكلة البيزنطية ضد السالجقة زعما مف االمبراطكر باف السالجقة ييددكف المسيحية جميعا 
ة الجراء ضد كال يتكقؼ تيديدىـ عمى الدكلة البيزنطنية كقد اقتنع البابا اكركباف الثاني بدعكل البيزنطينيف كاف الحاجة ماس

 .(61)الحركب
تمؾ كانت احكاؿ القكل السياسية في الشرؽ االدنى االسالمي قبيؿ قدـك الصميبييف فالصميبيكف لـ يكاجيكا جيشا اسالميا 

 مكحدا بؿ كانكا يكاجيكف قكل متفرقة.
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 ثالثا: الدعوة لمحروب الصميبية:
كنيسة كربما اباف النصؼ  الثاني مف القرف الحادم عشر يشير المؤرخكف اف العالقات بيف االمبراطكرية البيزنطية كال

نفسيا حامية ، الميالدم قد اتسمت بالكد كالتقارب كقد حاكلت البابكية استغالؿ ىذه الصداقة لصالحيا الخاص كذلؾ بأظيار
تبنى ىذه السياسة لمديف المسيحي في العالـ الغربي كالشرقي كانيا تيدؼ الى رعاية المسيحيف ميما تباينت مذاىبيـ  فقد 

ـ كالذم بدا في االفصاح عف اطماعة الخاصة في بسط سمطاف كنيسو 1085-1073ىػ/478-466البابا جريجكرم السابع
ركما عمى كافة الكنائس في بالد الشاـ فقد كاف يعتـز المسير بنفسو الى بيت المقدس كلكف يبدك اف انشغاؿ البابكية في 

 .(62)بع حكؿ التقميد العمماني ىك الذم اجؿ ىذا المشركعنزاعيا مع االمبراطكر ىنرم الرا
ـ( الفرنسي االصؿ فقد امتاز بككنة رجؿ ذا  1099-1088ىػ/493-481تكلى العرش البابكم البابا اكرباف الثاني)   

لمحركة  شخصية مميزة لذا فيك اصمح الشخصيات المعاصرة لتنفيذ المشركع البابكم الكبير فقد كانت لدية الجراة لمدعكة
 (.63)الصميبية كرعايتيا

يشير اسد رستـ اف البابا اكرباف الثاني ما كاد ينصب عمى الكرسي البابكم حتى اخذ بفتح باب المفاكضات مع االمبراطكر 
البيزنطي الكسيكس لتسكية المشاكؿ المتعمقة بينيما كتقريب القمكب بيف فرعي الكنيسة االـ فقاـ برفع قرار الحرماف الذم 

 .(64)البابا جكيجكرل السابع قداتخذه ضد الكسيكس كاف
اف ىنالؾ العديد مف المؤرخيف عند حديثيـ عف الحركب الصميبية يجمعكف عمى اف ىذه الحركب Vasiliev يقكؿ     

قة قامت تمبية الستنجاد االمبراطكرية البيزنطية اكاخر القرف الحادم عشر بالغرب االكربي لحمايتيا مف المسمميف السالج
ـ( 1093-1071ىػ/486-464)كىك زعـ قائـ عمى فكرة خطاب ارسمو االمبراطكر الكسيكس ككمنيف الى ركبرت فالندر

 .(65)يستنجده فييا ضد السالجقة كايقاؼ تيارىـ الجارؼ في اراضي االمبراطكرية
و بالدكلة البيزنطية حتى ـ كمر في طريؽ عكدت1087ىػ/480يبدك اف ككنت فالندر كاف قد حج الى االراضي المقدسة عاـ 

 .(66)التقى الكسيكس كطمب االخير منو العكف عمى السالجقة كقد كعده الككنت بامداده بخمسائة فارس مف اكربا
مما الشؾ فيو اف االمبراطكر الكسيكس قد طمب العكف مف البابا اكرباف الثاني كمف المجتمعيف في كميرمكنت كبياتشرا    

قطاع مف غرب اكربا لمتخمص مف السالجقة الذيف سيطركا عمى كثير مف اراضي االمبراطكرية كايضان مف بعض رجاؿ اال
البيزنطية كمع ذلؾ ال نستطيع اف نثبت اف الحركب الصميبية قامت لدعـ الكسيكس كتخميصة مف السالجقة كاعادة امالكو 

محك ذكرل ىزيمة البيزنطنييف في معركة التي اغتصبيا السالجقة بما فييا انطاكيا كبيت المقدس كبذلؾ يستطيع اف ي
ـ كربما يككف قد كصؿ الى ذىنو انو اذا نجح في ذلؾ فانو سكؼ يحؿ العنصر المسيحي 1071ىػ/463مالذكرد عاـ 

 .(67)الغربي بدال مف العصر السمجكقي المسمـ في بيت المقدس
و الغرب االكربي عمى االراضي المقدسة في  كالكاقع اف الحممة الصميبية االكلى ليست اال حج جماعي مسمح قاـ ب    

الشرؽ كقد باركتو البابكية مستغمة في ذلؾ ازدياد الشعكر الديني الذم اجتاح الغرب االكربي في تمؾ الفترة مصكرة المحنة 
عف  القاسية التي تمر بيا الكنائس في الشرؽ كما يرزخ فيو بيت المقدس مف الذلة كالميانة كما اشيع مف حكايات تركل

نقؿ ىذه الصكرة الى  (69)كقد تزعـ بطرس الناسؾ (68)سكء معاممة االتراؾ السالجقة لمحجاج القادميف مف الغرب االكربي
الغرب فقد بالغ ىذا الرجؿ في تصكير السخط كالميانة التي تقع عمى المسيحييف في الغرب اف ييبكا لمساعدة مسيحيكا 

ى بطرس الناسؾ بالبابا اكرباف الثاني في ركما كسمح لو االخير بكعظ المسيحيف كما الشرؽ كانقاذ المدينة المقدسة كقد التق
سافر بطرس الى فرنسا  كايطاليا كقاـ بالكعظ في كؿ مدينة اك قرية مر بيا يحث الناس جميعان عمى حمؿ الصميب كالتكجو 

تيـ كاكالدىـ كاالستقرار في فمسطيف حتى لمساعدة اخكانيـ البكساء في بيت المقدس كحثيـ ايضا عمى ضركرة السفر بعائال
 .(70)اليشعر الحجاج المسيحيكف بانيـ غرباء عف كطنيـ الركحي
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يتضح مما تقدـ اف سماح البابا اكرباف الثاني لبطرس الناسؾ بكعظ المسيحييف في كؿ مكاف ما ىك اال تييأ لمعقكؿ    
ف خالؿ ىذه الحركب كذلؾ لتكحيد كنائس الشرؽ كالغرب لقبكؿ ىذه الحركة فضال عف ذلؾ الرغبة في نشر المسيحية م

 تحت زعامتو البابا اكرباف الثاني كتاكيدان لدكرة كزعيـ لمعالـ المسيحي.
اعمف البابا اكرباف الثاني الى عقد مؤتمر كنسي في مدينة كميرمكنت بفرنسا في الثامف عشر مف شير تشريف الثاني    

ـ فقد استجاب لو عدد كبير مف رجاؿ الديف كقد ناقش المشارككف في 1095ىػ/488كالمصادؼ شير ذم القعدة مف عاـ 
ىذا المؤتمر الذم استمر لمدة  تسعة اياـ التنظيمات التي يمكف اف تؤدم الى التخمص مف الظركؼ غير المالئمة التي 

ج البابا اكرباف الثاني كخطب في كفي اليـك االخير مف اياـ المؤتمر خر (71)تمر بيا الكنيسة كالعمؿ عمى تصحيح االخطاء 
جميكر الحاضريف باسمكب حماسي مؤثر مدعينا ما تعانيو االراضي المقدسة في فمسطيف كحجاج بيت المقدس مف متاعب 
بسبب ىيمنة المسمميف عمى تمؾ االراضي االمر الذم يتطمب مف مسيحيكا الغرب االسراع لنجدة اخكانيـ مسيحيكا الشرؽ. 

كما اف انتيى البابا اكرباف مف القاء  (72)الحماسية ايذانان بقياـ تمؾ الحركب المسماة بالحركب الصميبيةكانت تمؾ الخطبة 
( أم اف اهلل يريد ذلؾ ىذه العبارة قد اضحت DeusIevoltخطبتو حتى صرخ الحاضركف بالحرب كىـ يرددكف العبارة   )

 (.73)صرخة  في حرب المسمميف
الديني كالركحي ىك احد البكاعث التي  دفعت كثير مف الناس في المجتمع االكربي الى كعمى اية حاؿ كاف الشعكر   

االشتراؾ في ىذ الحركب كلكف الى جانب ذلؾ كانت كؿ طبقة تتبع مبدا ماديا مختمفا عف االخرل فالفرساف الذيف ال ارض 
انضمكا الى الحممة يحدكىـ األمؿ اف  ليـ كاالبناء الصغار مف االسر االقطاعية ممف الحؽ ليـ في كراثة االقطاعات

يحققكا النفسيـ المكانة كاالرض التي لـ يتمكنكا مف تحقيقيا في اكطانيـ كىنالؾ مف االمراء كالفرساف دفعيـ حب القتاؿ 
كالمغامره الى االشتراؾ في ىذه الحمالت اما الطبقة الدنيا فانيا كجدت في اشتراكيا في ىذه الحركب خالصا مف كضعيا 

ذم اليحتمؿ كقسـ اخر منيـ كجد في ىذه الحركب فرصة لميركب مف العدالة الف االشتراؾ فييا سكؼ يعفييـ مف العقكبة ال
التي يستحقكنيا نتيجة لما اقدمكا عميو مف جرائـ اما المدف التجارية االيطالية المتعطشة لمربح كاالمكاؿ كجدت في ىذه 

 (.74)الى ثركاتيـ نتيجة تكسع تجارتيـ بيف الشرؽ كالغربالحركب فرصتيا لتحقيؽ ارباحا كثيرة تضاؼ 
استجاب لدعكة البابا اكرباف لحمؿ السالح نحك مائة كخمسيف الفان اكثرىـ مف الفرنسييف كالنكرماف كيعمؿ براكر الى     

رغبتيـ في انتزاع اشتراؾ النكرماف في الحممة الصميبية االكلى بدافع مف كراىيتيـ العميقة لالمبراطكرية البيزنطية ك 
الممتمكات النفسيـ عمى حساب االمبراطكرية البيزنطية اذ كاف النكرماف يركف في ىذه الحركب عمالن عسكريان مكجيان ضد 

 (.75)االمبراطكرية البيزنطية لمعمؿ عمى اقطاع اجزاء جديدة منيا تعكض ما فقده النكرماف في جنكب ايطاليا
ـ مكعدا لتحرؾ القكات الصميبية الى الشرؽ كلكف لـ 1096ىػ/489رمضاف/اب مف عاـ  حدد البابا اكرباف الثاني شير   

ـ حتى اخذ المشارككف في ىذه الحممة يعدكف العدة في تجييز الخيكؿ كالبغاؿ 1096ىػ/489يحؿ شير آذار مف عاـ 
حممة الصميب شعارا ليـ في اثناء ىذه كالعتاد كالخياـ ككافة االسمحة كبدا القادة في تجميع جيكشيـ كقد اتخذكا افراد ىذه ال

 (.76)حممة الشعكب الصميبية()االستعدادت انطمقت مجمكعات اقؿ تنظيما كتسميحان كالتي عرفت باسـ
حتى قبؿ اف يعكد بطرس الناسؾ مف جكلتو في الغرب االكربي لجمع المتطكعيف قاد جزء مف حممة الشعكب الصميبية     

التر المفمس الذم قاد اتباعو البالغ عددىـ ثالثة االؼ معظميـ مف الفرنسييف سمككا الطريؽ زعيـ مف زعماء العامة يدعى ك 
عبر ىنغاريا حتى كصكا الى اراضي الدكلة البيزنطية لكف االمبراطكر الكسيكس لـ يسمح ليـ بدخكؿ القسطنطينية انما 

ف سكاف المناطؽ التي مرت بيا فقد قامكا باعماؿ ابقائيـ خارج اسكار العاصمة ىذه الجماعة لـ تتكرع مف اثاره الرعب بي
 .(77)سمب كنيب كاعتداء عمى االىالي االمنيف

اما بطرس الناسؾ فقد طاؼ فرنسا كبمداف اكربا يدعك لمحرب فاجتمع حكلو كاستجاب لدعكتو خمسة عشر الؼ مف     
ريا لـ تكف جماعة الناسؾ احسف حاال مف ـ مخترقاف المانيا كىنغا1096ىػ/489العامة قاد جماعتو في آب/ رمضاف عاـ 

جماعة المفمس فقد اساءكا السيرة اثناء عبكرىـ اراضي الدكلة البيزنطية كفي طريقيـ الى القسطنطينية كمع ذلؾ استقبميـ 
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بؿ  االمبراطكر كمنحيـ حؽ االقامة في اراضية اال انيـ ردكا عمى ذلؾ باالعتداء عمى المكاطنيف البيزنطييف كسمب اراضييـ
 .(78)امتدت يد العدكاف الى االماكف المقدسة المسيحية في تمؾ البالد

انضمت جماعة كلتر المفمس الى جامعة بطرس الناسؾ كىـ يفتقركف الى القيادة المكحدة ككصمكا الى نيقية عاصمة    
نيقية حيث ابادكىـ عف اخرىـ  سالجقة الرـك فاستطاع االخيريف بزعامة قمج ارسالف اف ينزلكا بيـ ىزيمة ساحقة قرب مدينة

 .(79)كلـ ينج منيـ اال القميؿ قد ىربكا نحك القسطنطينية كعمى راسيـ بطرس الناسؾ
يتضح مما تقدـ اف االمبراطكر الكسيكس كشعبو قد اصيبكا بخيبة امؿ فقد اعتقدكا اف البابا اكرباف الثاني سكؼ يرسؿ     

الجقة لكف الكاقع عكس ما تكقعكا فيكالء ىـ مف الدىماء دخمكا اراضي ليـ نجدة عسكرية لمساعدتيـ ضد اعدائيـ الس
 االمبراطكرية ليحصمكا عمى الغذاء كالكساء عف طريؽ السمب كالنيب كاالعتداء عمى رعايا االمبراطكر

ركفة بحممة بعد اف ابيدت حممة العامة عمى يد قمج ارسالف كقكاتو جاء الشطر الثاني مف الحممة الصميبية االكلى كالمع  
االمراء اذ تكلى زعامتيا عدة امراء لكؿ منيـ اتجاىاتو كجندة كسياستو الخاصة مما جعؿ تمؾ الحممة في حقيقتيا عبارة عف 

 .(80)عدة حمالت متعارضة في سياستيا كاتجاىاتيا
بكلكني مف المكريف فضال فالمجمكعة االكلى مف حممة االمراء قادىا جكدفرم دم يكبكف امير لكثرنجيا كاخكة بمدكيف ال    

عف عدد مف االمراء اما المجمكعة الثانية فكانت تحت قيادة بكىيمكند النكرماني امير تارانت كمعو ابف اخية تانكرد فضال 
عف مجمكعة مف االمراء اما المجمكعة الثالث فكانت تحت زعامة ريمكند صاحب تكلكز يرافقو ادىيمر دكمكنتيؿ نائب 

 ذه الحممة.البابا اكرباف في ى
اما المجمكعة الرابعة فكانت تحت قيادة ركبرت امير نكرمنديا كليؤالء االمراء االقطاعييف يرجع الفصؿ في تحقيؽ الحممة    

 .(81)الصميبية االكلى غايتيا المرجكة كذلؾ بمساعدة االمبراطكر البيزنطي الكسيكس ككمنيف
لتكصؿ في القسطنطينية الى عقد اتفاقية بيف االمبراطكر البيزنطي ـ تـ ا1097ىػ/490في جمادم الثاني/ مايس مف عاـ   

كاالمراء الصميبييف تعيد فييا االمبراطكر البيزنطي بانو يحمؿ الصميب كيتكلى قيادة الحممة الصميبية مخترقا بيا آسيا 
ككافة المؤف التي تساعدىـ الصغرل كما تعيد ايضا باف يضمف ليـ سالمة العبكر في اراضية كاف يمدىـ باالمكاؿ كالخيكؿ 

عمى التصدم لمسالجقة كبالمقابؿ فاالمراء االربعة تعيدكا لالمبراطكر اف يعيدكا اليو اراضيو التي سمختيا القكات السمجكقية 
 (82)بعد تخميصيا مف ايدييـ

الثاني مف عاـ تابعت القكات الصميبية مسيرىا صكب مدينة نيقيتو عاصمة االتراؾ السالجقة فقد كصمكىا في جمادم 
ـ كضربكا حكليا حصار قكيا فقد احسف الصميبيكف اختيار الكقت لتكجيو ضربتيـ الى مدينة نيقيتو حيث كاف 1097ىػ/490

زعيميا قمج ارسالف غائبا عنيا يدافع عف حدكده الشرقية ضد غارات الدانشمند جبرائيؿ الذم اعتدل عمى مدينة ممطية 
يمقى باالن لمخطر القادـ مف الغرب خاصة كانو قد اكقع اليزيمة الساحقة باتباع بطرس  فاستغاث بو سكاف نيقيتو لكنو لـ

الناسؾ مف قبؿ عاد قمج ارسالف ببعض قكاتو الذيف قاتمكا الصميبييف لكف االخيريف طمبكا النجدة مف االمبراطكر البيزنطي 
مج ارسالف لينتظر كصكؿ باقي جيشو لكف اىؿ الذم امدىـ بقكات بيزنطية كبعد عدت مناكشات مع قكات ريمكند انحسب ق

المدينة راسمكا االمبراطكر البيزنطي كحممت سفارتيـ اليو اليدايا كابدكا استعدادىـ لتسميمة المدينة اف ىك آمف ليـ السالمة 
ظمت سنكات كاالماف فاستجاب االمبراطكر لدعكتيـ فدخؿ نيقية كحقف دماء اىميا كىكذا استعاد البيزنطيكف نيقية بعد اف 

 .(83)بايدم السالجقة
ـ كقد 1097ىػ/490كاصمت القكات الصميبية زحفيا بعد سقكط نيقية فكصمكا الى ضكراليـك في شعباف/ تمكز مف عاـ 

صحبت القكات الصميبية قكة بيزنطية صغيرة يقكدىا القائد تاتيككس اما قمج ارسالف فقد اضطر الى عقد معاىدة مع 
القكات الصميبية بقيادة بكىيمكند بعد اف جاءىا المدد مف مف جماعة الصميبييف القكات التركية الدانشمند كىكذا كاجيت 

فاستطاعت القكات الصميبية القضاء عمى القكات السمجكقية في معركة ضكر اليـك اذ عدت ىذه المعركة مف ، المتحالفة
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كاسترداد البيزنطيكف لمجزء الغربي مف شبة جزيرة المعارؾ الفاصمة في التاريخ الف فييا تـ القضاء عمى قكة السالجقة 
 (.84)االناضكؿ

عمى الرغـ اف في معركة ضكراليـك قد تكبد منيا الصميبيكف الخسائر الكثيرة في االركاح اال اف النصر كاف حافزا     
القكة نحك فريجيا كمشجعا ليـ عمى االستمرار فقد كاصؿ الجيش الصمبيي تكغمكه في داخؿ آسيا الصغرل شقكا طريقيـ ب

ككبادككيا فالتقى الصميبيكف بجيش السالجقة بقيادة االمير حسف امير كبادككيا كالدانشمند حينيا دارت معركة سريعة قادىا 
بكىيمكند النكرماندم بميارة اذ انتيت ىذه المعركة بفرار السالجقة فاستطاع الكسيكس اتنزاع ازمير كافيزكس كسرديس 

 .(85)ييف آسيا الصغرل الغربية كشؤاطياكبذلؾ استرد البيزنط
كصمت القكات الصميبية الى مشارؼ بالد الشاـ كىنا ظيرت االطماع الشخصية لالمراء الصميبييف فقد انقسمت الحممة   

في كجيتيا الى االراضي المقدسة الى فرؽ شرقا بقيادة بمدكيف دم بكرج كتنكرد الذم استطاع االستيالء كؿ مدينة الرىا فقد 
دعاه سكانيا االمف الى دخكليا كاف يقيـ اكلى الركائز المسيحية ىنالؾ فقد كاف بمديف اسرع االمراء الصميبيكف الى تحقيؽ 
اىدافو الشخصية كمف ثـ اصبح مكضع حسد مف بقية االمراء كىكذا تشكمت اكؿ امارة صميبية مف الشرؽ في عاـ 

عاصمة سكرية  (87)ه جنكبا حتى كصؿ الى مدينة انطاكيابينما تابع الجيش الصميبي مسير  .(86)ـ 1098ق/491
 (.88)الجنكبية

 موقف الدولة الفاطمية من الحروب الصميبية رابعا:
 موقعها من حصار مدينة انطاكيا وسقوطها أ.

ـ عمى يد سميماف بف 1084ىػ/448ظمت انطاكيا ضمف امالؾ الدكلة البيزنطية الى اف استكلى عمييا السالجقة عاـ     
قتممش كتكلى حكميا ياغي سياف مف قبؿ السالجقة فعندما عمـ بالزحؼ الصميبي عمى المدينة بادر الى تحصينيا كادخار 
االقكات فييا فضال عف قيامو باخراج النصارل مف المدينة حتى اليككف ىنالؾ أم نكع مف التعاكف بينيـ كبيف الصميبييف 

 (.89)تى انظر ما يككف منا كمف الفرنج..."فقد قاؿ لمنصارل:" انطاكيا لكـ تيبكىا لي ح
ـ اظير خالليا حاكـ المدينة ياغي سياف كمف معو 1097ىػ/ 491حاصر الصميبيكف انطاكيا لمدة تسعة اشير مف عاـ   

الشجاعة الفائقة كتحممكا الحصار المفركض عمييـ كقد كبدكا الصميبيكف خسائر كثيرة خاصة كاف االخريف كانكا يعانكف مف 
كاضح في االقكات كانتشار المجاعة كمرض الطاعكف بيف صفكفيـ فاضطر قسـ منيـ لمعكدة الى بالدىـ ككليـ  نقص

  (.90)النجار كبطرس الناسؾ
اما مف بقي منيـ فكانكا ياممكف في كصكؿ االمدادت الييـ كفعال امدتيـ جنكه باسطكؿ محمال باالمدادات عف طريؽ    

 (.90)ارىـ النطاكياميناء السكيدية كي يكاصمكا حص
تكالت استغاثات اىؿ انطاكيا المحاصريف مف قبؿ الغزاة الى امراء المسمميف يدعكنيـ لممبادرة لنجدتيـ فقد ارسؿ ياغي سياف 
ابنو الى صاحب حمب رضكاف يحثو عمى طمب المساعدة مف القكل االسالمية المجاكرة النقاد انطاكيا فاعد رضكاف جيشا 

كقد كانت  (92)تؽ كامير حماة فضال عف قكات مف حمص كاالراتقة تجمعت ىذه القكل في حاـرضـ فيو سقماف بف ار 
خطتيـ تقضي باف تقـك ىذه القكل بمياجمة الصميبييف فيككف االخيريف بيف المطرقة كالسنداف مف جية قكات ياغي سياف 

ف سكاف تمؾ النكاحي استطاعكا اخبار كمف جية اخرل القكات االسالمية التي تجمعت في حاـر غير اف بعض النصارل م
ـ انتيت بفرار حامية حاـر كبالتالي 1098ىػ/491الصميبيكف بذلؾ فاشتبؾ الطرفاف في شير ربيع االكؿ/ شباط مف عاـ 
كانت ىنالؾ قكة اسالمية اخرل عمى راسيا  (93)استيالء الصميبيكف عمى مدينة حاـر فضال عف قكة حاـر التي ابيدت

استطاعت  (94)كمعو طغتكيف اتابؾ دمشؽ كجناح بف مالعب امير حمص فقد عسكرت قرب شيزر صاحب دمشؽ دقاؽ
 .(95)ـ1098ىػ/491ىذه القكة اف تحقؽ انتصاران عمى الصميبييف عندما تقابمت معيـ في نياية شكاؿ/ايمكؿ مف عاـ 

ؿ نداءا الى بركياركؽ سمطاف سالجقة ادرؾ ياغي سياف عدـ جدكل محاكلة تمؾ القكل االسالمية مف انقاذ انطاكيا فارس  
الرـك كالى اتابؾ المكصؿ كاربكغا الذم لبى النداء كجيز جيشا كبيرا اجتمع معو ممؾ دمشؽ دقاؽ بف تتش كطغتكيف اتابؾ 
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كسكماف بف ارتؽ كصاحب سنجار ارسالف تاش كغيرىـ مف االمراء لكف الصميبييف قد سمعكا بذلؾ الجيش فقرركا احكاـ 
ـ العديد مف السفف  تحمؿ المؤف 1099ىػ/491طاكيا سيما كقد كصمت الييـ في ربيع الثاني/آذار مف عاـ حصارىـ الن

 (.96)كاالسمحة الى جانب عدد كبير مف الحجاج
كرغـ ما ابده المسممكف المحاصركف في انطاكيا مف الشجاعة كالحـز اال اف الخيانة قد لعبت دكرىا في سقكط المدينة     

بييف فقد قاـ رجؿ ارمني االصؿ يدعى نيركز كالذم ياغي سياف قد عيد اليو ياغي سياف بحراسة احد ابراج بايدم الصمي
المدينة مف الجية الجنكبية بمراسمة بكىيمكند سران عمى اف يسمـ ليـ انطاكيا مقابؿ ماالن كاقطاعا كىكذا استطاع الصميبيكف 

كثيرة مف المسمميف كقتؿ ياغي سياف عمى يد احد االرمف كارسؿ رأسو الى دخكؿ المدينة مف ىذا البرج فنيبكا كقتمكا اعداد 
 .(97)بكىيمكند

اما الزحؼ المسمـ بقيادة كاربكغا حاكؿ اقتحاـ انطاكيا عف طريؽ قمعتيا التي لـ تزؿ بايدم المسمميف كساعدىـ شمس     
الحصار عمييـ الذم استمر لمدة ثالثة اسابيع حتى الدكلة بف ياغي سياف فمجكا الى تجكيع الصميبييف داخؿ انطاكيا باحكاـ 

ساءت احكاليـ فطمبا العكف مف االمبراطكر البيزنطي الكسيكس كلكنو تكجو الييـ اخيرا كىك في الطريؽ قد اخبر باف 
نطاكيا السالجقة قد استكلكا عمى المدينة فقرر العكدة الى بالده لمحفاظ عمى جيشو كبالده الذم ىي اىـ بكثير مف سالمة ا

كىكذا فقد الصميبيكف داخؿ انطاكيا كؿ امؿ بالخالص كقرركا الخركج مف انطاكيا لمالقاة القكات االسالمية  (98)كالصميبييف
ـ لمالقاة قكات المسمميف لكف ككبكغا قد ارتكب 1099ىػ/491فقد امر بكىيمكند قكاتو بالخركج في رمضاف/ تمكز مف عاـ 

ف الذيف معو كالقاضي بالكقكؼ عمى باب انطاكيا كقتؿ كؿ مف يخرج مف الصميبييف اما خطا جسيما اذ خالؼ رآم المسممي
كاربكغا فقد قاؿ ليـ التفعمكا اميمكىـ حتى يتكامؿ خركجيـ فتقتميـ جميعا كىكذا اضاع كاربكغا فرصة القضاء عمى 

 (.99)الصميبييف فعندما تكاثر عددىـ انزلكا اليزيمة بالمسمميف
يا كامتمكيا الصميبيكف كاستطاعكا اف يقيمكا امارة صميبية اخرل بعد امارة الرىا كذلؾ في شير ذم كىكذا سقطت انطاك
 (.100)1098ىػ/491القعدة / ايمكؿ مف عاـ 

اما عف مكقؼ الدكلة الفاطمية مف حصار مدينة انطاكيا كسقكطيا بيد الصميبييف فقد ذكر المؤرخكف اف الخالفة 
ـ فقد كاف صاحب السمطة 1098ىػ/491الحركة الصميبية عند كصميـ الى اطراؼ الشاـ عاـ  الفاطمية لـ تكف تدرؾ طبيعة

الفعمية في مصر كقتذاؾ ىك الكزير االفضؿ بف بدر الجمالي فاالفضؿ لـ يدرؾ حقيقة ىذه الحركة فقد اعتقد اف جيكش 
ر شككة السالجقة اعداء الدكلة الفاطمية الصميبييف جاءت الى بالد الشاـ لمساعدة كمساندة االمبراطكرية البيزنطية لكس

االلداء لذا فارادكا انتياز الفرصة كعقد تحالفا مع الصميبييف حيث تككف انطاكيا لمصميبييف كاف تككف باقي مدف الشاـ مف 
 (.101)نصيب الفاطمييف

ة اياـ صحكتيا في القرف ربما استند الكزير االفضؿ في تفكيرة ىذا الى بعض السكابؽ التاريخية الف الدكلة البيزنطي
الرابع اليجرم/ العاشر الميالدم لـ تتعد امالكيا في بالد الشاـ مدينة انطاكيا فظف االفضؿ اف اكلئؾ الصميبييف انما اتكا 
في نياية القرف الخامس اليجرم/ الحادم عشر الميالدم ليفعمكا في بالد الشاـ مثمما فعؿ االمبراطكر نقفكر فكقاس 

 (.102)نا الشمشيؽ في القرف الرابع اليجرم/العاشر الميالدمكاالمبراطكر ح
يذكر كليـ الصكرم اف االفضؿ قد ارسؿ سفارة الى الصميبييف كىـ يحاصركف انطاكيا يعرض عمييـ عقد تحالؼ 

يتـ ـ باف يتـ التعاكف بينيما لمقضاء عمى السالجقة عمى اف 1098ىػ/491بينيما ككاف ذلؾ في ربيع االكؿ/شباط مف عاـ 
تقسيـ الغنيمة بعد ذلؾ بينيما بحيث يككف القسـ الشمالي )سكريا( مف الشاـ لمصميبييف في حيف يحتفظ الفاطمييف بالقسـ 
الجنكبي )فمسطيف( كقد بينت السفارة الفاطمية اف الفاطمييف عمى استعداد تاـ لمساعدتيـ بتقديـ الجند كالذخيرة كما اف 

بييف فرحة خميفة مصر المستعمي باهلل عندما كصمت اليو االخبار بسقكط نيقية كىزيمة فمج السفارة الفاطمية نقمت الى الصمي
لقد قكبمت ىذه السفارة الفاطمية مف الصميبييف بالحفاكة كالتبجيؿ  (103)ارسالف كاثمج صدرة قياـ الصميبيكف بحصار انطاكيا

مبراطكر البيزنطي الكسيكس ككمنيف الذم نصحيـ في كتشير بعض المراجع الى اف الصميبييف كانكا قد اخذكا بنصيحة اال
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اثناء كصكليـ الى القسطنطينية اف يحاكلكا محالفة الفاطمييف في مصر كالتقرب الييـ كذلؾ لعممو بالعالقة العدائية بيف 
 (104)الفاطمييف كالسالجقة كتشير  ىذه المراجع الى قياـ الصميبييف بارساؿ مف نيقية سفارة الى مصر

رض الفاطمي يدؿ داللة اكيدة عمى عدـ ادراؾ االفضؿ لحقيقة الحركة الصميبية كالتي كاف مف اىـ اىدافيا اف الع
استعادة بيت المقدس كاالراضي المقدسة مف ايدم السالجقة اما الصميبيكف الذيف كانكا يعانكف مف كضع عسكرم سيء 

لكقت مف اجؿ كصكؿ االمدادات الييـ ىذه مف ناحية كمف فانيـ تصرفكا ازاء ىذه السفارة بكؿ حيطة كحذر كحاكلكا كسب ا
ناحية اخرل عمؿ الفاطميكف عمى التزاميـ مكقؼ الحياد في ىذه الفترة حتى ينيي الصميبيكف صراعيـ مع السالجقة حكؿ 

 (.105)انطاكيا
ا سفارة صميبية صغيرة عند انتياء فترة الضيافة التي استمرت لعدة اسابيع عادت السفارة الفاطمية الى القاىرة كمعي

 (.106)الستكماؿ المفاكضات
 (.107)لكف ىذه المفاكضات لـ تاتي باية نتيجة تحقؽ لالفضؿ ما كاف يسعى اليو مف اقتساـ  الشاـ كفمسطيف فيما بينيما

يتضح مما تقدـ كانت ليذه السفارة  ليا جكانب سيئة عمى الجانب الفاطمي اىميا ادراؾ الصميبييف لمدل الفرقة 
المذىبية السائدة في العالـ االسالمي آنذاؾ اما بالنسبة لمصميبييف فكانت لتمؾ السفارة آثارىا االيجابية عمييـ فقد اكتسبكا 
كضعا سياسيان معترفان بو في العالـ االسالمي كىكذا اخذ الصميبيكف يمعبكف دكرىـ في ميارة فائقة فمـ يكتفكا ببث شعكر 

كاعطائيـ صكرة غير حقيقية عف مشركعاتيـ في بالد الشاـ كانما حاكلكا ايضا اف يسدلكا  الطمانينة في نفكس الفاطمييف
غشاكة عمى ابصار سالجقة دمشؽ فأرسمكا الييـ يطمأنكىـ الى انيـ ال يطمعكف اال في استرداد االماكف كالبمداف التي كانت 

 (.108)تابعة لمبيزنطييف في الماضي القريب ام الرىا كانطاكيا كالالذقية
لذا عـز االفضؿ اف اليضيع الكقت كاف يستغؿ فرصة انشغاؿ السالجقة في حربيـ مع الصميبييف فخرج بنفسو في 

ـ عمى راس جيكشو الى بيت المقدس كضرب حكلو الحصار لمدة اربعيف يكما 1098ىػ/491شير شعباف/تمكز مف عاـ 
 (.109)كاخيرا استطاع استرداده مف سكماف االرتقي كاخيو ايمغازم

ـ اال ككانت حدكد 1098ىػ/491كبذلؾ عادة سيادة الدكلة الفاطمية مرة اخرل عمى كؿ فمسطيف بحيث لـ ينتو عاـ 
 (.110)الدكلة الفاطمية قد امتدت حتى نير الكمب شماال كمجرل نير االردف شرقا

 ب.موقفها من الزحف عمى بيت المقدس وسقوطه:
/ تشريف الثاني مف يعد سقكط انطاكيا بيد الصميبييف تحركت ا لقكات الصميبية بقيادة ريمكند في الرابع عشر مف المحـر

الذم قاـك اىميا مقاكمة شديدة فقد ظمكا صامديف امميف كصكؿ النجدة مف امير  (111)ـ الى معرة النعماف1098ىػ/492عاـ 
مت حممة صميبية بقيادة حمب رضكاف كمف امير حمص جناح الدكلة لكف االمكر لـ تجرم بما تشتيي االنفس فقد كص
 (.112)بكىيمكند لمعاكنة ريمكند في حصاره لممعرة كاخيرا نجحكا في امتالكيا  بعد اف قتمكا خمقان كثيرا منيـ

كفي تمؾ  1099ىػ/492حيث كصميا في ربيع االكؿ/كانكف الثاني  (113)بعدىا اتجو ريمكند مع قكاتو الى كفرطاب
كتنكرد. بدات اتصاالت بينيـ كبيف امراء المسمميف بالشاـ الذيف انتيزكا فرصة انحالؿ المنطقة لحؽ بيـ ركبرت النكرماندم 

السالجقة فيذكر سعيد عبد الفتاح عاشكر اف االسر المحمية بشماؿ الشاـ قد عميا الفرح لما حدث لمسالجقة كاظيرت 
د سمؾ بنى منفذ في شيزر ككذلؾ بنك امير حماة عمؿ عمى مساعدتيـ كقفنجد  استعدادتيا لعقد اتفاقيات مع الصميبييف

عمار في طرابمس كصاحب صكر نفس مسمؾ صاحب حماة فقد كاف لحيادىـ امرا ميما لمصميبييف حتى يضمنكا سالمة 
 (.114)زحفيـ جنكبا صكب القدس

يتضح مما تقدـ اف الخكؼ قد سيطر عمى اكلئؾ الذيف عقدكا اتفاقيات مع الصميبييف بعد سماعيـ االنباء عف 
نتصاراتيـ التي حققكىا في شماؿ الشاـ كما ارتكبكه مف مجاز في انطاكيا كما اشيع عنيـ انيـ ياكمكف لحـك البشر كبالتالي ا

استفاد الصميبيكف مف ذلؾ اذ لـ يجدكا صعكبة في زحفيـ الى بيت المقدس فضال عف انقساـ المسمميف كالتنازع فيما بينيـ 
.انو عظـ خكؼ المسمميف منيـ كبمغت القمكب الحناجر كايقنكا باستيالء الفرنج عمى لذا نرل ابف االثير يقكؿ في ذلؾ:".
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سائر الشاـ لعدـ التسامح لو كالمانع عنو فشرع اصحاب البالد االسالمية بالشاـ في اليدنة معيـ فأمتنع االفرنج مف االجابة 
عمى اثنيف كثالثيف الؼ دينار كغيرىا مف االعمى قطيعة ياخذكنيا الى مدة يسيرة فصالحيـ الممؾ رضكاف صاحب حمب 

الخيكؿ كالثياب كصالحيـ صاحب صكر عمى سبعة االؼ دينار كصالحيـ ابف منقذ صاحب شيزر عمى اربعة االؼ دينار 
 (.115)كصالحيـ عمى الكردم صاحب حماة عمى الفي دينار...."

 1099ىػ/492في ربيع االكؿ/كانكف الثاني ( 116استأنفت القكات الصميبية زحفيا نحك بيت المقدس فمركا بمصياؼ)
حيث فرح الصميبيكف بما  (118)كمنيا الى سيؿ البقاع (117)فخرج اميرىا العربي كعقد معيـ اتفاقية ثـ اتجيكا الى بعريف

 (.119)صادفكه مف خيرات كفيرة

الييـ الصميبيكف فاتجة سكاف تمؾ المنطقة الى حض االكراد الذم يقع كسط سيؿ البقاع لالحتماء بو فاتجو 
ـ ثـ اتجيت القكات نحك عرقة كىي مدينة صغيرة 1098ىػ/492كحاصركىـ حتى سقط الحصف في ايدييـ في ربيع االكؿ

تتبع امارة طرابمس فاسرع صاحبيا ابك فخر الممؾ بف عمار بارساؿ رسمة لعقد اتفاقية مع الصميبييف ممثمة بريمكند فقد تعيد 
سالمة مدينتو لكف بعض القادة الصميبييف اشاركا عمى ريمكند بمياجمة عرقة كنكع مف  ابف عمار بدفع االمكاؿ لضماف

 (.120)الضغط عمى امير طرابمس لزيادة الجزية التي تعيد بدفعيا لمصميبييف

التابعة لكالية طرابمس  (121)كىكذا استمر الجيش بمحاصرة عرفة في حيف اتجو فريؽ اخر منيـ لحصار انطرسكس
 ـ.1099ىػ/492ربيع االكؿ/كانكف الثاني فممككىا في 

كاليزاؿ الصميبيكف محاصركف لعرقة فقد استمر الحصار عمييا لمدة اربعة اشير كحاصرت قكة صميبية في نفس 
كىي ايضا تابعو لطرابمس لكف الحصار انتيى بعدىا عقد اتفاؽ مع كالي المدينة يدفع بمقتضاىا  (122)الكقت مدينة جبمو
ف عادت ىذه القكة الصميبية بعد عقد االتفاقات مع امراء المسمميف لمساعدة اخكانيـ المحاصريف بعرفو لكنيا الجزية لمصميبيي

 (.123)قد استعصبت عمييـ بسبب بأس اىميا لذا قرر الصميبيكف تركيا كالتكجو الى بيت المقدس
دؼ االساسي لمصميبييف كانيـ لف كىنا ادرؾ الفاطميكف كسطعت شمس الحقيقة اماـ اعينيـ باف بيت المقدس ىك الي

يقفكا عند حد االستيالء عمى انطاكيا كغيرىا مف المراكز في شماؿ الشاـ انما اخذكا يتكغمكف في جنكب الشاـ صكب 
فمسطيف عندئذ ارسؿ الفاطميكف الى االمبراطكر البيزنطي الكسيكس ككمنيف يسألكنو عما اذا كانت تمؾ الحركة تعمؿ 

 (.124)اطكر كانكر معرفتو اك ارتباطو بيالحسابو قنصؿ االمبر 
لذا قاـ االفضؿ بارساؿ سفارة الى الصميبييف كصمتيـ قرب طرابمس تحمؿ اليدايا النفيسة كاالمكاؿ الكثيرة لكؿ كاحد 
مف زعمائيـ كقد عرضت السفارة مشركعان عمى الصميبييف يتضمف عدكؿ الصميبييف عف محاكلة شؽ طريقيـ الى االراضي 

ة كيحتفظ الصميبيكف باالراضي التي امتمككىا بالفعؿ عمى اف يترككا جنكب فمسطيف كبيت المقدس لمفاطمييف كاف الفاطمي
يسمح لالخيريف بؿ كتقدـ القكات الفاطمية كؿ سبؿ االماف ليـ لزياره االماكف المقدسة كاداء طقكسيـ الدينية بشرط اف اليزيد 

 (.125)اج كاف التتعدل مدة اقامتيـ عف شير كاليدخمكىا مسمحيفعددىـ في كؿ زيارة عف مائتي اك ثمثمائة ح
رفض الصميبيكف العرض الفاطمي اعتدادا منيـ بقكتيـ اذا اعتبره اىانة ليـ كانيـ عزمكا عمى تحقيؽ الشعار الذم 

اء الدكلة جمعكا بسببو ىذه الجمكع اليائمة كىك تحرير القبر المقدس كتخميصو مف ايدم المسمميف بؿ كطمبكا مف سفر 
 (.126)الفاطمية مغادرة المعسكر الصميبيف بعدما ابمغكىـ اف الجيش الصميبي سيتكجو الى القدس بكامؿ اسمحتو

يتضح مما تقدـ اف الجيش الصميبي قد غير مف سياستو بعد اف حقؽ االنتصارات في انطاكيا فينا نرل كيؼ اف الصميبييف 
ا ماطمكا  في العرض االكؿ الذم قدمتو الدكلة الفاطمية الييـ عندما كانكا قد رفضكا عرض الدكلة الفاطمية بسرعة بينم

محاصريف النطاكيا اذ استمرت المفاكضات بيف الطرفيف لمدة عاـ تقريبا كاف ىدفيـ تجنب اثارة عداء الفاطمييف قبؿ 
 الحصكؿ عمى انطاكيا.

الطرفيف مف اجؿ بيت المقدس. اذف كاف عمى اف رفض الصميبييف لمعرض الفاطمي معناة بداية الصداـ المسمح بيف 
االفضؿ كىك رجؿ ماىر في مياديف السياسة كاالدارة اف يككف ايضا قديرا في ميداف الحرب كاف يتخذ كافة االستعدادات 
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الالزمة ليحكؿ دكف تقدـ الصميبييف الى بيت المقدس لكنو لـ يفعؿ ذلؾ فبعد اف استعاد الفاطميكف امالكيـ المكجكدة في 
بالد الشاـ مف ايدم السالجقة لـ يترككا فييا قكات كافية لتدعيـ نفكذىـ كالمحافظة عمى مكاسبيـ في تمؾ الجيات كذلؾ 
باستثناء حامية بيت المقدس مف ناحية كبعض المراكز الساحمية التي ظؿ االسطكؿ الفاطمي قادرا عمى امدادىا بالرجاؿ 

جية اخرل فقد انشغؿ االفضؿ باالحداث الداخمية التي كانت تعصؼ  ىذه مف جية كمف (127)كالزاد مف ناحية اخرل
بالخالفة الفاطمية كالمتمثمة باقصاء نزار بف الخميفة المستنصر باهلل عف الحكـ كتكليو اخيو االصغر المستعمي بدال عنو 

 كقياـ نزار كبمساندة  اىؿ االسكندرية بالثكرة عمى االفضؿ كالخميفة الجديد.
اف ىذة االضطرابات التي كاجيت االفضؿ لـ تنتيي اال بعد اف دخؿ  (.128)ستطاع قتؿ نزار كاعكانولكف االفضؿ ا

 .(129)الصميبيكف بيت المقدس
يقكؿ ابف تغرم بردم في ىذا الصدد:"...كلـ ينيض االفضؿ باخراج عساكر مصر كيتعجب فيقكؿ كما ادرم ما كاف 

 .(130)رجاؿ"السبب في عدـ اخراجو مع قدرتو عمى الماؿ كال
كاصمت القكات الصميبية زحفيا نحك طرابمس فطمب اميرىا االماف منيـ بعدما دفع مبمغان مف الماؿ كعدد مف الجياد 

ـ ثـ 1099ىػ/492كالدكاب كامدىـ باألدالء الرشادىـ الى الحدكد الفاطمية عمى نير الكمب في رجب/مايس مف عاـ 
تقديـ اليدايا كاالمكاؿ لمصميبييف كسمحكا ليـ باجتياز اراضييـ بشرط اال ينزلكا  اتجيت القكات الى بيركت فبادر سكانيا الى

بيـ الضرر كقدمكا ليـ االدالء ايضا كصمت القكات الصميبية الى صيدا فياجمتيا رجاؿ الحامية ىنالؾ مما اضطرىـ الى 
ـ ليـ االمكاؿ كاليدايا ثـ ساركا الى فاحتذل حاكميا حذك امير بيركت مف قبؿ فقد (131)التحرؾ بسرعة فساركا الى عكا

فكجدكا اف اىميا قد ىجركىا  (134)كتابعكا مسيرىـ الى الرممة (133)ممتزميف طريؽ الساحؿ حتى كصؿ الى قيسارية (132)حيفا
كفي الرممة عقدكا مجمسا يناقشكف فيو مشاكؿ ىامة اىميا خطة اليجـك عمى بيت المقدس فقد رال بعض  (135)فدخمكىا
اء تأجيؿ الزحؼ الى فصؿ الصيؼ كرال اخركف مياجمة العدك الحقيقي في مصر كفريؽ ثالث رال ضركرة الزحؼ الزعم

 (.136)مباشرة عمى بيت المقدس كاالستقرار كالتحصف بو كمنو يبدا التكسع نحك اراضي الدكلة العربية االسالمية
ـ ككجدكا اف طكؿ مدة 1099ىػ/492مف عاـكصمت القكات الصميبية الى اسكار بيت المقدس في شعباف/ حزيراف 

الحصار ليس في صالحيـ اذ كانكا يعانكف مف نقص في المؤف كالماء الى جانب حرارة الجك لذا قرركا اقتحاـ اسكار المدينة 
 ـ.1099ىػ/494كالتكغؿ الى داخميا بعد حصار ليا داـ اربعيف يكما فقد دخمكىا في شير رمضاف/تمكز مف عاـ 

قكات الغارية مذبحة مركعة في المدينة فقد قتمكا في المسجد االقصى عمى ما يزيد عف سبعيف الفا منيـ احدثت تمؾ ال
يقكؿ  (137)جماعة كثيرة مف المسمميف كعممائيـ كعبادىـ كزىادىـ كممف فارقكا االكطاف كجاءكا الى ذلؾ المكضع الشريؼ

اسبكعا يقتمكف فيو المسمميف كقتمكا في المسجد االقصى ما يزيد ابي العبرم كىك مؤرخ غير مسمـ:"...كلبث الفرنج في البمد 
 (.138)عمى سبعيف الفا..."

اما ابف تغرم بردم فاشار الى ذلؾ قائال:))...كىرب الناس الى الصخرة كاالقصى كاجتمعكا بيا فيجمكا عمييـ كقتمكا 
 (.139)الشيكخ كالعجائز كسبكا النساء...((

ؿ الصميبييف لـ يكف بالعمؿ السيؿ فقد كاجيكا مقاكمة شديدة مف قبؿ كالي الفاطمييف اف احتالؿ بيت المقدس مف قب
عمى بيت المقدس افتخار الدكلة كالحاشية التي كانت معو فقد اشار المؤرخكف الى قياـ ىذا الكالي بالدفاع عف مدينة بيت 

ير المؤف الكافية لحاميتو المكجكدة كالى سكاف المقدس بالقكات التي كانت بيف يديو مف العرب كالسكداف فقد حرص عمى تكف
المدينة ما يكفييـ اذا طاؿ امد الحصار كما قاـ بافساد مياة االبار كالينابيع التى بخارج المدينة حتى اليستفاد الصميبيكف 

ف اىتمامو منيا كما عمؿ عمى اخفاء االبؿ كالمكاشي كالمحاصيؿ ككافة المكاد الغذائية في الكيكؼ كالمغارات فضال ع
بتدعيـ االبراج كتقكية التحصينات كالتاكد مف سالمة االسكار كما قاـ باخراج كافة النصارل مف المدينة المقدسة كانزليـ 
بظاىرىا خكفا مف الخيانة كما عمؿ عمى حفر خندؽ حكؿ اسكار المدينة كفي نفس الكقت ارسؿ الى مصر يطمب النجدة 

 (.140)العاجمة
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يا لدفع الخطر عف المدينة المقدسة فسقطت بايدم الغزاة بعدما قاـك كالييا الفاطمي كسكانيا اشد لكف ذلؾ لـ يكف كاف
مقاكمة اذىمت الصميبيكف اف ىذا الكالي كطائفة مف جندة قد نجكا مف كحشية الصميبييف بعدما احتمكا بمحراب داكد حيث 

 (.141)بذؿ ليـ الفرنج االماف كسمحكا ليـ بالخركج الى عسقالف
استقرت االمارة الصميبية الناشئة في بيت المقدس كاصبحت الخطة التالية اماميا ىي االستيالء عمى بقية مدف 
فمسطيف خاصة الساحمية منيا كذلؾ لكي يحصؿ الصميبيكف عمى نكعا مف االتصاؿ المباشر بكطنيـ االـ في غرب اكربا 

 (.142)كلتاميف احتياجاتيـ مف مؤف كمعدات تاتي الييـ مف ىنالؾ
اف سقكط بيت المقدس في ايدم الصميبييف لـ يعف استقرار االمكر نيائيا ليـ كرضاء الجبية االسالمية بيذا االمتياف 
فقد حممت الدكلة الفاطمية راية الجياد ضدىـ خاصة كاف االمالؾ التي استكلى عمييا الصميبيكف كانت امالكا فاطمية فقد 

المكر كاحسكا اف الدائرة اصبحت عمييـ بعد نجاح الصميبيكف في ىزيمة السالجقة فقد اثبتت احداث التاريخ سكء تقديرىـ ل
كصمت االخبار مف الشاـ الى مصر بسقكط بيت المقدس لذا فالخالفة الفاطمية  ال يمكف ليا اف تقؼ مكتكفة االيدم اماـ 

 (.143)ىذه االخبار
ت االمر لو كلخميفتو المستعمى باهلل تفرع لمقاء الصميبييف فبعد اف تمكف االفضؿ مف القضاء عمى نزار كاعكانو كاستتب

فضال عف ذلؾ جيز  (144)ـ حممة عسكرية بقيادتو لمتكجو الى بيت المقدس1099ىػ/492فقد اعد في رمضاف/تمكز مف عاـ
بنفسو الى  اسطكال ضخما قد حممو باالالت الحربية الالزمة لحصار بيت المقدس كحممة ايضا بالمكاد الغذائية كقد تكجو

كامرة بالتكجو الى السيؿ الساحمي لمتعرؼ  (146)عندىا سمع جكدفزم بذلؾ ارسؿ الى تانكرد الذم كاف بنابمس (145)عسقالف
عمى اخبار ىذه الحممة فستطاع االخير كىك في الرحمة اف يمقي القبض عمى بعض الكشافيف الفاطمييف كاستطاع اف 

ة مف حيث االعداد كاالسمحة كاالستعدادت الفاطمية لكنو ايضا حصؿ عمى يحصؿ منيـ عمى معمكمات عف ىذه الحمم
معمكمة في غاية الخطكرة اال كىي اف االفضؿ الينكم مياجمة بيت المقدس اال بعد كصكؿ االسطكؿ الفاطمي لكي يمده 

 (.147)بالمؤف الالزمة
ييف ينكر عمييـ ما اقترفكة مف اعماؿ يشير أيف االثير الى اف االفضؿ عندما كصؿ الى عسقالف ارسؿ الى الصميب

 (.148)كحشية كيتيددىـ
يتضح مما تقدـ اف االفضؿ عندما كصؿ الى عسقالف لـ يبدا باليجـك النو كاف يراكغ الى اف تصؿ اليو االمدادات 

ا ثمينا في فقد اضاع كقت (149)لكف ىذا الرجؿ لـ يكف رجال قديرا في امكر الحرب مثمما كاف في امكر السياسة كاالدارة
 (.150)انتظار كصكؿ االمدادات اليو مما اتاح لمصميبيف االستعداد لمقاءة كامتالكيـ زماـ االمكر

ىػ/  492حشده حكدفرل بناءا عمى المعمكمات التي زكدىا بو تانكر جيشا كبيرا قاده بنفسو في شير شكاؿ/اب مف عاـ 
ة كعدد مف النساء كالمرضى كبعض القساكسة الذم كانكا ـ مف بيت المقدس التي لـ يبؽ فييا اال حامية صغير 1099

 (.151)يقيمكف الصمكات كيطمبكف النصر لقكاتيـ

( ككاصمكا زحفيـ مباشرة الى سيؿ اسدكد الذم يقع بيف جكبية كعسقالف حيث بدكا 152احتشد الصميبيكف في بيتا)
قع اف الجيش الصميبي عمى مقربو منو فمـ تبدم ينظمكف صفكفيـ ثـ قرركا اليجـك عمى الجيش الفاطمي الذم لـ يكف يتك 

القكات الفاطمية اال مقاكمة ضعيفة جدا فقد كاف لعنصر المباغتو اثره في تشتت شمميا كعبثا حاكؿ االفضؿ اف يشد مف 
ازر جنده كلكف فرساف الصميبييف استطاعكا اف يخترقكا صفكؼ الجيش الفاطمي كاستطاع بعض قادتيـ كتانكرد كركبرت 

كرمندم مف الكصكؿ الى قمب الجيش الفاطمي حيث كصال الى الجانب الذم كاف يقاتؿ فيو االفضؿ كاستكلكا عمى الن
فتشتت الجيش الفاطمي كىرب االفضؿ مع مف بقي مف جيشو الى عسقالف كمنيا الى مصر كقد لجا بعض افراد  (153)لكائو

فيمؾ مف احتمى بو ثـ كاصمت القكات الصميبية  الجيش الفاطمي الى شجر الجميز فاحرؽ الصميبيكف بعض الشجر
 (.154)بمالحقة مف بقي مف الجيش الفاطمي فكقعت بيـ قتال كاسر مف بقي منيـ 
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مف الكاضح اف النصر المعنكم كاالدبي الذم حققو الصميبيكف في عسقالف فاؽ الكثير مف الغنائـ المادية التي 
يبة الفاطمييف في الشاـ فقنعكا في مصر يشاىدكف مدف فمسطيف كىي غنمكىا ذلؾ اف انتصارىـ في عسقالف قضى عمى ى

تتساقط كاحد تمك االخرل بيد الصميبييف كنتيجة لمضغط الصميبي المتكاصؿ عمى ارسكؼ فقدت ارسؿ اىميا سفارة عاجمو 
القكة في كميف نصبو  الى االفضؿ يطبمكف منو النجدة فارسؿ االخير الييـ قكة قكاميا ثمثمانة جندم لـ تمبث اف كقعت ىذه

ـ مما جعؿ اىؿ ارسكؼ يؤمنكف بعدـ جدكل الحماية الفاطمية 1100ىػ/493الصميبيكف ليا في جمادم االكؿ/اذار مف عاـ 
كانو ال مفر مف الدخكؿ في التبعية لمصميبييف فقد تـ االتفاؽ بينيـ كبيف جكدفرل عمى دفع الجزية كتسميمو مفاتيح المدينة 

عسقالف كقيسارية كعكا حذك ارسكؼ فعرضت عمى الصميبييف  دفع الجزية كالتي قد قدرت بنحك كقد حذت كؿ مف مف 
 (.155)خمسة االؼ بيزانت سنكيا مقابؿ اليدنة

عمى اف استكانة الفاطمييف كالجمكد الذم انتابيـ عقب سقكط بيت المقدس لـ يستمر طكيال فقد قاـ الكزير االفضؿ 
ـ بقيادة سعد الدكلة 1101ىػ /494اة الصميبييف االكلى كانت في رجب/مايس عاـ بارساؿ ثالث حمالت كبيرة لمالق

ىدفت ىذه الحممة استرداد بيت المقدس مستغمة غياب ممؾ بيت المقدس بمدكيف عندما  (156)الطكاشي احد مماليؾ االفضؿ
فاطمية سعد الطكاشي عندما عمـ بنبأ عمـ بنبأ كصكؿ تمؾ الحممة عاد مسرعان بقكاتو كاتجو الى الرممة لكف قائد الحممة ال

كصكؿ القكات الصميبية ارتد الى عسقالف امالن في كصكؿ االمدادات لو فقصى الجيش الفاطمي عدة اشير في عسقالف 
دكف أم عمؿ مجزم مما اعطى فرصة لمصميبيف لالستعداد ككضع الخطط العسكرية الالزمة لمكاجية الجيش اك القكة 

المدادت الى سعد الطكاشي مف مصر عممان اف ىذه االمدادات قد عمـ بيا بمدكيف االكؿ اذ كقعت كصمت ا (157)الفاطمية
ـ عمـ فييا اف ىنالؾ امدادات فاطمية جديدة جاءت الى سعد الطكاشي 1101ىػ/494رسالة بيده في ذم القعدة/اب مف عاـ 

 (.158)كانيـ مستعدكف لممسير الى بيت المقدس

اما القكات الصميبية فقد  (159)فاطمي احد عشر الفان مف الفرساف ككاحد كعشريف الؼ راجؿبمغت عدد قكات الجيش ال
تحرؾ سعد الدكلة بقكاتو ببطئ شديد حتى القى الصميبيكف بيف الرممة كيافا  (160)بمغ عددىا الؼ فارس كعشرة االؼ راجؿ

صميبية كقتؿ قائدىا بيرفكلد كما دحرت القكات كاف النصر حميؼ القكات الفاطمية فقد حصدت القكات الفاطمية القكات ال
لكف الجيش الفاطمي قد ارتكب خطا ادل الى قمب مكازيف القكل  (161)الفاطمية قكات الجميؿ التي جاءت لمعكنة الصميبييف

كغدا منيزما بعد اف كاف منتصرا فبعد اف اطمأنت القكات الفاطمية عمى النصر تحرؾ قمب الجيش الفاطمي عف مكضعو 
حثان عف الغنائـ فداىمتيـ قكات بمدكيف كبعد قتاؿ قصير كلكا االدبار كامتد الذعر الى ميمنتيـ ففركا ىاربيف فتابعتيـ القكات ب

الصميبية حتى اسكار عسقالف كبقي سعد الدكلة في نفر مف جنده فحمؿ الصميبيكف عميو فكبا بو فرسو فسقط عمى االرض 
الصميبيكف مف المسمميف عددا كبيرا بعدىا عاد بمدكيف الى بيت المقدس كىك محمؿ كمات كتـ النصر لمصميبييف كقد قتؿ 

 (.162)بالغنائـ كاالسالب
لـ يصبر االفضؿ عمى اليزيمة التي حمت بجيكشو عمى ايدم الصميبييف فامر باعداد حممة عسكرية كبيرة مف العرب 

ؼ المعالي ككاف ذلؾ في شعباف/مايس مف عاـ كالسكداف قد بمغ تعدادىا بعشريف الؼ راجؿ تحت قيادة كلده شر 
 (.163)ـ احتشد ىذا الجيش  في عسقالف ثـ اتخذ طريقة الى الرممة كسارمعة االسطكؿ في البحر1002ىػ/495

كاتجو الى الرممة حيث فكجئكا بالجيش  (164)اما ممؾ بيت المقدس بمدكيف فقد خرج في بيت المقدس كمعو خمسائة فارس
 (.165)مكضع يسمى بيازكر قرب الرممة الفاطمي امامو في

كبالتالي اصبح الرجكع متعذرا عمييـ فباشر الصميبيكف باليجـك عمى الجيش الفاطمي لكف االخيريف اطبقكا عمى 
الصميبييف فنيارت صفكؼ بمدكيف كلجأ ىك كمف بقي مف جندة الى حض صغير بالرممة فحاصرىـ الفاطميكف كلـ ينقذىـ 

ال حمكؿ الظالـ كعند الصباح ىاجـ الفاطميكف اسكار مدينة الرممة ككدسكا الكاحا مف الخشب حكؿ مف اليجـك المباشر ا
 (.166)البرج الذم لجا اليو بمدكيف فقامكا باشعاؿ النيراف فمف لـ يمت حرقان لـ يسمـ مف االسر
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و خرج منو كاتجو الى يافا كقد شار ابف االثير إلى اف بمدكيف قد القى بنفسو في الحشيش فمما ابتعد المسممكف عن
قائال:" لما ارل بمدكيف شدة االمر خاؼ القتؿ كاالسر القى نفسو في الحشيش كاختفى فيو فمما ابتعد المسممكف عنو خرج 
منو الى الرممة كنزؿ شرؼ المعالي عمى قصر بالرممة كبو سبعمائة مف اعياف الفرنج كفييـ الممؾ بمدكيف الذم استطاع 

 (167)لى يافا..."الخركج متخفيا ا

اما ابف القالنسي فيذكر اف بمدكيف اختفى في اجمة قصب كحيف تبع احرقت ىذه االجمة كلحقت النار ببعض جسده 
 (.168)كنجا منياا... 

اما كليـ الصكرم فيشير الى اف ىنالؾ رجؿ اعرابي كاف بمدكيف قد اظير لزكجتو المركة في اكؿ غارة قاـ بيا بعد 
بيت المقدس عمى بالد ما كراء نير االردف قاـ بتحذيره بضركرة ترؾ الحصف الف الفاطميكف سكؼ تكلية عرش مممكة 

يبدكف اليجـك عمى الحصف عند بزكخ الفجر فقد عمؿ ذلؾ االعرابي مف باب رد الجميؿ لمممؾ فيرب بمدكيف مع ثالثة مف 
 (.169)اتباعو كسائسو كبعض القكاد

عالي القتاؿ لمدة خمسة عشر يكما فيذكر ابف ميسر اف مجمكع ما قتمو كاصؿ الفاطميكف مع قائدىـ شرؼ الم
 (.170)الفاطميكف مف الصميبييف كاف بحدكد اربعمائة كارسؿ الى مصر بحدكد ثمثمائة اسير كقيؿ تسعمائة

جو اختمؼ اصحاب شرؼ المعالي فيما بينيـ أم الطرؽ يتكجيكف الييا التماـ النصر عمى الصميبييف فرل البعض التك 
الى بيت المقدس مباشرة المتالكو كرال اخركف التكجو الى يافا المتالكيا فبينما ىـ عمى ىذا االختالؼ كصمت لمصميبيف 
امدادات ضخمة عف طريؽ البحر فقد كصؿ اسطكؿ انكميزم مؤلؼ مف مائتي سفينة تقؿ االلؼ مف الحجاج االنكميز 

ىذا االسطكؿ فؾ الحصار المفركض مف قبؿ الفاطمييف عمى مدينة  كالفرنسييف كااللماف رسى عمى ميناء يافا فاستطاع
كما اف بمدكيف ممؾ بيت المقدس استنجد بتانكرد كبمدكيف دم بكرج امير الرىا يحثيما عمى ارساؿ نجدات برية  (171)يافا

ة البر الخسائر ففر الجيش فأجاباه الى ذلؾ فستطاعت تمؾ القكة البرية اف تكقع بالفاطمييف المحاصريف لمدينة يافا مف ناحي
 (.172)الفاطمي الى عسقالف كعاد شرؼ المعالي الى مصر

يتضح مما تقدـ اف الفاطمييف قد ضيعكا الفرصة السترداد بيت المقدس مف الغزاة الصميبييف باختالفيـ حكؿ الطرؽ 
لمرابطة في عسقالف اف تتكجة مباشرة التي يتكجيكف الييا التماـ النصر عمى الصميبييف فمك كانت كتيبة فاطمية كاحدة مف ا

 عقب معركة الرممة الستطاعت اف تسرد بيت المقدس.
يركم ابف االثير اف الكزير االفضؿ عندما سمع بيزيمة ابنو شرؼ المعالي قاـ بارساؿ حممتيف احداىما برية تالفت 

بيدؼ منازلة يافا  (173)ضي ابف قادكسمف اربعة االؼ فارس تحت قيادة المممكؾ تاج العجـ كاالخرل بحرية برئاسة القا
فنزؿ تاج العجـ عمى عسقالف يذكر سعيد عبد الفتاح عاشكر اف الشيء الذم كاف يفتقدة الفاطمييف عندئذ لـ يكف كثرة 
الرجاؿ كال العتاد انما كانكا يفتقدكف الى ركح التعاكف كالنظاـ كاحكاـ الخطط العسكرية فقد رفض تاج العجـ معاكنة ابف 

 (.174)كس مما ادل الى فشؿ التعاكف بطريقة فعالة بيف القكات البرية كاالسطكؿ رغـ كصكؿ االمدادات الييماقاد
فعندما عمـ االفضؿ بما كصمت اليو االمكر بيف تاج العجـ كالقاضي أبف قادكس امر بالقبض عمى تاج العجـ كارسؿ 

الفاطمية البرية بالشاـ لكف الصميبيف استطاعكا االنتصار عميو رجالن لقب بجماؿ الممؾ فكالة عسقالف كجعمو قائدا لمعساكر 
بعدما كصمت الييـ االمدادات مف اخكانيـ في كسط ىذه االزمة طمب االفضؿ مف صاحب دمشؽ شمس الممكؾ دقاؽ 

ىنالؾ  ( بينما يرل ابف القالنسي الى قيامو بأرساؿ االمدادات لكف175المساعدة  لكف االخير اعتذر عف ذلؾ كلـ يحضر)
اسباب منعتو مف الحضكر بنفسو قائال:))...كتب االفضؿ في استدعاء المعكنة عمى الجياد كنصره العباد كالبالد بانفاذ 

 .(176)العسكر الدمشقي فاجيب الى ذلؾ كعاقت عف مسيره اسباب حدثت كصكادؼ صدفت...((
 الخالؼ المذىبي.يتضح مما تقدـ مدل الخالؼ الذم كاف بيف حكاـ دمشؽ كحكاـ مصر بسبب 

اف ىذه االشباكات بيف الفاطمييف كالصميبييف كشفت عف حقيقة امر الدكلة الفاطمية كمدل انحالؿ اكضاعيا االمر 
الذم حمؿ الصميبيكف عمى اف يطمعكا في االستيالء عمى بقية الساحؿ الشامي كما بو مف مكانئ فاطمية مثؿ عسقالف 
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مفاطمييف فمك بقيت تمؾ المكانئ بايدىـ الستطاعكا طعف مممكة بيت المقدس عف كعكا كصكر كبيركت ككميا كانت تابعة ل
 (.177)طريؽ قطع الشرياف الذم يربطيا بالغرب االكربي

 جـ.موقفها من سقوط المدن الساحمية:
لـ الكاقع اف سقكط بعض المدف الساحمية في ايدم الصميبييف لـ يكف بسبب تياكف الفاطمييف الف الخالفة الفاطمية 

تالك جيدا في تكفير االمكاؿ كالمعدات كالرجاؿ كارساؿ الحمالت الى الشاـ كقد استطاعت بعض ىذه الحمالت الحاؽ 
 ـ.1103-1002ىػ/496-495اليزائـ بالصميبييف كخاصة ما حدث في عامي 

ة في ذلؾ الكقت كلكف نقكؿ اف سقكط تمؾ المدف الساحمية كانت بسبب التمزؽ الذم اصاب الدكؿ كاالمارات االسالمي
كانعداـ كجكد أم تعاكف اسالمي بؿ عمى العكس كجدت بعض االمارات االسالمية في الكجكد الصميبي محافظة عمى 
امالكيا كاستقالليتيا فضال عف سرعة كصكؿ االمدادت الجديدة لمصميبييف مف الغرب االكربي مف جية كمف المدف 

 (.178)االيطالية مف جية اخرل
االفضؿ فاف اليزائـ التي مني بيا جيشو لـ تثنيو عف مكاصمة جياده لمصميبييف كالعمؿ عمى استرداد اما عف الكزير 

بيت المقدس كالمدف كالثغكر التي استكلى عمييا الغراة في بالد الشاـ غير اف اعداد حممة جديدة سكؼ نستغرؽ مف 
جيشا كبيرا انفؽ عميو امكاالن جمة كاعطى ـ اف يجمع 1104ىػ/498االفضؿ كقتا طكيال كفعال استطاع في صيؼ عاـ 

كفي الكقت نفسو استعد االسطكؿ الفاطمي لمساندة الجيش مف ناحية البحر كقد استفاد  (179)القيادة البنة سناء الممؾ حسيف
الفاطميكف مف التجارب السابقة كعممكا عمى تناسي الخصكمة مع امراء دمشؽ فطمب االفضؿ المساعدة مف امير دمشؽ 

ـ فاستجاب طغتكيف لنداء الفاطمييف 1104ىػ/498ر الديف اتابؾ طغتكيف كالذم الت اليو السمطة بعد كفاة دقاؽ عاـ ظيي
النو اليستطيع الحضكر بنفسو النشغالة  (180)كارسؿ الييـ احد رجالو كيدعى اصبييد صباكر كمعو الؼ كثمثمائة فارس

 .(182)استصكب المسير الى المعسكر المصرم...(()قائال:)كقد اشارابف القالنسي الى ذلؾ  (181)بمحاصرة بصرل
ـ كقد انضمت الييا عساكر دمشؽ 1105ىػ/498كىكذا تحركت القكات الفاطمية ككصمت الى ظاىر عسقالف عاـ 

 (.183)كما تحرؾ االسطكؿ الفاطمي لمساندة الحممة البرية
حتى جيز جيشا قكامو خمسمائة فارس كالفيف مف ما اف عمـ بمدكيف االكؿ ممؾ بيت المقدس بالتحركات االسالمية 

المشاة فضال عف اعداد مف البدك كقد انضـ اليو االمير الدمشقي ارتاش بف تاج الدكلة الذم كاف يطالب بالحكـ الف 
طغتكيف اتابؾ اقصاه عنيا ككلى ابف اخي ارتاش كيدعى دقاؽ ككاف طفال حتى يبقى طغتكيف فارضا سيطرتو عمى دمشؽ 

 (.184)بارتاش الى المجكء الى بمدكيف يطمب منو المعكنة السترداد حكـ دمشؽ مما حدا
دارت معركة بيف القكات الفاطمية الدمشقية المشتركة كبيف الصميبييف عند الرممة في الرابع عشر في ذم الحجة/ اب 

النصر كاف لمصميبييف. فأنسحبت ـ كرغـ ما ابمتو القكات االسالمية مف بالء حسنا في القتاؿ اال اف 1105ىػ/498مف عاـ 
القكات الدمشقية كارتد الفاطميكف الى عسقالف بعد اف لحقت بيـ خسائر كثيرة كلقي  حاكـ عسقالف جماؿ الممؾ مصرعة 
ككقع في اسر الصميبييف القائداف السابقاف لعكا كارسكؼ. اف ىذا ال يعني اف الصميبييف حصدكا النصر بسيكلة فقد تكبدك 

لدرجة اف جيش بمدكيف لـ يستطيع اف يتعقب الفاطمييف بعد اف استبيح معسكرىـ كعاد شرؼ الممؾ حسيف قائد  خسائر كثيرة
الحممة الى مصر اما االسطكؿ الفاطمي فقد تعرض في اثناء عكدتو الى القاىرة الى عاصفة ادت الى قذؼ عشريف سفينة 

 (.185)مف االسطكؿ عمى المكانئ الصميبية فاسرىا الصميبيكف
ـ تعد اخر محاكلة جادة قامكا بيا ضد الصميبييف عمى الرغـ 1105ىػ/498عد المؤرخكف اف حممة الفاطمييف عاـ 

مف قياـ الفاطمييف بتيديد الصميبييف بيف الحيف كاالخر كلكف في نطاؽ ضيؽ ككانت ىذه اليجمات تنبعث دائما مف مدينة 
 (.186)عسقالف التي اعاد الفاطميكف تقكية حصكنيا

ف بيف تمؾ الغارات الصغيرة التي شنتيا القكات الفاطمية عمى بعض المراكز الصميبية في صفر/ايمكؿ عاـ فم
ـ فقد استغمت القكات الفاطمية المتمركزة في عسقالف انصراؼ بمدكيف االكؿ بقكاتو الى جية الخميؿ فقاـ 1106ىػ/500
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سكر لمحجاج الصميبييف في يافا كارسكؼ فتـ ابادتيـ حكالي بضعو االؼ مف الفرساف الفاطمييف بيجـك مفاجا عمى مع
جميعا كقد قاـك حاكـ يافا الصميبييف لكنو لـ يستطع صد اليجـك الفاطمي فقد قتؿ منيـ اربعيف رجال خارج ابكاب يافا ثـ 

كات الفاطمية كلقكا كاصؿ الفاطميكف زحفيـ نحك قمعة ارنكلد كالتي لـ ينتو بمدكيف بعد مف تشييدىا فاستسمـ العاممكف بيا لمق
مصرعيـ جميعا عدا قائدىـ جيفرم الذم ابقاه الفاطميكف اسيرا عندىـ حتى يحصمكا عمى فدية كبيرة مف الماؿ لقاء اطالؽ 
سراحة لكف بمدكيف عندما سمع بنبا ىذه الحممة عاد فكرا الى بيت المقدس فانسحبت القكات الفاطمية مف المكاجية الى 

 (.187)عسقالف
ـ الى اسكار بيت المقدس لكنيـ 1110ىػ/503ـ عمى الخميؿ ككصمكا عاـ 1107ىػ/501فاطميكف عاـ كاغار ال

انسحبكا لقمة عددىـ كضعؼ تسميحيـ ككررت القكات الفاطمية المرابطة في عسقالف خالؿ العشر سنكات التالية غارات 
 (.188)ي السيؿ الساحميممائمة بيف الحيف  كاالخر مما ازعجت حياة النزالء كالحجاج الصميبييف ف

اف بمدكيف قد ادرؾ مدل ضعؼ الجيش الفاطمي في تصديو لمقكات الصميبية لذا قرر االستيالء عمى بقية المدف التي 
اف  1106ىػ/499التزاؿ بايدم الفاطمييف كىي عسقالف جنكبا كصكر كصيدا كبيركت شماال فقد استطاع بمدكيف عاـ 

مكاؿ لقاء بقاء المدينة تنعـ بالسالـ كاالمف فكافؽ بمدكيف النو كاف بحاجة الى يحاصر صيدا لكف حاكميا بذؿ لو اال
 (.189)الماؿ

ـ االستيالء عمى صيدا فقاـ بمحاصرتيا بران كبحران يساندة اسطكؿ عمى متنو 1108ىػ/502حاكؿ بمدكيف في عاـ 
شؽ طغتكيف لمساعدتو في فؾ الحصار مالحكف مغامركف مف مدف ايطالية مختمفة عندىا استنجد صاحب صيدا باتابؾ دم

عف صيدا مقابؿ مبمغ ثالثكف الؼ دينار لكف الفاطمييف قد سبقكا طغتكيف فارسمكا باسطكؿ فاطمي سار مسرعا مف مصر 
ككصؿ الى صيدا فاستطاع الفاطميكف اف يمحقكا اليزيمة بالسفف االيطالية خارج ميناء صيدا االمر الذم دفع بمدكيف الى 

 (.190)ف صيدافؾ الحصار ع

لكف طغتكيف قد ارسؿ نجدتو كالتي تقدر بحكالي خمسة عشر الؼ مقاتؿ لكف صاحب صيدا منعيـ مف دخكؿ المدينة 
كلـ يفي بالتزاماتو بمنح صاحب دمشؽ المبمغ المتفؽ عميو مما حدا بطغتكيف اف ييددىـ باستدعاء بمدكيف لمياجتيـ فرضخ 

 (.191)غ المتفؽ عميوصاحب صيدا لالمر كدفع حكالي ثمث المبم
ـ كلـ يستطيع االسطكؿ الفاطمي المقيـ عمى مدينة صكر انقاذىا لذا 1110ىػ/504حاصر الصميبكف صيدا في عاـ 

خرج قاضي المدينة كجماعة مف شيكخيا كطمبكا االماف فامنيـ بمدكيف عمى امكاليـ كانفسيـ كالعسكر الذم عندىـ بعد 
 (.192)حصار داـ سبع كاربعيف يكما

 طرابمس:-ب
شاءت الظركؼ اف تمعب الدكلة الفاطمية دكرا في تاريخ مدينة طرابمس فطرابمس تمؾ المدينة المشيكرة عمى ساحؿ 

كالتي عدت مف اكبر المدف الشامية المطمة عمى البحر المتكسط ظمت تحت السيادة  (193)بحر الشاـ بيف الالذقية كعكا
ار قاض طرابمس ثـ اقاـ بعدة ابف اخية ابك الحسف بف عمار الذم تمقب الفاطمية الى اف استقؿ بيا ابك طالب بف عم
 (.194)بجالؿ الممؾ ىذا االقميـ قد اشتير بثركاتو الكفيرة

لذا كانت مطمع لمصميبييف كخاصة ريمكند الصنجيمي الذم ظؿ يحس بمرارة قاسية بعد اف نجح زمالئة بمدكيف 
لنكرمندم في اقامة امارة انطاكيا جكدفرم دم بكيكند في اقامة امارة بيت المقدس البكلكني في اقامة امارة الرىا كبكىيمكند ا

 (.195)في حيف ظؿ ىك بال ارض كمف ىنا بدات تراكده فكرة اقامة امارة لو في طرابمس
لكنو  1098ىػ/491فقد اشار المؤرخكف اف ريمكند الصنجيمي قد حاصر طرابمس في ربيع االكؿ/شباط مف عاـ 

كبعد سقكط بيت المقدس  (196)اؿ حممكه اليو فتركيا كتكجيو الى انطرطكس فممكيا كىي مف اعماؿ طرابمسصكلح عمى م
ـ عاد ريمكند ثانية لحصارىا لكنو لـ يكفؽ في الحصكؿ عمى مبتغاه لحصانتيا كمنعو 1098ىػ/492بايدم الصميبييف عاـ 

 (.197)اسكارىا
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ـ بمحاصرة ىذه المدينة المنيعة مستعينا بأسطكؿ جنكم كصؿ 1103/ىػ497ككرر ريمكند المحاكلة مرة ثالثة في عاـ 
الى ميناء الالذقية كاف عمى متنو عدد كبير مف الحجاج كاالجناد كالتجار لكنيـ ايضا لـ يحصمكا عمى ما جاءكا الجمو 

 (.198)فترككىا كرحمكا الى ثغر جبيؿ كممككة باالماف
ـ فعجز عف امتالكيا عندىا شيد صنجيؿ 1104ىػ/498اخر عاـ ثـ عاد ريمكند الصنجيمي لمحاصرة طرابمس اك 

بالقرب منيا حصنا كبنى تحتو ربضا عرؼ باسـ حصف صنجيؿ فخرج ابف عمار بقكاتو كاستطاع اف بحرؽ الربض يذكر 
 (.199)ابف تغرم بردم اف الصنجيمي مات متاثرا بسقكط بعض السقكؼ المحترقة كدفف في بيت المقدس

كنتيجة لشدة الحصار عمى المدينة  (200)لصنجيمي تكلى امر محاصرة طرابمس ابف خالو كليـ جكردافبعد مكت ريمكند ا
ساءت احكاليا االقتصادية فارتقت االسعار كعدمت االقكات كفشمت كؿ المحاكالت لتخفيؼ الحصار عمى المدينة لذا خرج 

بدياربكر  (201)دس كالذم اصبح صاحب حصف كيفاابف عمار طالبا النجدة مف سقماف بف ارتؽ االمير االسبؽ لبيت المق
 (.202)كقد لبى االخير نداء ابف عمار لكف المنية قد كافتو كىك في الطريؼ

ـ( كمف السمطاف محمد 1118-1094ىػ/512-487لذا التجا ابف عمار طالبا المعكنة مف الخميفة العباس المستظير)
عندما ضاؽ  (203)الى دمشؽ طالب المعكنة مف اتابؾ دمشؽ طغتكيف السمجكقي لكنو لـ يحصؿ عمى أية معكنة منيما فعاد

الحاؿ باىؿ طرابمس عند غياب ابف عمار فاستنجد اىؿ طرابمس باالفضؿ بف بدر الجمالي يعرضكف عميو تسممو المدينة 
عاـ  اف ىك دافع عنيا فاستجاب االفضؿ لمنداء كارسؿ الييـ شرؼ الدكلة بف ابي الطيب كاليا عمييا كذلؾ في

لكف  (204)ـ كمعو ما يحتاجكنة مف المؤف كبذلؾ عادت طرابمس الى حضيرة الدكلة الفاطمية مف جديد1108ىػ/501
الصميبييف عادكا فشددكا الحصار عمييا اكثر مف ذم قبؿ خاصة بعد اف جاءتيـ امدادات برية كبحرية مف الغرب االكربي 

لـ يبحر فكرا انما ظؿ منتظران في مكانئ الدلتا بسبب االختالؼ بيف  فجيز االفضؿ اسطكال بحريا لنجدة طرابمس لكف ىذا
فبعد اف صدرت لو االكامر بالتحرؾ صادفتو رياح مضادة عرقمة سيرة كاخيرا ابحر االسطكؿ الفاطمي نحك  (205)قيادتو

االسطكؿ الفاطمي  طرابمس كعند كصكلو كجد اف الصميبييف قد ممككىا بعدما ساءت احكاؿ اىؿ طرابمس كياسكا في كصكؿ
فقد استطاع الصميبيكف اقتحاـ اسكار المدينة بابراجيـ فكاف دخكليـ الى ىذه المدينة يـك االثنيف الحادم عشر  (206)لنجدتيـ

كبذلؾ كلدت امارة صميبية جديدة في الشرؽ بعد الرىا كانطاكيا كبيت  (207)ـ 1109ىػ/502مف ذم الحجة/تمكز مف عاـ 
 (.208)ة طرابمس الصميبيةالمقدس اال كىي امار 

يتضح مما تقدـ اف الفاطمييف قد تباطكا كلـ يتخذكا اجراءات سريعة المداد طرابمس بالرجاؿ كالسالح لكي تقاـك لذا 
نرل ابف تغرم بردم يحمؿ الفاطمييف تبعية سقكط طرابمس كيمكميـ لعدـ االكتراث بمحاربة الصميبييف ثـ يحدد مظاىر عدـ 

عف طرابمس الى ثالث امكر اكليا تقاعسيـ عف السير في ىذه المدة الطكيمة كثانييما ضعؼ العسكر  االكتراث  بالدفاع
الذم ارسؿ مع اسطكؿ مصر فمك كاف عسكر االسطكؿ قكم لدفع الفرنج مف البحر عف البمد كثالثيما عدـ خركج االفضؿ 

 (.209)عمى راس العساكر المصرية كما كاف يفعؿ كالده بدر الجمالي

ـ فقد زحؼ 110ىػ/503ر ابف القالنسي الى نيكض الفاطمييف لمدفاع عف بيركت عندما ىاجميا الصميبيكف عاـ اشا
فقد استطاعكا احكاـ  (210)نحك بيركت بمدكيف االكؿ ممؾ بيت المقدس كبرتراند ابف ريمكند الضجيمي كصاحب تمؾ باشر

الفضؿ بنبأ تمؾ الحممة الصميبية جيز تسع عشرة سفينة الحصار عمى ىذه المدينة مف ناحية البر كالبحر عندما سمع ا
حريبة مزكدة بالمكف كالسالح كالرجاؿ فاستطاعت تمؾ السفف الفاطمية االشباؾ مع االسطكؿ الصميبي المحاصر لبيركت 
 كحصمت عمى بعض القطع البحرية الصميبية فقكيت نفكس اىؿ بيركت كاستطاع المحاصركف اف يكبدكا الصميبييف خسائر

( لكف االمدادات جاءت الى الصميبييف مككنة مف اربعيف سفينة مشحكنة بالمقاتميف فاشتبؾ الطرفاف فقتؿ مف 210كثيرة)
المسمميف اعداد كثيرة فقد قتؿ مقدـ االسطكؿ الفاطمي فايقف اىؿ بيركت انيـ ىالككف فيجـ الصميبييف عمى بيركت كممككيا 

طمييف ارسمكا الى بيركت قكة برية يقدر تعدادىا بثمثمائة فارس كفي اثناء سيرىا لكف الفا (211)ـ1110ىػ/503عنكة في عاـ 
 (.213)في بالد االردف اعترضتيا قكة صميبية استطاعت اف تشتت تمؾ القكات الى الجباؿ فيمؾ منيـ مف ىمؾ
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يبييف بكؿ الطرؽ كالكسائؿ يتضح مما تقدـ اف الفاطمييف لـ يتكانكا في الدفاع عف الثغكر كلـ يالكا جيدا في قتاؿ الصم
 سكاء كانت برية اك بحرية.

اما عسقالف فقد كانت تمثؿ مفتاح فمسطيف بالنسبة لمفاطمييف كمفتاح مصر بالنسبة لمصميبييف فبعد اف عاد بمدكيف 
يف مف حصاره لمدينة صيدا قصد عسقالف فخرج اليو كالي الفاطميف شمس الخالفة الذم خمع طاعة الفاطمييف فيادف بمدك 

 .(214)كاىدل اليو امكاالن كعركضا
فجيز االفضؿ جيشا ارسمو الى عسقالف مع كالي جديد بدال مف شمس الخالفة لكف االخير رفض اف يفتح ابكاب 
المدينة كاظير عصيانو عمى االفضؿ كارسؿ يطمب المعكنة مف بمدكيف كما قاـ باخراج العساكر الفاطمية مف عسقالف خكفا 

فضؿ لذلؾ خاؼ اف يسمـ شمس الخالفة عسقالف الى الصميبييف فارسؿ االفضؿ اليو مف يطيب خاطرة منيـ فمما عمـ اال
كاقرة عمى عممو كاعاد اليو اقطاعاتو في مصر كالتي كاف االفضؿ قد صادرىا كعادت حممة االفضؿ عمى ادراجيا الى 

ـ فاستعمؿ االفضؿ بدؿ 1111ىػ/504اخر عاـ  القاىرة لكف اىؿ عسقالف كرىكا شمس الخالفة فكثبكا عميو كاردكه قتال في
 (.215)عنو كاليان جديدا كىكذا بقيت عسقالف مف ضمف امالؾ الدكلة الفاطمية

 صور:-
اما مدينة صكر التي كانت تخضع لسمطاف الفاطمييف اسميا فقد استعصت عمى بمدكيف االكؿ مثمما استعصت عميو 

فة الفاطمية التي كانت تمدىا باالمدادات الكثيرة لكف بمدكيف قرر اف يحاصر عسقالف النيا كانت دائمة االعتماد عمى الخال
ـ مستغال انشغاؿ الدكلة الفاطمية بما الـ بيا مف 1111ىػ/504المدينة ككاف ذلؾ في جمادم االكلى/تشريف الثاني مف عاـ 

لقد قاـك اىؿ صكر مقاكمة  (217)قد عجزت عف احصاء مف مات (216)كباء حصد بحدكد ستيف الؼ نفس حتى اف المكاريث
شديدة في رد حصار الصميبييف لكنيـ كانكا بحاجة الى المعكنة فطمبكا مف حاكـ دمشؽ طغتكيف المعكنة فاستجاب ليـ 
فبادر االخير الرساؿ جماعة مف االتراؾ مزكديف باالسمحة الالزمة يزيد عددىـ عف المائتيف فارس كصمت الى صكر كفي 

 (218)د كبيرة مف المتطكعيف مف صكر كجبيؿ كدمشؽ ككذلؾ شرع طغتكيف في انفاذ قكة اخرلنفس الكقت كصمت اعدا
عندما عمـ بمدكيف بذلؾ امر بقطع اشجار النخيؿ لعمؿ بيكت لالقامة فييا خارج اسكار المدينة ثـ بادر بالزحؼ عمييا 

ا محاصرييـ في يـك كاحد بعشريف الؼ كمقاتمتيا مرات عديدة في كؿ مرة يعكد بمدكيف خاسرا كقيؿ اف اىؿ صكر رشقك 
كعاد بمدكيف مرة اخرل حصار المدينة فخرج اتابؾ طغتكيف عمى راس قكاتو كخيـ في بانياس كبث سراياه في  (219)سيـ

المدف الصميبية تقتؿ كتنيب كعمى الرغـ مف طكؿ امد الحصار كالذم استمر اربعة اشير كنصؼ كالذم لـ تخمك مف تدمير 
تـ  (220)ـ1112ىػ/505قتؿ اعداد مف الطرفيف كاخيرا رحمكا الصميبيكف عف صكر في شكاؿ/نيساف مف عاـ سفف صميبية ك 

ـ  لحصار صكر فارسؿ اىؿ صكر الى اتابؾ طغتكيف يطمبكف النجدة 1112ىػ/506تجييز الصميبيكف مرة اخرل في عاـ 
 (221)ة بالحركب كمكايدىا كامده بعكسر كميرة فارسؿ اميرامف قبمو يدعى مسعكد الذم اشتير بالشجاعة كالشيامة كمعرف

كعمى الرغـ اف مسعكد قد تكلى امر صكر مف قبؿ طغتكيف صاحب دمشؽ لكف االخير ابقى عمى اعتراؼ المدينة بسيادة 
مصر فمـ يغير الخطبة باسـ الخالفة الفاطمية كال السكة  ككتب طغتكيف الى االفضؿ بمصر يعممو اف بمدكيف قد جمع 

نزكؿ عمى صكر كاف اىميا استنجدكا بي لحمايتيـ  فبادرت بانياص مف اثؽ بشيامتو لحمايتيا كمتى ما كصؿ مف كحشد لم
مصر مف يتكلى امرىا كيزكد عنيا كيحيميا بادرت بتسميميا اليو كسكؼ اخرج كنكابي عنيا كفي نياية الكتاب طمب 

كقد اعاد االفضؿ الرسكؿ بالجكاب الجميؿ بعد اف قدـ الشكر طغتكيف مف االفضؿ انفاذ االسطكؿ بالغمة الييا كالتقكيو ليا 
 (.222)الى طغتكيف

ـ 1113ىػ/507بعد اف اسقرت االحكاؿ الداخمية في مصر عقب الكباء اقمع االسطكؿ الفاطمي الى صكر عاـ 
تو بالمدينة فرخصت محمال بالغالؿ كالرجاؿ فقد تكلى قيادتو االمير شرؼ الديف بدر بف ابي الطيب فاستطاع اف ينزؿ شحن

 (.223)االسعار كاستقاـ االمر بيا
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كىكذا نجت صكر مف حصار الصميبييف بؿ اف بمدكيف قد اضافو تمؾ العالقة الحميمة بيف اتابؾ دمشؽ طغتكيف 
ككزير مصر االفضؿ لذا اضظر الى مراسمة االمير مسعكد كالي صكر يمتمس منو الميادنة كالمكادعة كلحسـ اسباب 

 (.224)يف الجانبيف فأجابو مسعكد الى ذلؾ فامنت الطرؽ لممتردديف كالتجار كالسفراء الكارديف مف جميع االقطارالمنازعة ب
يتضح مما تقدـ اف ما حدث في مدينتي عسقالف كصكر يدؿ عمى بداية صحكة اسالمية فقد تكثقت العالقة بيف 

ؿ ىدية الى طغتكيف تتالؼ مف الخمع الفاخرة لو كلكلده طغتكيف كاالفضؿ فقد اشار ابف القالنسي الى قياـ االفضؿ بارسا
تاج الممكؾ بكرم ككذلؾ لسيؼ الدكلة مسعكد نائب طغتكيف عمى صكر فقد ارسؿ ليـ تمؾ الخمع مع مقدـ االسطكؿ 

 (.225)الفاطمي
 موقفها في الغزو الصميبي عمى مصر-د

ضافة الى ماتـ ذكره نجد اف قكة عسكرية فاطمية ظمت ىجمات الفاطمييف تقمؽ ممؾ بيت المقدس بمدكيف االكؿ فباال
ـ ككصمت الى عسقالف كمنيا ىاجمت بيت المقدس ثـ عادت مف حيث جاءت 1113ىػ/507كخرجت مف مصر عاـ 

ـ لمياجمة الصميبييف في يافا 115ىػ/509الىتماـ الصميبييف بتحصيف المدينة خرجت قكة اخرل فاطمية مف عسقالف عاـ 
 .(226)قتيا دكف اف تحقؽ ىدفا يرجى منولكنيا عادت مثؿ ساب

لذا قرر بمدكيف االكؿ الرد عمى غازات الفاطمييف باليجـك عمى مصر نفسيا لكف عميو اف يقـك بالسيطرة اكال عمى 
الصحراء لما ليا مف اىمية دفاعية ىدفيا عزؿ مصر عف بقية العالـ االسالمي كقطع الطريؽ البرم بينيا كبيف الشاـ 

حجاز فبدأ بالسيطرة عمى كادم عربة ثـ شيد حصف الشكيؾ ليككف مركزان  يمكف الصميبييف مف السيطرة عميو كالعراؽ كال
الكاقعو عمى ساحؿ خميج العقبة حيث فر االىالي  (227)ـ خرج بمدكيف في حممة عمى ايمو1116ىػ/510باجمعة كفي عاـ 

بيف مصر الشاـ كما شيد قمعة في جزيرة فرعكف قبالة ايمة مف كجيو فبنى في ايمة قمعة حصينة في الطريؽ البرم لمقكافؿ 
كبذلؾ تمكف الصميبيكف مف االشراؼ عمى شبو جزيرة سيناء كلـ يبؽ اماـ بمدكيف االكؿ اال اف يياجـ الفاطمييف في عقر 

 .(228)دارىـ ليشعرىـ بقكتو
حراء قاد جيشا تعداده مائتي كستة ـ كبعد اف تفاكض بمدكيف مع شيكخ القبائؿ النازلة بالص1118ىػ/512ففي عاـ 

الى اف كصؿ  (229)عشر فاسا كاربعمائة راجؿ فاحتاجت القكات الصميبية شبة جزيرة سيناء كعبر بمدكيف بجيشو مف العريش
فاستكلى عمييا كقاـ بكثير مف اعماؿ السمب كالنيب كاحرؽ جامعيا اما اىؿ الفرما فقد ترككىا قبؿ كصكؿ  (230)الفرما

لكنو لـ  (232)ثـ تكجو بمدكيف الى مدينة تنيس (231)كؿ الييا فغنـ الصميبيكف كثير مف الغنائـ التي تركيا اىميابمدكيف اال
 .(233)يستطيع اف يتكغؿ كثيرا في االراضي المصرية لصغر حجـ قكاتو

/كانكف فعادكا بو اصح (234)لكف المنية قد عاجمت بمدكيف االكؿ فقد تكفي في اليـك الثالث لكصكلو تنيس ابة في المحـر
ـ الى بيت المقدس حيث دفى ىنالؾ لكف االفضؿ لـ يقؼ مكتكؼ االيدم تجاه ذلؾ االعتداء 1119ىػ/513االكؿ مف عاـ 

فبادرة بارساؿ جيكشو الى عسقالف كاسطكلو الى كصكر فقد تـ االتفاؽ بيف صاحب دمشؽ طغتكيف كبيف االفضؿ لمقياـ 
الجيش الفاطمي كالدمشقي في عسقالف ككانت القيادة لطغتكيف فعندما كصؿ االخير بعمؿ مشترؾ ضد الصميبييف اجتمع 

 .(235)الى عسقالف اخبرة قائد الجيش الفاطمي باف لدية تعميمات بالكقكؼ عند رال طغتكيف كالتصرؼ عمى ما يحكـ بو
بأف يجدد ىدنتو مع اتابؾ  حاكؿ ممؾ بيت المقدس بمدكيف الثاني اف يفؾ مف عرل ىذا االتفاؽ بيف طغتكيف كاالفضؿ

 (236دمشؽ كالتي سبؽ اف عقدىا بمدكيف االكؿ لكف طغتكيف رفض عرضو)
لذا استنجد بمدكيف الثاني بقكات مف االمارات الصميبية كىي الرىا كانطاكيا كطرابمس لمساعدتو لدرء الخطر االسالمي 

ني اصحابة مف االمارات الصميبية المشار الييا اعاله ظؿ المتمثؿ باتحاد الفاطمييف مع الدمشقييت فقد استجاب لبمدكيف الثا
الجيشف االسالمي كالصميبييف يكاجو كؿ منيما االخر لمدة ثالثة اشير دكف اف بحرؤ أم منيما عمى التحرؾ عف مكضعو 

 (.237)ثـ تفرؽ الجند مف كال الجانبيف كعاد كؿ منيـ الى بالد
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ضؿ لمحاربة الصميبيف باف الفاطمييف لـ يككنكا قد تقاعسكا عف درء يتضح مف خالؿ تمؾ الحمالت التي جيزىا االف
 الخطر الصميبيف كانيـ كانكا دائما شديدم االحساس بالخطر الذم ييدد البالد االسالمية.

 هـ.الحمالت التي قادها الفاطميون بعد موت الوزير االفضل عمى الغزاة الصميبيين:
ـ كقد اختمفت االراء حكؿ مف الذم 1121ىػ/515اياـ عبد الفطر مف عاـ اغتيؿ االفضؿ بف بدر الجمالي في ثاني 

قتؿ االفضؿ فمف قائؿ اف الخميفة االمر باحكاـ اهلل ىك الذم قتمة لتضيقو عميو كمنعو مما تميؿ اليو نفسو كمنافرتو اياه في 
ىـ مف نفذ عممية االغتياؿ كفيو ربما كانكا  (239)لكف ابف ميسر قد اكرد نصا يفيد باف الحشاشيف (238)بعض االكقات

بمغة اف ابف الصباح كالباطنية فرحكا لمكت االفضؿ كقتمو كانيا قد امتدت اماليـ لقتؿ اآلمر  (240)يقكؿ:"فمما كلى المامكف
 .(241)كالمأمكف معان..."

المامكف البطائحي  فالنزارية كانت ترل اف االفضؿ ىك الباعث عمى تنحية نزار عف الخالفة تكلى الكزارة بعد االفضؿ
الذم كاف اقؿ دراية بشؤكف السياسة مف االفضؿ انتيز الفاطميكف فرصو اسر بمدكيف الثاني الذم كقع اسيران في صفر/شباط 

ـ عمى يد بمؾ بف بيراـ االرتقي اثناء قيامو بمحاكلة انقاده الميرىا جكسميف دم ككرتنال حشد 1123ىػ/517مف عاـ 
ـ حممة كبيرة مف عسقالف اتجيت لحصار يافا في الكقت الذم 1123ىػ/517/مايس مف عاـ الفاطميكف في ربيع الثاني

ككاد الفاطمييف اف يحققكا النصر لكال كصكؿ االمدادت الى  (242)خرج منيا االسطكؿ الفاطمي لمياجمتيا مف البحر
ـ 1123ىػ/ 517اني/مايس مف عاـ الصميبييف المكجكديف في يافا مما جعؿ القكات الفاطمية تنسحب الى يبتا في ربيع ث

فمحقيـ الصميبييف كدارت معركة عند بيتا ىـز الفاطميكف ككلكا االدبار فمحؽ بيـ الصميبيكف يقتمكف كياسركف كؿ ما يصؿ 
فضال عف ذلؾ قد انزؿ االسطكؿ البندقي ىزيمة باالسطكؿ الفاطمي الثاني الف االسطكؿ الرئيس قد عاد  (243)الى ايدييـ
كتـ اسر اعداد مف الرجاؿ كالنساء الف النساء  (245)( مف شكاني الصميبييف كبطسة كبرل244غنـ شينيف) سالما كقد

جاء دكر صكر لتسقط ( 246)شاركت الرجاؿ في الدفاع عف يافا كقد احتفؿ الخميفة االمر باحكاـ اهلل بعكدة االسطكؿ الفاطمي
ـ عمؿ 1121ىػ/515تابعة لمفاطمييف اف اغتياؿ االفضؿ عاـ بيدم الصميبييف كصكر كما ىك معركؼ اخر ثغكر الشاـ ال

في نياية مدينة صكر فاالفضؿ لـ يدخر كسعا في الحفاظ عمييا كلـ يبخؿ بمد يد العكف كالمساعدة تحت اقصى الظركؼ 
زارة كلك قدر لالفضؿ طكؿ العمر لصمدت صكر فترة اطكاؿ اماـ الصميبييف فما كاد المأمكف البطائحي يتكلى امر الك 

الفاطمية بعد اغتياؿ االفضؿ حتى اخذ ييدـ ما بناه االفضؿ مف حسف عالقة كارتباط اخكم ككحدم مع اتابؾ دمشؽ 
طغتكي ككاف اكؿ بادرة ينكم القياـ بيا ازلة نفكذ طغتكيف مف صكر كاالطاحة بالكالي الجديد مسعكد رمز ىذا النفكذ ككجكده 

ـ ارسؿ الخمفية اآلمر باحكاـ اهلل االسطكؿ الفاطمي مد شحنة بالعسكر 1122ىػ/516يذكر ابف القالنسي انو في عاـ 
كالغالؿ كاالقكات كحيف االسطكؿ الى مصر ىرع كالييا سيؼ الدكلة مسعكد الستقباؿ مقدـ االسطكؿ فقاـ باعتقالو كعاد 

 .(247)االسطكؿ ادراجة الى مصر حامالن االمير مسعكد
د عف صكر طمعكا بيا لذا جمعكا جيشا فعندما عمـ كالي الفاطمييف الجديد فعندما عمـ الصميبيكف بانصراؼ مسعك 

عمى صكر بذلؾ عرؼ انو القكة لو بدفع الصميبييف لقمة ما بيا مف الجند كالميرة فطمب المساعدة مف الخميفة اآلمر باحكاـ 
بارساؿ عدد مف ( 248)كرتب امكرىا اهلل فرأل الخميفة اف يرد كالية صكر الى طغتكيف فارسؿ اليو بذلؾ فممؾ طغتكيف صكر

الجند االتراؾ بحدكد سبعمائة ككميات مف المؤف لمكاجية الحصار المفركض عمى المدينة مف قبؿ الصميبييف لكف 
الصميبييف ظمكا محاصريف المدينة طكاؿ اشير الربيع كاكائؿ فصؿ الصيؼ مستعينيف باالسطكاؿ البندقي استمر الصميبكف 

ة باالالت التي جمبيا معيـ البنادقة كمف خمؼ اسكار المدينة تجيز المدافعكف المسممكف باالالت التي بقذؼ اسكار المدين
ترمي المياجميف بالحجازة كالنيراف كاستبسؿ اىؿ صكر في الدفاع  عنيا غير اف اعدادىـ كانت قميمة ال تسمح بيجـك لرد 

 .(249)االعداء
السطكؿ الفاطمي لـ يستطيع االبحار لقد تعرضت مصر عاـ استنجد طغتكيف بمصر فمـ ينجدكة بسبب اف ا

ـ الى انحسار في النيؿ فشرمت االرض ككقع الغالء كانعدمت االقكات كنزع السعر كاستمر الحاؿ عمى ذلؾ 1124ىػ/518
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يتكجو الى لمدة سنة كقد نسبكا ذلؾ مف فعؿ إلى ممؾ الحبشة إلى انيـ غيركا مجرل النيؿ كقد اكفد اآلمر بأحكاـ اهلل مف 
 .(250)الحبشو

 (251)كىكذا لـ يستطع طغتكيف انقاذ صكر مف السقكط بأيدم الصميبييف فقد تقادمت االياـ كاشرؼ اىميا عمى اليالؾ
كيذكر رنسيماف اف الفاطمييف حاكلكا اف يصرفكا الصميبييف عف صكر باف يياجمكا بيت المقدس غير اف سكانيا مف 

بادركا لمدفاع عنيا فمـ يخاطر الجيش الفاطمي بمياجمتيـ كما قاـ جيش فاطمي اخر بنيب  المدنييف كالتجار كرجاؿ الديف
مدينة ابميف الكاقعة عمى مسافة بضعة امياؿ الى الشماؿ مف بيت المقدس فقتمكا سكانيا غير اف ىذه الغارات المتفرقة لـ 

 .(252)تنقذ صكر في الحصار المفركض عمييا
الصميبيكف كقرر اف يسمـ المدينة ليـ مقابؿ تمكيف سكانيا مف الجند كالرعية مف الخركج كميما يكف فقد راسؿ طغتكي 

منيا بما يقدركف عميو مف امكاؿ كغير ذلؾ ففتحت ابكاب المدينة كدخميا الصميبيكف في الثالث كالعشريف مف جمادم 
كىكذا تالش نفكذ الفاطمييف عف  (253)ـ كبذلؾ سقطت احصف البالد الشامية كامنعيا1124ىػ/518االكلى/ مف عاـ 

امير المكصؿ قد كجو كؿ ىمة نحك (.254)الساحؿ الشامي اال مدينة عسقالف فعمى الجانب الشامي كاف عماد الديف زنكي
ىػ/ 539اخراج الصميبييف مف الشاـ كقد تكج عماد انتصاراتو عمى الغزاة الصميبييف باالستيالء عمى امارة الرىا الصميبية 

 (.257)1147ىػ/541عاـ  (256)لكف ىذا رجؿ قد اغتيؿ كىك محاصر لقمة جعبر (255)ـ1144
فتسمـ ابنة نكر الديف محمكد راية الجياد ضد الصميبييف كاخذ يكثؼ جيكده اليجاد جبية اسالمية مكحدة تككف قادرة 

ـ كبذلؾ استطاع 1154ىػ/549عمى اف تمحؽ بالصميبييف العديد مف اليزائـ كما تكج نكر الديف انتصاراتو بضـ دمشؽ عاـ 
بعد ظيكر خطر نكر الديف محمكد في شماؿ الشاـ (.258)نكر الديف اف ييدد الصميبييف بالشاـ باالغارة عمى امالكيـ فيو

اتخذ التكسع الصميبي اتجاه اخر كىك االتجاة الجنكبي الغربي أم التكسع عمى حساب الدكلة الفاطمية نفسيا فكاف 
لغزك مصر باالستيالء عمى عسقالف كالتي تعد القاعدة البحرية الكحيدة التي بقيت لمفاطمييف بالشاـ لمصميبييف مف التمييد 

لغزك عسقالف بعد ترتيبات منيا حربية  (259)ـ(1162-1152ىػ/558-547فقد ميد ممؾ بيت المقدس بمدكيف الثالث)
فاخير  (260)لذم كاف يتكالىا معيف الديف ارنركاخرل سياسة فعمى الصعيد السياسي عمؿ عمى عقد تحالؼ مع امارة دمشؽ ا

يريد اف يدفع خطر نكرالديف محمكد عنو الذم يريد ضـ دمشؽ الى امالكة لتحقيؽ جبية اسالمية مكحدة كقد اشار ابف 
 (261)القالنسي الى ذلؾ قائال:))....اف الدماشقو عاىدكا الفرنج اف يككنكا يدا كاحدة عمى مف يقصدىـ مف المسمميف....((

ىنا امف بمدكيف الثالث عمى ظيره مف جانب امارة دمشؽ اما عمى الصعيد الحربي فقد عمؿ عمى تحصيف مدينة غزة بيدـ 
 (.263)الى الدكاية (262)اسكارىا القديمة كبنى ليا سكرا جديدا كما شيد بيا قمعة عيد بحراستيا

اف يكجو كؿ جيكدة ضد الفاطمييف في عسقالف  كىكذا مكنت االكضاع السادة في العالـ االسالمي لبمدكيف الثالث
 (.264)كىك امف مف جانب اتابكية دمشؽ

اف الدكلة الفاطمية في منتصؼ القرف السادس اليجرم/ الثاني عشر الميالدم كانت في مكقؼ لـ يسمح ليا بالقياـ 
كالتي ازدادت سكاء منذ تكلي  بعمؿ جاد ضد الصميبييف فقد كانت تحتضر نتيجة لما كانت تمر بو مف االحداث الداخمية

خاصة  (266)الخالفة فقد تميز عيده باشتداد النزاع بيف الكزراء (265)ـ1154-1149ىػ/549-544الخميفة الظافر بديف اهلل 
فقد حدثت مكاجية دمكية ادت الى قتؿ ابف  (268)كمنافسة ابف مصاؿ المكي (267)ما حدث بيف الكزيريف العادؿ بيف السالر

ية ابف السالر الذم كاصؿ مسيرة سابقيو مف الكزراء العظاـ في السيطرة عمى امكر الدكلة كالحجر عمى الخميفة مصاؿ كتكل
 (.269) فمـ يكف لمخميفة معو حكـ

يذكر اسامة بف منقذ كىك شاىد عياف عمى تمؾ الفترة اف الخميفة الطافر كاف منحرفا ككاف يكره كزيره ابف السالر 
ـ لكف رغـ ما كاف بيف الخميفة 1153ىػ/548ضمر لو الشر كعمؿ عمى قتمو كتـ لو ذلؾ عاـ الستبداده باالمكر فا

 (.271)مف ضغائف اال اف ذلؾ لـ يثف الكزير العادؿ ابف السالر عف محاربو الصميبييف (270)ككزيره
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تكجيت الى الشاـ ـ جيز الكزير بف السالر السفف الحربية كشحنيا بالرجاؿ كالعتاد كالمؤف ك 1151ىػ/546ففي عاـ 
لمقياـ بعمؿ حربي ضد الصميبييف فكصمت السفف الى يافا كاستطاعت اف تقتؿ اعداد كبير منيـ كتأسر اعداد اخرل مف 
السفف كاحرقت ما عجزت عف اخذىا ثـ تكجيت ىذه الحممة الى ثغر عكا كمنيا تكجيت الى صيدا ثـ الى بيركت كاخيران 

مكعة مف الحجاج الصميبييف فقتميـ كىكذا ابمت ىذه الحممة بالءان حسنان كلما عمـ كصمت الى طرابمس فظفرت الحممة بمج
نكر الديف بذلؾ ىـ بقصد الصميبييف مف ناحية البر مستغال ىجـك االسطكؿ الفاطمي في البحر لكنو كاف مشغكال باصالح 

كقد اشار ابف القالنسي الى ذلؾ  (271)امكر دمشؽ فمك كحدت تمؾ الجيكد بيف الطرفيف الستطاعكا احراز انتصارات بارعة
قائالن "كلما تقؼ مسيره]يقصد نكر الديف[ مع االسطكؿ لكاف حصؿ الغرض مف الفرنج كقد قدرت جممة النفقات التي انفقيا 

 .(272)ابف السالر عمى ىذا االسطكؿ ثالثمائة الؼ دينار
( فقد كمؼ اسامة بف منقذ 273)بداؿ اليياعمؿ ابف السالر عمى تقكية الجيش كاىتـ بتحصيف عسقالف كتجربة اال

لمذىاب الى نكر الديف محمكد لعقد اتفاؽ معو لعمؿ جبية مكحدة في مكاجية الصميبييف كقد اشار اسامة ابف مننقذ الى ذلؾ 
ف ىا قائال:))...قاؿ لو]يعني ابف السالر السامة بف منفذ[ تاخذ معؾ ماال كتمضي اليو لينازؿ كيشغؿ الفرنج عنا لنخرج م

كدفع لو ستة االؼ دينار قائال:))...ادفع بيـ الى نكر الديف اف نزؿ طبرية كاف حدث لو مانع  (274)ىنا نخرب غزة...((
 (.275)فاجمع ما استطعت مف الجند كاطمع الى عسقالف كاقـ بيا في قتاؿ الفرنج...((
بف السالر كقاؿ لو:))....يا فالف اىؿ دمشؽ تكجو اسامة الى الشاـ فالتقى نكر الديف الذم رفض االستجابة لمشركع ا

لكنو جيزه بثمانمائة كستيف فارسان سير معو االمير عيف ( 276)اعداء كاالفرنج اعداء ما أمف منيا اذا دخمت بينيما...((
ؿ ظؿ الدكلة الباركني في ثالثيف فارسا فقاد ابف منقذ تمؾ القكات حيث تقابؿ مع الجيش الصميبي قرب عسقالف كبيت جبري

 .(277)اسامة يحاربيـ لمدة اربعة اشير لكف ابف السالر قد استدعاة الى مصر
/مايس مف عاـ 6لـ ييمؿ القدر ابف السالر لمكاصمة الحرب ضد الصميبييف فقد اغتيؿ في   (278)1153ىػ/541محـر

اث كتمؾ الفكضى السياسية في فاستغؿ بمدكيف الثالث تمؾ االحد (.279)كخمقو عمى الكزارة عباس بف ابي الفتكح الصنياجي
فاجتمع الصميبيكف في ذم  (280)مصر لتحقيؽ ىدفو في االستيالء عمى عسقالف التي كانت حمـ اسالفة باالستيالء عمييا

كقد اشار ابف االثير الى ذلؾ قائال:))...كاف الفرنج  (281)ـ كحاصركا مدينة عسقالف1153ىػ/548القعدة/كانكف الثاني عاـ 
كنيا كيحاصركنيا فال يجدكف مف ممكيا سبيال ككاف الكزراء بمصر ليـ الحكـ في البالد كالخمفاء معيـ اسـ كؿ سنة يقصد

 (.282)ال معنى تحتو ككاف الكزراء كؿ سنة يرسمكف الييا مف الذخائر كاالسمحة كاالمكاؿ مف يقـك بحفظيا...((
 الكثير كقد سار ىك بنفسو لحصار عسقالف يشير رنسيماف اف بمدكيف الثالث قد جمع مف ادكات الحصار الشيء

( كالداكية بفرسانيما المختارة ككبار السادة االقطاعييف كبطريؾ بيت المقدس كرؤساء اساقفة 283معو مقدما االسبتارية)ك 
صكر كقيسارية  كالناصره كبيت لحـ كعكا كقد اضيفت الى ذلؾ امدادات جديدة عف طريؽ كصكؿ سفف نقؿ حجاجا الى 

عندما عممت الدكلة الفاطمية ماعـز عميو بمدكيف الثالث بادرت الى ارساؿ اسطكال مككنا مف سبعيف سفينة (284)قدسبيت الم
عندما طاؿ ك  (286)اقمعت مف الميناء بعد اف افرغت مازاؿ قأنما (285)محممة بالمؤمف كالعتاد كالرجاؿ غير اف السفف الفاطمية

احب حمب نكر الديف محمكد كمف صاحب دمشؽ مجير الديف انر فاتفقا امد الحصار طمب اىؿ عسقالف النجدة مف ص
االثناف عمى النزكؿ الى بانياس الشغاؿ الفرنج النازليف في عسقالف لكنو كقع خالؼ بيف قكات الطرفيف مما اثر كؿ كاحد 

 (.287)منيما العكدة الى بالده كترككا عسقالف تمقى مصيرىا
ة فقد استخدمكا االبراج الخشبية كقد كاف ارتفاعيا يتجاكز اسكار المدينة شدد الصميبيكف الحصار عمى المدين

الحصينةاف ىذه االبراج كانت تقذؼ االحجار كاالسياخ الممتيبة عمى شكارع المدينة لكف الحامية الفاطمية استطاعت اشعاؿ 
مدينة فقد ترتب عمى اشتداد الحرارة اف النار في االبراج كقد ساعدت الرياح في قذؼ البرج المشتعؿ بالنيراف الى اسكار ال

اخذ البناء في التفتت كادل الى احداث ثغرة في السكر فاستطاع اربعكف فارسان مف فرساف الداكية دخكؿ المدينة لكف رجاؿ 
 (.288)الحامية الفاطمية استطاعكا قتؿ ىؤالء االربعيف كتعميؽ جثثيـ عمى السكر
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مطركىا بكابؿ مف االحجار كالمكاد الممتيمة كعندىا فقد اىؿ المدينة امميـ في لكف الصميبييف زحفكا عمى المدينة كا
كصكؿ االمدادات مف مصر اك دمشؽ اك حمب اكحمص فقرر جند الحامية االستسالـ بشرط اف يبذؿ الصميبيكف لمسكاف 

 (.289)االماف عند مغادرتيـ البمد بامتعيـ كقبؿ بمدكيف الثالث الشرط
المسمميف مف عسقالف قاصديف مصر كبدخكؿ الصميبييف الى المدينة اتمكا سيطرتيـ عمى طكؿ كىكذا رحؿ كثير مف 

الساحؿ الشامي مف اسكندرية شماال حتى غزة جنكبان االمر الذم حـر الفاطمييف مف قاعدة بحرية كبيرة طالما استخدمتيا في 
 (.290)در خطر عمى كادم النيؿمياجمة الصميبيكف بؿ كسب الصميبيكف ىذا المكقع الميـ الذم اصبح مص

حاكؿ ىذا الكزير  التصدم لمصميبييف في بالد  (291)ـ1160-1154ق/556-549تسمـ الكزارة الفاطمية طالئع بف رزريؾ 
ـ بارساؿ االسطكؿ الفاطمي كجيشُا بريان لمحاربتيـ كالتصدم ليـ في مدينة صكر كالتي 1155ق/550الشاـ فقاـ في عاـ 

الصميبييف كتمكنت قكاتو مف احراؽ بعض السفف كاسر حجابان مف النصارل كعادكا  الى مصر بعد  كانت قد سقطت بايدم
 .(292)اف غنمكا غنائـ كثيرة

ـ فسخت اليدنة التي عقدىا مع الصميبييف في العاـ السابؽ فأخذ الكزير طالئع في اعداد 1157ق/552كفي عاـ 
ف كالشريعة كبيركت كالشكبؾ مكنت قكاتو مف مياجمة غزة كعسقالالعساكر كتجييزىا لالغارة مرة اخرل عمييـ حيث ت

 .(293)كعكا
ـ حيث تمكنت قكاتو مف الكصكؿ الى 1158ق/553يقكؿ المؤرخكف اف ىذه المحاكلة كررىا الكزير طالئع في عاـ 

ائة الؼ مف مبيت المقدس مما اضطر الصميبيييف الى طمب الصمح كقد بمغت كمفة نفقة اعداد ىذه الحمالت اكثر 
 .(294)ردينا

رأل الكزير طالئع بف رزريؾ انو ال يمكنو بمفرده مكاجية الصميبييف في بيت المقدس لكحده  لذا قرر التكجو الى نكر 
حممو ك  الديف محمكد صاحب دمشؽ يطمب منو تكحيد جيكدىما لمكاجة اكلئؾ الغزاة فارسؿ اسامة بف منقذ رسكالن مف قبمو

يذكر (295)سمحة ما قيميا ثالثكف الؼ ديناركسبعكف الؼ دينار عكنان لو عمى قتاؿ الصميبيييفبيدية ضمت مجمكعة مف اال
المقريزم اف الصميبييف عندما كصميـ ما اقدـ عميو الكزير طالئع نكر الديف لتكحيد الجيكد لمكاجتيـ كقد ايقنكا اف ىذا 

ـ يطمبكف تحديد اليدنة  1159ق/554طالئع عاـ التحالؼ سكؼ يشكؿ خطكرة عمييـ لذا ارسمكا رسكالن مف قبميـ إلى 
 .(296)كمعيـ ىدية اال انو رفض قبكؿ ىديتيـ كرفض طمبيـ بشأف اليدنةكقرر االستمرار بمساندتو لنكر الديف

اف اختالؼ المذىب الديني بيف طالئع بف رزيؾ الذم كاف شديد التعصب لو كبيف نكر الديف الذم كاف سنيان قد حاؿ 
االئتالؼ بينيما كبالتالي كانت ىي اخر محاكالت كزراء الفاطمييف في مياجمة  الصميبييف فالصميبييف  ذلؾ دكف تحقيؽ

 اخذكا بعد ىذا التاريخ ييتمكف بأمر مصر كصراعاتيا الداخمية ثـ بدأ التسابؽ مع نكر الديف محمكد لالستيالء عمى مصر.
 الصراع عمى مصر بين نور الدين محمود والصميبيين:

ـ اف اخذت سياسة كؿ مف نكر الديف محمكد 1153ىػ/548عمى سقكط عسقالف بيد الصميبييف عاـ  ترتيب
كالصميبييف شكالن جديدا لالستيالء عمى مصر يساندىا في ذلؾ ضعؼ الخالفة الفاطمية كقتداؾ كاف مف بيف اسباب ضعؼ 

الثاني عشر الميالدم كعجزىـ عف تصريؼ ىك ضعؼ الخمفاء في النصؼ الثاني مف القرف السادس اليجرم/  (296)الخالفة
امكر الدكلة كابتداء عصر الكزراء العظاـ الذيف قبضكا عمى مقاليد االمكر دكف الخمفاء كسيركا شؤكف الحكـ حسبما يريدكف 

حجاب كقد كصؼ ابف االثير حالة الدكلة الفاطمية في تمؾ الفترة قائال:))..كانت الكزارة في مصر لمف غمب كالخمفاء كراء ال
 .(297)كالكزراء كالمتممكيف كقؿ مف كلييا احدا بعد االفضؿ بحرب كقتؿ كما شاكؿ ذلؾ...((

كمما زاد الطيف بمو اف اكلئؾ الكزراء اختاركا خمفاء صغار السف مما سيؿ السيطرة عمييـ لذا نرل باف االفصؿ اختار 
-1154ىػ/556-549ع بف رزيؾ الذم تكلى الكزراة)اما الكزير طالئ (298)المستعمى بدال عف نزار لكي يككف طكع بنانو

المو  (299)ـ(1160-1154ىػ/555-549ـ( عندما اراد اف يكلى رجال مجربا بعد مقتؿ الخميفة الفائز بنصراهلل)1161
كىك صبي لـ  (300)ـ(1171-1160ىػ/567-ىػ555اصحابو كاضطره الى اف يعدؿ عنو كيكلي الخميفة العاضد لديف اهلل)
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فيشير ابف االثير الى اف طالئع بف رزيؾ قد استعرض مف كاف مكجكدا بالقصر فكقع  (301)ادم عشر مف عمرهيتجاكز الح
اختياره عمى العاضد فاختاره لصغر سنو كعندما فرح كىمؿ مف كاف بالقصر الختيار الخميفة قاؿ ابف رزيؾ:"..كاني بيكالء 

 (.302)ممكا اني كنت في ساعة استعرضيـ  استعراض الغنـ..."الجيمة كىـ يقكلكف ما مات االكؿ حتى استخمؼ ىذا كما ع
زادت سيطرت كاستبداد ابف رزيؾ في الحكـ ككضع الخميفة العاضد تحت قبضتو كضيؽ عميو كقد اشار ابف االثير الى ذلؾ 

و لصغر سف العاضد قائال:))...تحكـ ]يقصد ابف رزيؾ[ في الدكلة التحكـ العظيـ كاستبد باالمر كالنيب كجباية االمكاؿ الي
كما اخرب كثيرا مف ايمانيـ كفرقيـ في البالد ليأمف عدـ كثكبيـ عميو كما انو زكج العاضد مف ابنتو مما جعؿ عداء الحـر 

 (.303)في القصر لو كاضحا...((
ه استطاعت عمة العاضد  ست القصكر اف تعطي بعض االمكاؿ الى االمراء المصرييف كدعتيـ الى قتمو فقد تكلى ىذ

 .(304)ـ1161ىػ/557الميمة رجؿ يدعى ابف الداعي فاستطاع اف يدبر مؤامرة قتمة في دىميز القصر في رمضاف/اب عاـ 
عمى يد حاكـ الصعيد  (305)فتكلى امر الكزارة ابنو رزيؾ كلقب بالعادؿ لكنة قتؿ بعد تكليتو الكزرة بخمسة عشر شير 

 (307)مستقرة في الكزارة حتى خرج عميو ابك االشباؿ ضرغاـ بف عامركلـ تزؿ امكر شاكر  (306)شاكر بف مجير السعدم
صاحب الباب ككاف يرـك منصبة فجمع االخير جمكعان كثيرة كتغمب عمى شاكر كاخرجو مف القاىرة كقتؿ كلدية طي 

مف االمراء  كسميماف كاسر الثالث كاصبح ىك كزيران لمخميفة العاضد كلقب بفارس المسمميف كقيؿ المنصكر كقتؿ الكثير
 .(308)المصرييف لتخمك لو البالد

اف احكؿ الدكلة الفاطمية كانت خير شاىد عمى ضعفيا كاذا كانت الدكلة الفاطمية اضعؼ مف اف تدفع خطر اعدائيا 
ف الصميبييف بالقكة فال اقؿ اف تشترم مسالمتيـ بالماؿ فقد اشار سعيد عبد الفتاح عاشكر نقالن عف بعض المؤرخيف الصميبيي

ـ 1160ىػ/556مثؿ كليـ الصكرم كميخائيؿ السرياني اف ممؾ بيت المقدس بمدكيف الثالث كاف قد ىدد بغزك مصر عاـ 
منتيزا فرصة الفكضى التي عمتيا عقب مقتؿ الخميفة الفائز لكف الحككمة الفاطمية استطاعت اف تثنيو عف محاكلتو مقابؿ 

كميما يكف مف امر فاف ممؾ بيت المقدس الجديد عمكرم  (309)لؼ دينارتعيدىا بدفع جزية سنكية مقدراىا مائة كستيف ا
االكؿ اتخذ مف مسألة عدـ دفع الجزية كمقدارىا مائة كستكف الؼ دينار ذريعة لغزك مصر مستغالن بذلؾ الظركؼ الصعبة 

كفعال جيز حممة  (310)التي تمر بيا مصر بسبب ضعؼ الخالفة الفاطمية ككثرة المشاكؿ الداخمية كالصراع عمى الكزارة
ـ فاجتاز برزخ السكيس ثـ ضرب حصاره عمى مدينة 1163ىػ/558لممسير الى مصر في ذم القعدة/تشريف االكؿ مف عاـ 

الفرما كحينما كاف مكسـ الفضياف استطاع ضرغاـ كزير الدكلة الفاطمية اف يحطـ السدكد كالجسكر مستغال فيضاف النيؿ 
يذكر سعيد عبد الفتاح عاشكر اف تمؾ  (311)بر عمكرم االكؿ عمى االنسحاب الى فمسطيفكسيحاف المياة في االراضي فأج

الحممة االستطالعية التي قاـ بيا عمكرم االكؿ عمى الرغـ مف فشميا لكنيا لـ تخؿ مف فائدة بالنسبة لو كلمصميبييف يكفي 
ييا مما جعؿ عمكرم يستعد لغزكة كبرل انيـ اطمعكا عمميان عمى مدل ضعؼ مصر كعظـ ثركتيا كسيكلة االستيالء عم

 (.312)تمكنو  مف كضع  يده عمى مصر
مف جانب اخر اف محاكلة عمكرم االكؿ لغزك مصر قد اثارت مخاكؼ نكر الديف محمكد ككشفت عف نيات 

كف اف تكتمؿ الصميبييف في امتالؾ كادم النيؿ كادرؾ نكر الديف اف الجبية االسالمية التي بداىا كالده عماد الديف ال يم
 (.313)حمقتيا اال باخضاع مصر لنفكذه

كقد جاءت الفرصة سانحة لنكر الديف عندما استنجد بو الكزير شاكر كزيرالعاضد كالذم خمعة ضرغاـ عف الكزراة 
العادتو الى مكانو في كرسي الكزارة كالتخمص مف ضرغاـ مقابؿ اف يدفع شاكر لنكر الديف ثمث ايرادات مصر كاف يديف لو 

اما ضرغاـ الذم لـ تكف سيرتو محمكدة بيف الناس كقد عانى المصريكف مف ظممة ككثرت مصادراتو المكاؿ  (314)بالكالء
التجار كالزراع كاصحاب الحرؼ كعاث في ىذه البالد فسادان ادرؾ خطأه عندما عمـ باتفاؽ شاكر كنكر الديف في عدـ اتفاقو 

عقد حمؼ معو ليخمصو مف نكر الديف شاكر كبالمقابؿ تصبح مصر تابعو  مع ممؾ بيت المقدس عمكرم االكؿ كسارع الى
 (.315)لمصميبييف
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كمعو ابف  (316)كقيؿ اف يتمكف عمكرم مف المسير الى مصر كصمت قكات نكر الديف محمكد بقيادة اسد الديف شيرككه
ة سميت بالحممة النككية االكلى ـ ىذه الحمم1164ىػ/559اخية صالح الديف االيكبي في جمادم الثانية/نيساف مف عاـ 

عمى مصر فقد استطاعت ىذه الحممة اف تؤدم كاجبيا عمى احسف ما يراـ كاعادة  شاكر الى الكزارة كاكقعت اليزيمة 
فقد استطاعت عساكرا الشاـ كمعيـ  شاكر بف مجير السعدم اف تمتقي بالقكات الفاطمية بقيادة ناصر الديف  (317)بضرغاـ

دينة بمبيس اذ دارت معركة بيف الطرفيف انيزمت قكات ناصر الديف كارتدت الى القاىرة كتقدمت القكات اخك ضرغاـ عند م
الشامية بقيادة شيرككه الييا اذا استمرت الحرب بيف الطرفيف عدة اياـ تمكف شاكر مف االستيالء عمى الفسطاط بينما 

مكيؿ جنده فأخذ باخراج امكاؿ اليتامى المكدعة في صندكقيـ ضرغاـ كاف يحتؿ القصر الخالفي بالقاىرة فحتاج الى الماؿ لت
مما جعؿ الناس ينفضكف مف حكلو كما امتنع الخميفة العاضد كالجيش عف مساندتة فتقمصت عدد قكاتو  كقرب ضريح 
 السيدة نفسية كبا بو حصانو فالقو عمى االرض كسرعاف ما قطع رأسو كطيؼ بو في الطرقات كسط الفرحة بيذا النصر

كضاعت جيكد الصميبييف فانيـ لـ يتمكنكا  (318)كىكذا انتيت ىذه االمكر باعادة شاكر الى منصبو ككزير لمدكلة الفاطمية
مف انقاذ ضرغاـ الف قكات نكر الديف محمكد قد سبقتيـ لكف شاكر لـ يفي بالتزاماتو الى نكر الديف بؿ ارسؿ الى شيرككه 

رىـ بالعكدة الى الشاـ لكف شيرككه رفض العكدة كطمب الى شاكر تنفيذ ما كاف مف كقكاتو المعسكرة في ظاىر القاىرة يام
عند  (219)اتفاؽ فمـ يجبو فارسؿ شيرككه الى ابف اخيو صالح الديف االيكبي ليتسمـ مدينة بمبيس كيتحكـ في البالد الشرقية

مقدس عمكرم االكؿ النقاذه مف ذلؾ الكضع تسمـ قكات شيركك مدينة بمبيس لـ يجد شاكر بدا اال االستنجاد بممؾ بيت ال
مف المراحؿ مف بيت المقدس الى مصر كالتي تبمغ سبع كعشريف  (320)مقابؿ دفع مبمغا لو قدر بالؼ دينار عف كؿ مرحمة

 .(321)مرحمة فضال عف اعطاء كؿ فارس مف الفرساف المرافقيف لمحممة ىدايا كاف يتكفؿ شاكر بنفقات الحممة
قدس عمكرم االكؿ نداء شاكر كاسرع بالمسير مستغال قدـك جمع كبير قادـ مف الغرب االكربي لمحج لبى ممؾ بيت الم

ككصؿ عمكرم مصر كاجتمعت ىذه القكات مع قكات شاكر عمى حصار مدينة بمبيس كبيا اسد الديف شيرككه كقد نجح 
قد استمر الحصار لمدة ثالث اشير االخير عمى مقاكمة الحصار عمى الرغـ مف قمة االقكات كضعؼ تحصيف المدنية ف

 .(322)كاخيرا اتفؽ الطرفاف النكرم كالصميبي الصمح كالخركج مف مصر
فالبنسبة لمطرؼ الصميبي قد قبؿ الخركج مف مصر بعدما كصمتو االخبار بقياـ نكر الديف محمكد بمحاصرة حاـر 

ييف كاسر بعض زعمائيـ مثؿ بكىيمكند الثالث امير كتممكيا ثـ كصمت قكاتو الى بانياس اذ قامت بقتؿ اعدادان مف الصميب
انطاكيا كريمكند ككنت امير طرابمس كابف جكسميف كىك مف مشاىير الفرنج كقسطنطيف ككلماف القائد البيزنطي فقد كانت 

ة اما اسد الديف فقد قبؿ الخركج مف مصر كذلؾ لقم (323)تمؾ االنباء كافية لعكدة عمكرم الى بيت المقدس كترؾ مصر
فضال عف ذلؾ انو لـ ترد لو االنباء بما فعمة نكر الديف بالصميبييف  (324)االقكات في بمبيس كعجزه عف مقاكمة الصميبييف

بالساحؿ كقد اشار ابف االثير الى ذلؾ قائال:))...اف مف االسباب التي جعمت اسد الديف يقبؿ الصمح انو كاف اليعمـ بما 
 .(325)..((فعمة نكر الديف بالفرنج بالساحؿ.

اف خركج الجيشيف النكرم كالصميبي مف مصر يعد نصران لشاكر لكنو نصران مؤقتان فيرل حسف حبشي اف شاكر لك كاف 
اما عمى  (326)بعيد النظر الدرؾ اف كال الجيشيف خرجا مف مصر مضطران كانيما سكؼ يمتمساف االسباب لمعكدة مرة اخرل

كترل  (327)قضاء عمى اسد الديف شيرككه كجيشو خكفا عمى نفسو مف الصميبييفبيكمي فيرل اف شاكر لـ يكف راغبان بال
الباحثة الطيار اف استجابة نكر الديف لشاكر لـ يكف اساسيا نصرة الالجئ المستنجد اك اعادة الكزير المخمكع انما اساسيا 

اطمية اك الف لنكر الديف غرضاف في رغبة نكر الديف في الكشؼ عف احكاؿ مصر لضميا الى امالكو كاسقاط الدكلة الف
مف تسير حممتو ىك قضاء حؽ شاكر لككنو قصده كدخؿ عميو مستصرخان كالثاني انو اراد االستعالـ عف احكاؿ مصر فأنو 
كاف قد بمغو انيا ضعيفة مف جية الجند كاحكاليا في غاية االنحالؿ فقصد كشؼ الحؽ في مسيرتو الييا. كنرل ايضان اف 

االكؿ لطمب شاكر ليتسنى لو التدخؿ في شؤكف مصر كقد تـ السيطرة عمييا ليتسنى لو فيما بعد القضاء استجابة عمكرم 
 . (328)عمى نكر الديف الذم كاف يتزعـ حركة الجياد ضد الكجكد الصميبي في المنطقة
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النكرية عادت مصر لحكـ شاكر مرة ثانية غير انو اساء التصرؼ فقد كصؼ ابك شامة شاكر بعد خركج القكات 
كالصميبية قائالن "...فقد تكشفت صفحاتو كاحرقت لفحاتو كاغرقت جرحاتو كعضتو الدىركعضو كسممت لو اليمـك عكضان 

فقد اشتدت االنتفاضات الداخمية عميو في مصر كمنيا انتفاضة يحيى بف الخياط كىك احد انصار  (329)عف الراحة... "
كمف حالفيـ مف العرب كاكثر مف  (330)زارة لنفسو ثـ تمى ذلؾ ثكرات بني لكاتوالكزير طالئع بف رزيؾ كالذم قاـ يطمب الك 

 (331)ذلؾ كمو ما بمغو مف اعداد اسد الديف شيرككه لغزك مصر مرة اخرل 
يذكر بعض المؤرخيف اف شيرككه كصالح الديف عند عكدتيما مف مصر كبعد اف تعرفا عمى احكاليا  تطمعان الى 

كيذكر ابف شداد اف  (332)محاف عمى نكر الديف بأخضاع مصر لزعامتو كضميا الى الكحدة المقاتمة السيطرة عمييا فكانا ي
شيرككه بعد عكدتو مف مصر اقاـ بالشاـ مدبران المره مفكران في كيفية الرجكع الييا كقد تحدث شيرككه عف رغبتو بيف الناس 

 .(333)عمـ اف شيرككه قد طمع في البالدفكصؿ الخبر الى شاكر فخاؼ عمى مصر مف اف يممكيا االتراؾ ك 
طمب شاكر مف عمكرم المساعدة لقاء مبمغ مف الماؿ فقد ذكر الحنبمي اف مقدار ذلؾ الماؿ ىك اربعمائة الؼ الؼ    

بينما يذكر المؤرخ كليـ الصكرم اف االتفاؽ تـ بيف عمكرم االكؿ كشاكر عمى اف (334)دينار مدة اقامتيـ كمئة دينار لة 
االخير مبمغان قدره اربعمائة الؼ دينار فضالن عف الجزية المقررة كاشترط عمكرم اف يدفع شاكر نصفيا كيؤجؿ الباقي يدفع 

 .(335)الى كقت اخر
بيف بعض المؤرخيف اف الصميبييف عندما تـ استصراخيـ مف قبؿ شاكر اتكه عمى الصعب كالسيؿ كالذلكؿ فتارة    

كالتشمير كتارة يحثيـ خكفان اف يممكيا العسكر النكرم فجدكا عمى االسراع في المسير يحثيـ طمعيـ في ممؾ مصرعمى الجد 
. اعد نكر الديف حممة ثانية الرساليا الى مصر بقيادة اسد الديف شيرككه كمعو ابف (336)فالرجاء يقكدىـ كالخكؼ يسكقيـ 

ـ 1166ق/562ع االكؿ/ تشريف الثاني مف عاـ اخية صالح الديف كالتي تعرؼ بالحممة النكرية الثانية ككاف ذلؾ في ربي
الف نكر الديف رأل في اتفاؽ شاكر مع الصميبييف مف شأنو اف يكسبيـ (337)كمعيا الؼ فارس كجمع مف االمراء الشامييف 

قكة في مصر كبذلؾ ييدد مركزه بالشاـ كييدد فكرة قياـ جبية اسالمية مكحدة فتذرع نكر الديف بما حدث مف غدر شاكر 
 .(338)جكعو عما كقع مف العيد كاالتفاؽ معوكر 

ـ في الكقت الذم سبقو الجيش 1166ىػ/562كصؿ جيش شيرككه الى السكيس في ربيع االخر/كانكف االكؿ عاـ    
الصميبي الى القاىرة فنزؿ الجيش الصميبي ظاىر بمبيس كخرج الييـ شاكر بعساكره كاجتمع بالممؾ الصميبي كميـ اجتمعكا 

 (339)اسد الديف شيرككه كجيشو في انتظار 
قبؿ خكض المعركة مع القكات النكرية اراد الصميبيكف اف يككف اتفاقيـ مع مصر اتفاقان يأخذ شكالن رسميان خكفان مف    

غدر شاكر عمى المبمغ المتفؽ عميو لذا ارسؿ عمكرم مندكبيف مف قبمو ىما سيد قيسارية ىك كاحد فرساف الدكاية يدعى 
كصؿ المبعكثاف الى القصر الفاطمي  ، خميفة العاضد لديف اهلل  لمتكقيع عمى االتفاؽ ليأخذ شكمو الرسميجغرل الى ال

كالتقيا بالخميفة العاضد لديف اهلل الذم ابتسـ ليما ابتسامة الغاضب كخمع قفازة  كمد يده لمصافحة الرسكليف كحمؼ اليميف 
 .(340)اف ينفذ المعاىدة

كمف ىناؾ عبر (341)ماع الجيش الصميبي كالفاطمي عند بمبيس غير خطتو فأتجو الى اطفيحعندما عمـ شيرككه باجت  
في ذات الكقت فأف القكات  (343)حيث عسكر فييا قبالة الفسطاط لمدة شيريف(342)نير النيؿ في المراكب الى الجيزة 

طاط كبالتالي كقؼ الجانباف كجيان لكجو ال المتحالفة الصميبية كالفاطمية عسكرت عمى شاطىء النيؿ االيمف قريبان مف الفس
 .(344)يفصميما سكل ماء النيؿ

شرع عمكرم االكؿ في اقامة جسر مف المراكب كجذكع النخيؿ عمى نير النيؿ فيما بيف الجزيرة كالركضو ليعبر ىك    
الجسر حتى اذا تكسطكا  كجنده الى معسكر شيرككه غير اف االخير ادرؾ ما كاف ييدؼ اليو عمكرم االكؿ فتركيـ يقيمكف

النير اخذت القكات النكرية ترمييـ بالسياـ كالنباؿ فرتد الصميبيكف كطاؿ بقاء الفريقيف كقمت االقكات عند شيرككه اما 
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كقد حاكؿ الصميبيكف عبكر نير النيؿ لكف عاصفة ىكجاء اجبرت مراكبيـ الى ، الصميبييف فكانت المؤف تأتييـ مف القاىرة
 .(345)حد الجزر القريبة كلعميا جزيرة الكراؽ الكاقعة جنكبي ككبرم عباس الحالي االلتجاء الى ا

انسحب اسد الديف شيرككه صكب الجنكب ممتزمان النيؿ الى صعيد مصر حيث كصؿ الى مكاف يعرؼ باسـ البابيف   
س اما القكات المتحالفة فقد لما احس شيرككه بتفكؽ الجيش الصميبي كالفاطمي الذم يزيد عمى قكاتو بنحك تسعة االؼ فار 

ـ استمرت المعركة 1167ق/562سارعت خمؼ قكات شيرككه كحدثت المكاجية بيف الطرفيف في جمادم االخرة/اذار عاـ 
التي عرفت بمكقعة التبايف لمدة ثالثة اياـ كاف النصر حميؼ الجيش النكرم كتكبد الصميبيكف الخسائر الكثيرة فقد قتؿ عدد 

 (346)انيـ ككقع عدد اخر في االسر منيـ ىيك سيد قيسارية ككاد عمكرم اف يقع في االسركبير مف خيرة فرس
كقد تعجب ابف االثير كابك شامة مف ذلؾ قائميف"... ككاف ىذا مف اعجب ما يؤرخ اف الفي فارس تيـز عساكر   

 .(347)مصر كفرنج الساحؿ..."
ىزيمتيا في مكقعة البابيف لتنظـ صفكفيا استعدان لميجـك عمى ارتدت القكات المتحالفة مع شاكر الى القاىرة بعد    

كاستناب عمييا  (349)التي تكجيت الى االسكندرية فتسمميا  اسد الديف شيرككه مف اىميا بدكف قتاؿ(348)القكات النكرية 
 .(350)صالح الديف االيكبي كذىب ىك الى الصعيد فممكيا كبقي فييا

يجـك عمى االسكندرية فتحصف صالح الديف كجيشو بقالع االسكندرية كقد شدد قامت القكات المتحالفة بال   
المتحالفكف الحصار عمييـ الذم داـ ثالثة اشير كاىؿ االسكندرية يمدكف صالح الديف بالمؤف كاالقكات كيحاربكف معو نظران 

 .(351)لما يكنكف مف كراىية لشاكر فقد صبركا عمى حصارىا 
لة اىؿ االسكندرية ككعدىـ اف يرفع عنيـ المككس كالجبايات كيقطعيـ الخمس اذا سممكا لو كعبثان حاكؿ شاكر استما

فستنجد صالح الديف بعمو اسد الديف شيرككه كىك بالصعيد فجمع االخير جمعان كثيران مف العرب  (352)صالح الديف فأبكا
ف استيالء الجيش النكرم عمى القاىرة ثـ كسار بيـ نحك القاىرة كضرب عمييا الحصار فخاؼ الصميبيكف كقكات شاكر م

في ذلؾ الكقت شدد نكر (353)ياتييـ مف الجنكب فيصبحكف في مأزؽ الف صالح الديف كقكاتو سكؼ يككنكف في شماليـ
الديف محمكد مف ىجماتو عمى الصميبييف في بالد الشاـ كليذا راسمت القكات المتحالفة شيرككه يطمبكف الصمح فتـ ذلؾ فقد 

بنكد االتفاؽ عمى الصمح اف يقـك شاكر بدفع خمسيف الؼ دينار الى شيرككه كاف يرحؿ الصميبيكف عف مصر لكف  كاف مف
عمكرم لـ يرحؿ اال بعد  اف عقد اتفاقية خاصة مع شاكر نصت بنكد االتفاقية عمى ابقاء حامية صميبية ترابط عند القاىرة 

عرضيا الم ىجـك خارجي كما الزمت شاكر بدفع مبمغ قدره مائتي الؼ كتشرؼ عمى ابكابيا كتتكلى الدفاع عنيا في حالة ت
ـ كتسمـ شاكر االسكندرية 1167ىػ/562تـ الصمح كعاد شاكر بقكاتو الى الشاـ في ذم القعدة/اب عاـ ( 354)دينار سنكيان 

 .(355)ـ بالقاىرةكعادت القكات الصميبية الى مكانيا ايضان بعد اف ترؾ عمكرم جماعة مف مشاىير اعيانيـ كفرساني
ـ مضطران فميس معنى ذلؾ انو تخمى عف فكرة االستيالء عمييا 1167ىػ/562اف عمكرم االكؿ غادرمصر عاـ   

( 356)فثركاتيا كثيرة كمركزىا في حماية كيانيـ بالشاـ كانا ال يجعالف  ممؾ بيت المقدس يتخمى عف فكرة االستيالء عمييا

رجية تمكنو مف تحقيؽ حممو الكبير في االستيالء عمى مصر لذلؾ اتجو الى لكنو ادرؾ انو في حاجة الى قكة خا
ـ( فقد تقرب منو عف طريؽ 1180-1143ىػ/576-538االمبراطكرية البيزنطية عمى رأس امبراطكرىا مانكيؿ ككمنيف )

نكا في غفمة عما كانت اف البيزنطنييف لـ يكك  (357)المصاىرة فقد تزكج عمكرم ابنة اخ االمبراطكر كتدعى ماريا ككمنينا
تعاني منو الخالفة الفاطمية كالتنافس عمييا مف قبؿ نكر الديف محمكد كالصميبييف كالن يريد الفكز بيا لذا ارسؿ االمبراطكر 

ـ لالتفاؽ مع عمكرم عمى عمؿ مشترؾ لالستيالء عمى مصر 1168ق/563مبعكثيف مف قبمو الى بيت المقدس في عاـ 
ارسؿ ممؾ (358)رية جزءان مف مصر فضالن عف انطاكيا كذلؾ مقابؿ مشاركتيا في الحممة المنشكدة عمى اف تأخذ االمبراطك 

بيت المقدس سفارة الى القسطنطينية لمتفاكض معيـ حكؿ ذلؾ يرأس ىذه السفارة رئيس اساقفة صكر كليـ الصكرم كقد تـ 
/ايمكؿ عاـ ابراـ المعاىدة بيف الطرفيف حكؿ اقتساـ ارض مصر كقد رجعت تمؾ السف ارة الى بيت المقدس في محـر

 .(359)ـ1168ىػ/564
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جيز عمكرم جيشان كاعده كاسرع لمذىاب الى مصر دكف انتظار القكات البيزنطية كقد كضح سعيد عبد الفتاح   
عاشكر اف السبب في تعجيؿ عمكرم بالمسير عمى رأس حممة الى مصر انو كاف ال يريد اف يقسـ ثمرة انتصاره مع 

راطكر البيزنطي كثمة عامؿ اخر فقد كجد عمكرم نفسو مضطران إلى االسراع في العمؿ نتيجة انقالب سياسة شاكر االمب
اما ابف االثير فيرل الى اف عمكرم تعرض لمضغط مف جانب فرسانو كاالمراء الذيف كجدكا في مصر  (360)ضد الصميبييف 

ـ كمف ضمف االتفاؽ مع شاكر شحنة 1167ىػ/562ت عف مصرعاـ لقد ابقت القكات الصميبية عندما رحم(361)لقمة سائغة 
مف الصميبييف تقـك بحراسة ابكاب مصر كالقاىرة لكف ىذه الشحنة قد ازعجت المسمميف في مصر في الكقت الذم كاف 

ارب الشعكر الديني في العالـ االسالمي معبأ ضد الصميبييف كالدعكة  الى الجياد يتردد صداىا في مشارؽ االرض كمغ
... تمكف الفرنج مف البالد المصرية بعد اف تسمـ فرسانيا ابكابيا ˵كقد اشار ابف االثير الى ذلؾ قائالن  (362)العالـ االسالمي 

فضالن عف ذلؾ كجد شاكر اف تمؾ الشحنة تشاركو في (363)كقد حكمكا عمى الناس حكمان جائران كركبكىـ باالذل العظيـ..."
لمتفؽ عمى دفعو الى عمكرم مائة الؼ دينار مبمغان كبيران اثقؿ كاىؿ الميزانية الفاطمية لذا انقمب شؤكف الحكـ كاف المبمغ ا

شاكر عمى ىذا االتفاؽ كقاـ باالتصاؿ بنكر الديف طالبان مساعدنو في التخمص مف الحماية الصميبية اف ىك استطاع 
     (364)االعتماد عميو 

مع ابنو الكامؿ حكؿ تغيير سياستو  ضد الصميبييف كالتكجو الى نكر الديف  يشير بعض المؤرخيف اف شاكر قد تناقش 
محمكد كطمب مف ابنو الكامؿ مراسمة نكر الديف فراسؿ الكامؿ نكر الديف كقد بيف في مراسالتو مدل حبو ككالءه كطمب منو 

كيشير (365)يحممو اليو كؿ سنة اصالح امكر البالد كجمع الكممة بمصر عمى طاعتو كجمع كممة المسمميف كاعطاءه ماالن 
ابك شامة انو تاكيدان ليذه السياسة الجديدة عرض شاكر كاف يتزكج ابنو الكامؿ مف اخت صالح الديف االيكبي كلـ يتزكج 

 .       (366)االخير باخت الكامؿ ابف شاكر 
بؿ المشاركة في الحممة اف يمنحيـ غادر عمكرم االكؿ بقكاتو كشارؾ معو ايضان قادة االستبارية بعد اف اغراىـ مقا   

ـ 1168ىػ/563اتجيت الحممة مف عسقالف الى مصر في صفر/تشريف االكؿ  (367)مدينة بمبيس اذا تـ لو ما يريد 
فكصمت الى بمبيس فأغمؽ اىؿ بمبيس ابكاب المدينة في كجو تمؾ الحممة لذا حاصرىا الجيش الصميبي ثـ دخمكىا عنكة 

بعد ىذه االياـ التي  (368)سة اياـ قتمكا الكثير مف رجاليا كسبكا نسائيا كارتكبكا مذابح مركعة حيث بقي الفرنج فييا خم
عمى مقربة مف الفسطاط فقد  (369)قضاىا عمكرم في بمبيس غادرىا متكجيان الى القاىرة فقد عسكرت قكاتو قرب بركة الحبش

يالقكا نفس المصير السىء الذم تعرض لو اىؿ ذكر ابف االثير اف اىؿ القاىرة صممكا عمى المقاكمة حتى ال 
ظيرت قكات عمكرم اماـ اسكار الفسطاط عندىا ادرؾ شاكر عدـ مقدرتو عمى الدفاع عف الفسطاط كانيا حتمان (370)بمبيس

رة ستقع بأيدم الصميبييف فنادل في اىميا اف يترككىا كيتكجيكا الى القاىرة فقاـ شاكر بتكزيع عشريف الؼ قاركرة نفط كعش
...بقيت النار فييا اربعة كخمسيف يكمان كبقيت مدة ˵يقكؿ الحنبمي  (371)االؼ مشعؿ فأحرقت الفسطاط في التاسع مف صفر 

˵ال يسمع فييا اذاف كال يكقد فييا مصباح كاحرؽ جانب مف الجامع العتيؽ...
(372) 

فو بضعؼ المسمميف عف دؼ الصميبييف حينئذ استنجد الخميفة العاضد لديف اهلل بنكر الديف محمكد فكتب اليو يعر 
...ىذه شعكر نسائي في ˵فقد اشار ابف االثير الى ذلؾ قائالن  (373)كارسؿ مع الكتب شعكر نساء القصر حتى يثير حماستو

˵قصرم يستغثف بؾ لتنجدىف مف الفرنج...
(374). 

ادة اسد الديف شيرككه كيذكر المؤرخكف ـ بقي1168ق/563فمبى نكر الديف النداء كارسؿ حممتة النكرية الثالثة في عاـ 
اف نكر الديف كاف يريد قيادة الحممة بنفسو لكال بعض االمكر التي منعتو مف ذلؾ منيا انو خاؼ عمى الشاـ مف الفرنج اذا 

 .(375)ذىب ىك كترؾ الشاـ كمنيا مكت االمير زيف الديف عمي ككجؾ
تصؿ الى مصر بعد لذا يتكجب عمى شاكر التحرؾ بسرعة  يذكر ابف كاصؿ اف الحممة النكرية قد جيزت لكنيا لـ

حتى ال يضيع البالد فقد اشتد االمر كعظـ الخطب كضاؽ الحصار كضيؽ البكار كعمـ شاكر عجزه  كضعفو كاف البالد 
 .(376)ذاىبة ال محاؿ فسمؾ طريؽ التمحؿ كبدأ يستخدـ اسمكب الخداع
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...عمى اف تستمـ الفرنج الؼ الؼ دينار مصرية ˵يبييف ينص يشير الحنبمي الى عقد اتفاؽ بيف شاكر كالصم  
ليجمع  ]ام شاكر [..فجعؿ ليـ مئة الؼ دينار كسأليـ الرحيؿ.... نأخذ الماؿ نتقكل بو كنعكد˵فبعضيا يأجؿ فقاؿ الفرنج 

 (377)˵...ليـ الماؿ
عندىا عاد الخميفة  (379)مانية اياـفقد ظؿ ىنالؾ لمدة ث (378)تحرؾ الجيش الصميبي الى الشماؿ فعسكر عند المطرية 

العاضد االستنجاد بنكر الديف عندما عمـ بما دار بيف شاكر كالصميبييف مف مفاكضات كطمب منو سرعة ارساؿ جيشو 
ككعده اف يككف لو ثمث خراج مصر كاف يككف اسد الديف شيرككه مقيمان عنده في عسكره كاقطاع ليـ خارج عف الثمث الذم 

 .(380)مكدلنكر الديف مح
تجيز شيرككه بالمسير الى مصر كمعو الؼ فارس مف العسكر النكرم كحشد مف التركماف  يقدر بنحك ستة االؼ    

فارس كعدد مف االمراء كقد اعطى نكر الديف السد الديف شيرككه مائتي الؼ دينار غير الثياب كالدكاب كاالالت فكزع 
 .(381)معكنة غير محسكبة مف راتبو االخير عمى كؿ فارس مف العسكر عشريف دينار 

في نفس الكقت كصؿ اسطكؿ صميبي الى الشكاطىء المصرية المداد قكات الصميبييف البرية بالمؤف كذلؾ لفرض    
ثـ حاكلت تمؾ القكات (382)الحصار البحرم عمى مصر كقد استطاع االسطكؿ الدخكؿ الى فرع دمياط كاستكلى عميو 

لبرية التي يقكدىا عمكرم االكؿ لكف المصرييف استطاعكا سد النيؿ بأستخداـ المراكب كمنعكا مركر البحرية المحاؽ بالقكات ا
ذلؾ االسطكؿ عندما سمع عمكرم بذلؾ ارسؿ المسؤكؿ عف امف قصره كىك ىمغرم صاحب تكركف باف يستكلي عمى 

الى البحر ثـ الى عسقالف ككاف لكف قكات شيرككه قد كصمت فأنسحب االسطكؿ (383)الشاطىء بأستخداـ بعض الفرساف
 . (384)ـ 1169ىػ/564ذلؾ في ربيع االخر/كانكف الثاني عاـ 

بمجرد كصكؿ اخبار اقتراب حممة شيرككه مف مصر خشى عمكرم االكؿ اف يصبح محصكرا بيف ناريف نار  
لمدافع عنيـ كعف االسالـ المصرييف مف جية كنار القكات النكرية مف جية اخرل فقد التؼ حكؿ شيرككه االىالي بكصفو ا

لذا اصدر اكامره الى الجنكد الصميبييف بالعكدة الى بالد الشاـ بقكؿ ابف االثير:"..عائديف الى بالدىـ بخفى حنيف خائبيف 
 (.385)مما اممكا.."

دخمت جيكش المسمميف الى القاىرة في السابع عشر مف شير ربيع االخرة/ كانكف الثاني مف عاـ 
كعد ابف االثير دخكؿ الحممة الى  (387)كاستقبميا الخميفة العاضد كمعو المصريكف احسف استقباؿ (386)ـ1169ىػ/564

اما ابف كاصؿ فقد عده:"...اجؿ الفتكح  (388)فتحان جديدا لمصر كحفظا لسائر بالد الشاـ كغيرىا...)مصر:)
 (.389)كاعظميا...."

عيا عميو الخميفة في االيكاف كاف مف الطبيعي اف يحقد شاكر عمى بعد ىذا االستقباؿ لشيرككه كقكاتو كالخمع التي خم  
شيرككه لذا عـز عمى اف يقيـ دعكة لشيرككه كمف معو مف االمراء كذلؾ ليتخمص منيـ بالقبض عمييـ فنياه ابنو الكامؿ كقد 

ف اسد الديف فرد شاكر عمى ابنة اشار أبف االثير الى قكؿ الكامؿ البية شاكر قائال:"..كاهلل لئف عزمت عمى ىذا االمر العرف
قائال:كاهلل لئف لـ افعؿ ىذا لنقتمف جميعا فكاف رد ابنو الكامؿ: كاهلل لئف نقتؿ كنحف مسممكف كالبالد بيد المسمميف خير مف 

 فأتجو شاكر الى طريؽ اخر لمخالص مف شيرككه اال كىك (390)اف نقتؿ كقد ممكيا االفرنجفترؾ شاكر ماكاف عازما عميو..."
 .(391)استدعاء الصميبييف لنجدتة كيقكؿ ليـ:"يككف مجيئكـ الى دمياط في البر كالبحر..."

يذكر سبط ابف الجكزم اف اسد الديف شيرككه ارسؿ الى شاكر يطمب منو الكفاء بكعده كبما تعيد بو فاخذ شاكر في   
رر شيرككه التخمص مف شاكر بقتمو كقد عيد الى لذا ق (392)التعمؿ كالمماطمة منتظران كصكؿ الصميبييف الى البالد لنجدتو

 (394)يذكر أبك شامة اف الخميفة العاضد ىك الذم امر شيرككه بقتؿ شاكر (393)ابف اخية صالح الديف االيكبي بيذه الميمة
العباد اما سبط ابف الجكزم يتذكر اف اعياف مصر ادرككا خطر شاكر فاجتمعكا عند شيرككه كقالكا لو:"...شاكر فيو فساد 

 .."(.395)كالبالد كقد كاتب االفرنج كىك يككف سبب ىالؾ االسالـ كطالبكه بقتمو
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ميما تعددت االسباب التي ذكرت في مقتؿ شاكر فانو بال شؾ كانت سياستو سيئة لمغاية كما انو اتمؼ كثير مف    
منى:"..لـ يرب احد رجاؿ الدكلة مثمما امكاؿ الدكلة الفاطمية كاعطاىا لمفرنج مف اجؿ مطامعو الشخصية يقكؿ عمارة الي
 .(396)رباىـ الصالح رزيؾ كال افنى اعيانيـ مثؿ ضرغاـ كال اتمؼ امكاليـ مثؿ شاكر..."

يبدك اف الخميفة العاضد لديف اهلل عندما تخمص مف قكة كتسمط شاكر اراد اف يرد الجميؿ كيكافئ شيرككه عمى   
ـ كلقبو الممؾ 1169ىػ/564ي السابع عشر مف ربيع االخر/كانكف الثاني عاـ جيكده فقد عيد اليو بالكزارة الفاطمية ف

لـ يمكث شيرككه في الكزارة الفاطمية سكل شيريف كخمسة اياـ فقد تكفى كفي الثاني كالعشريف  (397)المنصكر امير الجيكش
يو الخميفة العاضد خمعو كخمع عم (398)مف شير جمادم االخرة كحؿ محمو في منصب الكزارة  صالح الديف االيكبي 

التي كانت ثمنية لمغاية كلقبو الممؾ الناصر كذلؾ يـك االثنيف الخامس كالعشريف مف شير جمادم االخر/اذار ، (399)الكزارة
 (.400)1186ىػ/564مف عاـ 

 الحمالت التي قادها صالح الدين االيوبي ضد الصميبيين في ظل الخالفة الفاطمية-و
مف الخكؼ لما ممؾ  نكاب نكر الديف مصر كنقصد شيرككه كمف بعده ابف اخيو صالح  اصيب الصميبيكف بحالة

الديف فيذا كليـ الصكرم بصكر حاؿ الصميبييف قائال:"...كانت سيطرة االتراؾ عمى مصر امرا خطيرا بالنسبة لمصميبييف اذا 
كاف بامكانة اف يسد عمى الصميبييف اصبح كضعيـ في غاية مف السكء حيث انو اذا خرج نكر الديف بأسطكلو الى مصر 

 .(401)منافذ المممكة]يقصد مممكة بيت المقدس[ كيككف باستطاعتو محاصرة المدف الساحميةعف طريؽ البر كالبحر..."
اما ابف االثير فيصؼ حاليـ قائال:"..كاف افرنج الساحؿ لما ممؾ اسد الديف مصر قد خافكا كايقنكا اليالؾ كانيـ خائفكف 

 (.402)ت المقدس منيـ.."عمى البي
اما ابف كاصؿ فيقكؿ في نفس الصدد:"...لما ممؾ صالح الديف الديار المصرية كاستقرت قدمة بيا كاستقرت بيا  

 (.403)العناصر النكرية ايقف االفرنج باليالؾ كايقنكا اف بالد الساحؿ مف المسمميف عمى شفا جرؼ ىار..."
ى القكاعد البحرية في االسكندرية كدمياط كغيرىا مف مكانى الدلتا مف شأنيا اف سيطرة نكاب نكر الديف في مصر عم  

اف تسمب الصميبييف سيادتيـ البحرية كتجعؿ المسمميف قادريف عمى قطع اتصاالت الصميبييف بأكربا كتيديد السفف التي تنقؿ 
ية كالسياسية التي كانت متاحة ليـ الف الحجاج سنكيا كاف الصميبييف بفقدانيـ لمصر يعني فقدانيـ لالمتيازات االقتصاد

 (.404)المسمميف في مصر كالشاـ سيقكمكف بتطكيؽ االمارات الصميبية بالشاـ
لذا بادر عمكرم االكؿ الى ارساؿ مبعكثو البطريؾ ىرنسيكس رئيس اساقفة قيسارية كاسقؼ عكا كليـ السابع الى    

سا ككليـ ممؾ صقمية كفردريؾ امبراطكر المانيا كىنرم الثاني ممؾ ممكؾ غرب اكربا فقد ارسؿ الى لكيس السابع ممؾ فرن
انكمترا بؿ كارسؿ الى كؿ النبالء كالككنتات البارزيف في الغرب لكف ىذه البعثة لـ تحقؽ ىدفيا اذ ىبت عاصفة بعد ثالثة 

..ككاتبكا االفرنج الذيف بصقمية كقد اشار ابف االثير الى تمؾ البعثة قائال:". (405)اياـ مف اقالعيا اجبرتيا عمى العكدة
 .(406)كاالندلس كغيرىما يستمدكنيـ كيعرفكنيـ ما تجدد مف ممؾ االتراؾ لمصر كانيـ خائفكف عمى البيت المقدس منيـ..."

في ذلؾ الكقت كاف الغرب االكربي منشغؿ بالصراع بيف البابكية كاالمبراطكرية لذا فاف ىذا الصراع لـ يسمح بارساؿ 
 (.407)ية الى الشرؽ لذا لـ يبؽ اماـ ممؾ بيت المقدس سكل طمب العكف مف الدكلة البيزنطيةحممة صميب

رحب االمبراطكر البيزنطيف مانكيؿ ككمنيف الذم اليزاؿ متمسكا باالتفاؽ الذم عقده مف قبؿ مع سفارة الصكرم عاـ 
جيد غاردت بيزنطة في شكاؿ/حزيراف  ـ كاعد اسطكال حربيان ضخما مككنان مف مائتي سفينة مسمحة تسميحان 564/1169
اتجو جزء مف االسطكؿ الى ميناء صكر لمتشاكر عمى المكعد الذم ستتحرؾ فيو باقي القكات اما  (408ـ)1169ىػ/564

معظـ االسطكؿ فاتجو الى جزيرة قبرص كفي ميناء عكا بدأت تعد كافة الخطط الالزمة لغزك مصر بيف الصميبييف 
فقد جيز جيشا كاغرل فرساف االسبتارية عمى االشتراؾ في مشركعة الكبير فقد اصدر مكسكما  كالبيزنطييف اما عمكرم

يقضي بمنح االسبتارية جزءان ىامان مف ايراد مصر كنسب اخرل مف دخؿ اىـ المدف المصرية مثؿ الفسطاط كتنيس كدمياط 
ف عمكرم عمى شؤكف مممكتو اجتمع الجيشاف بعد اف اطما (409)كالمحمة كاالسكندرية عندما تنجح تمؾ الحممة لغزك مصر
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ـ كقد عرض قائد االسطكؿ البيزنطي نقؿ معظـ الجنكد في سفنو اال اف 1169ىػ/565الصميبي كالبيزنطي في عسقالف في 
 (.410)عمكرم اصر عمى اتخاذ الطريؽ البرم الى مصر

، بعد تسعة اياـ الى مدينة الفرما تحرؾ الجيش المحتالؼ الصميبي البيزنطي مف عسقالف الى مصر ككصمت القكات
ـ 1170ىػ/565كقد سبقو االسطكؿ البيزنطي كىك يعاني مف نقص كبير في التمكيف الالـز لمحممة كفي صفر/تشريف االكؿ 
سبؽ الجيش  (411)كصمت القكات المتحالفة الى مدينة دمياط كىـ يحممكف المنجنيقات كالدبابات كاآلت الحصار كغير ذلؾ

كؿ البيزنطي في الكصكؿ الى دمياط الف رياح قد ىبت اخرت كصكلو الى دمياط بعد ثالثة اياـ كعند كصكلو البرم االسط
 .(412)اعاقتة تمؾ السالسؿ الحديدة الممتدة بعرض النيؿ كالتي قد كضعت لمنع دخكؿ سفف االعداء

منو اف الصميبييف سيتخذكف  كجد صالح الديف نفسو في مكقؼ حرج بعد اف حصف بمبيس كالقاىرة كاالسكندرية ظنان 
فضال عف  (413)نفس الطريؽ الذم سمكة الحمالت السابقة فمما اتجيت الى دمياط راسؿ نكر الديف محمكد طالبا النجدة منو

ذلؾ قاـ حاكـ دمياط شمس الخكاص باغالؽ مدخؿ الميناء باالكاصر الحديدة الثقيمة لتحكؿ دكف مركر سفف االسطكؿ 
كما قاـ االيكبي  (414)ت تحاكؿ منع كصكؿ االمدادات الى دمياط كالقادمة مف القاىررة عبر نير النيؿالبيزنطي كالتي كان

بارساؿ ابف اخيو تقي الديف عمر كخالو شياب الديف محمكد الحارمي ككثير مف االمراء الى دمياط بالمدد بعد المدد مف 
ى صالح الديف مف نكر الديف محمكد فقد زكدة بالماؿ كالرجاؿ ثـ جاء المدد ال (415)العساكر كاالمكاؿ كاالسمحة كالذخائر

كاالسمحة كالمؤمف فضال عف ذلؾ شدد نكر الديف ىجماتو عمى الصميبييف في بالد الشاـ كذلؾ ليشغميـ عف دمياط كقد نجح 
فقد امد االيكبي بالمؤف اما الخميفة العاضد لديف اهلل  (416)نكر الديف في امتالؾ جزء كبير مف مممكة الصميبييف في فمسطيف

كاالقكات فيذكر المؤرخكف قكؿ صالح الديف عف العاضد قائال:"...مارايت اكـر مف العاضد العبيدم فقد ارسؿ مدة مقاـ 
 (.417)الفرنج عمى دمياط الؼ الؼ دينار مصرية سكل الشياب كغيرىا"

اس كالقنكط كظير بكضكح انيـ بدكف مساعدة بعد تردد طكيؿ بيف القكات الصميبية كالبيزنطية بدا جيشيـ يشعر بالي
اآلت كمعدات الحرب ككصكؿ قكات صميبية جديدة اليمكنيـ االستيالء عمى دمياط اك صد أم ىجـك اسالمي مفاجئ بدا 
االنقساـ يسكد بيف القكات المتحالفة نتيجة نقص المكف بيف رجاؿ االسطكؿ البيزنطي كلـ يكفر ليـ الصميبيكف أم مصدر 

 (.418)عمى الساحؿلمطعاـ 
فضال عف ذلؾ فقد اجادت السماء بامطار غزيرة  اغرفت جميع خياـ الصميبييف فاضافت تمؾ االمطار عامال جديد 

 (.419)مف عكامؿ القمؽ كاالنزعاج بيف القكات المتحالفة
ذ قارب فطنت قكات صالح االيكبي كاىؿ دمياط الى خطة ناجحة استطاعكا بيا كضع حد ليذه الحممة كذلؾ بأخ

صغير كمالءة بالخشب الجاؼ كالقار كاشعمكا فيو النيراف كسيركه تجاه االسطكؿ البيزنطي مستفيديف مف سرعة جرياف النيؿ 
بسبب ىبكب رياح جنكبية قكية فحممت االمكاج كالرياح القارب الممتيب تجاه االسطكؿ البيزنطي الراسي عند مصب النير 

يو بسرعة كقد استطاع البيزنطييف بمساعدة الصميبييف عمى فصؿ السفف عف بعضيا في البحر المتكسط فاشتعمت النار ف
 (.420)مما قمؿ مف ضركاة اشتعاؿ النيراف

ازدادت الخالفات بيف عمكرم كبيف قائد االسطكؿ البيزنطي الذم كاف يريد اف ينفذ اليجـك السريع عمى دمياط لكف 
ديدة قبؿ كصكؿ االمدادت اليو فضال عف ذلؾ اف عمكرم كقادتو كاف عمكرم يرل في ذلؾ مغامرة تنطكم عمييا اخطار ش

يساكرىـ الشككؾ مف البيزنطييف الف حماس قائد االسطكؿ يرجع الى رغبتو باف تككف دمياط مف نصيب االمبراطكر 
ف ينفرد قائد البيزنطي مف الغنائـ حتى اف قائد االسطكؿ اراد مياجمة دمياط بدكف اشتراؾ القكات الصميبية كقيؿ قبؿ ا

 (.421)االسطكؿ ليجكمو عمى دمياط كانت االخبار قد كصمتو باف عمكرم يتفاكض مف اجؿ الصمح كاالنسحاب عف دمياط
لـ يكف اماـ الصميبييف سكل طمب الصمح بعد اف استطاعت القكات المدافعة عف دمياط مف احراؽ مناجيؽ الصميبييف 

 (.422)نكدىـكاستطاعكا نيب اآلتيـ كقتمكا الكثير مف ج
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قرر الصميبيكف كالبيزنطييف رفع حصارىما عف دمياط الذم استمر خمسكف يكما حسب قكؿ  ابف االثير يقكؿ بينما 
ـ 1170ىػ/565فقد رحمت القكات عف دمياط في ربيع االخر/كانكف االكؿ عاـ  (323)يذكر ابف كاصؿ كاحد كخمسكف يكما

اما االسطكؿ البيزنطي فقد غرقت  (424)كنيبت االغناـ كقتؿ منيـ خمفان عظيـبعد اف فشمكا في حممتيـ فقد حرقت مناجيقيـ 
الكثير مف سفنة كلقى عدد كبير مف بحارتو مصرعيـ فمـ يستطع بحارتو السيطرة عمى سفنو اك التحكـ فيو بسبب ما كانكا 

 .(425)ياـ متتاليةيعانكف مف جكع كارىاؽ فقد ظمت االمكاج الشديدة تقذؼ جثث بحارتو عمى الشكاطئ عدة ا
عاد الصميبيكف الى بالدىـ ليجدكا نكر الديف محمكد قد خرب بالدىـ فقد شبييـ ابف االثير بالنعامة التي خرجت 

 (.426)تطمب قرنيف فرجعت بالد اذنيف
يتضح مما تقدـ اف ما قدمتة الدكلة الفاطمية مف دعـ مادم كبشرم الى صالح الديف لمكاجية القكات الصميبية 

بيزنطية دليال عمى اف الفاطمييف لـ يبخمكا بشيء في مقاكمة الصميبييف كالدفاع عف بالد االسالـ حتى اخر اياميا كمف كال
جية اخرل فاف الصميبييف كالبيزنطيف لـ يككنكا متفقيف فيما بينيـ فمك سارعكا باليجـك عمى دمياط حاؿ كصكليـ حيث لـ 

كلكف تاخر القكات المتحالفة في اليجـك عمييا ساىـ بشكؿ كبير في كصكؿ  يكف بيا االسكانيا الجاىميف بفنكف الحرب
االمدادات لممسمميف كحشدىا مف الجنكد كالذخائر الذيف اصبحكا قكة تستطيع اف تصد ام ىجـك صميبي بيزنطي فضال عف 

تالي غدت كعكده كعكد كاذبة كقد ذلؾ عدـ كفاء االمبراطكر مانكيؿ ككمنيف بارساؿ االمكاؿ الكافية كاالمدادات الزائفة كبال
 كانت قكاتو تعاني مف شدة الحاجة الى االمدادات كاالقكات.

قاد صالح الديف حمالت عدة ضد الصميبييف خالؿ فترة تكليو الكزارة الفاطمية قد دعـ مركزة في مصر بعد فشؿ  
رج صالح الديف عمى راس قكاتو لمياجمة خ 1170ىػ/566الحممة البيزنطينية الصميبية ففي ربيع االخر/كانكف االكؿ عاـ 
ثـ حاكؿ االستيالء عمى غزة نفسيا لكف عمكرم قدـ  (427)قالع الصميبييف عمى شكاطئ فمسطيف فبدأ بحصار قمعة الدارـك

بمساعدة عاجمة النقاذىا كقد اشار ابف االثير الى ذلؾ قائال:"...سار صالح الديف مف مصر الى بالد الفرنج فاغار عمى 
ؿ عسقالف كالرممة كىجـ عمى ربط غزة كنيبة كاتاه ممؾ الفرنج في قمة مف العسكر مسرعي لرده عف البالد فقاتميـ اعما

 (.428)كىزميـ كافمت ممؾ الفرنج بعد اف اشرؼ اف يؤخذ اسيرا..."

بف كاصؿ ـ يشير كؿ مف ابف االثير كا1170ىػ/566ثـ حاصر ابمة برا كبحرا في ربيع االخره/كانكف االكؿ في عاـ 
اف صالح الديف بنى عدد كبير مف السفف كحمميا عمى ظيكر الجماؿ عبر صحراء سيناء حتى خميج العقبة كىنالؾ جمع 

 (.429)قطع المراكب كالقاىا في البحر فسقطت ايمو في يده كاقتاد رجاؿ حاميتيا الى القاىرة
ف عمييـ كعمييـ اف يكزعكا قكاتيـ بيف الشماؿ كىكذا اخذ الصميبيكف يشعركف يكما بعد يـك بازدياد ضغط صالح الدي

 (.430)لمكاجية نكر الديف محمكد كالجنكب لمكاجية صالح الديف
سقطت الخالفة الفاطمية كعادت مصر الى حظيرة الدكلة العباسية فقد قطعت خطبتيا في القاىرة في ثاني جمعة مف 

/ايمكؿ مف عاـ  اما الخميفة الفاطمي العاضد لديف اهلل فقد  (431)المستضىـ فقد دعى لمخميفة العباس 1171ىػ/567المحـر
/ايمكؿ مف عاـ   (.432)ـ كىك اليدرم بقطع خطبتو1171ىػ/567تكفي ليمة االثنيف المصادؼ العاشر مف محـر

 االستنتاجات 
 اتضح مما تقدـ ما يمي:

ـ فقد سقطت كثير مف اف تفكؾ الصؼ االسالمي كانشاقة قد سيؿ عمى الصميبييف ميمة الكصكؿ الى اىدافي .1
المدف بأيدم الصميبييف نتيجو ليذا التمزؽ الذم اصاب الدكؿ كاالمارت االسالمية فضال عف انعداـ كجكد أم 
تعاكف اسالمي بؿ عمى العكس كجدت بعض االمارات االسالمية في الكجكد الصميبي محافظة عمى امالكيا 

 كاستقالليتيا.
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ي سبيؿ نصرة االسالـ كاستعادة بيت المقدس مف ايدم الصميبييف بؿ اف الفاطمييف لـ يبخمكا بجيد كماؿ ف .2
كطردىـ مف بالد الشاـ نيائيان بعد اف ادرككا حقيقة ىذه الحركة كبعدما ادرككا اطماع الصميبييف الحقيقة فتكالت 

 الحمالت التي خرجت مف مصر الى الشاـ لمياجمة الصميبييف كالعمؿ عمى طردىـ.
ىا الفاطميكف قد اتصفت بسكء النظاـ كاالىماؿ كعدـ تقدير المسؤكلية لدل قكاد ىذه اف الحمالت التي قاد .3

 الحمالت كما كاف ينقصيا ايضا عدـ التتنسيؽ بيف قيادات الجيكش البرية كالبحرية.
ارتكب الفاطميكف اخطاء كبيرة تتمثؿ بعدـ تركيـ قكات كافية لتدعيـ نفكذىـ في المناطؽ التي تـ استعادتيا مف  .4

 لسالجقة بحيث يتسنى ليـ المحافظة عمى تمؾ المكتسبات في تمؾ الجيات.ا
اف القكات الصميبة التي جاءت الى االرض العربية كانت تضـ اعدادا الباس بيا مف االمراء الذيف كانت لدييـ  .5

 تجربة كاسعة في مجاؿ الحركب فضال عف االسمحة التي قدمكا بيا لـ يكف لمشرؽ دراية بيا.
االمدادات لمصميبييف سكاء مف الغرب االكربي اك المدف االيطالية حيث كانت ىذه االمدادت  سرعة كصكؿ .6

 تزيدىـ حماسا كتماسكا.
لقد لعبت الخيانة الدكر الكبير في سقكط كثير مف مدف الشاـ بايدم الصميبييف باالضافة الى ما قدمكه مسحيك  .7

ي لـ يعيدىا الصميبيكف مف قبؿ فضالن عف نقؿ اخبار الشاـ مف خدمات لمصميبييف لمعرفة الطرؽ كالمسالؾ الت
التحركات االسالمية مما جعؿ الصميبيكف في استعداد دائـ لصد ام ىجـك اسالمي عمييـ عمى عكس الجانب 

 االسالمي الذم كاف يعيش في حالة في التفكؾ كاالنشقاؽ كالحركب بسبب المطامع الشخصية.
عجؿ في نياية الدكلة الفاطمية كسقكطيا فقد ظير التنافس كاضحان كجميا  اف الكجكد الصميبي في بالد الشاـ قد .8

بيف الصميبييف كقكات نكر الديف محمكد كمحاكلة كؿ طرؼ السيطرة عمى مصر لما كانت تتمتع بو مف مكقع 
مف كمكارد اقتصادية االمر الذم ادل الى اسالة لعاب كؿ مف الطرفيف لمسيطرة عمييا خاصة كانيا كانت تعاني 

فكضى سياسة كازمات اقتصادية فقد كجد نكر الديف كالصميبييف ضالتيما عندما نشب النزاع بيف الكزيريف شاكر 
السعدم كضرغاـ العامرم عمى منصب الكزارة كقد انتيى االمر باعالف صالح الديف االيكبي زكاؿ الدكلة 

لخالفة العباسية مرة اخرل عاـ الفاطمية كمكت اخر خمفاء الدكلة الفاطمية كعكدة مصر الى حظيرة ا
 ـ.1171ىػ/567

 الهوامش والتعميقات
ساذكر ىنا المعمكمات كاممة عف المصدر كالمرجع حيف كركده اكؿ مرة مما ييغنينا مف اعداد قائمة لممصادر 

 كالمراجع
ب االكربي اربع عمى امتداد قرنيف مف الزماف زحفت عمى الدكلة العربية االسالمية ثماف حمالت صميبية جيزىا الغر  .1

ـ( بقيادة جكدفرم دكيكبكف 1099-1096ىػ/493-490منيا اتجيت الى بالد الشاـ ىي الحممة الصميبية االكلى)
ـ( بقيادة ممؾ المانيا ككنراد كممؾ فرنسا 1149-1147ىػ/544-524كبمدكيف كيكىيمند كريمكف كتانكرد كالثانية)

يادة فريدريؾ باربركس امبراطكر المانيا كممؾ انكمترا ريتشارد ـ( بق1192-1189-ىػ588-585لكيس السابع كالثالثة)
ـ( بقيادة فريدريؾ الثاني كاثناف عمى 1229-1228ىػ/627-626قمب االسد كفميب اغسطس ممؾ فرنسا كالسادسة)

ـ( بقيادة ممؾ بيت القدس جام دم برباف كاندريا الثاني ممؾ المجر 1221-1219ىػ/618-616مصر ىي الخامسة)
-599ـ( بقيادة لكيس التاسع ممؾ فرنسا كالرابعة احتمت القسطنطينية)1254-1248ىػ/652-646بعة)كالسا
ـ( 1270-1267ىػ/669-666ـ( بقيادة بمدكيف التاسع ككنت الفالندر اما الحممة الثامنة)1204-1202ىػ/601

المسمحيف المتمرديف عمى بقيادة لكيس التاسع ضد تكنس كعدد مف الحمالت الصغيرة فمـ تحؿ سنة كاحدة مف سيؿ 
، صالح الحركب الصميبية دكافعيا كبكاعثيا المميدة؛ مجمة المكرد، لممزيد ينظر: العابد، الدكلة العربية االسالمية

 .62ص، دار الكحدة  ال.ت، دراسات في الكعي بالتاريخ، محمد، ؛ عمارة5ص، ـ1987 -بغداد، 16مج -4العدد
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2. The new Encyclopedia Britannica, U.S.A 1951, Vol, 6, P,771.                
، ىيفاء عاصـ محمد، ؛ الطيار163ص، ال.ت، القاىرة، مؤسسة الخانجي، 4ط، مكاقؼ حاسمة في تاريخ االسالـ .3

الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشكرة، دكر العراؽ القكمي في الدفاع عف بالد الشاـ خالؿ الحركب الصميبية
 .46ص، ـ2001، المستنصرية

 -بيركت، ذات السالسؿ، 2ط، ـ(1099-1095الخمفية االيدلكجية لمحركب الصميبية )دراسة عف الحممة االكلى .4
 .86ص، ـ1988

، دكر العراؽ، الطيار، 27ص، ـ1986-بيركت، دار الغرب االسالمي، الحركب الصميبية في المشرؽ كالمغرب .5
 .46ص

؛ 243ص، 4ج، ـ1967-القاىرة، 1ط، كالثقافي كاالجتماعي تاريخ االسالـ السياسي كالديني، حسف ابراىيـ، حسف .6
، ال.ت، القاىرة، مطبعة عيسى البابي الحمبي، نقمة الى العربية عادؿ زعيتر، حضارة العرب، غكستاؼ، لكبكف
 .317ص

، ـ1977-القاىرة، مطبعة النيضة المصرية، 3ط، االسالمية، مكسكعة التاريخ االسالمي كالحضارة، احمد، شمبي .7
 .5ص، الحركب الصميبية، ؛العابد549ص ،5ج

المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف ، ماىية الحركب الصميبية، قاسـ عبده، قاسـ، (5ىامش) 13ص، المرجع نفسو .8
 .12، 9ص، ـ1990 -الككيت، كاالداب

، يعقكب ترجمة محمكد عبداهلل، قصة الحركب الصميبية، شعمة االسالـ، ىاركلد، ؛ المب58ص، دكر العراؽ، الطيار .9
 .2ص، 1967 -بغداد، مطبعة االرشاد، مراجعة جماؿ الديف الشياؿ

 .17ص، 1972 -الجامعة المبنانية، الحركب الصميبية كاالسرة الزنكية، شاكر احمد، ابك بدر .10
 .81ص، ال.ت، القاىرة، مكتبة النيضة المصرية، 2ط، ترجمة السيد الباز العريني، الحركب الصميبية، ارنست .11
، ـ1958-مصر، دار الفكر العربي، ترجمة حسف حبشي، اعماؿ الفرنجة كحجاج بيت المقدس، مؤلؼ مجيكؿ .12

 .30ص، ـ1989 -االسكندرية، دار المعرفة الجامعية، في تاريخ الحركة الصميبية، جكزيؼ نسيـ، ؛ يكسؼ31ص
 .312ص، 3ج، ـ1965 -بيركت، ترجمة داغر كاخركف، القركف الكسطى في تاريخ حضارات العالـ، ادكار، بركل .13
 .163ص، 1ح، ـ1968-بيركت، دار الثقافة، ترجمة السيد الباز العريني، تاريخ الحركب الصميبية، ستيفف، رنيسمات .14
مراة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يفيد ، ـ(1366ىػ/768عبداهلل بف اسعد بف عمي بف سميماف)ت:، ابك محمد .15

، ـ(1469ىػ/ 874جماؿ الديف ابك المحاسف االتابكي)ت: ؛158ص، 3ح، ىػ1390-بيركت، مف حكادث الزماف
 .149ص، 5ح، ـ1972، 1929 -القاىرة، النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة

مطابع ، ـ1258-749ىػ/656-132تاريخ الدكلة العربية االسالمية في العصر العباسي ، خميؿ كاخركف، السامرائي .16
 .261ص، ـ1988-المكصؿ، دار الكتاب كالنشر

 .20سكرة اؿ عمراف: اية  .17
، 1ط، الحركة الصميبية صفحة مشرفة في تاريخ الجياد العربي في العصكر الكسطى، سعيد عبد الفتاح، عاشكر .18

 .29ص 1ج، ـ1963-القاىرة
 .37ص، 1ج، المرجع نفسو .19
 .41 -14ص، ـ1957 -القاىرة، ترجمة محمد عزيز رفعت، في طمب التكابؿ، سكيتار، م-ىػ .20
 .170ص، 1ج، الحركب الصميبية تاريخ، رنسيماف .21
 .171-170ص، 1ج، المرجع نفسو .22
 .35-34ص، 1ج، الحركة الصميبية، عاشكر .23
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 .48ص، 1ج، ـ1990-بغداد، دار الشؤكف الثقافية العامة، الحركب الصميبية، سالـ محمكد، الحميدة .24
، السياسية كابعادة الحضارية التاريخ االسالمي افاقو، ابراىيـ احمد، ؛ العدكم35ص، 1ج، الحركة الصميبية، عاشكر .25

 .366ص، القاىرة ال.ت
 .34ص، ـ1967-بغداد، شركة النبراس كفرانكمي، ترجمة شكرم محمكد نديـ، الحركب الصميبية .26
الحركة ، ؛ عاشكر137ص، 1ج، تاريخ الحركب الصميبية، ؛ رنسيماف46ص، 1ج، الحركب الصميبية، الحميدة .27

 .43ص، 1ج، الصميبية
 .43-42ص، 1ج، الحركة الصميبية، ؛عاشكر46ص، 1ج، لصميبيةالحركب ا، الحميدة .28
 .38ص، 1ج، الحركة الصميبية، عاشكر، 258ص، تاريخ الدكلة العربية االسالمية، السامرائي كاخركف .29
 .22ص، ـ1946-القاىرة ، ترجمة محمد مصطفى زيادة، االقطاع كالعصكر الكسطى في غرب اكربا، ج.د، ككبالند .30
، الحركب الصميبية بدايات االستعمار االكربي، راغب حامد، عبداهلل، 40-38ص، 1ج، يبيةالحركة الصم، عاشكر .31

 .38ص، ـ1983-كمية االداب، جامعة المكصؿ، رسالة ماجستير غير منشكرة
 .19-18ال.ت ص، ال.ـ، شخصية الدكلة الفاطمية في الحركب الصميبية، فيمي تكفيؽ محمد، مقبؿ .32
مجكقي كاف اميرا شجاعا فتح عدة بالد كاخرىا انطاكيا قتؿ في حربة مع تتش عاـ ىك ابف عـ السمطاف ممكشاه الس .33

 .124ص، 5ج، النجـك الزاىرة، لممزيد ابف تغرم بردم، ـ1086ىػ/479
ىك ابك الفتح بف الب رسالف بف محمد بف داكد بف ميكائيؿ بف سمجكؽ بف دقاؽ الممقب جالؿ الدكلة تكفي عاـ  .34

كفيات االعياف كانباء ، ـ(1282ىػ/681ابك العباس شياب الديف احمد بف محمد)ت:، أبف خمكاف، ـ1092ىػ/485
 ابك الفدا اسماعيؿ بف عمر، ؛ ابف كثير125ص، 5ج، ال.ت.بيركت، تحقيؽ احساف عباس، ابناء الزماف

 .153-151ص، 12ج، ـ1987-بيركت، تحقيؽ احمد ابك ممحـ كاخركف، البداية كالنياية، ـ(1327ىػ/774)ت:
 .19ص، شخصية الدكلة الفاطمية، مقبؿ .35
ـ كانت مدة سمطنتو اثنيف 1104ىػ/498ـ تكفي عاـ 1080ىػ/474ىك ابك المظفر ركف الدكلة بف ممكشاة كلد عاـ  .36

(، ـ1256ىػ/654ابك المظفر شمس الديف يكسؼ بف قزاكغمي)ت:، لممزيد ينظر. سبط ابف الجكزم، عشر سنة
عز الديف ابك ، ؛ابف االثير13ص، 1ؽ -8ج، ـ1951 -اد الدكفحيدر اب، مرآة االماف في تاريخ االعياف

، ؛ ابف خمكاف224-223ص، 8ج، ـ1978-بيركت، الكامؿ في التاريخ، ـ(1232ىػ/630الحسف عمي)ت:
 .110ص، 1ج، كفيات

تحقيؽ ، التاريخ الباىر في الدكلة االتابكية بالمكصؿ، حكؿ طبيعة الصراع بيف اكالد ممشكاه االربعة ينظر: ابف االثير .37
تاريخ العراؽ ، حسيف، ؛ اميف165-164ص، 8ج، ؛ الكامؿ12ص، 1963 -القاىرة، عبد القادر احمد طميمات

 .118-114ص، ـ1965-بغداد، في العصر السمجكقي
ابك سعد تتشف بف الب ارسالف بف داكد بف ميكائيؿ بف سمجكؽ بف دقاؽ الممقب تاج الدكلة قتؿ عمى ايدم ابف اخيو  .38

، 1ج، كفيات، ؛ ابف خمكاف175ص، 8ج، الكامؿ، لممزيد ينظر ابف االثير، ـ1095ىػ/488 بركياركؽ عاـ
 .159ص، 12ج، البداية كالنياية، ؛ ابف كثير96ص

ذيؿ تاريخ ، ـ(1155ىػ/550ابك يعمي حمزة)ت:، لالطالع عمى الصراع بيف بركياركؽ كتتش ينظر ابف القالنسي .39
؛ابف االثير التاريخ 129-128، 126، 124-123ص، ـ1908-بيركت، مطبعة االباء اليسكعييف، دمشؽ
 ابك القاسـ كماؿ الديف عمر، ؛ ابف العديـ175-171، 167-166ص، 8ج، الكامؿ، 9ص، الباىر
-107ص، 2ج، ـ1968-دمشؽ، تحقيؽ سامي الدىاف، زبدة الحمب في تاريخ حمب، ـ(1261ىػ/660)ت:
مفرج الكركب في دكلة بني ، ـ(1297ىػ/697ـ)ت:جماؿ الديف محمد بف سال، ابف كاصؿ، 117-119، 113
 .23-22ص، 1ج، ـ1953-مصر، تحقيؽ جماؿ الديف الشياؿ، ايكب
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ممؾ حمب بعده مقتؿ ابية  1053ىػ/445ىك االمير رضكاف بف تتش بف الب ارسالف الممقب فخر الممكؾ كلد عاـ  .40
ـ لممزيد ينظر سبط ابف 1113ىػ/507تكفي عاـ ، ـ كصؼ بانو عبر محمكد السيرة1095ىػ/488تتش عاـ 

 .205ص، 5ج، النجـك، ابف تغرم بردم، 111ص، 1ؽ -8ج، مرآة الزماف، الجكزم
ىك دقاؽ بف تتشف بف الب ارسالف ابك المظفر لقب شمس الممكؾ تكلى امر دمشؽ بعد مقتؿ ابية تتش عاـ  .41

؛ 111ص، 1ؽ -8ج، افمراة الزم، ـ لممزيد ينظر سبط ابف الجكزم1103ىػ/497عاـ ، ـ تكفي1095ىػ/488
 .189ص، 5ح، النجـك الزاىرة، ابف تغرم بردم

معجـ ، ـ(1228ىػ/626ياقكت عبداهلل الحمكم الركمي البغدادم)ت:، ياقكت الحمكم، مف اعظـ مدف االسالـ بالرـك .42
 .415ص، 4ج، ال.ت، بيركت، دار صادر، البمداف

ـ لقي حتفو غرقا في الخابكر عندما انيزمت ىكقمج ارسالف بف سميماف بف قتممش السمجكقي صاحب بالد الرك  .43
ـ فقد عثر عمى جثتة بعد اياـ مف غرقو 1106ىػ/500عساكره اماـ جيكش جاكلي سقاكة صاحب المكصؿ عاـ 

 241ص.، 8ح، ؛ ابف االثير الكامؿ22ص، 1ؽ-8ج، مراة الزماف، ؛سبط ابف الجكزم
ف اسمو احمد كسمي سنجر النو كلد بسنجار في شير ىك سنجر شاه بف السمطاف ممكشاه السمطاف ابك الحارث قيؿ ا .44

ابف ، ـ1157ىػ/552ـ كنشا في منطقة االىكاز كاستكطف مدينة الرـك تكفي عاـ 1086ىػ/479رجب عاـ 
 .327-326ص، 5ج، النجـك الزاىرة، ؛ ابف تغرم بردم428-427ص، 2ج، كفيات، خمكاف

 .42ص، راؽدكر الع، ؛ الطيارة114ص، 1ج، الحركة الصميبية، عاشكر .45
ىك سكماف بف ارتؽ التركماني جد ممكؾ االراتقة كصؼ بككنة حازما داىية ذا رام كثير الخير تكفي عاـ  .46

 .227ص، 8ج، بف االثير الكامؿ، ـ1104ىػ/498
ىك حسيف بف مالعب صاحب حمص كصؼ بككنو رجال شجاعا باشر الحركب بنفسو قتؿ عمى يد الفداكيف عاـ  .47

، 5ج، النجـك الزاىرة، ؛ ابف تغرم بردم30ص، 1ؽ -8ج، مرآة الزماف، جكزمسبط ابف ال، ـ1101ىػ/495
 .1690-1680ص

 .124ص، 2ج، زبدة الحمب، ؛ ابف العديـ134ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .48
 .135-134ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ .49
ابف ، ىػ لممزيد381ـ ىػ كتكفي عا312ىك ابف الحسف بف عبداهلل الصقمي الكاتب مكلى المعز لديف اهلل كلد عاـ  .50

، قائد المعز لديف اهلل الفاطمي()تاريخ جكىر الصقمي، عمي ابراىيـ، حسف، 380-375ص، 1ج، كفيات، خمكاف
 . 17-9ص، ـ1963-القاىرة

النفكذ الفاطمي في بالد الشاـ كالعراؽ في ، محمد جماؿ الديف، لممزيد عف فتح الفاطمييف لبالد الشاـ ينظر: سركر .51
 17-16ص، ـ1959-القاىرة، ع كالخامس اليجرييفالقرنيف الراب

، ؛عمراف82ص، ـ1970-بيركت، دراسة في تاريخ مدينة صيدا في العصر االسالمي، سيد عبد العزيز، سالـ .52
، ـ(1221-1218ىػ/618-615الحممة الصميبية الخامسة  )حممة جاف دم برت عمى مصر ، محمكد سعيد
 .24ص، ـ1978-االسكندرية

ـ تكلى الخالفة عاـ 1030ىػ/421بف الظاىر العزاز ديف اهلل ثامف الخمفاء الفاطمييف كلد عاـ  ىك ابك تميـ معد .53
، ـ(1441ىػ/ 845تقي الديف احمد بف عمي)ت:، المقريزم:لممزيد ينظر، ـ1094ىػ/487تكفي ، ـ1035ىػ/427

 .334-184ص، 2ج ،ـ1971-مصر، تحقيؽ حممي محمد احمد، اتعاظ الحنفا باخبار االئمة الفاطمييف الخمفا
ـ بكيع بالخالفة عاـ 1576ىػ/469ىك ابك القاسـ احمد بف المستنصر بف الظاىر الممقب بالمستعمي كلد عاـ  .54

 2ج، اتعاظ الحنفا، ؛ المقريزم187ص، 1ج، كفيات، ابف خمكاف، ـ1001ىػ/495ـ تكفي 1094ىػ/487
 .140ص، 5ج، النجـك الزاىرة، ؛ ابف تغرم بردم152ص
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شاىنشاه الممؾ االفضؿ بف امير الجيكش بدر الجمالي تكلى الكزارة لمخميفة المستنصر باهلل عاـ  ىك ابك القاسـ .55
ابك القاسـ عمي بف ، ابف الصيرفي، ـ515/1121ـ كمف بعدة البنو المستعمي باهلل قتؿ عاـ 1094ىػ/487

؛ ابف 59-57ص، ال.ت -بغداد، تحقيؽ عبداهلل مخمص، االشارة لمف  ناؿ الكزارة، ـ(1147ىػ/542منجب )ت:
 .452-448ص، 2ج، كفيات، خمكاف

 ابك عبداهلل محمد بف عمي الصنياجي، ابف حماد، 129-128ىامش ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .56
؛ ابف 27ص، ال.ت، الجزائر، تحقيؽ جمكؿ محمد البدكم، اخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ، ـ(1228ىػ/626)ت:

، اخبار، ـ(1278ىػ/677)ت: محمد بف عمي بف يكسؼ بف جمب، ميسر ؛ ابف173ص، 8ج، االثير الكامؿ
 .45ص، 2ج، كفيات، ؛ ابف خمكاف37-36ص، 2ج، ، ـ1919، القاىرة، باعتناء ىنرم مارسية، مصر

-381لالطالع عمى محضر القدح في نسب الفاطمييف الذم كتب في عيد الخميفة العباسي القادر باهلل ) .57
المنتظـ في ، ـ(1200ىػ/597ابك الفرج عبد الرحمف بف عمي)ت:، ف الجكزماب، ـ( ينظر1031-991ىػ/422

، 125ص، 6ج، الكامؿ، ابف االثير، 256-255ص، 7جك  بيركت ال.ت، دار صادر، تاريخ الممكؾ كاالمـ
، القاىرة ال.ت، المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاالثار المسماة بالخطط المقريزية، المقريزم، 267ص، 7ج
اما المحضر الثاني كالمتضمف القدح في نسب الفاطمييف كالذم كتب في عيد الخميفة العباسي  349ص، 1ج

، المقريزم، 155-154ص، 8ج، ابف الجكزم المنتظـ، ينظر، ـ(1075-1031ىػ/467-422) القائـ باهلل
 .53ص، 5ج، النجـك الزاىرة، ؛ ابف تغرم بردم356ص، 1ج، ؛ الخطط223ص، 2ج، اتعاظ الحنفا

بك الحارث ارسالف بف عبداهلل قائد جند االتراؾ في بغداد كاف مف مماليؾ بياء الدكلة البكييي في مدينة بسا مف ىكا .58
بالد فاس تدرج في مناصب الدكلة فحظى بمكانتة رفيعة عند الخميفة القائـ بامراهلل العباسي حتى غدا الخميفة 

المباب في ، الى الفاطمييف لممزيد ينظر: ابف االثيراليقطع امر اال بمشكرتو بعدىا تمرد عمى الخميفة كدعى 
 .192ص، 1ج، كفيات، ؛ ابف خمكاف150-149ص، 1ج، ال.ط، بغداد، تيذيب االنساب
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 .265، 2ج، معجـ البمداف، ياقكت الحمكم، ىي بميدة كقمعة عظيمة مشرفة عمى دجمة بيف امد كجزيرة ابف عمر .201
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 .412ص، 10ج، الكامؿ، ؛ ابف االثير160ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .202
 .160ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ .203
 .78ص، 2ج، ابف ميسر اخبار مصر .204
 .113ص، تاريخ البحرية االسالمية، سالـالعبادم ك  .205
 .34-33ص، 2ج، تتمة المختصر، ؛ ابف الكردم475ص، 10ج، الكامؿ، ابف االثير .206
 .180ص 5ج، النجـك الزاىرة، ؛ ابف تغرم بردم163ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .207
 .129ص، الصميبيكف في الشرؽ، زابكركؼ .208
 .180-179ص، 5ج، النجـك الزاىرة .209
 .40ص، 1ج، معجـ البمداف، ياقكت الحمكم، ة كككرة كاسعة في شماؿ حمب اىميا نصارل ارمفقمعة حصين .210
، تحقيؽ االب لكيس سيخك، تاريخ بيركت، ىػ(9صالح)عاش اكاسط القرف ، ابف يحيى، 168ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ .211

 .115ص، تاريخ الحرية االسالمية، ؛العبادم كسالـ29-28ص، 1927-بيركت
 .29-28ص، تاريخ بيركت، ؛ابف يحيى474ص 6ج، درركنز ال، الدكادارم .212
 .168ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .213
 .480-479ص، 10ج، الكامؿ، ابف االثير .214
 .171ص، 3ح، مرآة الجناف، اليافعي، 481-479ص، 10ج، المصدر نفسو .215
اك الباقي بعد  ىك الديكاف المسؤكؿ عف امكاؿ كؿ مف يمكت كليس لو كارث خاص بو بقرابة اك نكاح اك كالء .216

احمد بف ، القمقشندم، الفرض مف ماؿ مف يمكت كلو كارث ذك فرض لـ يستغرؽ جمع الماؿ كال عاصب لو
الخطط ، المقريزم، 532ص، 3ج، ال.ت-مصر، ( صبح االعشى في صناعة االنشا147، ىػ821عمي)ت:
 .111ص، 1ج، المقريزية

 .576ص، 6ج، ز الدرركن، ؛ الدكادارم181ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .217
 .488ص، 10ج، الكامؿ، ؛ ابف االثير178ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .218
 .488ص، 10ج، المصدر نفسو .219
 .489ص، 10ج، الكامؿ، ؛ ابف االثير178ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .220
 .467ص 10ج، المصدر نفسو .221
 .188ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .222
 .188ص، المصدر نفسو .223
 .189ص، لمصدر نفسوا .224
 .188ص، المصدر نفسو .225
226. Richard, op,cit, p,23. 

، معجـ البمداف، ياقكت الحمكم، ىي مدينة بيف الفسطاط كمكة عمى شكاطئ بحر القمـز تعد مف بالد الشاـ .227
 .492ص، 1ج

228. Runciman(s):The first crusades:(ed) by setton in A hist of the crusade, New york, 
1955, vol,1,P.40 saunders(J.J): Aspects of the crusdes, hondon, 1965, p.32 

، معجـ البمداف، ياقكت الحمكم، مدينة كانت اكؿ عمؿ مصر ناحية الشاـ عمى ساحؿ بحر الرـك في كسط الرماؿ .229
 .113ص، 4ج

 .255ص، 4ج، المصدر نفسو، مدينة عمى الساحؿ مف ناحية مصر .230
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ابك البركات ، ؛ ابف اياس171ص، 5ج، النجـك الزاىرة، ابف تغرم بردم ؛543ص، 10ج، الكامؿ، ابف االثير .231
، القاىرة، تحقيؽ محمد مصطفى، بدائع الزىكر في كقائع الدىكر، ـ(1523ىػ/930محمد بف احمد الحنفي )ت:

 .221ص، 1ج، ـ1982
 .262ص، 2ج ،معجـ البمداف، ياقكت الحمكم، مدينة بينيا كبيف فسطاط مصر عشرة فراسخ عمى طريؽ الشاـ .232
 .28ص، ـ1965 -القاىرة، الناصر صالح الديف، عاشكر .233
، تاريخ الشيخ ابك صالح االرمني، (1208ىػ/605ابك المكاـر جرجس بف مسعكد)ت:، ابك صالح االرمني .234

، 5ج، النجـك الزاىرة، ؛ابف تغرم بردم481-480ص، 6ج، كنز الدرر، ؛ الداكدارم73ص، ـ1895 -اكسفكرد
                                     William of tyre:op.cit, Vol,1,p.515-516 ؛171ص

كاشار المؤرخكف اعاله اف بمدكيف عندما تكفي في تنيس قاـ اصحابة بشؽ بطنو كصبركه كرمكا باحشائة في المكاف 
جع الصميبيكف الذم نسب اليو كمازاؿ يعرؼ باسـ سبخة البردكيؿ كقد اعتاد المصريف عمى رجميا كمما مركا بيا ثـ ر 

 ـ1118ىػ/512بجثتو الى بيت المقدس كدفف ىنالؾ ككاف ذلؾ في عاـ 
 William of tyre:op.cit, vol,1,P.524؛ 180ص، دراسات، عاشكر، 467ص، 10ج، الكامؿ، ابف االثير .235

 .190ص، ابف القالنسي ذيؿ تاريخ دمشؽ .236
237. William of tyre:op.cit Vol,1,P.524.  

، 2ج، تتمو المختصر، ابف الكردم، 590-589ص، 10ج، ؛ ابف االثير203ص، دمشؽ ذيؿ تاريخ، ابف القالنسي .238
، ىػ(567-358االغتياالت السياسة في مصر في عصر الدكلة الفاطمية)، محمد محمكد، ؛ خميؿ58-57ص

 .133-132ص، ـ2006-القاىرة
.حساساف نسبة الى رئيس 2.)اساساف( معناىا القتمو 1فرقة مف فرؽ االسماعمية كالحشاشكف ليا اربعة معاني  .239

.حساسكف أم ذكم حس 4.عساسكف الذيف يقضكف الميالي في قالعيـ كحصكنيـ 3الفداكية حسف الصباح.
 .63ص، ـ1959 -القاىرة، عقائدىا -طائفة االسماعمية تاريخيا، محمد كامؿ، كشعكر حسيف

راقي االصؿ استكزة الخميفة اآلمر ـ ع1085ىػ/478ابك عبداهلل بف فاتؾ المنعكت بالمامكف البطائحي كلد عاـ   .240
اخبار ، ـ كقتؿ بعد ذلؾ؛ ابف ميسر1125ىػ/519ـ  عزؿ عف الكزارة عاـ 1121ىػ/515باالحكاـ اهلل عاـ 

 .110، 77-74ص، 3ج، اتعاظ الحنفا، ؛المقريزم69ص، 2ج، مصر
 97ص، 2ج، اخبار مصر .241
 Runciman, The first crusedes, p.421؛ 211ص، 2ج، زبدة الحمب، ابف العديـ .242
 .269ص، 2ج، تاريخ الحركب الصميبية، رنسيماف .243
السفف االسالمية عمى ، دركيش، النخيمي، لممزيد ينظر، ىي السفينة الحربية الكبيرة تسير بمائة كاربعيف مجدافان  .244

 .84-83ص، ـ1974-االسكندرية، حركؼ المعجـ
 .140ص، لمرجع نفسوا، ىي سفف عظيمة الحجـ كثيرة القمكع يصؿ عددىا الى اربعيف قمعا .245
 .122-121ص، تاريخ البحرية االسالمية، العبادم كسالـ .246
، ذيؿ تاريخ دمشؽ، يذكر ابف القالنسي اف مسعكد عند كصكلو الى القاىرة قد اكـر كاحسف اليو كاعيد الى دمشؽ .247

 .92-91ص، شخصية الدكلة الفاطمية، ؛ مقبؿ207ص
 .621ص، 10ج، الكامؿ، ابف االثير .248
 .William of tyre: Op,cit, Vol,1,1.p,547؛ 271ص، 2ج، الحركب الصميبية تاريخ، رنسيماف .249

 .221-212ص، 1ج، بدائع الزىكر، ابف اياس .250
 .622ص، 10ج، الكامؿ، ابف االثير .251
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 .622ص، 1ج، تاريخ الحركب الصميبية .252
 .622ص، 10ج، الكامؿ، ابف االثير .253
كر كيعرؼ باتابؾ زنكي بف قسيـ الدكلة كلد بحمب مف ىك عماد الديف بف آؽ سنقر بف عبداهلل الممقب بالممؾ المنص .254

ـ كاف في اكؿ امره مضافا الى آؽ سنقر البرسيقي  المتكلي لشحنة بغداد كقد 1087ىػ/480اياـ كالية ابية عاـ 
كاله البصره كلما عزؿ البرسيقي عف شحنة بغداد فارؽ عماد البصرة كقصد محمكد بف محمد بف ممكشاة فاكرمة 

ـ اغتيؿ كىك محاصر لقمعة جعبر عاـ 1127ىػ/521اؿ الى اف ممؾ المكصؿ عاـ ترقت بو الح
؛ ابف تغرم 329-327ص، 2ج، كفيات، ؛ ابف خمكاف84-76ص، التاريخ الباىر، ابف االثير، ـ1146ىػ/541
 .279-278ص، 5ج، النجـك الزاىرة، بردم

، التاريخ الباىر، ؛ ابف االثير112ص، 10ج، المنتظـ، ؛ ابف الجكزم279ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .255
دكر ، ؛ الطيار94ص، 1ج، مفرج الكركب، ؛ ابف كاصؿ279ص، 2ج، زبدة الحمب، ؛ ابف العديـ، 69-68ص

 .141-138ص، العراؽ
قمعة عمى الفرات بيف بالسف كالرقة بالقرب مف صفيف كانت تعرؼ قديما باسـ دكسر ككاف يممكيا رجؿ يماني يقاؿ  .256

 .142ص، 2ج، معجـ البمداف، ياقكت الحمكم، لو جعفر بف مالؾ
، 2ج، زبدة الحمب، ؛ابف العديـ74ص، التاريخ الباىر، ؛ ابف االثير284ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .257

؛ ابف 100-99ص، 1ج، مفرج الكركب، ؛ ابف كاصؿ42ص، 1ج، الركضتيف، ؛ ابك شامة282-281ص
 .65، 2ج، تتمة المختصر، الكردم

ـ كاف ممكا عادال زاىدان 1117ىػ/511سـ محمكد بف عماد زنكي الممقب الممؾ العادؿ كالشييد كلد عاـ ىك ابك القا .258
، التاريخ الباىر، ؛ ابف االثير305ص، 1ؽ -8ج، مراة الزماف، سبط ابف الجكزم، ـ1173ىػ/569تكفي عاـ 

؛ ابف تغرم 185-184ص، 5ج، كفيات، ؛ ابف خمكاف289ص، 2ج، زبدة الحمب، ؛ابف العديـ175-161ص
 .282ص، 5ج، النجـك الزاىرة، بردم

، مفرج الكركب، ؛ ابف كاصؿ112ص، 10ج، المنتظـ، ؛ ابف الجكزم279ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .259
 .94ص، 1ج

ىك الحاكـ كالمدبر لدمشؽ اذ كاف مجير الديف ابؽ بف محمد بكرم بف طغتكيف صاحب دمشؽ ليس لو مع معيف  .260
سبط ، ـ لممزيد1149ىػ/544كانت كافة المكاتبات لالمراء كالممكؾ تخرج باسمو تكفي عاـ الديف ارنر تصريؼ 

، 1ج، ؛ابك شامة الركضتيف88ص، التاريخ الباىر، ابف االثير، 197ص، 1ؽ-8ج، ابف الجكزم مراة الزماف
 .53ص

 .309ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ .261
تحقيؽ ، االعتبار، ـ(1188ىػ/584ي الشيزارم )ت:مؤيد الديف ابك المظفر اسامة بف مرشد الكنان، اسامة بف منقذ .262

 197ص، دراسات، عاشكر، 12ص، ـ1981-بيركت، فميب حتى
( عاـ Hugh depayneمنظمة عسكرية دينية تطمؽ عمى جماعة فرساف المعبد كقدأسس ىذه الجمعية ) .263

رية كاف لرؤسائيا ـ لحماية طريؽ الحجاج النصارل بيف يافا كالقدس ثـ تحكلت بعد ذلؾ الى منظمة عسك1119
كفرسانيا شأف كبير في تاريخ االمارات الصميبية في الشاـ كقد عرفيا بعض المؤرخيف المسمميف ))بانيـ قـك مف 

، 2ج، معجـ البمداف، ياقكت الحمكم، الفرنج يحبسكف انفسيـ لجياد المسمميف كيمنعكف انفسيـ مف النكاح كغيرة((
 ، 4ص، 5شية رقـ حا، التاريخ الباىر، ابف االثير، 264ص

 king )E-J),The kinght Hospitallers  of Holy and Hondou -1931, p,5, 7,33. 
 .198ص، دراسات، عاشكر .264
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ـ تكلى الخالفة عاـ 1132ىػ/527ىك ابك منصكر اسماعيؿ بف الحافظ لقب بالظافر بامر اهلل كلد في مصر  .265
اتعاظ ، ؛ المقريزم77ص، 1ج، كفيات، خمكافابف ، ـ كاف كثير الميك1154ىػ/549ـ قتؿ عاـ 1149ىػ/544
 .319ص، ػ5ج، النجـك الزاىرة، ؛ ابف تغرم بردم263ص، 2ج، الحنفا

ابك محمد المرتضى عبد السالـ بف ، ينظر: ابف الطكير القيسراني، حكؿ النزاع عمى الكزارة .266
، ـ1992، فرانس ستايز ،تحقيؽ ايمف فؤاد سيد، نزىة المقمتيف في اخبار الدكلتيف، ـ(122ىػ/617الحسف)ت:

الفاطميكف ، ؛حسف146ص، 2ج، اخبار مصر، ؛ ابف ميسر361ص، 9ج، الكامؿ، ابف االثير، 59، 56ص
 .294ص، في مصر

، ىك ابك الحسف عمى بف السالر الممقب بالممؾ الصالح سيؼ االسالـ كزير الخميفة الظافر بامر اهلل تكلى الكزارة .267
اتعاظ ، ؛ المقريزم419-416ص، 3ج، كفيات، ابف خمكاف، ـ1153ىػ/548ـ قتؿ عاـ 1149ىػ/544عاـ 
 .223-198ص، 3ج، الحنفا

ىك نجـ الديف ابك الفتح سميماف بف محمد بف مصاؿ المكي المغربي تكلى الكزارة لمخميفة الظافر بامر اهلل عاـ  .268
نزىة المقمتيف في ، ابف الطكير، ـ ثار عميو ابف السالر كالي االسكندرية كقتمو بعد خمسيف يكما1149ىػ/544

 .56-55ص، اخبار الدكلتيف
، 5ج، النجـك الزاىرة، ؛ ابف تغرم بردم142ص، 11ج، الكامؿ، ؛ ابف االثير9ص، االعتبار، اسامة ابف منقذ .269

 .295ص
 .12-10ص، االعتبار .270
، اخبار مصر، ابف ميسر، 202ص، 2ج، الركضتيف، ابك شامة، 315ص، تاريخ دمشؽ، ذيؿ، ابف القالنسي .271

 .202-201ص، 3ج، اتعاظ الحنفا، المقريزم، 0145-144ص، 2ج
 .371ص، 1ج، كفيات، ابف خمكاف، 145ص، 2اخبار مصر ج .272
حرص الخمفاء الفاطمييف عمى تجييز القكات المرابطة في ىذه المدينة كؿ سنة اشير بقكة مف الفرساف يختمؼ  .273

ت اليدكء تككف قكة الفرساف بيا مف عددىا كفقا لما يرد الدكلة مف معمكمات عف نشاط الصميبييف ففي اكقا
، 1ج، الشرؽ االكسط، العريني، ثالثمائة الى اربعمائة فارس كفي اكقات الحرب يصؿ عدد الفرساف الى ستمائة

 .635ص
 .12ص، االعتبار .274
 .12ص، المصدر نفسو .275
 17ص، المصدر نفسو .276
 .22-17ص، المصدر نفسو .277
؛ 42-41ص، االعتبار، ؛ اسامة بف منقذ319ص، دمشؽ ذيؿ تاريخ، عف مقتؿ ابف السالر ينظر: ابف القالنسي .278

تحقيؽ ، اخبار الدكؿ المنقطعة )القسـ الخاص بالفاطمييف، ـ(1226ىػ/623)ت:، جماؿ الديف االزدم، ابف ظافر
، 2ج، اخبار مصر، ؛ ابف ميسر227ص، 1ج، الركضتيف، ؛ ابك شامة103ص، ـ1972، القاىرة، اندريو فريو

 .147-146ص
يحيى ابف ابي طاىر يحيى بف تميـ بف المعز بف باديس الصنياجي جاء ، عباس بف ابي الفتكح ىك ابك الفضؿ .279

الى مصر مف افريقية كىك طفالن في خالفة االمر باحكاـ اهلل فتزكجت امو بالكة مف العادؿ عمى بف السالر تكلى 
؛ 28-27ص، االعتبار، ذـ لممزيد يظر: اسامة بف منق1154ىػ/549ـ قتؿ عاـ 1153ىػ/548الكزارة في عاـ 

 .297الفاطميكف في مصر ص، ؛ حسف108ص، اخبار، ابف ظافر
 .188ص، 11ج، الكامؿ، ابف االثير .280
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 .244ص، 5ج، النجـك الزاىرة، ابف تغرم بردم .281
 .188ص، 11ج، الكامؿ .282

كمت ( كيطمؽ عمى احدل جمعيات االخكاف الرىبانييف التي شHospitallersالكممة تحريؼ ظاىر لمفط التاريخي) .283
في عيد الحركب الصميبية في الشرؽ كىي معركؼ باسـ فرساف القديس يكحنا كىنالؾ بف يعرفيا قائال:))...بانيـ 

، 41( ص5ىامش)، التاريخ الباىر، ابف االثير، مجمكعة مف فرساف الصميببييف حبسكا انفسيـ لحرب المسمميف((
 .120ص، 320حاشية ، شفاء القمكب، الحنبمي

 .545ص، 2ج، صميبيةتاريخ الحركب ال .284
 .321ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .285
، الكزارة كالكزراء في العصر الفاطمي، محمد حمدم، المناكم، 545ص، 2ج، تاريخ الحركب الصميبية، رنسيماف .286

 .229ص، ت-ال-مصر
 .321ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .287
 .547-546ص، 2ج، تاريخ الحركب الصميبية، رنسيماف .288
 .201ص، ؛ دراسات510ص، 1ج، الحركة الصميبية، عاشكر .289
ىك الممؾ الصالح ابك الغارات طالئع بف رزيؾ االرمني المصرم كزر لمخميفتيف الفائز كبعده العاضد فكانت مدة  .290

ـ( عرؼ عنو انو كاف ادبيا شاعرا سمحا جكادا ككاف لو الحؿ 1161-1154ىػ/556-549كزارتو سبعة سنكات)
شمس الديف محمد بف ، الذىبي، ـ بتدبير مف الخميفة العاضد لديف اهلل1161ىػ/556اـ كالعقد في الدكلة قتؿ ع

-بيركت، سير اعالـ النبالء تحقيؽ محب الديف ابك اسعد عجك، ـ(1347ىػ/748)ت:، احمد بف عثماف
 .156-155ص، 15ج، ـ1997

، اتعاظ الحنفا، يزم؛المقر 253-252ص، 1ج، ؛ابك شامة الرضتيف322ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .291
 .224ص، 3ج

، 3ج، اتعاظ الحنفا، ؛المقريزم155ص، 2ج، اخبار مصر، ؛ابف ميسر331ص، ذيؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .292
 .23ص

، 3ج، اتعاظ الحنفا، ؛ المقريزم156ص، 2ج، اخبار مصر، ؛ ابف ميسر288ص، 1ج، الركضتيف، ابك شاكة .293
 .234ص

، اتعاظ الحنفا، ؛ المقريزم153ص، 2ج، أخبار مصر، ؛ ابف ميسر353ص، ذبؿ تاريخ دمشؽ، ابف القالنسي .294
 .234ص، 3ج

 .236ص، 3ج، المصدر نفسو .295
، مدينة القاىرة، تضافرت عدة اسباب داخمية كخارجية لضعؼ الدكلة الفاطمية كسقكطيا لممزيد ينظر: الطيار .296

 .111-91ص
، 5ج، النجـك الزاىرة، ابف تغرم بردم، 40ص، 2ج، اخبار مصر، ؛ ابف ميسر303ص، 8ج، الكامؿ، ابف االثير .297

 .243، القاىرة، ؛ الطيار225، 125ص
، 5ج، النجـك لزاىرة، ؛ ابف تغرم بردم40ص، 2ج، اخبار مصر، ؛ ابف ميسر303ص، 8ج، الكامؿ، ابف االثير .298

 .243ص، القاىرة، ؛ الطيار255، 125ص
ـ تكلى الخالفة عاـ 1149ىػ/ 544 ىك ابك القاسـ بف الخميفة الظافر لقب الفائز بنصر اهلل كلد عاـ .299

ـ كىك طفؿ صغير لـ يتجاكز الخمسة سنكات عرؼ عنو انو كاف مسمكب االرادة تكفي عاـ 1154ىػ/549
اخبار الدكؿ ، ابف ظافر، ـ فكانت مدة خالفة ستة سنكات كخمسة اشير كسبعة عشر يكما1160ىػ/555
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-491ص، 3ج، كفيات، ؛ ابف خمكاف77اخبار ممكؾ بني عبيد  ص، ؛ ابف حماد110-108ص، المنقطة
492. 

 1151ىػ/546ىك ابك محمد عبداهلل بف االمير يكسؼ بف الحافظ لديف اهلل لقب بالعاضد بمعنى القاطع كلد عاـ  .300
، اخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ، ـ ابف حماد1171ىػ/567ـ تكفي عاـ 1160ىػ/555تكلى الخالفة عاـ 

 .335-334ص 5ج، النجـك الزاىرة، ؛ابف تغرم بردم234ص، 3ج، اتعاظ الحنفا، المقريزم، 79-77ص
قياـ الدكلة االيكبية في ، عمي، ؛ بيكمي243ص، 3ج، اتعاظ الحنفا، ؛ المقريزم68ص، 9ج، الكامؿ، ابف االثير .301

 .37ص، ـ1952، مصر
 .76ص، 9ج، الكامؿ .302
 .317ص، 5ج، النجـك الزاىرة، ؛ ابف تغرم بردم274ص، 11ج، المصدر نفسو .303
 .174ص، 1ج، الركضتيف، ابك شامة، 273ص، 11ج، الكامؿ، الثيرابف ا .304
النكت العصرية في اخبار الكزارة ، ـ(1174ىػ/569نجـ الديف ابك محمد عمارة الحكمي )ت:، عمارة اليمني .305

؛ ابف تغرم 156ص، 1ح، كفيات، ؛ ابف خمكاف72ص، 1897شالتكف ، تصحيح ىرتكبغ درينريـ، المصرية
 .317ص، 5ح، النجـك الزاىرة، بردم

ىك ابك شجاع شاكر بف مجبر بف نزار بف عشائر بف شاش السعدم كاف كزيران لمخالفة الفاطمية في عيد العاضد  .306
ابف تغرم ، 220ص، 1ج، كفيات، ؛ابف خمكاف130ص، 1ح، الركضتيف، ابك شامة 1169ىػ/564قتؿ عاـ 

 .346ص، 5ح، النجـك الزاىرة، بردم
المسمميف المخمي المنذرم اصمو مف بالد اليمف تكلى الكزارة عاـ  بف سكار الممقب فارس، ىك ضرغاـ .307

، 1ح، ابك شامة الركضتيف، ـ1163ىػ/559ـ قتؿ عمى يد اسد الديف شيرككه كمف معو عاـ 1162ىػ/558
، ؛ ابف تغرم بردم137ص، 1ح، مفرج الكركب، ؛ ابف كاصؿ145ص، 6ح، كفيات، ؛ ابف خمكاف120ص

 .346ص، 5ح، النجـك الزاىرة
، البداية كالنياية، ؛ابف كثير137ص، 1ح، مفرج الكركب، ؛ ابف كاصؿ130ص، 1ج، الركضتيف، ابك شامة .308

 .289ص، 5ح، تاريخ، ابف خمدكف، 278، 266-263ص، 12ج
  William of tyre;op.cit,vol, 1,P, 349-350؛ 204ص، دراسات .309
 .622ص، 1ح، سطالشرؽ االك ، العريني، 592ص، 2ح، تاريخ الحركب الصميبية، رنسيماف .310

  .Oleary 1923, op-cit, p,236 ؛ 402، دراسات، ؛ عاشكر189ص، الفاطميكف في مصر، حسف .311
ـ اذ حاكؿ اف 1100ىػ/494كانت اكلى المحاكالت لغزك مصر تتمثؿ بالمحاكلة التي قاـ بيا جكدفرم يكبكف عاـ 

بمدكيف االكؿ ليكمؿ ما حاكؿ اخاه القياـ يكتشؼ طريؽ مصر اال انو تكفي قبؿ اف يبدأ مشركعو فجاء مف بعده اخاه 
ـ برحمة اشتكشافية لطريؽ مصر عف طريؽ جنكب فمسطيف ككصؿ الى ايميا كسار حتى 1116ىػ/510بو فقاـ عاـ 

ـ ككصؿ الى نيابيا كتقدـ الى 1117ق/ػ511بمغ جزيرة سيناء لكنو رجع الى فمسطيف كعاكد الكرة مرة اخرل عاـ 
مصر ، محمد مصطفى، زيادة، ـ118ىػ/512في طريؽ عكدتو عند العريش عاـ تنيس لكنو مرض كتكفي كىك 

 .99ص، مدينة القاىرة، ؛ الطيار3ص، ـ1942-القاىرة، كالحركب الصميبية
 .205-204ص، دراسات .312
 .10ص، ـ1972 -بيركت، دار النيضة العربية، مصر كالشاـ في عصر دكلة االيكبييف كالمماليؾ، عاشكر .313
، ـ(1234ىػ/632ابك المحاسف بياء الديف يكسؼ بف رافع االسدم)ت، ؛ ابف شداد84ص، 9ح ،الكامؿ، ابف االثير .314

، ؛ابك شامة 36ص، ـ1964القاىرة.، تحقيؽ جماؿ الديف الشياؿ، النكادر السمطانية كالمحاسف اليكسفية
 .176ص، دكر العراؽ، ؛الطيار26ص، شفاء القمكب، ؛ الحنبمي130ص، 1ح، الركضتيف
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، 177ص، دكر العراؽ، الطيار، 52-51ص، ـ1947 -القاىرة، مصر كالشاـ بيف دكلتيف، لديفجماؿ ا، الشياؿ .315
 .683ص، 2ح، الحركة الصميبية، عاشكر

ىك بف شادم الممؾ المنصكر اسد الديف ابك البركات عـ صالح الديف االيكبي كمعنى اسمو اسد الغابة اك اسد  .316
 .176-173ص، 2ج، كفيات، ـ؛ابف خمكاف1168ىػ/564الجبؿ تكفي عاـ 

، 1ح، الركضتيف، ابك شامة، 316-315ص، 2ح، زبدة الحمب، ؛ ابف العديـ36ص، النكادر، ابف شداد .317
؛ ابف 266ص، 12ج، البداية كالنياية، ؛ ابف كثير138-137ص، 1ج، مفرج الكركب، ؛ ابف كاصؿ130ص

شفاء ، الحنبمي، 388-387ص، 5ج، النجـك الزاىرة، ؛ ابف تغرم بردم290-289ص، 5تاريخ ح، خمدكف
 .177-176ص، دكر العراؽ، ؛ الطيار28ص، القمكب

، صبح االعشى، القمقشندم، 299ص، 11ح، الكامؿ، ؛ ابف االثير73، 68ص، النكت العصرية، عمارة اليمني .318
 .358ص، 1ج، الخطط المقريزية، ؛ المقريزم310ص، 10ح

 .167ص ،1ح، الركضتيف، ؛ ابك شامة111ص، التاريخ الباىر، ابف االثير .319
مركج ، ـ(957ىػ/346ابك الحسف بف الحسيف بف عمي )ت: ، المرحمة: مف خمس فراسخ إلى ستة. المسعكدم .320

اما الفرسخ فانو  72ص، 2ج، ـ2009-بيركت، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد، الذىب كمعادف الجكىر
، ترجمة كامؿ العسمي، لنظاـ المترمالمكاييؿ كاألكزاف اإلسالمية كما يعادليا في ا، فالتر، ىنتس، كـ6يساكم 
 .94ص، ـ1970-األردف

321. Lane poole(s): history of Egxpt in the middle ages ,London, 1901,P,178. 
 .177ص، دكر العراؽ، الطيار، 27ص، شفاء القمكب، الحنبمي، 132-131ص، 1ح، الركضتيف، ابك شامة .322
، 1ج، مفرج الكركب، ابف كاصؿ، 133ص، 1ج، كضتيفالر ، ؛ ابك شامة302ص، 11ح، الكامؿ، ابف االثير  .323

شفاء ، ؛ الحنبمي290ص، 5ح، تاريخ، ؛ ابف خمدكف266ص، 12ج، البداية كالنياية، ؛ ابف كثير143ص
 .177ص، دكر العراؽ، ؛ الطيار27ص، القمكب

 .140ص، 1ح، مفرج الكركب، ابف كاصؿ .324
 .122ص، التاريخ الباىر .325
 .109-108ص، ـ1948 -اىرةالق، نكر الديف كالصميبييف، حبشي .326
 .111ص، قياـ الدكلة االيكبية .327
 .104-103ص، القاىرة، الطيار .328
 .167ص، 1ج، الركضتيف .329
يقاؿ ليـ لكاتو باسـ ابييـ بطف مف البتر مف البربر كىـ بنك لكاتو االصغر بف لكاتو االكبر بف رحيؾ بف مادغش بف  .330

 .411ص، ال.ت، القاىرة، حقيؽ ابراىيـ االبيارمت، نياية االرب في معرفة انساب العرب، القمقشندم، بربر
 .192ص، الفاطميكف في مصر، ؛ حسف79-78ص، النكت العصرية، عمارة اليمني .331
، 1ح، مفرج الكركب، ابف كاصؿ، 142ص، 1ح، ابك شامة الركضتيف، 133ص، التاريخ الباىر، ابف االثير .332

 .94-90ص
 .132ص، النكادر السمطانية  .333
 .178ص، دكر العراؽ، يار؛ الط29ص، شفاء القمكب  .334
  William of tyre, op.cit, vol,1,p.314؛ 178ص، المرجع نفسو .335

، 1ح، ؛ ابف كاصؿ مفرج الكركب142ص، 1ج، الركضتيف، ؛ ابك شامة132ص، التاريخ الباىر، ابف االثير .336
 .179ص، دكر العراؽ، ؛ الطيار149ص
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ر باركناتو الى عقد اجتماع عاجؿ لدراسة ما تتعرض لو انو عندما استنجد شاكر بعمكرم دعى االخي Baldwin(w)يشير 
المممكة الصميبية مف اخطار اذا ما استكلى نكر الديف محمكد عمى مصر فكافؽ المجتمعكف عمى تكجيو حممة الى 
مصر لمنع كصكؿ نكر الديف الييا فضال عف ذلؾ اتخاذ االجراءات الالزمة لتاميف المممكة ضد أم ىجـك متكقع مف 

 The latin statesunder Baldwin III and amairic I,(ed) byر الديف محمكد كجيشو لممزيد ينظر:قبؿ نك 
setton in ahist of the cusdes, P.552. 

، ؛ ابف تغرم بردم148ص، 1ج، ؛ ابف كاصؿ  مفرج الكركب268ص، 1ؽ-8ج، مراة الزماف، سبط ابف الجكزم .337
 .348ص، 5ج، النجـك الزاىرة

 .191ص، الفاطميكف في مصر، حسف، 268ص، 1ؽ، 8مراة الزماف ح، سبط ابف الجكزم .338
 .168ص، 1ج، الركضتيف، ابك شامة .339

340. Lanepoole,op.cit, p.179-181; willam of tyer;op.cit, vol,1 ,p.320-321. 
االسعد بف ، أبف مماتي، مف مدف مصر القديمة تقع عمى الشاطىء الشرقي لمنيؿ تعرؼ اليـك بالشرقية .341

 .102ص، ـ1943القاىرة. ، تحقيؽ عزيز سكلاير عطيو، قكانيف الدكاكيف، ـ(1209ىػ/ 606مماتي)ت:
ىي اقرب الى الفسطاط كالقاىرة مكقعيا في االقميـ مكقع الفسطاط كاف طكليا كعرضيا متساكم تقع عمى ضفة  .342

 .450ص، 3ح، النيؿ كيقابيا جزيرة المقياس كقد اختطيا  عمرك بف العاص؛القمقشندم صبح االعشى
 ، 268ص، 1ؽ-8ج، مرآة الزماف، ؛سبط ابف الجكزم80ص، النكت العصرية، عمارة اليمني .343

344. William of tyre:op.cit, vol,1,p.325. 
 .191ص، الفاطميكف في مصر .345
، ؛ ابف العديـ133ص، التاريخ الباىر، ؛ ابف االثير270-268ص، 1ؽ -8ج، مراة الزماف، سبط ابف الجكزم،  .346

؛ 150ص، 1ج، مفرج الكركب، ؛ ابف كاصؿ143-142ص، 1ج، الركضتيف، ابك شامة؛ 323، 2ج، زبدة الحمب
 William of tyre:op.cit, vol,1,p.332،  ؛ 30ص، شفاء القمكب، الحنبمي

، ؛ ابك شامة323ص، 2ج، زبدة الحمب، ؛ ابف العديـ133ص، التاريخ الباىر، كعف مكقعة البابيف ينظر:ابف االثير
 .114ص، نكر الديف كالصميبيكف، ؛ حبشي150ص، 1ج، مفرج الكركب، ؛ ابف كاصؿ143-142ص، 1ج، الركضتيف

 .143ص، 1ج، ؛ الركضتيف133ص، التاريخ الباىر .347
 .179ص، دكر العراؽ، ؛ الطيار134ص، التاريخ الباىر، ابف االثير .348
، 1ج، فالركضتي، ابك شامة، 324ص، 2ج، زبدة الحمب، ؛ ابف العديـ133ص، التاريخ الباىر، ابف االثير .349

؛ ابف تغرم 217ص، 12ج، البداية كالنياية، ابف كثير، 151ص، 1ج، مفرج الكركب، ؛ ابف كاصؿ143ص
يذكر ابك شامة اف اىؿ االسكندرية سممكا مدينتيـ الى شيرككه خكفا اف تقع  349ص، 5ج، النجـك الزاىرة، بردم

 .143ص، 1ج، لممزيد ينظر: الركضتيف، بايدم الصميبييف
، 1ج، الركضتيف، ؛ ابك شامة324ص، 2ج، زبدة الحمب، ؛ ابف العديـ133ص، التاريخ الباىر، ابف االثير .350

، ؛ ابف خمدكف217ص، 12البداية كالنياية  ج، ؛ ابف كثير151ص، 1ج، مفرج الكركب، ؛ أبف كاصؿ143ص
 .179ص، دكر العراؽ، ؛ الطيار291ص، 5ج، تاريخ

، 1ج، الركضتيف، ابك شامة، 324ص، 2ج، زبدة الحمب، ؛ ابف العديـ134ص، التاريخ الباىر، ابف االثير .351
دكر ، ؛ الطيار271ص، 12ج، البداية كالنياية، ؛ ابف كثير151ص، 1مفرج الكركب ج، ؛ ابف كصؿ143ص

 .180ص، العراؽ
 .12ص، ـ1956-القاىرة، جيش مصر في اياـ صالح الديف، نظير، سعداكم .352
 .30ص، ـ1960 -مصر، مصر في عصر االيكبييف، السيد الباز، العريني .353
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بينما يذكر الحنبمي مئة الؼ  152ص، 1ج، ابف كاصؿ؛ مفرج الكركب، 38-37ص، النكادر السمطانية، ابف شداد .354
 .180ص، دكر العراؽ، الطيار، 30ص، شفاء القمكب، دينار

، 1ج، الركضتيف، ابك شامة، 324ص، 2ج، زبدة الحمب، ؛ ابف العديـ134ص، التاريخ الباىر، ابف االثير .355
شفاء ، ؛ الحنبمي217ص، 12ج، البداية النياية، ؛ابف كثير152ص، 1ج، مفرج الكركب، ابف كاصؿ، 143ص

 .180ص، دكر العراؽ، ؛ الطيار30ص، القمكب
 .211ص، دراسات، ؛ عاشكر275ص، 1ؽ-8ج، مراة الزاماف، سبط ابف الجكزم .356
  211ص، المرجع نفسو .357

charanis (T),:the byzatine Empire in the eleventh century, (ed) by setton in history of the 
crusades, newyork- 1955, vol,1,p.502 

 .211ص، دراسات، عاشكر .358
359. Baldwin;op.cit.P,555,Charanis(J),crousset,op.cit, vol,1,P.506-510. 

 .212ص، دراسات، عاشكر .360
 .336-335ص، 11ج ، الكامؿ .361
 .212ص، دراسات، عاشكر .362
 .335ص، 11ج، الكامؿ .363
 .81ص، النكت العصرية، عمارة اليمني .364
 .152ص، 1ج، مفرج الكركب، ؛ ابف كصؿ134ص، التاريخ الباىر، ابف االثير .365
 .170ص، 1ج، الركضتيف .366
 .167ص، 1ج، المصدر نفسو .367
زبدة ، ؛ابف العديـ275ص، 1ؽ -8ج، مراة الزماف، ؛سبط ابف الجكزم 80ص، النكت العصرية، عمارة اليمني .368

، ؛ابك الفدا157ص، 1ج، مفرج الكركب، ؛ ابف كاصؿ171ص، 1ج، الركضتيف، ك شامة؛اب326ص، 2ج، الحمب
 .181ص، ؛ الطيار دكر العراؽ350ص، 5ج، النجـك الزاىرة، ؛ ابف تغرم بردم43ص، 3ج، تتمة المختصر

ىي ارض في كىده كاسعة طكليا نحك ميؿ مشرفو عمى نيؿ مصر خمؼ القرافة تزرع فتككف نزىة خضرة كىي مف  .369
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