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المقدمة:
الحمد هلل الذي علم بالقلم ,علم اإلنسان ما لم يعلم ,والصالة والسالم على معلم اإلنسانية,
وهادي البشرية األمين محمد – صلى اهلل عليه وسلم – ,عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على
نهجه أفضل الصالة وأتم التسليم ...وبعد:
يشكل موضوع الحروب الصليبية ,وما نتج عنها من عالقات بين الشرق اإلسالمي والغرب
األوروبي أهمية كبيرة في التاريخ اإلسالمي ,إذ أن الحروب الصليبية شكلت جزءاً مهماً من تاريخ
العصور الوسطى في الشرق والغرب على ٍ
حد سواء ,ومثلت تلك الحروب حلقة من حلقات الصراع
التقليدي المرير بين الشرق والغرب ,إال أنها تميزت باستغاللها للدافع الديني لتحقيق أهدافها
االستعمارية في الشرق اإلسالمي.
لقد كان من الطبيعي أن تنشأ عالقات سياسية وعسكرية بين الصليبيين وبين القوى
اإلسالمية في بالد الشام ,باعتبارها المسرح الرئيسي ألحداث الحروب الصليبية ,وتمثل العالقات
بين الصليبيين والفاطميين أهمية كبيرة في التاريخ اإلسالمي ,وذلك ألن طبيعة تلك العالقات
اختلفت كثي اًر عن موقف القوى اإلسالمية األخرى من الصليبيين الغزاة.
إن األهداف التي أقام من أجلها الفاطميون عالقات حسنة مع الصليبيين خالل الحروب
الصليبية ,كانت تختلف عن أهداف القوى اإلسالمية األخرى التي كانت تبذل كل جهدها من أجل
التصدي للصليبيين مطلع دخولهم آسيا الصغرى وأجزاء من بالد الشام ,والدراسة التي بين أيدينا
توضح أهداف السياسة الفاطمية تجاه الصليبيين ,وموقف الصليبيين من تلك السياسة ,والعالقات
التي دارت بين الطرفين.
إ ن العالقات التي سادت بين الفاطميين والصليبيين فترة الحروب الصليبية كانت غير
واضحة المعالم واألهداف بالنسبة للكثيرين ,كما أنها مبعثرة بين ثنايا الكتب ,ال يجمعها كتاب
واحد ,فكان البد من جمعها ودراستها دراسة تاريخية تحليلية توافقاً مع المنهج التاريخي السليم.
وقد اقتضت طبيعة دراسة الموضوع تقسيمه إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة؛ اشتملت
المقدمة على دراسة نقدية ألهم المصادر والمراجع التي تم االعتماد عليها في موضوع الدراسة.

1

لقد كانت ساحة الصراع اإلسالمي الصليبي تتمثل بشكل أساسي في بالد الشام؛ ولذلك
كان البد من الحديث عن تلك البقعة الجغرافية قبل االحتالل الصليبي لها ,ولذلك فقد كان الفصل
األول بعنوان " أوضاع الدولة الفاطمية قبيل الحروب الصليبية في مصر وبالد الشام" ,حيث كانت
بالد الشام في معظمها تخضع تحت سيطرة الفاطميين.
وكان من الضروري عند دراسة الدولة الفاطمية التطرق إلى نسبهم ,بسبب اختالف
المؤرخين حول صحة ذلك النسب ,ولذلك عكف الباحث على تناول نسبهم وأصلهم بشيء من
اإليجاز والتمحيص في ٍ
آن واحد ,وهذا هو موضوع المبحث األول الذي يشمل أيضاً ظهور الخالفة
الفاطمية بالمغرب ,ثم انتقالها إلى مصر ,وسيطرتها على بالد الشام.
وتعرض الفصل األول أيضاً إلى عالقات الفاطميين مع القوى المحلية في بالد الشام,
والتي كان لها موقفها المناوئ من الفاطميين الذين غيروا مذهب السكان المحليين ,واستحوذوا على
( )1

مكانة زعمائهم ,وصادروا ممتلكاتهم ,وتطرق الفصل نفسه إلى عالقات الفاطميين مع السالجقة

السنيين الذين تمكنوا من دخول بالد الشام ,مستغلين ضعف الفاطميين ,تلك العالقات التي كان لها
ُ
أثرها في موقف الفاطميين من السالجقة مطلع الحملة الصليبية األولى.

وعند الحديث عن الفاطميين ال بد من تناول أوضاعهم الداخلية التي كان لها أعظم األثر
على سياستهم الخارجية ,والمبحث الرابع واألخير يتناول ذلك مبيناً ضعف الخلفاء الفاطميين
أنفسهم ,واستحواذ وزرائهم على السلطة واستئثارهم بها ,والنتائج المترتبة على ذلك.
أما الفصل الثاني وعنوانه "موقف الفاطميين من الحملة الصليبية األولى" ,فتضمن الحديث

عن بدء الحملة الصليبية األولى ,وتوجهها نحو بالد المسلمين ,والصعوبات التي واجهتها تلك
الحملة مطلع دخولها األراضي اإلسالمية الخاضعة للسالجقة ,وتطرق بالتفصيل إلى موقف
الفاطميين من الصليبيين مطلع حملتهم األولى تجاه بالد الشام ,والتحالف الذي أقاموه معهم من

أجل تحقيق أهدافهم في سلب بالد الشام من أيدي السالجقة.

كما تناول الفصل الثاني انطالق الصليبيين من شمال بالد الشام  -بعد أن قاموا باحتالل

مدنه – نحو الجنوب من أجل تحقيق هدفهم المنشود المتمثل في احتالل بيت المقدس ,وأشار
الفصل الثاني إلى احتالل الصليبيين لبيت المقدس وانتزاعه من أيدي الفاطميين ,وأثر ذلك على
( )1عن السالجقة ,ينظر :ص.56
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العالقات الودية بين الطرفين ,وتناول الفصل أيضاً قيام الصليبيين بتوسيع مملكة بيت المقدس

الصليبية الناشئة في بالد الشام عقب احتاللهم لبيت المقدس ,مشي اًر إلى موقف الدولة الفاطمية من
تلك التوسعات التي تقوض حكم الفاطميين في تلك المدن ,واستعرض الفصل الثاني محاوالت
الفاطميين الحربية التي قاموا بها من أجل استرداد بيت المقدس من أيدي الصليبيين ,والفشل الذريع

الذي ُمنوا به أكثر من مرة ,وأثر ذلك في استمرار سياسة الصليبيين التوسعية في بالد الشام.

أما الفصل الثالث فتحدث عن االحتالل الصليبي لمدن الساحل الشامي ,ال سيما تلك
المدن الحصينة التي كانت حجر عثرة أمام أطماعهم التوسعية لفترة طويلة بعد تأسيس مملكة بيت

المقدس الصليبية ,والتي احتاج احتاللهم لها فترات طويلة على مراحل عديدة ,متطرقاً إلى موقف

الفاطميين من تلك الخطوات التي تهدد بقية أمالكهم في بالد الشام.

وتناول الفصل نفسه موقف الدولة الفاطمية من مملكة بيت المقدس الصليبية بعد فشل
()1

الفاطميين في استرداد بيت المقدس ,ودور عسقالن

في مواجهة أطماع الصليبيين في مصر

وبالد الشام ,وأشار الفصل أيضاً إلى سياسة الصليبيين تجاه مصر التي كانت تعتبر مركز الخالفة
الفاطمية ,وقيام الصليبيين بمحاولة احتاللها بعد أن أقاموا العديد من الحصون والقالع التي كان
لها دور في تأمين الجهة الجنوبية لمملكة بيت المقدس الصليبية ,وتطرق الفصل إلى سياسة

الصليبيين تجاه مدينة عسقالن ,وموقف الفاطميين من تلك السياسة.

وتعرض الفصل الثالث إلى حصار الصليبيين لمدينة عسقالن ,ثم سقوطها بأيديهم سنة

631ه3361 /م بعد أن صمدت أكثر من خمسين سنة أمام محاوالتهم المتكررة الحتاللها ,وأثر
سقوطها على الفاطميين ,واختُتِم الفصل الثالث بالحديث عن موقف الفاطميين من الصليبيين عقب
سقوط عسقالن بأيديهم ,وعالقة كل من الطرفين بنور الدين محمود(.)2

أما الفصل الرابع واألخير ,والذي بعنوان "الصراع الزنكي الصليبي على مصر وأثره في
()3

سقوط الدولة الفاطمية" ,فتضمن الحمالت التي قام بها أسد الدين شيركوه

– قائد نور الدين

( )1عسقالن :مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.322
) ) 2نور الدين محمدود :هدو الملدك العدادل أبدو القاسدم محمدود بدن أتابدك زنكدي بدن أقسدنقر التركدي ,ولدد سدنة 633هدد/
3331م ,ونشأ على الخير والصالح وقراءة القرآن ,تملك حلب بعد وفاة أبيه ,ثدم أخدذ دمشدق سدنة 633هدد3363/م,

وتوفي سنة 653هد3373 /م ,وكان – رحمه اهلل تعالى -أحسدن الملدوك سديرة ,وأعددلهم حكمداً .ابدن خلكدان :وفيدات
األعيان ,ج ,6ص317؛ الذهبي :العبر ,ج ,1ص61؛ الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج ,26ص.333_311

( )3شيركوه :هو أسد الدين شيركوه بن شاذي بن مروان بن يعقوبُ ,ولد في بلدة ُد ِوين في أذربيجان ,ونشأ بتكريت,
الرَوادية ,وأنكر بعضهم نسبتهم إلى األكراد ,وقالوا بأن أصولهم عربية وتزوجوا من
ويرجع أصل أهله إلى األكراد َ
األكراد ,وقد أصبح شيركوه من أكبر أمراء عماد الدين زنكي ,وبعد وفاة زنكي أصبح شيركوه من أكبر أمراء ابنه=
3

محمود – على مصر ,بغرض إعادتها إلى المذهب السني ,وردها إلى الخالفة العباسية ,والعمل
على إعادة الوحدة بين مصر وبالد الشام في سبيل مواجهة الخطر الصليبي المتفاقم في بالد

الشام ,وتطرق الفصل إلى موقف الفاطميين والصليبيين من تلك اإلجراءات.
كما تناول الفصل الرابع تولي صالح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب الو ازرة للفاطميين
بمصر عقب وفاة عمه أسد الدين شيركوه ,ودوره في إلغاء الخالفة الفاطمية ,وانهاءه للحكم

الفاطمي في مصر تدريجياً؛ كي ال يثير بقايا الفاطميين وأنصارهم في مصر.

اختُ ِتم الفصل الرابع بالحديث عن التآمر الفاطمي الصليبي ضد صالح الدين األيوبي,
وْ
والمحاوالت الحثيثة التي قام بها الطرفين من أجل تقويض حكمه بمصر ,والتخلص منه كل حسب
مصلحته ,حيث وجد بقايا الفاطميين ضرورة استعادة الحكم الفاطمي ,والدعوة الفاطمية بمصر ,كما

رأى الصليبيون خطر انتزاع صالح الدين لمصر من أيدي الفاطميين ,على اعتبار أن سيطرة
صالح الدين عليها وبقاءه بها يمثل الخطر األكبر على الوجود الصليبي في الشرق.
وأخي اًر انتهت الدراسة بخاتمة تعرض أهم النتائج التي تم التوصل إليها.
أما عن العقبات التي واجهت الباحث فتتمثل في تناثر المادة العلمية في المصادر

التاريخية ,عوضاً عن ندرة الدراسات التاريخية التي تناولت رسم صورة حقيقية لتلك الحقبة المثيرة

للجدل من التاريخ اإلسالمي ,وقد تم التغلب على تلك العقبات من خالل المثابرة ,والبحث الجاد

عن المصادر التي تجمع في ثناياها تلك المعلومات والحقائق ,ال سيما مصادر التاريخ اإلسالمي.

وتظل هذه الدراسة عمالً متواضعاً في تاريخ العالقات السياسية والعسكرية التي سادت

خالل الحروب الصليبية ,دراسة سعت إلى تسليط الضوء على فترة تعد من أهم الفترات التي مرت
بها األمة اإلسالمية في تاريخ العصور الوسطى ,وعلى عالقات أثارت تساؤالت العديد من مؤرخي

العصور الوسطى قبل أن تثير المهتمين من المؤرخين المعاصرين.

فإن أحسنت فبتوفيق من اهلل – عز وجل , -وان قصرت فمن نفسي والشيطان.

= نور الدين محمود .الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص336؛ الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج ,35ص311؛ ابن
كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص311؛ المقريزي :السلوك ,ج ,3ص.331
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دراسة تحليلية ألهم المصادر والمراجع
أوالً :المصادر العربية:
أ -المصادر التاريخية:
تعد المصادر التاريخية من أهم المصادر التي يمكن الرجوع إليها في دراسة الحقب

التاريخية السابقة ,واذا ما تحدثنا عن موضوع الدراسة فإن مصادرها التاريخية شملت مادة وافية
وغزيرة عنها ,ال سيما تلك المصادر المعاصرة ,والقريبة من األحداث التي تناولتها الدراسة ,ومن

أبرز المصادر التاريخية للدراسة:

 -1كتاب ذيل تاريخ دمشق:
وهو للمؤرخ أبي يعلى حمزة بن أسد بن علي التميمي الدمشقي الشهير بابن القالنسي ,ولد
سنة 372ه3173/م ,وقد اهتم كثي اًر بدراسة العلوم الدينية واألدب ,وأمضى معظم حياته في ديوان

اإلنشاء في دمشق ,وأصبح رئيساً له مرتين ,وكان لذلك أعظم األثر في االطالع على كافة األمور
واألحداث ,وقد أحجمت كتب التراجم عن ذكر تفاصيل حياته رغم أن أسرته من أعظم األسر مكانة
في دمشق ,وتوفي ابن القالنسي في شهر ربيع األول سنة 666ه /مارس 3351م(.)1

وترجع أهمية كتاب ذيل تاريخ دمشق إلى أن مؤلفه كان معاص اًر لألحداث التي دونها في

كتابه السيما موضوع الحملة الصليبية األولى ,وسار ابن القالنسي في تاريخه على طريقة

الحوليات ,وبدأه بسنة 151ه373/م.

وقد أفاد تاريخ ابن القالنسي الدراسة كثي اًر ,خصوصاً أنه تحدث عن بداية دخول الفاطميين

إلى بالد الشام ,وأسباب كراهية سكان بالد الشام للفاطميين ,عوضاً عن أنه تحدث عن عالقات
الفاطميين بالقوى السياسية التي كانت في بالد الشام آنذاك.

كما أمدنا الكتاب بحوادث الحملة الصليبية األولى على بالد الشام ,وموقف القوى

اإلسالمية منها ,متطرقاً إلى موقف الدولة الفاطمية من الصليبيين عند احتاللهم لمدن بالد الشام,
واستطرد ابن القالنسي في تاريخه الحديث عن عالقات الفاطميين السياسية والعسكرية بالصليبيين,
خاصة عند قيام الصليبيين باحتالل مدن الساحل الشامي ,وانتزاعها من أيدي الفاطميين.

) )1الذهبي :سير ,ج ,21ص113_111؛ العبر ,ج ,1ص21؛ ابن العماد :شذرات الذهب ,ج ,3ص231؛
األغا :الحياة االجتماعية ,ص ,31هامش .3
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 -2الكامل في التاريخ:
وصاحبه المؤرخ عز الدين بن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني الشهير
()1

بابن األثير الجزري ,ولد بالجزيرة الفراتية

سنة 666ه3351/م ,وكان ابن األثير إماماً في حفظ

الحديث ومعرفته وما يتعلق به ,وحافظاً للتواريخ المتقدمة والمتأخرة ,وخبي اًر بأنساب العرب(.)2

وابن األثير مؤرخ أصيل ,ناقد الفكر ,ينظر للحوادث العظيمة نظرة فاحصة ,ويربط بين
()3

جزئياتها وما يتصل بها من حوادث؛ ففي كالمه عن احتالل الصليبيين ألنطاكية

سنة 333ه/

 3131م يقول ":كان ابتداء ظهور دولة الفرنج ,واشتداد أمرهم ,وخروجهم إلى بالد اإلسالم,
واستيالئهم على بعضها سنة 371ه3116/م ,فملكوا مدينة طُلَْيطُلَة( ,)4وغيرها من بالد

األندلس ...ثم قصدوا ...وتطرقوا إلى أطراف إفريقية( ...)5وخرجوا إلى بالد الشام"( ,)6وبذلك يضع
ابن األثير الحروب الصليبية في إطارها الطبيعي من حركة التاريخ اإلنساني.
وكتاب الكامل من أشهر كتب التاريخ ,وأحسنها ترتيباً وتنسيقاً ,وعالوة على ذلك فإنه يعد

من أهم المصادر التي تناولت األحداث التاريخية منذ بدء الخليقة وحتى سنة 521ه3211/م.

لقد أفاد كتاب الكامل الدراسة في جميع فصولها ,وذلك بدءاً بالحديث عن دخول الفاطميين

إلى بالد الشام ,وموقف سكان بالد الشام منهم ,مرو اًر بتناول دخول السالجقة إلى بالد الشام ,كما

أمدنا الكتاب بمعلومات مهمة أفادت الدراسة في الحديث عن العالقات الحربية التي دارت رحاها

بين الصليبيين والفاطميين في بالد الشام ,باعتبارها جزء من العالقات السياسية والعسكرية بين
) )1الجزيرة الفراتية :هي المناطق التي تقع بين نهري دجلة والفرات ,وسميت بالجزيرة ألنها تقع بينهما ,بها مدن
جليلة ,وحصون وقالع كثيرة .الحموي :معجم البلدان ,ج,2

ص .313

) )2ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,1ص.131

) ) 3أنطاكية :هي قصبة العواصم من الثغور الشامية ,وهي من أعيان البالد وأمهاتها ,وهي موصوفة بالنزاهة
والحسن ,وطيب الهواء ,وعذوبة الماء ,وكثرة الفواكه ,وتعد بلداً عظيماً ذا سور له ثالثمائة وستون برجاً ,وقد تناوب

على حكمها الروم أحياناً ,والمسلمون أحياناً أخرى .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص .253-255الثغور :جمع
ثغر ,وهو الموضع الذي يكون ًّ
حدا فاصالً بين بالد المسلمين والكفار .ابن منظور :لسان العرب ,ص.315
) )4طُلَْيطُلَة :مدينة كبيرة ذات خصائص محمودة باالندلس تتصل بوادي يقال له وادي االندلس ,وتقع على شاطئ

نهر تاجه .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.31_13

) ) 5إفريقية :هو اسم لبالد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية ,ينتهي آخرها إلى بالد األندلس ,والجزيرتان -
صقلية واالندلس -في شماليها ,فصقلية منحرفة إلى الشرق ,واألندلس منحرفة إلى الغرب .الحموي :معجم البلدان,

ج ,3

ص.222

) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.333
6

الفاطميين والصليبيين فترة الحروب الصليبية.
والى جانب كتاب الكامل فإن الدراسة قد أفادت أيضاً من كتاب الباهر في الدولة األتابكية

للمؤرخ نفسه ,والذي سار فيه ابن األثير أيضاً على طريقة الحوليات ,وتحدث فيه عن الدولة التي
أسسها عماد الدين زنكي ,وصراع ابنه نور الدين مع الصليبيين ,وسياسته تجاه الدولة الفاطمية.
 -3مفرج الكروب في أخبار بني أيوب:
للمؤرخ جمال الدين بن محمد بن سالم أبو عبد اهلل المازني التميمي المعروف بابن واصل,
()1

كان فقيهاً شافعياً ,ولد في مدينة حماة

سنة 513ه3211/م ,وتلقى فيها علومه ,ثم رحل في

طلب العلم إلى دمشق وبيت المقدس وبغداد والقاهرة وغيرهم من المدن ,ونبغ في علوم كثيرة ,وله
عدة مصنفات ,وقد أقام ابن واصل في مصر فترة طويلة ,وعاصر الحمالت الصليبية المتأخرة,
وسقوط الدولة األيوبية ,وقيام الدولة المملوكية ,وتوفي سنة 537ه3231/م(.)2

ويعد كتاب مفرج الكروب من المصادر المهمة التي تناولت تاريخ األيوبيين ,وتعود أهمية

الكتاب لكثرة ما يحويه من تفاصيل عنهم ,إذ يعد أوفى كتاب لتاريخ دولة بني أيوب ,وقد ألف ابن
واصل كتابه على طريقة الحوليات ,وكانت إفادة الكتاب كبيرة عند تناول الصراع بين نور الدين

محمود والصليبيين ,وموقف الفاطميين من ذلك ,ثم قيام صالح الدين بالقضاء على الدولة الفاطمية

في مصر.

 -9الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية:
للمؤرخ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن إبراهيم المقدسي
وعرف بأبي شامة لوجود شامة
الشافعي ,أصله من القدس ,ولد بدمشق سنة 633ه3211/مُ ,
كبيرة فوق حاجبه األيسر ,وكان فقيهاً شافعياً(.)3
وقد جاء كتاب الروضتين على طريقة الحوليات معتمداً على معلوماته لمعاصرته لألحداث

التي كتبها ,وعلى مصنفات المؤرخين الذين عاشوا في األحداث التي سبقت مولده كابن القالنسي
وابن األثير.

) )1حماة :مدينة كبيرة عظيمة ,كثيرة الخيرات ,رخيصة األسعار ,واسعة الرقعة ,حفلة األسواق ,يحيط بها سور
محكم ,تأخذ مائها من نهر العاصي .الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.111

) )2ابن واصل :مفرج الكروب ,مقدمة المحقق ,ج ,3ص.3

) )3أبو شامة :الروضتين ,مقدمة المحقق ,ج , 3ص7؛ الزركلي :األعالم ,ج ,1ص.233
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ويعد كتابه من الكتب المهمة ,وذلك لمعاصرته لألحداث التي كتبها ,وقد بدأ كتابه بأحداث

سنة 631ه3361/م ,وانتهى بأحداث سنة 613ه3331/م ,وهي السنة التي توفي فيها صالح
الدين األيوبي ,وتناول كتابه سيرتي نور الدين محمود وصالح الدين ,واألحداث التي جرت في
عهدهما ال سيما الصراع مع الصليبيين ,وقد جاءت تفاصيل كثيرة في كتابه عن الصراع اإلسالمي

الصليبي في مصر وبالد الشام ,وكانت تلك المعلومات دقيقة ,وتفوق أحياناً ما ذكر في كتب

أخرى ,ال سيما عند الحديث عن الحمالت التي سيرها نور الدين محمود إلى مصر ,وموقف
الصليبيين والفاطميين منها.

والى جانب كتاب الروضتين ,كتب أبو شامة مؤلفات أخرى أفادت الدراسة في بعض

مواضعها ,ككتاب الذيل على الروضتين ,وكتاب عيون الروضتين.
 -5كنز الدرر وجامع الغرر:

للمؤرخ ابن أيبك ,وهو أبو بكر بن عبد اهلل بن أيبك الدواداري ,نشأ وعاش بالقاهرة ,وكان

شغوفاً بالعلم والمعرفة ,ومهتماً باألدب واألخبار والتاريخ ,وقد أحجمت المصادر التاريخية عن ذكر
تفاصيل كثيرة عن حياته ,كما أنه لم يتحدث كثي اًر عن نفسه في تاريخه(.)1

ومن أبرز مؤلفات ابن أيبك التي أفادت الدراسة كتاب كنز الدرر وجامع الغرر ,والذي

يتكون من تسعة أجزاء ,ولكل جزء عنوان خاص به يختلف عن غيره ,ويختص كل جزء بدولة أو

فترة محددة ,وتقتصر إفادة الدراسة من كتابه على الجزأين السادس والسابع من كتابه.

فأما الجزء السادس فهو بعنوان الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية ,ويختص بذكر
الخلفاء الفاطميين بمصر ,وبدأه ابن أيبك بحوادث سنة 163ه371/م حتى سنة 663ه3363/م,

واقتصر كتابه على الجمع والتلخيص والنقل عمن سبقه من المؤرخين(.)2

وقد أفاد هذا الجزء الدراسة في فصولها األولى ,وذلك عند الحديث عن عالقات الدولة

الفاطمية بدويالت بالد الشام ,وكذلك عن أوضاع الفاطميين الداخلية ,وعن عالقاتهم مع الصليبيين

أيضاً.

أما الجزء السابع ,والذي بعنوان الدر المطلوب في أخبار ملوك بني أيوب ,فقد أفاد الدراسة
في فصولها األخيرة ,خاصة عند الحديث عن الصراع بين نور الدين محمود والصليبيين على
) )1ابن أيبك :الدرة المضية ,مقدمة المحقق ,ص.3_1

) )2ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,7ص521؛ ابن أيبك :الدرة المضية ,مقدمة المحقق ,ص33؛ كنز الدرر,
مقدمة المحقق.
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مصر ,وموقف الفاطميين من ذلك الصراع.
 -5صبح األعشى في صناعة اإلنشا:
للمؤرخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي ,ولد سنة 765ه

3166/م في قلقشندة( ,)1ونشأ وتوفي في القاهرة ,وفي أبنائه وأجداده علماء أجالء(.)2

وكتاب صبح األعشى يبين لنا سعة اطالع مؤلفه ,وكثرة معلوماته ,ودقته ,وفكره الثابت,

وذهنه الصافي ,حيث أنه برع في اللغة العربية نظماً ونث اًر ,وكتب في اإلنشاء.

ويعد الكتاب موسوعة علمية في التاريخ والجغرافيا والسياسة واألدب وغير ذلك من العلوم,
ويحتوي الكتاب على النصوص اإلدارية والتجارية والمعاهدات واالتفاقيات ,وبعض المعلومات

الجغرافية التي أفادت الدراسة.

والى جانب كتاب صبح األعشى فقد أفادت الدارسة أيضاً من كتابي مآثر اإلنافة ,ونهاية

األرب في معرفة أنساب العرب للمؤرخ نفسه ,ال سيما عند الحديث عن نسب الفاطميين ,وغيرهم

من القبائل التي مر ذكرها في متن الدراسة.

 -7اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطميين الخلفا:
ل تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي ,مؤرخ الديار المصرية,
()3

أصله من بعلبك

بالشام ,وينسب إلى حارة المقارزة (إحدى حارات بعلبك في أيامه) ,ولد في

القاهرة سنة 755ه3156/م ,ونشأ بها .تولى والده بعض وظائف القضاء وكتب التوقيف بدار
اإلنشاء ,وبرع المقريزي في األدب وغيره من العلوم ,وذاع صيته في البالغة واإلنشاء ,وجالس

األئمة وتأثر بهم وولي الحسبة والخطابة مرات عدة ,وتولى ديوان اإلنشاء سنة 711ه3115/م,
واتصل بأمراء المماليك في أيامه ,وعرضوا عليه تولي قضاء دمشق بعد أن دخلها سنة

131ه3311/م ,فأبى وعاد إلى مصر ,ومات في القاهرة سنة 136ه3333/م(.)4

) )1قلقشندة :هي بلدة حسنة المنظر ,كثيرة البساتين ,تقع إلى الشمال من مدينة القاهرة .القلقشندي :صبح األعشى,

ج ,1ص .311ذكرها ياقوت الحموي باسم قرقشندة .معجم البلدان ,ج ,3ص.127
) )2القلقشندي :مآثر اإلنافة ,مقدمة المحقق؛ الزركلي :األعالم ,ج ,3ص.377

) )3بعلبك :مدينة قديمة بالشام ,وتبعد عن دمشق غرباً  32فرسخاً ,وفيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة .الحموي:
معجم البلدان :ج ,3ص .361الفرسخ يساوي  6633مت اًر .الزحيلي ,وهبة :الفقه اإلسالمي وأدلته ,ج ,3ص.76

) )4المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3مقدمة المحقق ,ص32_33؛ إغاثة األمة ,مقدمة المدقق ,ص3_1؛ الزركلي:
األعالم ,ج ,3ص377؛ مصطفى ,شاكر :التاريخ والمؤرخون العرب ,ج ,1ص.331
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أما عن كتابه اتعاظ الحنفا فيعد أوفى مصدر في التاريخ الفاطمي ,إذ يتناول سيرتهم منذ

نشأة دولتهم بالمغرب ومشكلة نسبهم ,ثم انتقالهم إلى مصر حتى انتهاء دولتهم ,وبذلك يكون
الكتاب قد أفاد الدراسة في جميع فصولها.
والى جانب كتاب اتعاظ الحنفا فقد أفادت الدراسة أيضاً من كتب أخرى للمقريزي وهي:
أ -المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ,والمعروف بـ "الخطط المقريزية":
يتناول هذا الكتاب مدينة القاهرة منذ تأسيسها ,وخططها ,وأوضاعها االجتماعية والفنية
واالقتصادية ,إلى جانب األوضاع السياسية في بعض األحيان ,وقد أفاد الكتاب الدراسة في هذه

المواضيع.

ب -المقفى الكبير:
يحتوي هذا الكتاب على تراجم المصريين الذين نشأوا وتعلموا وأقاموا بها ,واألحداث التي
مروا بها في حياتهم ,وقد أفاد الكتاب موضوع الدراسة في الحديث عن تلك الشخصيات ,ال سيما

التي كان لها دور في التاريخ السياسي للفاطميين.
ج -السلوك لمعرفة دول الملوك:

يعج كتاب السلوك كتاب حوادث ومجريات ,سار فيه المقريزي على طريقة الحوليات,

تناول فيه الحديث عن فترة حكم الدولتين األيوبية والمملوكية ,وقد أفاد الدراسة في آخر فصولها,
السيما عند الحديث عن الصراع الزنكي الصليبي على مصر ,وموقف الفاطميين من ذلك الصراع.
د -إغاثة األمة في كشف الغمة:
يتناول هذا الكتاب األوضاع االقتصادية السيئة ,والمجاعات التي مرت بها مصر منذ أقدم

الكتاب الدراسة في الحديث
العصور حتى سنة 111ه3315/م ,وأثر ذلك على مصر ,وقد أفاد
ُ
عن المجاعات التي مرت بها مصر في العصر الفاطمي ,وأثر تلك المجاعات على أوضاع مصر

السياسية.

 -8النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة:
للمؤرخ أبي المح اسن جمال الدين يوسف بن األمير سيف الدين تغري بردي األتابكي ,ولد
سنة 131ه3331/م ,ونشأ على يد عدد من علماء الدين في القاهرة ,ثم الزم المقريزي وأخذ عنه
التاريخ وشغف به ,وهوايته هذه جعلت منه المؤرخ الكبير ,ويضاف إلى ذلك ما استطاع االطالع
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عليه من معلومات ,وأخبار عصره نتيجة صالته الواسعة مع البالط السلطاني في العهد المملوكي,

وتوفي ابن تغري بردي سنة 173ه3371/م (.)1

أما عن كتابه النجوم الزاهرة فهو سرد لتاريخ مصر منذ الفتح اإلسالمي لها حتى سنة

172ه 3351 /م ,وقد اختلف ابن تغري بردي في طريقه طريقة الحوليات إذ جعل كل فترة من
فترات الملوك والسالطين فصالً قائماً بذاته ,ثم ذكر السنين وحوادثها تباعاً داخل الفصل ,وما يميز
هذا الكتاب اهتمامه الواسع بالتاريخ الفاطمي خاصة السياسي منه ,وبذلك كان الكتاب مصدر مهم

من مصادر هذه الدراسة.

ب -كتب الجغرافيا والرحالت:
لقد قدمت مؤلفات المؤرخين المسلمين الجغرافية معلومات قيمة عن الكثير من المدن
والقرى التي ُذكرت في الدراسة ,وعالوة على ذلك فقد حددت أماكن وقوع تلك المدن والقرى بالنسبة

للبلدان واألمصار.

أما عن كتب الرحالت فقد أفادت الدراسة أيضاً في معلومات مهمة ال تقتصر على الجانب

الجغرافي والمشاهدات ,بل تعدت إلى تناول العالقات السياسية والحربية في بعض األحيان ,ومن
أهم كتب الجغرافيا والرحالت التي أفادت الدراسة:
 -1صورة األرض:
للمؤلف أبي القاسم محمد بن علي الموصلي الحوقلي البغدادي ,عاش في القرن الثالث

الميالدي /العاشر الهجري ,ويعد ابن حوقل أحد التجار الرحالة المثقفين الذين عرفوا خصائص

األقاليم ,وطبائع الشعوب ,وتدوين ذلك( ,)2وقد أفاد الكتاب الدراسة عند تناول األقاليم والمدن التي

ذكرها في كتابه ال سيما مدن مصر وبالد الشام.
 -2سفرنامة:

()3

وصاحبه الرحالة ناصر خسرو المولود سنة 133ه3111/م في خراسان

ألسرة

متوسطة ,وتثقف خسرو بثقافة واسعة نتيجة اتصاله بحكام خراسان ,وقام برحالت طويلة في العالم
) )1ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,3ص1؛ مصطفى ,شاكر :التاريخ والمؤرخون العرب ,ج ,1ص.353
( )2ابن حوقل :صورة األرض ,ص.6

( )3خراسان :بالد واسعة تمتد من العراق حتى الهند ,وتشتمل على مدن عديدة .الحموي :معجم البلدان ,ج,2
ص.161
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اإلسالمي ,فذهب إلى القدس ثم إلى بالد الحجاز ,وحج بمكة المكرمة ,ثم زار مصر وغيرها من
بالد العالم اإلسالمي ,وكان قد بدأ رحالته تلك سنة 317ه3136/م ,وانتهى منها سنة

333ه3162/م ,وقام بوصف األماكن التي زارها(.)1

وكانت رحلته تلك بعد استيالء الفاطميين على مصر وبالد الشام بحوالي  311سنة ,وقبل
االحتالل الصليبي لتلك المناطق بحوالي نصف قرن ,وقد أفاد الكتاب الدراسة عند وصف العديد

من المدن التي وصفها خسرو في كتابه.
 -3االعتبار:

للمؤرخ مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن علي بن ُم َقلَّد بن نصر بن منقذ الكناني الشيزري,
ولد سنة 311ه3136/م ,وكان من كبار رجال بني منقذ – حكام قلعة شيزر( - )2وكان أسامة
من الرجال المشهورين بالفروسية والشعر ,تنقل بين مصر والشام في أيام نور الدين محمود ,وخليفة

الفاطميين الحافظ لدين اهلل(.)3

وفي أواخر أيامه دون كتاب االعتبار مراعياً أمانة النقل ,وصدق الرواية ,ودقة المالحظة,

والكتاب متضمن موجز تاريخ العالقات بين المسلمين والصليبيين ,ال سيما عندما مكث ابن منقذ

في القاهرة أحياناً ,ودمشق أحياناً أخرى ,وقد أظهر ابن منقذ دوره في محاربة الصليبيين في بالد
الشام ,كما أشار إلى بعض العالقات السلمية التي طرأت على العالقة بين المسلمين والصليبيين

في بعض األحيان ,وتحدث أيضاً في كتابه االعتبار عن الحياة االجتماعية التي سادت بالد الشام

آنذاك ,وقد أفاد الكتاب الدراسة عند الحديث عن العالقات بين نور الدين محمود والفاطميين,
وموقفهما من الصليبيين ,ودور أسامة بن منقذ في تلك العالقات.
 -9تقويم البلدان:
()4

للمؤرخ والجغرافي إسماعيل بن علي بن محمد بن محمود بن عمر بن شاهنشاه

بن أيوب

) )1خسرو :سفرنامة ,مقدمة المحقق ,ص.21_31
) )2شيزر :قلعة بالشام ,فتحت على يد الصحابي أبي عبيدة عامر بن الجراح سلماً عام 37ه511 /م .الحموي:
معجم البلدان ,ج ,1ص.111

) )3ابن منقذ :االعتبار ,مقدمة المحرر؛ ابن خلكان :وفيات األعيدان ,ج ,3ص .335_336الحدافظ لددين اهلل :هدو
أبو الميمون عبد المجيد بن أبي القاسم محمد بن المستنصدر بدن الظداهر بدن الحداكم بدن العزيدز بدن المعدز الفداطمي,
ول د ددد بعس د ددقالن س د ددنة 357هد د دد3173/م ,وبوي د ددع بوالي د ددة العه د ددد س د ددنة 623هد د دد3311/م ,ث د ددم اس د ددتقل بالخالف د ددة س د ددنة
625هد3312/م ,وتوفي سنة 633هد3333 /م .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,1ص.215_216

) )4شاهنشاه :كلمة فارسية تعني ملك الملوك ,أو الملك األعظم .مجمع الللغة العربية :المعجم الوسيط ,ص.613
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بن شاذي ,الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء صاحب حماة ,ولد في جمادى األولى سنة 572ه/

نوفمبر3271م بدمشق ,ثم رحل إلى مصر ,واتصل بأمرائها المماليك ,وجعلوه سلطاناً مستقالً في

حماة ,وقرب العلماء وحسنت سيرته إلى أن توفي ,وقد حفظ أبو الفداء القرآن الكريم وكتباً أخرى,
وبرع في الفقه واألصول والعربية والتاريخ واألدب ,واطلع على كتب كثيرة في الفلسفة والطب ,ونظم

الشعر ,وأجاد الموشحات ,وصنف كتباً عديدة في التاريخ والنحو(.)1

أما عن كتاب تقويم البلدان فهو كتاب جغرافي شامل للكثير من القرى والبلدان واإلسالمية
وغير اإلسالمية ,وقد أفاد الكتاب الدراسة في توضيح أماكن بعض المدن والقرى التي ذكرت في

متن الكتاب ,وعوضاً عن ذلك فقد أفادت الدراسة من كتاب المختصر في أخبار البشر في التاريخ
للمؤرخ نفسه ,وذلك في مواضع عديدة من الدراسة.
 -5معجم البلدان:
صاحبه الجغرافي والمؤرخ أبو عبد اهلل ياقوت شهاب الدين بن عبد اهلل الرومي الحموي,

وسمي بالحموي نسبة لمواله التاجر عسكر بن
ولد بين سنتي 676 _673ه3373_3371 /مُ ,
إبراهيم الحموي ,وهو مؤرخ ثقة من أئمة الجغرافيين ,ومن العلماء باللغة واألدب وغيرها من العلوم,
أصله من بالد الروم ,أُسر من بالده صغي اًر واشتراه أحد تجار بغداد ,واستخدمه في تجارته ,ولما
توفي مواله استقل بعمله ,وتنقل بين كثير من البلدان ,ثم أقام بحلب( ,)2وتوفي بظاهرها سنة

712ه3113/م(.)3

استفاد الحموي من رحالته الكثيرة فوائد جغرافية عديدة سنت له تأليف هذا الكتاب الذي ال
ُيعد معجماً جغرافياً فحسب ,وانما هو أيضاً كتاب تاريخ وأدب ,ومن أعظم المصادر التي يمكن
االعتماد عليها في الجغرافيا( ,)4وبذلك كان هذا الكتاب أهم الكتب الجغرافية الذي تم الرجوع إليها

في توضيح أغلب األماكن التي ُذكرت في الدراسة.

) )1الزركلي :األعالم ,ج ,3ص.133
( )2حلب :مدينة حصينة تقع في بالد الشام ,وهي عظيمة واسعة ,كثيرة الخيرات ,طيبة الهواء .المقدسي :أحسن
التقاسيم ,ص366؛ الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.212
) )3ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,5ص313_327؛ الزركلي :األعالم ,ج ,1ص313؛ مصطفى ,شاكر:
التاريخ والمؤرخون العرب ,ج ,2ص.263_261

) )4الحموي :معجم البلدان ,مقدمة المحقق ,ج ,3ص.5
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ت -كتب التراجم:
تظهر أهمية كتب التراجم بشكل جلي في موضوع الدراسة ,حيث أن تلك الكتب لها دور

كبير في ترجمة سير القادة السياسيين ,والزعماء العسكريين ,وغيرهما ممن كان لهم دور في التاريخ
اإلسالمي ,وما يتعلق بهم من أحداث ,ومن أهم كتب التراجم التي تم االعتماد عليها في الدراسة:
 -1وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان:
للمؤرخ ابن خلكان ,وهو شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ,ولد سنة 511ه/
()1

3233م في إربل

()2

بالعراق ,وقد تفقه في الموصل

وبالد الشام على يد كبار العلماء ,ثم توجه

إلى مصر ,وأقام بها مدة تولى خاللها القضاء ,ثم ولي القضاء في بالد الشام ,وكان ابن خلكان
شافعي المذهب ,بصي اًر باللغة العربية ,عالمة في األدب والشعر والتاريخ ,وولي التدريس في كثير

()3
من مدارس دمشق إلى أن توفي في رجب سنة 513ه/أكتوبر 3212م  ,وكان ابن خلكان مولعاً

باالطالع على سير المشهورين ,وذلك سبب تأليفه لكتاب وفيات األعيان إذ يقول":دعاني إلى

جمعه أني كنت مولعاً باالطالع على أخبار المتقدمين من أولي النباهة وتواريخ وفياتهم.)4("...

ويعد الكتاب من أشهر كتب التراجم ,ومن أحسنها ضبطاً واحكاماً ,وقد اتبع ابن خلكان

ترتيب كتابه حسب الحروف الهجائية من األلف إلى الياء ,وقد علل ذلك بالقول ":ليكون أسهل
للتناول ,وان كان هذا يفضي إلى تأخير المتقدم وتقديم المتأخر في العصر ...لكن هذه المصلحة

أح َو َجت إليه"( ,)5وقد دل عنوان الكتاب "وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل أو
السماع أو أثبته العيان" على طرق جمعه لمعلوماته(.)6
وكتاب وفيات األعيان أهم الكتب التي ذكرت سير السالطين والملوك واألمراء – ال سيما
األيوبيين والمماليك -الذين كان لهم دور في التاريخ السياسي والعسكري للمسلمين ,باإلضافة إلى

ذكر تراجم العلماء واألدباء وغيرهم ,وقد أفادت الدراسة كثي اًر من تلك التراجم.

( ) 1إربل :هي قلعة حصينة ,ومدينة كبيرة ,تقع في فضاء من األرض واسع بسيط ,ويقع في طرفها قلعة ذات
خندق عميق ,وتعد من أعمال الموصل .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.311

( )2الموصل :هي إحدى قواعد بالد اإلسالم ,وتعد باب العراق ومفتاح خراسان ,وهي إحدى بالد اإلسالم العظيمة,
وسميت بذلك ألنها وصلت بين الجزيرة والعراق .معجم البلدان ,ج ,6ص.221
) )3ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,3ص.7_6
) )4المصدر نفسه ,ج ,3ص.33
) )5المصدر نفسه ,ج ,3ص.21
) )6المصدر نفسه ,ج ,3ص.23
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 -2سير أعالم النبالء:
للمؤرخ شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ,حافظ
ومؤرخ ,عالمة ومحقق ,برع في علوم الحديث والقراءات والتاريخ ,ولد سنة 571ه3273/م ,وفقد

بصره سنة 733ه3131/م ,وتوفي في دمشق سنة 731ه3137/م ,وكان قد رحل إلى القاهرة,
وطاف كثي اًر من البلدان ,تصانيفه كثيرة تقارب المائة(.)1

ويعد كتاب سير أعالم النبالء من أكبر الموسوعات التاريخية الشاملة التي بحثت في

التراجم والطبقات ,والتي غطت ما يزيد عن سبعة قرون من تاريخ رجال اإلسالم ,وذلك منذ بزوغ
الدعوة اإلسالمية حتى سنة 735ه3136/م ,وقد أفادت الدراسة من هذا الكتاب في معظم فصول

الدراسة ,والى جانب هذا الكتاب فقد أفادت الدراسة من كتابين للمؤرخ نفسه وهما :تاريخ اإلسالم,
والعبر في خبر من غبر.
 -3الوافي بالوفيات:
للمؤرخ صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي ,ولد في صفد( )2بفلسطين سنة

535ه3237/م ,واليها نسبته ,وتعلم في دمشق ,وكان مولعاً باألدب وتراجم األعيان ,تولى ديوان
اإلنشاء في صفد ومصر وحلب ,ثم وكالة بيت المال في دمشق ,وكان لذلك أعظم األثر في سعة

اطالعه وغ ازرة علمه ,وله زهاء مائتي مصنف ,وتوفي الصفدي سنة 753ه3151/م(.)3

ويعد كتابه الوافي بالوفيات والذي يقع في  23مجلد موسوعة تاريخية عظيمة ,إذ ترجم فيه

صاحبه ألكثر من  320111شخصية من الخلفاء الراشدين وأعيان الصحابة والتابعين والملوك
واألمراء والقضاة والوزراء...إلخ ,وهو مرتب على حروف المعجم حتى تسهل االستفادة منه ,وقد

أفادت الكتاب الدراسة في معظم فصول الدراسة.
وقد أفادت الدراسة من مؤلف آخر للصفدي وهو أمراء دمشق في اإلسالم ,والذي يتضمن

ذكر من ولي إمرة دمشق في اإلسالم أو من دخلها من الخلفاء مرتبين على حسب حروف المعجم.
) )1الزركلي :األعالم ,ج ,6ص.125

( )2صفد :هي بلدة متوسطة بين الكبر والصغر ,ولها قلعة ذات بناء جيد ,وهي مشرفة على بحيرة طبرية .أبو
الفداء :تقويم البلدان ,ص .231ذكر ياقوت الحموي أنها تقع على جبل عاملة .معجم البلدان ,ج ,1ص .332جبل
عاملة :هو جبل ذو قرى نفيسة ,وأعناب وثمار وزيتون ,يقع إلى الغرب من بحيرة طبرية ,ويطل على البحر,

ويتصل بجبل لبنان .المقدسي :أحسن التقاسيم ,ص.352_353

) )3الصفدي :الوافي بالوفيات ,مقدمة المحقق ,ج ,3ص.36_31
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ثانياً :المصادر التاريخية األجنبية:
 -1يوميات صاحب أعمال الفرنجة:
لم يحدد المؤرخون صاحب هذا الكتاب ,ويعد هذا المصدر من المصادر المهمة للحروب

الصليبية ,وكان المؤرخ المجهول برفقة األمير النورمندي بوهيموند( ,)1إذ أُعجب به وبأعماله ,واهتم

به أكثر من غيره من قادة الحرب الصليبية األولى.

()2

وقد بدأ مجهول كتابه بقيام البابا أوربان الثاني
()3

كليرمونت

بالدعوة إلى الحروب الصليبية في مؤتمر

سنة 311ه3136/م ,مرو اًر بتوجه الجيوش الصليبية إلى القسطنطينية( ,)4ومرك اًز

على جيش بوهيموند دون غيره من القادة الصليبيين(.)5

ويتضح اشتراك مجهول في الحرب الصليبية األولى كجندي بقوله (انطلقنا -وصلنا-
احتفلنا -مكثنا) ,وغيرها من العبارات واأللفاظ التي تدلل على وجوده ضمن جيش بوهيموند ,راوياً
أخباره ببساطة دون تصنع ,ومتناسبة مع ثقافته ومكانته كجندي عادي ,وما يؤكد وجوده جندياً

عادياً عدم اشتراكه كقائد أو أمير أو مبعوث من قبل بوهيموند(.)6

( )1بوهيموند :هو أمير بارنيو ابن روبرت جيسكارد دوق أبوليا .الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.331
Smith, Jonathan Riley: The crusades A history, p30.

) )2أوربان الثاني (332_313ه3133_3111/م) :هو صديق وتلميذ جريجوري السابع ,وهو حامل لواء حركة
اإلصالح الكلونية ,وتمكن من اإلنفراد على عرش البابوية ,وهو الذي أطلق جماح الحركة الصليبية .الشارتري,
فوشيه :تاريخ الحملة ,ص ,17هامش  .1جريجوري السابع :كان ارهباً من أصل توسكاني ,تولى الكرسي البابوي

بين عامي (371_356ه3116_ 3171/م) ,وكان طموحاً حتى أن أعداءه اتهموه بحب السيطرة والسيادة ,وفي
عهده بدأ الكفاح العنيف بين البابوية واإلمبراطورية على األمور الدنيوية ,وفي عهده استقلت البابوية استقالالً تاماً

في الناحيتين الدينية والسياسية .األغا ,حسام :األوضاع االجتماعية ,هامش ,3ص.13

( ) 3كليرمونت :هي إحدى مدن فرنسا ,وتقع خلف جبال األلب (أي أنها تقع في جنوب فرنسا) .الصوري ,وليم:
الحروب الصليبية ,ج ,3ص.31
) )4القسطنطينية :هي مدينة عظيمة جداً ,وفائقة الجمال ,وقياس محيطها ثمانية أميال ,وقد بنيت على شكل
مثلث ,وأبنيتها في شكلها وهيكلها تشبه أبنية روما ,ويمتد جانبان منها على ضفتي ذراع بحري ,اسمه ذراع القديس
جرجس (البوسفور) في حين يقوم الجانب الثالث على األرض ,والمدينة مزينة بتزيينات متنوعة ومختلفة ,وهي قد
بنيت من قبل اإلمبراطور قسطنطين الذي سماها القسطنطينية .لودولف فون سوخم :وصف األرض المقدسة,
ص .261للمزيد عن وصف القسطنطينية ,ينظر :الحموي :معجم البلدان ,ج.131_137 ,3

) )5مجهول :يوميات ,ص.11
) )6المصدر نفسه ,ص.13
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ولما استحوذ بوهيموند على أنطاكية بعد احتاللها ,وقع صراع بين أمراء الحملة الصليبية

على أنطاكية خاصة بين بوهيموند وريموند الصنجيلي( ,)1فبقي بوهيموند في أنطاكية ,وخرج بقية
الزعماء من أنطاكية متوجهين نحو بيت المقدس ,وخرج المؤلف المجهول معهم ليكمل تدوين أخبار

الحملة الصليبية األولى حتى سنة 332ه3133/م.

وقد أفاد الكتاب الدراسة في الحديث عن سير الحملة الصليبية األولى تجاه الشرق

اإلسالمي ,وموقف البيزنطيين ثم المسلمين منها ,كما أفاد الدراسة عند تناول االحتالل الصليبي
لبيت المقدس ,وموقف الدولة الفاطمية من الصليبيين أثناء وعقب احتاللهم لبيت المقدس.
 -2تاريخ الحملة إلى القدس:
وصاحب هذا الكتاب هو فوشيه الشارتري المولود في فرنسا سنة 361ه3161/م ,أو سنة

363ه3163/م ,واشترك الشارتري في الحملة الصليبية األولى ,وانضم إلى بلدوين األول  -أول

ملوك مملكة بيت المقدس الصليبية -عندما انشق عن الجيش الصليبي الرئيسي في آسيا الصغرى,
()2

وأقام معه في الرها

نحو سنتين ,ثم مكث في بيت المقدس حتى سنة 623ه3327/م ,وتكمن

أهمية الكتاب في كون صاحبه القسيس الخاص لبلدوين األول ,إذ مكنه ذلك من االطالع على
مصدر
ًا
دخائل األمور ,وأتاح له أن يكون شاهد عيان ألحداث لم يسجلها غيره ,فأصبح كتابه

أساسياً ال ُيستغنى عنه في دراسة تاريخ الحملة الصليبية األولى ,ومملكة بيت المقدس الصليبية في
عقودها األولى(.)3
وقد جاء كتاب الشارتري في ثالثة أقسام كلها أفادت الدراسة ,بدأ أولها بأخبار البابا أوربان
الثاني ومؤتمر كليرمونت ,وانتهى بموت جودفري بويون

()4

في القدس ,وغطى القسم الثاني أخبار

) )1ريموند :هو كونت تولوز ,كان قد مكث ثالثين عاماً من عمره في إعادة تجميع أرض أجداده ,وعندما شارك
في الحروب الصليبية كان في الخمسينيات من عمره ,وكان يسيطر على ثالثة عشر مدينة في جنوبي فرنسا,

ويعتبر نسبه من األنساب المعقدة بسبب زواج والدته من أكثر من رجل.
Smith, Jonathan Riley: The crusades A history, p31.
ويفضل المؤرخون المعاصرون أن يطلقوا عليه لقب كونت صنجيل ,وكان أكبر القادة الصليبيين سناً ,وقد أمضى
بقية حياته في الشرق حيث مات سنة 331ه3316 /م في طرابلس .توديبود :تاريخ الرحلة ,ص ,11هامش.2

طرابلس :مدينة بالشام ,بينها وبين دمشق تسعين ميالً .أبو الفداء :تقويم البلدان ,ص.261

) )2الرها :مدينة بالجزيرة تقع بين الموصل والشام .الحموي :معجم البلدان ,ج ,1ص.315
) )3الشارتري ,:فوشيه :تاريخ الحملة ,مقدمة المترجم ,ص.33_7

) ) 4جودفري :هو ابن الكونت يوستاش ,وينتمي لعائلة عريقة النسب في الغرب ,وكان دوق اللورين بدون أوالد,
فتبنى ابن أخته جودفري ليكون ابناً له ,وفي حالة وفاته فإن جودفري يتولى عرش الدوقية ,ومن خالل ذلك عرف=
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وسياسة بلدوين األول حتى وفاته سنة 3331 /632م ,أما القسم الثالث فتضمن أخبار بلدوين
()1

الثاني

حتى وفاته سنة 626ه3313 /م.

 -3تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس:
للمؤرخ بطرس توديبود ,وهو من مواطني مدينة بواتييه بفرنسا ,لحق بقوات بوهيموند أثناء
الحملة الصليبية األولى بعد أن رحل إلى إيطاليا ,وشارك في حصار أنطاكية , ,ثم ترك بوهيموند

والتحق بقوات ريموند الصنجيلي الذي قاد بقية الصليبيين لتحقيق هدفهم المنشود المتمثل في

االستيالء على مدينة بيت المقدس  ,بل وشارك معه في كل أعمال الحملة حتى احتالل الصليبيين

للمدينة المقدسة ,وفي معسكر األخير بدأ توديبود في تدوين تاريخه (.)2

وقد أفاد الكتاب الدراسة في فصلها الثاني بشكل كبير ,إذ بدأ توديبود تاريخه بالحديث عن

دعوة البابا أوربان الثاني لسكان أوروبا لالشتراك في الحملة الصليبية األولى ,ثم استعداد أمراء

الغرب للرحيل إلى الشرق ,ثم تحدث المؤلف بالتفصيل عن وصول األمراء الصليبيين إلى

القسطنطينية ,وينهي تاريخه بالحديث عن معركة عسقالن التي وقعت في رمضان سنة

332ه/أغسطس 3133م التي انتصر فيها الصليبيون على الفاطميين ,وتكمن أهمية الكتاب في
أن صاحبه كان مشاركاً في كل األحداث التي رواها ,وشاهد عيان لما ذكره في كتابه.
 -9تاريخ الحروب الصليبية:

لوليم الصوري ,وهو رئيس أساقفة صور( ,)3ولد في مدينة بيت المقدس سنة 623ه/

3311م ,وقد أمضى عشرين سنة من حياته (651_631ه3356_3336/م) متنقالً بين مدن

أوروبا – بعد أن سافر إليها -طلباً للعلم ,فدرس الفلسفة والرياضيات والقانون ,وفي سنة 651ه
=األمير جودفري البويوني بدوق اللورين السفلى ,وهو أول من تولى عرش مملكة بيت المقدس عقب االحتالل
الصليبي لها .الفيتري :تاريخ بيت المقدس ,هامش ,2ص.11
) )1بلدوين الثاني :هو بلدوين دي بورج ,وينحدر نسله من أسقفية ريمز ,وأبوه هو هيج كونت "رينيل" ,وأمه
كونتيسة مليزاند ,وهو قريب بلدوين األول ,وخلفه أوالً في والية الرها عام 331هد3311 /م ,ثم خلفه عندما أصبح

ملكاً لبيت المقدس عام 632هد3331 /م ,واتخذ اسم بلدوين الثاني .الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص,35
هامش351؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.132 ,115 _116
) )2توديبود :تاريخ الرحلة ,ص.23_27
( )3صور :مدينة مشهورة ,سكنها خلق من الزهاد والعلماء ,وهي من ثغور المسلمين ,وتشرف على بحر الشام –
المتوسط  ,-الذي يحيط بها من جميع جوانبها إال جانب واحد ,وهو الذي منه شروع بابها ,وهي حصينة جداً,
افتتحها المسلمون في عهد الخليفة عمر بن الخطاب – رضي اهلل عنه_ .الحموي :معجم البلدان ,ج ,1ص.311
12

3356/م عاد إلى الشرق حيث تقلد عدة مناصب دينية كان آخرها رئيساً ألساقفة صور بين سنتي

611_673ه3313_3376/م ,ومنذ سنة 671ه3373/م عمل وليم الصوري مستشا اًر لمملكة
بيت المقدس الصليبية ,إلى جانب رئاسته ألساقفة صور ,وبذلك كان لوليم الصوري اتصاالً بالعديد
من رجال البالط ونبالء المملكة ,وساعده هذا االتصال على زيادة الوقوف على ما يتطلع إليه من

المعلومات التي تساعده في تأليفه(.)1

وتأتي أهمية كتاب وليم الصوري في أنه يتناول حقبة طويلة من تاريخ الصليبيين امتدت
حتى سنة 611ه3313/م ,وذلك عوضاً عن أنه كان معاص اًر ألحداث الحروب الصليبية ,وكان

شاهد عيان عليها.

وقد أفاد الكتاب الدراسة في معظم فصولها ,إذ أنه أمدنا بمعلومات وافرة عن مسير

الجيوش الصليبية من أوروبا ثم توجهها إلى القسطنطينية ,ثم سيرها إلى آسيا الصغرى ومنها إلى

بالد الشام ,وتناول كذلك عالقة الصليبيين بالقوى اإلسالمية مطلع دخولهم تلك المناطق.

وأمدنا وليم الصوري بالعالقات السياسية والعسكرية التي سادت بين الصليبيين والفاطميين
منذ احتاللهم لبيت المقدس مرو اًر باحتاللهم لمدن الساحل الشامي الحصينة ,كما بين الصوري في
كتابه أثر مدينة عسقالن على العالقات الصليبية الفاطمية ,وزودنا بموقف ملوك مملكة بيت

المقدس الصليبية من أمالك الفاطميين بمصر وبالد الشام.
 -5تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس:

للمؤرخ الصليبي ريمونداجيل الذي ال يوجد تفاصيل دقيقة لحياته ,أو حتى تاريخ محدد
لمولده أو وفاته ,كما أن المؤرخين لم يحددوا المدينة التي ينتمي إليها رغم أنهم يجمعوا على أنه من

كبار الفرسان المقربين من ريموند الصنجيلي  -كونت تولوز ,وأحد زعماء الحملة الصليبية األولى-
ثم أصبح القسيس الخاص به( ,)2ما جعل ريمونداجيل على علم بما يدور في مجالس الحرب التي

عقدها زعماء تلك الحملة ,األمر الذي يضفي على كتابه أهمية خاصة تجعله ال يقل في قيمته عن
تآليف زمالئه ممن شاركوا فيها وكتبوا عنها ,ولذلك يحتل هذا الكتاب أهمية خاصة ,ومكانة مميزة

بين مؤلفات غيره من مؤرخي الحملة الصليبية األولى(.)3

) )1الصوري ,وليم :تاريخ الحروب الصليبية ,مقدمة المترجم ,ج ,3ص26_31؛ الفيتري ,يعقوب :تاريخ بيت
المقدس ,مقدمة المترجم ,ص ,31هامش.3

) )2ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,المقدمة اإلنجليزية للكتاب ,ص.33_13
( )3المصدر نفسه ,تقديم الكتاب ,ص.1_7
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وكان ريمونداجيل قد بدأ كتابه بالحديث عن الرحلة التي قطعها ريموند الصنجيلي من

الغرب األوروبي متجهاً إلى بيت المقدس ,وعالقته باإلمبراطورية البيزنطية ,ثم دخول الصليبيين
آلسيا الصغرى ,واحتاللهم للعديد من مدن بالد الشام ,مدينة تلو األخرى إلى أن انتهى باحتالل
الصليبيين لبيت المقدس واألحداث التي تلتها ,وقد أفادت الدراسة من هذا الكتاب في عرضه لتلك

األحداث.

 -5تاريخ بيت المقدس:
ليعقوب الفيتري ,وهو من مواليد القرن السادس الهجري /الثاني عشر الميالدي ببلدة
الفيتري الواقعة على نهر السين بفرنسا ,وقد أتم دراسته بباريس ثم أصبح راهباً ,وتقلد مناصب دينية
()1

عدة ,وكان متحمساً للحروب الصليبية على الشرق ,وتولى منصب رئيس أساقفة عكا

سنة

531ه3235/م ,وتولى أسقفية بيت المقدس سنة 533ه3237/م ,وشارك في الحملة الصليبية
()2

الخامسة على دمياط

سنة 536ه_531ه3223_3231 /م ,وبقي في فلسطين حتى سنة

522ه3226/م ,عاد بعدها إلى أوروبا ,واستقال من منصبه األسقفي ,وأصبح ممثل البابا في

فرنسا وألمانيا ,وتوفي في روما سنة 517ه3231/م(.)3

ويتضح من كتاب تاريخ بيت المقدس أن صاحبه قد نقل األحداث عن غيره ,ال سيما بعد

بدء الحملة الصليبية األولى بأكثر من نصف قرن.

وقد أفادت الدراسة من هذا الكتاب عندما تحدث صاحبه عن احتالل الصليبيين لبيت

المقدس سنة 332ه3133/م ,وأثر ذلك على العالقات بين الصليبيين والقوى اإلسالمية -خاصة
الفاطميين -في بالد الشام ومصر.

) )1عكا :مدينة حصينة ,تقع على ساحل بالد الشام ,وتعد من أحسن بالد الساحل .الحموي :معجم البلدان ,ج,3
ص.331
) )2دمياط :مدينة قديمة تقع بي ن تنيس والقاهرة على زاوية بين البحر المتوسط والنيل ,تتميز بهوائها الطيب وثيابها
الفائق .الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص .372تنيس :بلد صغير يقع في جزيرة وسط البحر (المتوسط) وأرضها
سبخة تقع بالقرب من الفرما ,وتشتهر بالثياب الملونة ,ويعمل أهلها بصيد السمك .المقدسي :أحسن التقاسيم,

ص213؛ القزويني :آثار البالد375 ,؛ الفرما :مدينة تقع على بحر الشام (المتوسط) ,وهي مجاورة لبحيرة تنيس,
وليس بها زرع وال ماء يشرب إال ماء المطر الذي يخزن وماء النيل الذي يحمل إليهم في المراكب ,وتربتها مالحة,
فتحها عمرو بن العاص – رضي اهلل عنه -سنة 31هد513/م .اإلدريسي :نزهة المشتاق ,ص167؛ الحموي :معجم
البلدان ,ج ,3ص.265_266

) )3الفيتري ,يعقوب :تاريخ بيت المقدس ,ص.36_31
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وعوضاً عن المصادر التاريخية األجنبية فقد أفادت الدراسة أيضاً من العديد من كتب

الرحالة األجانب الذين وفدوا إلى مدن بالد الشام خاصة بيت المقدس ,وقاموا بوصفها ووصف ما
شاهدوه خالل رحالتهم تلك.
وتمثل تلك الكتب جزءًا من المصادر المهمة في تاريخ الحروب الصليبية ,باعتبار أن تلك

الكتب قد وضعها الرحالة األجانب المعاصرين لفترة الحروب الصليبية والقريبين منها ,ومن أبرز

كتب الرحالة التي أفادت الدراسة :كتاب وصف بيت المقدس واألراضي المقدسة للرحالة سايولف,
وكتاب وصف األماكن المقدسة للرحالة ثيوديريش.

ثالثاً :الدراسات السابقة:
لقد أثْرت الدراسات السابقة موضوع الدراسة في كثير من مواطنها ,وال يقتصر ذلك اإلثراء

على فصل بعينه ,بل أفادت تلك الدراسات الدراسة في جميع فصولها ,وشتى مراحلها التاريخية

بدءاً من ظهور الدولة الفاطمية في بالد المغرب ,ثم سيطرتها على مصر وبالد الشام ,مرو اًر
بعالقاتها مع القوى المحلية في الشام ,ثم عالقاتها مع الصليبيين ,وانتهاء بإلغاء الخالفة الفاطمية

في مصر ,وموقف الصليبيين من ذلك.

كما عرفتنا تلك الدراسات على اهتمامات الباحثين والدارسين بفترة الحروب الصليبية على

الشرق اإلسالمي ,وما توصلت إليه دراساتهم ,خاصة األوضاع السياسية والعسكرية بين الصليبيين

والفاطميين في بالد الشام ومصر في ذلك الوقت.

وان من أهم الدراسات السابقة التي أفادت الموضوع هي دراسة الدكتور يوسف الشيخ عيد,
والتي جاءت بعنوان "أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين" ,والتي تناولت
الحركات الباطنية التي وقفت إلى جانب الصليبيين ضد القوى اإلسالمية المقاومة إبان وجود

الصليبيين في بالد الشام ,وقد تطرقت هذه الدراسة إلى العالقات بين الصليبيين والفاطميين ,ودور
الفاطميين في عرقلة جهاد القوى اإلسالمية ضد الصليبيين.
ومن الدراسات السابقة التي أفادت الموضوع أيضاً دراسة جالل سالمة ,والتي جاءت بعنوان

"االستيطان الصليبي في األراضي المقدسة" ,والتي ركزت على حركة االستيطان الصليبي في

فلسطين ,متناولة الصراع الذي دار بين الصليبيين والقوى اإلسالمية ,والى جانب هذه الدراسة هناك

العديد من الدراسات التي أثرت الدراسة أيضاً ومنها دراسة حسن المسحال والتي بعنوان "عسقالن
في فترة الحروب الصليبية" ,وقد اهتمت هذه الدراسة بأهمية دور عسقالن في الصراع اإلسالمي
الصليبي فترة الحروب الصليبية ,ال سيما عندما كانت عسقالن رأس حربة الجيوش الفاطمية في
21

مهاجمة مملكة بيت المقدس الصليبية ,وكذلك دراسة الدكتور عادل نبهان والتي جاءت بعنوان

"عسقالن منذ منتصف القرن الرابع الهجري ,وحتى النصف الثاني من القرن السابع الهجري",
ودراسة عبد اهلل الغامدي وعنوانها "استرداد بيت المقدس في عصر صالح الدين" ,والتي كان لها

أهمية وفائدة كبيرة في الفصل الرابع واألخير من الدراسة.

ومن الجدير ذكره أن هذه الدراسة النقدية التحليلية ألهم المصادر والمراجع اإلسالمية

واألجنبية للدراسة إنما الهدف منه إلقاء الضوء على أهمية بعض مصادر تاريخ الدولة الفاطمية

وعالقتها بالصليبيين ,مشي اًر إلى أهمية كل مصدر من هذه المصادر المهمة ,ومدى قربها أو بعدها

من أحداث الحروب الصليبية ,ومبيناً مدى اهتمام تلك المصادر بعصر الحروب الصليبية.
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بالد الشام
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المبحث الرابع :ضعف الخلفاء الفاطميين وهيمنة الوزراء على الحكم
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المبحث األول
نشأة الخالفة الفاطمية بالمغرب وانتقالها إلى مصر وسيطرتها على بالد الشام
أوالً :نسب الفاطميين:
()1

بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن

ب الفاطميون أنفسهم إلى عبيد اهلل المهدي
َن َس َ
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب– رضي اهلل عنه.)2(-

ولم يتفق المؤرخون على صحة هذا النسب ,فمنهم من يدعم ذلك الرأي( ,)3مستندين إلى

ادعاء عبيد اهلل المهدي بأنه من نسل علي بن أبي طالب– رضي اهلل عنه -دون تمحيص(,)4

وآخرين ينفون نسبهم آلل النبي – صلى اهلل عليه وسلم -ويقولون بأنه زعم وافتراء ,وأن عبيد اهلل

المهدي اسمه سعيد ,وكان زوج أمه الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن ميمون القداح(,)5
وج ُّد القداح هو ديصان أحد الثنوية( ,)6الذي يرجع أصله إلى المجوس( ,)7وبعضهم ينسبه إلى

(ُ )1سمي في بعض المصادر باسم عبد اهلل المهدي .القاضي النعمان :األرجوزة المختارة ,ص332؛ ابن الخطيب:
أعمال األعالم ,ج ,1ص.61
( )2ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,1ص377؛ الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج,33ص .233وقيل أنه عبيد اهلل بن
أحمد بن إسماعيل الثاني بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -
رضي اهلل عنهم  .-ابن األثير :الكامل ,ج ,6ص167؛ وهناك أقوال أخرى ,للمزيد ,ينظر :ابن األبار :الحلة
السيراء ,ج ,3ص331؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,1ص337؛ ابن عذاري :البيان المغرب ,ج ,3ص131؛
ابن الخطيب :أعمال األعالم ,ج ,1ص61؛ القرماني :أخبار الدول ,ج ,2ص.223
) )3للمزيد ,ينظر :ابن األثير :الكامل ,ج ,6ص161؛ أبو الفداء :المختصر ,ج,3ص113؛ ابن الطقطقا:
الفخري ,ص251؛ ابن خلدون :المقدمة ,ص27؛ تاريخ ,ج ,3ص31؛ السخاوي :اإلعالن بالتوبيخ ,ص_356
355؛ عنان ,محمد :الحاكم بأمر اهلل ,ص.33

) )4ابن حماد :أخبار ملوك بني عبيد ,ص.16
) )5ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج,1ص331؛ ابن أيبك :الدرة المضية ,ص6؛ الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج,33
ص233؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص13؛ المقريزي ,اتعاظ الحنفا ,ج ,3صُ .21سمي قداحاً ألنه كان
كحاالً يقدح العين إذا نزل فيها الماء .ابن األثير :الكامل ,ج ,6ص151؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج,1

ص331؛ ابن أيبك :الدرة المضية ,ص6؛ الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج ,33ص232؛ ابن كثير :البداية والنهاية,

ج ,36ص13؛ ابن الخطيب :أعمال األعالم ,ج ,1ص .61أشار المقريزي إلى أن ميمون القداح كان يحمل
مذهباً اتسم بالغلو .المقريزي :,الخطط المقريزية ,ج ,2ص.25

) (6الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,23ص .21الثنوية مذهب للمجوس يعتقدون فيه بوجود خالقين اثنين؛ أحدهما

يخلق النور ,واآلخر يخلق الظلمة .ابن أيبك :الدرة المضية ,ص37؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.21
) )7المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص27؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,3ص.11
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اليهود( ,)1وينسبه آخرون إلى القرامطة( .)2ويرى أصحاب هذا الرأي أن عبيد اهلل المهدي قد بذل
األموال ألشراف ونقباء العلوية لما كذبوا نسبه إلرضائهم واسكاتهم( ,)3ويستدلون على نفي النسب

بالحديث الذي جرى بين الخليفة المعز الفاطمي(156-133()4هد376-362/م) وبين ابن
ُّ
المعز سيفه ,وقال :هذا
طباطبا( ,)5عندما سأله ابن طباطبا عن نسبه أمام أشراف مصر ,فَ َس َّل
نسبي ,ونثر عليهم ذهباً كثي اًر ,وقال :هذا حسبي(.)6
()7

كما ذكر الثعالبي

أن صاحب مصر – يقصد العزيز الفاطمي( -)8كتب إلى المرواني

( )9

 صاحب األندلس -كتاباً يسبه ويهجوه فيه ,فكتب إليه المرواني  ":أما بعد فإنك عرفتنا فهجوتنا,) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,6ص161؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,3ص113؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج,23
ص22؛ القلقشندي :مآثر اإلنافة ,ج ,2ص261؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.17

) )2ابن عذاري :البيان المغرب ,ج ,3ص .363_361والقرامطة ينسبون إلى حمدان بن قرمط الذي ظهر بمدينة
الكوفة سنة 271ه133/م .ابن الجوزي :المنتظم ,ج ,32ص .233وذكر ابن الجوزي أيضاً في كتابه المنتظم أن

هناك أسباب أخرى لتسميتهم بالقرامطة .ج ,32ص231-211؛ للمزيد عن نشأة القرامطة ,ينظر :ابن األثير:
الكامل ,ج ,6ص276_272؛ الغزالي :فضائح الباطنية ,ص22؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,1ص .333والكوفة:

مدينة شهيرة تقع في سواد العراق ,تم تمصيرها وبناءها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب – رضي اهلل عنه – في

سنة 37ه511/م ,وقيل سنة 31ه513/م ,وقيل أيضاً أن ذلك كان سنة 33ه531/م .الحموي :معجم البلدان,

ج ,3ص.333_331

) )3البيروني :اآلثار الباقية ,ص.13

) )4المع ز الفاطمي :هو أبو تميم معد الملقب بالمعز لدين اهلل بن المنصور بن القائم بن عبيد اهلل المهدي .ابن
خلكان :وفيات األعيان ,ج ,6ص223؛ الذهبي :العبر ,ج ,2ص322؛ القيرواني :المؤنس ,ص.51
) )5ابن طباطبا :هو أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب -رضي اهلل عنه .-ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,1ص13؛ الذهبي:
سير ,ج ,36ص.337_335

) )6ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,1ص12؛ ابن أيبك :الدرة المضية ,ص337؛ ابن إياس :بدائع الزهور ,ج,3

ق ,3ص317؛ وأشار ابن خلكان إلى أن ابن طباطبا توفي سنة 131هد363/م ,أي قبل دخول المعز لمصر,
وذكر بأن صاحب هذه الواقعة كان ابنه أو غيره من أشراف مصر .وفيات األعيان ,ج ,1ص.11_12
) )7يتيمة الدهر ,ج ,3ص.153-151

) )8العزيز الفاطمي :هو أبو منصور نزار بن المعز لدين اهلل معد بن المنصور إسماعيل بن القائم باهلل محمد بن
عبيد اهلل ,ولي العهد بمصر في  33ربيع اآلخر 156هد 23/ديسمبر 376م ,واستقل باألمر بعد وفاة أبيه .ابن
خلكان :وفيات األعيان ,ج ,6ص173؛ الذهبي :العبر ,ج ,2ص371؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج,3
ص335؛ ابن العماد :شذرات الذهب ,ج ,3ص353؛ القيرواني :المؤنس ,ص.56

) )9المرواني :هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن
بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان .سبط ابن الجوزي :مرآة الزمان ,ص.213
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()1

ولو عرفناك ألجبناك ,والسالم"

رضي اهلل عنه.-

في إشارة إلى نفي نسب الفاطميين إلى علي بن أبي طالب–

وفي بداية والية العزيز الفاطمي صعد المنبر يوم الجمعة فوجد هناك ورقة مكتوب فيها:
إن د د د ددا سمعد د د د دنا قد د د د د د د دوالً من د ددك اًر

ُيتل د د د ددى على المنبر في الجامد ِع

إن كنت في د د دما َّ
تدعي صادقاً

فاذكددر أباً بع د دد األب ال اربد د د د ددع

وان ت د د د د د د ددرد تحقي د د ددق ما قل ددته

فانسب لنا نفسد د د د د د د ددك كالطائ د ددع

أو ال دع األنس د د دداب مستورة

وادخل بنا في النسب الواس د د د د د ددع
قص ُر عنها طمد د ددع الطامد د د د د د د د ددع
َي ُ

فإن أنس د د د د د د د د د د د دداب بني هاشم

()2

()3

وصعد العزيز يوماً آخر على المنبر فرأى ورقة مكتوب فيها:
وليد د د د د د د د ددس بالكفر والحماقد د د د د د د د د ددة

بالظلم والجور قد رضي د د د د د د ددنا

()4

وقد ُعقد في بغداد سنة 312هد3133/م محضر لقدح نسب الفاطميين لعلي بن أبي طالب
– رضي اهلل عنه  ,-ووقع عليه جماعة من القضاة والفقهاء واألشراف ,وعدد من كبار العلوية(,)5

كما ُعقد محضر آخر سنة 333هد3162/م لنفس الغرض( ,)6وعزى بعض المؤرخين عقد تلك
المحاضر إلى الصراع المذهبي بين الخالفة العباسية في بغداد والفاطمية في مصر(.)7
) )1سبط ابن الجوزي :مرآة الزمان ,ص212؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,3ص331؛ ابن العماد :شذرات
الذهب ,ج ,3ص .353ذكر أبو الحسن الروحي أن هذه الحادثة كانت بين الحكم المستنصر بن عبد الرحمن
المرواني والعزيز الفاطمي .بلغة الظرفاء ,ص.15

) )2الطائع هلل :هو أبو بكر عبد الكريم بن المطيع هلل ,نزل له أبوه عن الخالفة في  31ذي القعدة سنة 151ه6/
أغسطس 373م ,وكان عمره  31سنة ,وتوفي ليلة عيد الفطر سنة 131ه 2 /أغسطس 3111م .ابن األثير:
الكامل ,ج ,5ص11_12؛ الذهبي :سير ,ج ,36ص333_331؛ السيوطي :تاريخ الخلفاء ,ص.123_123
) )3ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,6ص.171
) )4المصدر نفسه ,ج ,6ص.171

) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص232؛ الذهبي :العبر ,ج ,2ص211؛ اليافعي :مرآة الجنان ,ج ,1ص.3
العلوية :نسبة إلى علي بن أبي طالب  -رضي اهلل عنه  .-ابن األثير :الكامل ,ج ,6ص.165
) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص613_611؛ ابن الجوزي :المنتظم ,ج ,36ص115؛ الذهبي :العبر ,ج,2
ص213؛ اليافعي :مرآة الجنان ,ج ,1ص33_31؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.66

) )7ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص31؛ المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص.27
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يتضح مما سبق أن نفي النسب الفاطمي كان على المستوى الرسمي ممثالً في الخالفتين

األموية في األندلس والعباسية في بغداد ,وعلى المستوى الشعبي بعدم تقبل المصريين لمذهبهم منذ
استيالئهم على مصر ,وكذلك نجد أن أعيان العلويين في بغداد طعنوا في هذا النسب.
وسواء َّ
صح انتساب الفاطميين إلى علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة الزهراء  -رضي اهلل
ادعاء ,فإنه كان الدعامة األساسية التي اعتمد عليها الفاطميون في إقامة دولتهم
عنهما – أو كان
ً
في المغرب ,ثم في مصر وبالد الشام فيما بعد.
لقد استمد الفاطميون لقبهم من اسم فاطمة الزهراء( -)1رضي اهلل عنها – بضعة رسول اهلل

– صلى اهلل عليه وسلم ,-وسموا بالعلويين انتساباً إلى علي بن أبي طالب( –)2رضي اهلل عنه,-
واإلسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن محمد بن جعفر الصادق( ,)3وأطلق عليهم اسم العبيديين نسبة
()5

إلى جدهم عبيد اهلل المهدي( ,)4كما عرفوا بالمصريين

السياسي األخير قبل انتهاء دولتهم(.)6

نسبة إلى مصر ,باعتبارها مالذهم

ثانياً :نشأة الخالفة الفاطمية بالمغرب وانتقالها إلى مصر:
نشأت الدولة الفاطمية في المغرب بعد أن َد َّ
ب الضعف في أوصال الخالفة العباسية(,)7
حيث بويع لعبيد اهلل المهدي بمدينة ُرقَّادة( )8يوم الجمعة  23ربيع اآلخر237هد 1/يناير331م(.)9
عمل عبيد اهلل المهدي على توطيد دولته الشيعية بالتخلص من منافسيه ,فبادر بقتل داعيته
()10

أبي عبد اهلل الشيعي

في  36جمادى اآلخر231هد 31/فبراير333م بعد أن مهد له المغرب من

) )1الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,23ص337؛ القرماني :أخبار الدول ,ج ,2ص.217 ,223
) )2القلقشندي :مآثر اإلنافة ,ج ,2ص231؛ حسن ,إبراهيم حسن :تاريخ اإلسالم ,ج ,3ص.116
) )3اليماني :كشف أسرار الباطنية ,ص.23

) )4ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,1ص333؛ ابن خلدون :المقدمة ,ص.27
) )5العظيمي :تاريخ حلب ,ص.277
) )6القلقشندي :مآثر اإلنافة ,ج ,2ص.231
) (7ابن األبار :الحلة السيراء ,ج ,3ص.331
)ُ )8رقَّادة :مدينة بإفريقية ,بناها إبراهيم بن أحمد بن األغلب سنة 251هد177/م ,سكنها أبو عبيد اهلل المهدي إلى
أن انتقل إلى المهدية سنة 111هد321/م .الحموي :معجم البلدان ,ج ,1ص.66
) )9ابن األبار :الحلة السيراء ,ج ,3ص333؛ الداعي عماد الدين :عيون األخبار ,ص.373
( )10أبو عبد اهلل الشيعي :هو الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا ,وهو من أهل صنعاء باليمن .ابن خلكان:

وفيات األعيان ,ج ,2ص332؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص .51-57ذكر القاضي النعمان بأنه من أهل
الكوفة .افتتاح الدعوة ,ص .25كما ُعرف بأبي عبد اهلل المشرقي .افتتاح الدعوة ,ص.13
27

()2

الناحيتين الدينية والسياسية( ,)1وقام المهدي ببناء مدينة المهدية

المغاربة

()3

لحماية ملكه من ثورات

.

لقد أدرك الفاطميون وضعهم غير المستقر في المغرب في ظل ثورات أهلها ,وعدم تقبلهم

للمذهب الشيعي( ,)4كما أدركوا مدى األهمية االقتصادية والسياسية لمصر( )5التي كانت في نظرهم
ميدان المعركة الحاسمة مع العباسيين ,وقاعدة االنطالق إلى الشام واليمن وأرض الحرمين إلقامة

دولتهم على أسس قوية(.)6

لذلك ال نعجب إذا رأينا الخلفاء الفاطميين من خالفة المهدي يدأبون على امتالك تلك

البالد ,فقد أرسلوا ثالث حمالت برية وبحرية لتحقيق ذلك الهدف؛ أولها كانت سنة113هد

331/م( ,)7والثانية سنة 117هد333/م( ,)8والثالثة سنة 123هد315/م( ,)9وقد استغرقت كل حملة
من هذه الحمالت مدة سنتين على األقل؛ إال أنها فشلت في تحقيق أهدافها في السيطرة على

مصر ,وضمها إلى سل طان الفاطميين؛ ألن مصر كانت في ذلك الوقت من القوة بحيث استطاعت
أن ترد عنها غارات الفاطميين(.)10

) )1ابن حماد :أخبار ملوك بني عبيد ,ص31؛ ابن األبار :الحلة السيراء ,ج ,3ص336؛ ابن خلكان :وفيات
األعيان ,ج ,2ص332؛ الذهبي :العبر ,ج ,3ص316؛ ابن العماد :شذرات الذهب ,ج ,1ص.336
) )2المهدية :مدينة تقع بالقرب من القيروان ,بناها عبيد اهلل المهدي ,وكانت عبارة عن جزيرة متصلة بالبر كهيئة
كف متصلة بزند ,وبدأ بنائها في  6ذي القعدة 111هد 33/مايو 335م ,وانتقل إليها في شوال 111هد/فبراير323م,

وجعلها دار مملكته ,وحصنها باألسوار واألبواب المحكمة .ابن حوقل :صورة األرض ,ص71؛ القزويني :آثار
البالد ,ص .275القيروان :مدينة عظيمة بإ فريقية بناها القائد المسلم عقبة بن نافع في عهد الخليفة معاوية بن أبي
سفيان – رضي اهلل عنهما .-الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.321
) )3ابن األثير :الكامل ,ج ,6ص313؛ ابن األبار :الحلة السيراء ,ج ,3ص.332

) )4القاضي النعمان :المجالس والمسايرات ,ص37؛ ابن عذاري :البيان المغرب ,ج ,3ص277؛ جمال الدين,
عبد اهلل :الدولة الفاطمية ,ص33؛ حسن ,حسن وطه شرف :المعز لدين اهلل ,ص51؛ سيد ,أيمن :الدولة الفاطمية,
ص327؛ فراج ,سمير :الدولة الفاطمية ,ص.33
) )5سيمينوفا ,ل.أ  :تاريخ مصر الفاطمية ,ص.17

) )6بدوي ,جمال :الفاطمية ,ص31؛ العبادي ,أحمد :في التاريخ العباسي والفاطمي ,ص.237
) )7ابن األبار :الحلة السيراء ,ج ,3ص332؛ اليافعي :مرآة الجنان ,ج ,2ص371؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج,3
ص33؛ للمزيد ,ينظر :الدشراوي ,فرحات :الخالفة الفاطمية بالمغرب ,ص.237-211
) )8ابن األثير :الكامل ,ج ,6ص337؛ ابن عذاري :البيان المغرب ,ج ,3ص.313
) )9الكندي :الوالة والقضاة ,ص211؛ القاضي النعمان :افتتاح الدعوة ,ص.211

) )10حسن ,علي :تاريخ جوهر الصقلي ,ص26؛ العبادي ,أحمد :في التاريخ العباسي والفاطمي ,ص.237
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()1

وبعد أن اختلت أحوال مصر سياسياً واقتصادياً

تمكن الفاطميون من إدخالها تحت

حكمهم ,وضمها إلى سلطانهم ,وكان ذلك في عهد رابع خلفائهم المعز لدين اهلل الفاطمي الذي
()2

أرسل قائده جوهر الصقلي

إلى مصر يوم السبت  33ربيع أول 161هد 6/فبراير353م(,)3

ودخلها في يوم الثالثاء  37شعبان 161هد 5/يوليو 353م( ,)4ومنح أهلها األمان( ,)5ثم أمر بقطع

الدعوة العباسية عن منابر مصر بعد ثالثة أيام من دخولها( ,)6وأقام الخطبة للمعز الفاطمي(,)7

وعوض عن ذلك باسم مواله المعز(.)8
وأزال اسم خلفاء بني العباس عن السكةَّ ,

نجح جوهر في تثبيت أركان الدولة الفاطمية في مصر ببناء مدينة القاهرة

()9

سنة

161هد353/م( ,)10حيث اتخذها الفاطميون عاصمة لملكهم حتى نهاية دولتهم( ,)11وعمل جوهر
على تغيير البنية المذهبية للمصريين؛ فأمر المؤذنين بذكر(حي على خير العمل) في األذان(,)12

) )1المقريزي :إغاثة األمة ,ص31؛ المقفى الكبير ,ج ,1ص13؛ كحيلة ,عبادة :العقد الثمين ,ص.231
) ) 2جوهر الصقلي :هو أبو الحسن جوهر بن عبد اهلل المعروف بالكاتب الرومي .ابن خلكان :وفيات األعيان,
ج ,3ص176؛ الذهبي :سير ,ج ,35ص .351_357وقد ولد جوهر الصقلي في جزيرة صقلية ,وعمل في خدمة
الخلفاء الفاطميين .حسن ,علي :تاريخ جوهر الصقلي ,ص .3ولقبه المعز بلقب مولى أمير المؤمنين .الجوذري:

سيرة جوذر ,ص.316

) )3المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص37؛ القيرواني :المؤنس ,ص.52
) )4الكندي :الوالة والقضاة ,ص231؛ األنطاكي :تاريخ األنطاكي ,ص312؛ سبط ابن الجوزي ,مرآة الزمان,
363؛ الروحي :بلغة الظرفاء ,ص361؛ ابن حماد :أخبار ملوك بني عبيد ,ص13؛ ابن عبد الظاهر :الروضة
البهية ,ص31؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص137؛ القلقشندي :صبح األعشى ,ج ,1ص133؛ المقريزي:
الخطط المقريزية ,ج ,2ص63؛ السيوطي :حسن المحاضرة ,ج ,3ص633؛ القيرواني :المؤنس ,ص.52
) )5الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج ,33ص372؛ المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,1ص31؛ الداعي عماد الدين:
عيون األخبار ,ص577؛ عنان ,محمد :الحاكم بأمر اهلل ,ص.23
) )6ابن حماد :أخبار ملوك بني عبيد ,ص13؛ ابن عذاري :البيان المغرب ,ج ,3ص.223
) )7أبو الفداء :المختصر ,ج ,3ص331؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص.333
) )8ابن العماد :شذرات الذهب ,ج ,3ص.325
( )9كانت القاهرة تسمى بالمنصورية نسبة إلى الخليفة المنصور والد المعز ,ثم سميت باسمه القاهرة المعزية.
المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص333؛ ابن إياس :بدائع الزهور ,ج ,3ق ,3ص311؛ القيرواني :المؤنس,

ص.51

) )10خسرو :سفرنامة ,ص311؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص.61
) )11المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص26؛ السيوطي :تاريخ الخلفاء ,ص131؛ سرور ,محمد :تاريخ الدولة
الفاطمية ,ص.56

) )12ابن عبد الظاهر :الروضة البهية ,ص31؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,3ص331؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم,
ج ,27ص12؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص137؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص53؛ المقريزي :المقفى=
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ولتعزيز ذلك النهج بنى الجامع األزهر الذي جعله الفاطميون مرك اًز لبث عقائدهم ,ولنشر ثقافتهم(.)1
لما رأى جوهر أن دعائم الحكم الفاطمي قد توطدت في مصر ,أرسل إلى الخليفة المعز

()3

يدعوه للحضور إلى القاهرة ليستقر بها ,وتكون عاصمة خالفته( ,)2فسار المعز من المنصورية
()4

بعد أن ودعها يوم االثنين  23شوال سنة 153هد 6/أغسطس372م
()5

ُبلُكين

مستخلفاً على المغرب

الصنهاجي( ,)6وكان وصول المعز الفاطمي لمدينة القاهرة في  6رمضان سنة 152هد3 /

يونيو 371م( ,)7وبذلك غدت مدينة القاهرة مقر الخالفة الفاطمية بدالً من المنصورية بالمغرب,
وأصبحت مصر دا اًر للخالفة بعد أن كانت دا اًر لإلمارة تابعة للخلفاء الفاطميين بالمغرب.

ثالثاً :سيطرة الفاطميين على بالد الشام:
بعد أن فرض الفاطميون سيطرتهم على حكم مصر ,تطلعوا إلى مد نفوذهم شرقاً تجاه بالد

الشام؛ لتأمين حدود مصر من ناحية الشرق( ,)8والنتزاع الشام من سلطان الخالفة العباسية ,وجعلها
=الكبير ,ج ,1ص311؛ الداعي عماد الدين :عيون األخبار ,ص533؛ السيوطي :تاريخ الخلفاء ,ص131؛ ابن
العماد :شذرات الذهب ,ج ,3ص325

) )1ابن عبد الظاهر :الروضة البهية ,ص16؛ القلقشندي :صبح األعشى ,ج ,1ص153؛ حسن ,علي :تاريخ
جوهر الصقلي ,ص52؛ كحيلة ,عبادة :العقد الثمين ,ص.233-231
) )2القيرواني :المؤنس ,ص .52كانت الرسائل ترد من جوهر الصقلي إلى المعز بالمغرب باستمرار منذ دخول
جوهر مصر .الجوذري :سيرة جوذر ,ص.316

) ) 3المنصورية :مدينة بالقرب من القيروان بناها المنصور بن القائم بن عبيد اهلل المهدي الفاطمي سنة 117هد
333/م .ابن حوقل :صورة األرض ,ص73؛ الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص.233
) )4الداعي عماد الدين :عيون األخبار ,ص.737
(ُ )5بلُكين :هو أبو الفتوح بن زيري بن مناد الصنهاجي ,ويسمى أيضاً يوسف ,لكن بلُكين أشهر ,وتوفي يوم األحد
 22ذي الحجة 171هد 25/مايو 313م .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,3ص.215

) )6ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,6ص225؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,3ص362؛ ابن أيبك :الدرة المضية,
ص113؛ ابن العماد :شذرات الذهب ,ج ,3ص.133
) )7ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص72؛ ابن خلكان :وفيات االعيان ,ج ,6ص 227؛ ابن العبري :تاريخ مختصر
الدول ,ص236؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,3ص362؛ ابن أيبك :الدرة المضية ,ص337؛ ابن كثير :البداية

والنهاية ,ج113 ,36؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص51؛ القيرواني :المؤنس ,ص .53وقيل أن وصوله كان يوم 5
رمضان 31/يونيو .الكندي :الوالة والقضاة ,ص .231وذكر آخرون أن دخوله القاهرة كان في  7رمضان33/
يونيو .األنطاكي :تاريخ ,ص331؛ المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,1ص311؛ وذكر مؤرخون آخرون أن ذلك كان
في  1رمضان 32/يونيو .ابن الجوزي :المنتظم ,ج ,33ص236؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ج ,25ص233؛ ابن

تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,3ص.13

) )8سالم ,السيد عبد العزيز :تاريخ مدينة صيدا ,ص.51
31

قاعدة لنشر الدعوة الشيعية( ,)1كما أن سيطرة الفاطميين على بالد الشام تكسبهم عطف عامة
المسلمين إلى جانبهم من خالل مواجهة الروم في الجبهة الشمالية للشام(.)2

أعد القائد الفاطمي جوهر الصقلي جيشاً كثيفاً أنفذه إلى بالد الشام بقيادة جعفر بن فالح

أواخر سنة 161هد353/م( ,)4وكانت مدينة الرملة

()5

()3

أولى المدن التي توجه إليها القائد جعفر بن
()6

فالح ,وقد أبدى أهالي الرملة مقاومة شديدة بقيادة الحسن بن طغج اإلخشيد

الذي تقاعس عن

نصرته العديد من أمراء بالد الشام رغم استنجاده بهم ,فحلت به الهزيمة( ,)7وتم أسره ,ثم ُحمل إلى
مصر( ,)8ثم إلى المغرب( ,)9وكان جعفر بن فالح قبل أسر اإلخشيد قد تمكن من السيطرة على
الرملة عنوة ,وقام باستباحتها هو وجنده( ,)10وقتل كثي اًر من أهلها( )11حتى قصده النابلسي الزاهد

()12

) )1العريني ,السيد الباز :الشرق األدنى ,ص33؛ فراج ,سمير :الدولة الفاطمية ,ص.313
) )2حسن ,حسن وطه شرف :المعز لدين اهلل ,ص.32

) )3جعفر بن فالح :هو أبو علي جعفر بن فالح ال ُكتَّامي ,كان أحد قواد المعز لدين اهلل الفاطمي ,وهو أول من
ولي الشام للفاطميين .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,3ص153؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,25ص.213
) )4ابن القالنسي :ذيل ,ص3؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,3ص.153

) ) 5الرملة :سميت بالرملة لغلبة الرمل بها ,وهي تعد قصبة فلسطين ,بناها الخليفة األموي سليمان بن عبد الملك –
رحمه اهلل  ,-وبها سور عظيم من الحجر والجص .خسرو :سفرنامة ,ص56؛ أبو الفداء :تقويم البلدان ,ص233؛
الحميري :الروض المعطار ,ص251؛ ابن سباهي زادة :أوضح المسالك ,ص.163
) )6المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,1ص63؛ والحسن بن طغج هو :الحسن بن عبيد اهلل بن طغج بن جف

اإلخشيديُ ,وضع لتدبير أبا الفوارس أحمد بن علي بن اإلخشيد ,وقيل أن القائد جوهر بعث به مع جملة األسارى
إلى المعز بالمغرب ,وقيل أنه مات في القصر ,وصلى عليه العزيز نزار بن المعز سنة 173هد313/م .ابن

خلكان ,ج ,6ص53_51؛ الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج ,32ص .52_53وينسب اإلخشيديون إلى محمد بن
طغج بن جف اإلخشيدي من ملوك فرغانة ,واإلخشيد لقب ملوك فرغانة ,وتعني ملك الملوك ,وقد أسس اإلخشيديون
دولة لهم بمصر والشام .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,6ص53_65؛ زامباور :معجم األنساب ,ص_331

.333

) )7ابن أيبك :الدرة المضية ,ص3260321؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.321
) )8ابن القالنسي :ذيل ,ص.3
) )9األنطاكي :تاريخ ,ص365 ,331؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص.131

) )10ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص53؛ جمال الدين ,عبد اهلل :الدولة الفاطمية ,ص.331
) )11ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص61؛ المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,1ص.63
) ) 12النابلسي :هو محمد بن أحمد بن سهل بن نصر ,أبو بكر الرملي المعروف بابن النابلسي ,أحد علماء الرملة,

وقد َّ
قدم قتال الفاطميين عن الروم بقوله ":لو كان معي عشرة أسهم ,لرميت الروم سهماً ,ورميت بني عبيد بتسعة".
وسلخ على يد يهودي بأمر من المعز الفاطمي سنة 151هد373/م .ابن الجوزي :مرآة الزمان ,ص316؛
قُتل ُ
الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,25ص133_131؛ العبر ,ج ,2ص335؛ الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج=,2
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فتوقف عن ذلك(.)1
()2

بعد أن استقرت الرملة لجعفر بن فالح استخلف ابنه عليها ,ثم توجه نحو طبرية

ليستكمل فتح جنوب سورية( ,)3وكانت طبرية تحت حكم االخشيديين( ,)4ونجح جعفر في دخولها

فسلم له أهلها ,وأقاموا الدعوة الفاطمية بدون قتال(.)5

واصل الجيش الفاطمي زحفه بقيادة جعفر نحو دمشق ,وعندما وصلها قاتله أهلها قتاالً

شديداً( ,)6ثم دخلها بعد أن فاوضه جماعة من أشرافها( ,)7وأقام بها الخطبة للمعز الفاطمي ,وأمر
بالنداء في األذان بد(حي على خير العمل) في شهر محرم سنة 163هد /نوفمبر353م(" ,)8فتألم
()10

الناس لذلك"( ,)9وبعد أيام ثار الشريف ابن أبي يعلى الهاشمي

على جند الفاطميين بدمشق,

ولبس السواد (شعار العباسيين) ,وأعاد الخطبة للمطيع هلل العباسي( ,)11فأطاعه أهلها( ,)12وقد

=ص13_11؛ اليافعي :مرآة الجنان ,ج ,2ص216؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص157_155؛
المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,6صُ .377ينسب النابلسي إلى مدينة نابلُس ,وهي :وهي مدينة مشهورة بأرض
فلسطين ,وتقع بين جبلين ,وهي وفيرة المياه ,بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ .الحموي :معجم البلدان ,ج,6

ص.233_231

) )1ابن القالنسي :ذيل ,ص.3
) )2المصدر نفسه ,ص .3طبرية :هي بلدة مطلة على بحيرة طبرية من جهة الشرق ,وتحيط بها الجبال من جهة
الغرب ,وكانت قديماً قاعدة األردن ,فتحت على يد الصحابي شرحبيل بن حسنة – رضي اهلل عنه -سنة 31ه

د513/م صلحاً .الحموي ,ياقوت :معجم البلدان ,ج ,3ص37؛ أبو الفداء :تقويم البلدان ,ص.231
) )3الجنزوري ,علية :الحروب الصليبية ,ص.31

) )4ابن أيبك :الدرة المضية ,ص326؛ المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,1ص.62
) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص61؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.53
) )6ابن كثير ,البداية والنهاية ,ج ,36ص131؛ المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,1ص61؛ الداعي عماد الدين:
عيون األخبار ,ص711؛ زكار ,سهيل :مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ,ص.11

) )7المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,1ص63؛ جمال الدين ,عبد اهلل :الدولة الفاطمية ,ص.331
) )8ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص53؛ القلقشندي ,صبح األعشى ,ج ,3ص.353
( )9ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,3ص.53

( )10ابن أبي يعلى :هو الشريف أبو القاسم بن أبي يعلى الهاشمي ,أحد أبرز أشراف دمشق في عصره ,وكان
جليل القدر ,نافذ الحكم في أهلها .ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص.61
) ) 11المطيع :هو أبو القاسم الفضل بن المقتدر باهلل بن جعفر بن المعتضد باهلل العباسي ,ولد سنة 113هد331/م,
وبويع بالخالفة سنة 113هد336/م ,وتوفي سنة 153هد376/م .الذهبي :سير :ج ,36ص331؛ ابن العماد:

شذرات الذهب ,ج ,3ص.133

( )12ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.53
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استمر الصراع بين الدمشقيين بزعامة الشريف أبي القاسم ,والفاطميين بقيادة جعفر حتى عقد صلح

بينهما في ذي الحجة سنة 163هد /أكتوبر371م ,ويقضي ذلك الصلح بدخول جعفر وجنده دمشق

مقابل تأمين أهلها(.)1

وبذلك استقام حكم دمشق لجعفر بن فالح ,وأُعيدت الخطبة للمعز الفاطمي ,وحذف اسم

الخليفة المطيع العباسي( ,)2وانتشر المذهب الفاطمي رغم سخط أهل السنة(.)3

لم يؤد استيالء قوات جعفر بن فالح على دمشق إلى بسط سلطان الفاطميين على جميع
()4

أرجاء بالد الشام ,فكان هناك الحمدانيون

في حلب ,وقد لجأ إليهم كثير من أنصار اإلخشيدين,

كما أن الروم كانوا يهددون من حين آلخر المدن الشمالية والساحلية ببالد الشام ,كذلك كان

لقرامطة بالد البحرين بعض النفوذ في هذه البالد منذ أن أغاروا عليها سنة 167هد351/م(.)5

) )1ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.52
) )2الجنزوري ,علية :الحروب الصليبية ,ص.33
) )3الحصني :,منتخبات التواريخ ,ج ,3ص313؛ الغامدي ,علي :بالد الشام قبل الغزو الصليبي ,ص.13

) ) 4الحمدانيون :ينسبون إلى حمدان بن حمدون ,وهم بطن من بني تغلب بن وائل من العدنانية ,وكانوا ملكوا
الموصل والجزيرة وحلب في أيام الخليفة المكتفي ب أمر اهلل العباسي ,وأول من ملك منهم أبو الهيجاء عبد اهلل بن
حمدان .ابن األثير :الكامل ,ج ,6ص116؛ القلقشندي :نهاية األرب ,ص .215المكتفي بأمر اهلل :هو أبو محمد
علي بن المعتضد باهلل أبي العباس أحمد بن الموفق بن المتوكل ,دامت خالفته ست سنوات ونصف ,وتوفي سنة

236ه311/م .ابن األثير :الكامل ,ج ,6ص.131
) )5سرور ,محمد :الدولة الفاطمية ,ص.277
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المبحث الثاني
عالقات الفاطميين مع القوى المحلية في بالد الشام
أوالً :عالقة الفاطميين بالقرامطة:
نشطت الحركة القرمطية نشاطاً واسعاً في القرن 1هد3/م في سواد العراق( ,)1وقامت بأعمال
()2

تخريبية ,ثم انتقلت إلى البحرين

سنة 215هد133/م على يد أبي سعيد الجنابي( ,)3الذي تمكن

من السيطرة على األحساء( )4فأسس دولة القرامطة في بالد البحرين( ,)5وأول األعمال التي قام بها

الجنابي هي مهاجمة البصرة( )6التي كانت تحت حكم العباسيين الذين قاموا ببناء سور لحمايتها من
هجمات القرامطة(.)7

وفي اتجاه آخر كانت صالت المودة والصداقة تربط ما بين دولة القرامطة ,وبين الدولة
الفاطمية ,فكلتا الدولتين على النهج الشيعي تدعو إلمامة آل البيت ,وتعترف بأحقيتهم في الخالفة,

وقد اعترف القرامطة بخالفة عبيد اهلل الفاطمي بالمغرب ,حيث كانوا "يراسلونه ويدعون إليه

ويترامون عليه"(.)8

وكان ذلك التحالف المعلن بين القرامطة في المشرق ,والفاطميين في المغرب ,يستهدف

تقويض أركان ودعائم الدولة العباسية ,والقضاء عليها تماماً()9؛ فقد قام القرامطة بزعامة أبي طاهر
) ) 1سواد العراق :هي ضياع العراق التي افتتحها المسلمون في عهد الخليفة عمر بن الخطاب – رضي اهلل عنه,-
وسمي بذلك لظهوره باللون األسود من شدة اخض ارره بالزروع واألشجار .الحموي :معجم البلدان ,ج ,1ص.272
وعمان .الحموي :معجم البلدان ,ج,1
) )2البحرين :هو اسم جامع لبالد ما على ساحل بحر الهند بين البصرة ُ
ص .137المقصود هنا ببحر الهند هو الخليج العربي الذي يشرف على سواحل شبه الجزيرة العربية من الشرق.
) )3الجنابي :هو الحسن بن بهرام الجنابي -نسبة إلى َجَّنابة ,-كان كبير القرامطة ,ظهر سنة 215هد133/م في
البحرين ,واجتمع إليه األعراب والقرامطة ,وقوي أمره بهم .الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج ,33صَ .133جَّنابة :بلدة
صغيرة من سواحل فارس .الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.356

) )4األحساء :مدينة بالبحرين ,معروفة ومشهورة ,كان أول من عمرها وحصنها أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد
الجنابي القرمطي .الحموي :معجم البلدان ج ,3ص.332

( )6الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج ,33ص133؛ محاسنة ,محمد :تاريخ مدينة دمشق ,ص.31
( )5البصرة :مدينة إسالمية عظيمة بالعراق ,وتسمي بالبصرة لغلظة أرضها .الحموي :معجم البلدان ,ج,3
ص .311وقد بنيت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب – رضي اهلل عنه .-أبو الفداء :تقويم البلدان ,ص.113
) )7ابن األثير :الكامل ,ج ,6ص113؛ الذهبي :العبر ,ج ,3ص.333

) )8ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص13؛ للمزيد ,ينظر :المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.313
) )9العاوور ,صالح :القرامطة ,ص.371
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القرمطي( )1بمهاجمة أمالك العباسيين في العراق والشام ,ومهاجمة قوافل الحجاج والفتك بهم؛ لتأكيد

إخالصهم ووالئهم للدعوة الفاطمية( ,)2وليس أ ََدل على ذلك من قيام القرامطة بزعامة أبي طاهر
القرمطي بمهاجمة مكة يوم التروية ( 1ذي الحجة) سنة 137هد 32/يناير323م ,حيث تعرضوا

()3
ويدعى ابن محلب( ,)4وقلعوا الحجر األسود من
للحجيج ,وقاموا بقتلهم  ,كما قتلوا أمير مكة ُ
الكعبة المشرفة وأرسلوه إلى هجر( ,)5وكان قلعه يوم االثنين  33ذي الحجة 31/يناير( ,)6وكان

هدفهم من ذلك استبدال مكة باألحساء وجعلها مركز المسلمين حيث أن الحجر األسود يجذب

المسلمين من أنحاء المعمورة( ,)7ولم يرد القرامطة الحجر األسود إال سنة 113هد3111 /م(,)8
وكان ذلك بعد 22سنة إال أربعة أيام من احتجازه( ,)9وذلك بعد أن كتب المنصور بن القائم بن

عبيد اهلل المهدي كتاباً مليئاً بالتهديد ألبي طاهر بعدما بلغه فعله بأهل مكة والحجاج وأخذه للحجر

األسود ,وأنكر عليه ذلك(.)10

استجاب القرامطة للفاطميين وقاموا برد الحجر األسود قائلين" :رددناه بأمر من أخذناه

بأمره"( ,)11وكانوا قد رفضوا رده عندما دفع إليهم العباسيون خمسين ألف دينار ( ,)12وتظهر تلك
) )1أبو طاهر القرمطي :هو سليمان بن الحسن بن بهرام ,تزعم القرامطة بعد وفاة أبيه سنة 113هد331/م.
الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج ,36ص.223

) )2ماجد ,عبد المنعم :تاريخ الخالفة الفاطمية ,ص.73
) )3ابن مسكويه :تجارب األمم ,ج ,6ص336؛ ابن حماد :أخبار ملوك بني عبيد ,ص63؛ ابن األثير :الكامل,
ج ,6ص375؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص331؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,3ص311؛ ابن أيبك:
الدرة المضية ,ص31؛ ابن فهد :إتحاف الورى ,ج ,2ص176_173؛ ابن العماد :شذرات الذهب ,ج ,3ص.13

وسبي من النساء واألطفال مثل ذلك .مرآة الجنان ج ,2ص.213
وذكر اليافعي أن عدد من قُتل بمكة ثالثون ألفاًُ ,
) )4ابن األثير :الكامل ,ج , 6ص375؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,3ص .311ذكر ابن مسكويه أن اسم أمير
مكة ابن مجلب .تجارب األمم ,ج ,6ص .336بينما أورد ابن خلدون أن اسمه ابن مخلب .تاريخ ,ج ,1ص.372
) )5أبو الفداء :المختصر ,ج ,3ص311؛ اليافعي :مرآة الجنان ,ج ,2ص213؛ ابن خلدون ,ج ,1ص.372

وهجر :هي قاعدة "قصبة" بالد البحرين .الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص.131
) )6ابن فهد :إتحاف الورى ,ج ,2ص.177
) )7خسرو :,سفرنامة ,ص.351

) )8اليافعي :مرآة الجنان ,ج ,2ص235؛ ابن العماد :شذرات الذهب ,ج ,3ص.317
) )9ابن فهد :إتحاف الورى :ج ,2ص.136

) )10ابن خلدون :تاريخ ,ج ,1ص372؛ العاوور ,صالح :القرامطة ,ص.371
) )11الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,26ص .31ذكر ابن عذاري رواية مخالفة لما سبق ,وهي أن الحجر األسود
أُرسل إلى عبيد اهلل المهدي بالمغرب ,البيان المغرب ,ج ,3ص213؛ وأضاف ابن عذاري أن المنصور القائم بن

عبيد اهلل المهدي هو الذي رد الحجر األسود سنة 113ه361/م .البيان المغرب ,ج ,3ص.221
) )12ابن العماد :شذرات الذهب ,ج ,3ص.217
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االستجابة مدى التوافق المذهبي والسياسي – الذي كان سائداً آنذاك  -بين الفاطميين في المغرب
والقرامطة في المشرق في العمل على تقويض أركان الدولة العباسية.
()1

تمكن القرامطة بزعامة الحسن األعصم

من التغلب على بالد الشام في ذي الحجة سنة

وولى عليها أحد أتباعه( ,)2كما أجبر الحسن األعصم اإلخشيديين على
سنة 167هد /نوفمبر351م,
َّ

دفع إتاوة قدرها ثالثمائة ألف دينار سنوياً( ,)3ثم رجع إلى األحساء سنة 161ه353 /م(.)4

عندما سيطر الفاطميون بقيادة جعفر بن فالح على بالد الشام سنة 163ه353/م قطعوا

اإلتاوة التي كان يدفعها اإلخشيديون للقرامطة( ,)5ولما بلغ القرمطي ذلكَ ,عظُم عليه؛ ألن المعز

كان يهاديه لما كان بالمغرب( ,)6وقرر القرمطي المسير إلى دمشق واالستيالء عليها( ,)7وشجعه
على ذلك زعيم األحداث( )8محمد بن عصودا ,وقائد جند العقيليين ظالم بن موهوب( ,)9اللذان هربا

إلى األحساء ,وطلبا المساعدة من األعصم لمواجهة الفاطميين( ,)10وكان ذلك إيذاناً بتبدل صلة
المودة بين الفاطميين وقرامطة البحرين.

ويعرف باألعصم ,ولد باألحساء ,وتوفي بالرملة,
الجَّنابيُ ,
) )1الحسن األعصم :هو الحسن بن أحمد بن أبي سعيد َ
كان كبير القرامطة في عصره ,وتمكن من السيطرة على بالد الشام .الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج ,33ص217؛
ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص.173
) )2الصفدي :أمراء دمشق ,ص36؛ الوافي بالوفيات ,ج ,33ص217؛ الجنزوري ,علية :الحروب الصليبية,
ص.67

) )3ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص51؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص51؛ الدشراوي ,فرحات :الخالفة الفاطمية
بالمغرب ,ص.132
) )4الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج ,33ص217؛ الجنزوري ,علية :الحروب الصليبية ,ص.67
) )5ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص51؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,3ص.71
) )6ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,3ص.71

) )7ابن القالنسي :ذيل ,ص3؛ محاسنة ,محمد  :تاريخ مدينة دمشق ,ص.11
) )8األحداث :هم الشباب أو الفتيان حديثي السن .ابن منظور :لسان العرب ,ص .737يقصد باألحداث هنا
جماعات من شباب دمشق شكلوا نوعاً من أنواع الميليشيات (الشبيبة البلدية) ,واختاروا زعماء منهم مثل :محمد بن
عصودا الذي تصدى لجعفر بن فالح .العاوور ,صالح :القرامطة ,ص ,377الهامش.

( )9ظالم بن موهوب :هو أمير العرب ,وأصله من بني عقيل ,قصد دمشق أكثر من مرة إلى أن تغلب على
القرامطة بها بمساعدة الفاطميين ,ثم استولى عليها سنة 151ه373/م ,وأقام بها الدعوة للمعز الفاطمي .الذهبي:
سير ,ج ,35ص272_273؛ الصفدي :أمراء دمشق ,ص313؛ المقريزي ,اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص .231العقيليون
هم :بنو عقيل بن مرة ب ن موهوب بن مالك بن سويد ,من بني زيد من القحطانية .القلقشندي :نهاية األرب,

ص.331

) )10ابن أيبك :الدرة المضية ,ص312؛ الدشراوي ,فرحات :الخالفة الفاطمية بالمغرب ,ص.132
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سار الحسن األعصم إلى بغداد ,وطلب من الخليفة المطيع هلل العباسي أن يمده بالمال

والرجال ,وأن يوليه الشام ومصر ُليخرج منها المعز ,إال أن الخليفة المطيع هلل امتنع عن مساعدة
األعصم ,وقال" :كلهم قرامطة وعلى دين واحد ,فأما المصريون (يعني الفاطميين) فأماتوا السنن
وقتلوا العلماء ,وأما هؤالء (يعني القرامطة) فقتلوا الحاج ,وقلعوا الحجر األسود ,وفعلوا ما فعلوا"(.)1

يتبين مما سبق أن الخليفة العباسي كان يكره التعاون مع القرامطة؛ ألنهم امتداد ألعدائه

الفاطميين الشيعة ,وبالرغم من أن القرامطة والفاطميين على مذهب واحد ,إال أنه على ما يبدو أن
المصالح السياسية هي التي طغت على مذهبهم ,وبرفض الخليفة المطيع مساعدتهم لم يحصل
القرامطة على صبغة شرعية من الخالفة العباسية في بغداد في مواجهة الفاطميين في بالد الشام,

وبالتالي خسروا كسب عطف أهل الشام المناوئين للسياسة الفاطمية ونهجهم الشيعي.
()2

وعند وصول القرامطة بغداد أمدهم صاحبها عز الدولة بختيار بن بويه
()3

صاحب الرحبة

()4

أبي تغلب بن حمدان

بالسالح ,وأمر

بإمداده بأربعمائة ألف درهم" ,وبمن كان عنده من

اإلخشيدية الذين كانوا بمصر ,وصاروا إليه لما انهزموا من المغاربة"( ,)5وذلك ليتحقق هدف

البويهيين في الحفاظ على نفوذهم السياسي( ,)6والحمدانيين في بذر الشقاق بين القرامطة في الشرق
وأنصارهم الفاطميين القادمين من بالد المغرب ( ,)7وبذلك يتبين أن أهل الشرق ُسنة كانوا أو شيعة
يكنون العداء للفاطميين الذين سيطروا على مصر وبالد الشام ,ويتمنون زوال دولتهم؛ ألنهم

أصبحوا مصدر خطر على مذهب العباسيين السنة ,وعلى مصالح القرامطة الشيعة.
سار األعصم إلى بالد الشام ,ومعه أعالم سود  -شعار الخالفة العباسية -كتب عليها
) )1ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,3ص.71
) )2عز الدولة بختيار :هو أبو منصور بختيار الملقب عز الدولة بن معز الدولة أبي الحسين أحمد بن بويه
الديلمي .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,3ص .257وبنو بويه :ينسبون إلى أبي شجاع بويه الذي يرجع أصله

إلى ملوك الفرس ,وتمكنوا من السيطرة على مقاليد الحكم في بغداد سنة 113هد335/م .ابن خلكان :وفيات

األعيان ,ج ,3ص376_373؛ الذهبي :سير ,ج ,35ص.212_213
) )3الرحبة :هي مدينة تقع بين الرقة وبغداد ,على شاطئ نهر الفرات .الحموي :معجم البلدان ,ج ,1ص.13
الرقة :هي مدينة مشهورة تقع شرق نهر الفرات .الحموي :معجم البلدان ,ج ,1ص.63

) )4أبو تغلب بن حمدان :هو أبو تغلب بن صاحب الموصل ناصر الدولة الحسن بن عبد اهلل بن حمدان التغلبي,
قَبض على أبيه ,وتملك الموصل ثم سار إلى الرحبة ,ثم قصد دمشق ,وقُتل على أيدي الفاطميين سنة 153ه/
373م .الذهبي :سير ,ج ,35ص.117_115
) )5المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.325

) )6حسن ,حسن وطه شرف :المعز لدين اهلل ,ص.316
) )7الدشراوي ,فرحات :الخالفة الفاطمية بالمغرب ,ص.131
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اسم الخليفة المطيع العباسي ,وتحته مكتوب "السادة الراجعون إلى الحق" ,وأظهر أن الخليفة

المطيع واله الشام( ,)1في محاولة لكسب ود أهل الشام الذين ضاقوا ذرعاً بسياسة الفاطميين.

عند اقتراب األعصم من دمشق ,جمع جعفر بن فالح خواصه واستشارهم ,فاتفقوا على

قتال القرامطة في أطراف دمشق كي ال يتمكنوا منها( ,)2فخرج إليهم جعفر  -وقد استهان بهم-

وو ِجد جعفر قتيالً في  5ذي القعدة 151هد13/
وواقعهم فانهزم منهم ,وأخذ
ُ
السيف أصحابهُ ,
أغسطس373م على الطريق خارج دمشق ,فجاءه محمد بن عصودا فقطع رأسه وصلبه على حائط

داره ثأ اًر ألخيه إسحاق الذي قتله جعفر وصلبه(.)3

بعد أن استقر الحسن األعصم بدمشق أمر بلعن الخليفة الفاطمي المعز وأبيه على منابر
المدينة ,وأعلن بطالن نسبهم آلل النبي  -صلي اهلل عليه وسلم ,-وأقام الدعوة لبني العباس ,وأمر

بحذف اسم الخليفة الفاطمي من الخطبة( ,)4وقد لقي عمله هذا ترحيباً من أهالي المدينة؛ ويرجع
سبب ذلك إلى كونهم من السنيين المعادين للشيعة( ,)5وبذلك نجح القرامطة في استعادة دمشق,

وأحسنوا معاملة أهلها( ,)6في محاولة لتكريس وجودهم في بالد الشام على حساب الخالفة العباسية

التي كانت تئن ضعفاً في ذلك الوقت ,وبدالً من الوجود الفاطمي الغير مرغوب فيه من قبل سكان

بالد الشام.

توجه األعصم بعد ذلك إلى الرملة وكان بها رجالً من الفاطميين يقال له سعادة بن
()8

حيان( ,)7أرسله جوهر الصقلي لمهمة تحصين المدينة والدفاع عنها من خطر القرامطة

الذين

تمكنوا من دخولها دون مقاومة ,بعد خروج سعادة إلى يافا( ,)9في ظل مساندة أهالي مدن الشام

) )1ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,3ص.71
) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص51؛ العاوور ,صالح :القرامطة ,ص.373
) )3المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.327

) )4ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,3ص.71
) )5سرور ,محمد :تاريخ الدولة الفاطمية ,ص.213
) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص.51
) )7ابن القالنسي :ذيل ,ص .2سعادة بن حيان :قائد مغربي أرسله المعز مدداً لجوهر في جيش كبير سنة
151ه373/م ,ثم واله جوهر مدينة الرملة ,ثم عاد إلى مصر بسبب حمالت القرامطة ,توفي في محرم
152هد/أكتوبر372م .المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص .312 ,311 ,321كما ذكره المقريزي باسم معاذ بن
حيان .الخطط المقريزية ,ج ,2ص.515
) )8المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص321؛ المقفى الكبير ,ج ,2ص.515

) )9يافا :بلدة ساحلية مشهورة ,كثيرة الرخاء ,كانت حصناً كبي اًر ,وفيها أسواق عامرة بالتجار ,وبها ميناء كبير فيه

مرسى المراكب الواردة إلى فلسطين والمقلعة منها إلى كل بلد .أبو الفداء :تقويم البلدان ,ص.213
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للقرامطة الذين أبدوا تسامحهم واهتمامهم بمصالح السكان منذ دخولهم الشام ومواجهتهم للفاطميين.
وقد ترتب على ذلك فشل الفاطميين في التغلغل في بالد الشام ,وعودة دمشق إلى حظيرة

القرامطة ,الذين تشجعوا على استعادة كل الشام من أيدي الفاطميين ,فتوجهوا إلى مدينة يافا
وفرضوا حصارهم عليها ,إال أنهم اضطروا لفك الحصار لقلة مؤنهم(.)1

لقد أطمعت االنتصارات التي قام بها الحسن األعصم في بالد الشام إلى التفكير في غزو

مصر ,فتوجه إليها بعساكر جمة بعد انضمام القبائل العربية في جنوب الشام إليه( ,)2بغية القضاء

()3
على الحكم الفاطمي الذي لم يكن قد استقر بعد  ,وعندما علم جوهر الصقلي بذلك أقام خندقاً

عظيماً حول القاهرة( ,)4وقام بتحصينها( ,)5وفرق السالح على جنده الفاطميين(.)6

الق ُلزم( ,)7وأخذوا
وفي ذي الحجة 151هد /أكتوبر373م ,شن القرامطة هجوماً على مدينة ُ

واليها الفاطمي عبد العزيز بن يوسف وما كان له من خيل وابل ,وخرجت مدينة تنيس على واليها
()8

الفاطمي ,واعترفت بسلطان القرامطة ,وأعلن سكانها عصيان جوهر الصقلي

في إشارة إلى رغبة

سكان مصر -أو بعض مدنها على األقل -في التخلص من الحكم الفاطمي لهم ,وذلك يبين عدم
اقتناع ورضا سكان مصر بمذهب وسياسة الفاطميين تجاههم.
تمكن القرامطة من بلوغ عين شمس( ,)9بعد أن قتلوا خمسمائة رجل من أهلها ,وغنموا
) )1ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص51؛ الجنزوري ,علية :الحروب الصليبية ,ص.61

) )2ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص127؛ الداعي عماد الدين :عيون األخبار ,ص733؛ جودة ,صادق:
مدينة الرملة ,ص.311
) )3حسن ,حسن وطه شرف :المعز لدين اهلل ,ص.331
) )4ابن أيبك :الدرة المضية ,ص .333وقد ذكر المقريزي في الخطط المقريزية أن القائد جوهر الصقلي قام ببناء
القاهرة؛ لتكون حصناً منيعاً للفسطاط من القرامطة في الشرق ,وأنه احتفر الخندق من الجهة الشمالية ليمنع اقتحام
القرامطة مدينة القاهرة وما ورائها .ج ,2ص66؛ للمزيد ,ينظر :مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص.5

) )5مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص.5
) )6المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص517؛ الداعي عماد الدين :عيون األخبار ,ص.736
الق ُلزم – األحمر -واليه تنسب ,وليس بها زرع وال ماء وال شجر ,ويحمل إليها
الق ُلزم :مدينة مبنية على بحر ُ
)ُ )7
الماء من آبار بعيدة ,ومنها تحمل حموالت مصر والشام إلى الحجاز واليمن .الحموي :معجم البلدان ,ج,3
الق ُلزم :هو شعبة من بحر الهند – المحيط الهندي – أوله من بالد البربر والسودان وعدن ,وفي
ص .111وبحر ُ
الق ُلزم بمصر .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.133
آخره مدينة ُ
) )8المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص311_323؛ حسن ,علي :تاريخ جوهر الصقلي ,ص.31
) )9عين شمس :مدينة كبيرة تقع بين الفسطاط وبلبيس ,تبعد عن مدينة الفسطاط ثالثة فراسخ ,وكانت تعتبر قصبة
كورة أتريب .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص .371بلبيس :مدينة عن الفسطاط بمسافة عشرة فراسخ على طريق=
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أموالهم وأسلحتهم ودوابهم(" ,)1وفي مستهل ربيع األول153ه 22/ديسمبر373م ,التحم القتال[بين

الفاطميين والقرامطة] على باب القاهرة ,وكان يوم جمعة فقُتل من الفريقين جماعة ,وأُسر جماعة,
وأصبحوا يوم السبت متكافئين ,ثم غدوا يوم األحد للقتال ,وسار الحسن األعصم بجميع عساكره,
ومشى للقتال على الخندق والباب مغلق ,فلما زالت الشمس فتح جوهر الباب واقتتلوا قتاالً شديداً,

وقُتل خلقاً كثي اًر ثم َولى األعصم منهزماً"( ,)2وقد استولى الفاطميون على ما تركه القرامطة من
األسالب في ميدان القتال( ,)3وعرض جوهر األموال الكثيرة على من يأتي بالقرمطي أو برأسه(.)4

وقد ترتب على ذلك النصر القضاء على الروابط التي تربط األعصم باإلخشيدية

ٍ
بعض آخر,
والكافورية( ,)5فانفضوا من حوله ,ودخل بعضهم في طاعة الفاطميين ,وقبض على
واستعاد الفاطميون الفرما وتنيس(.)6

وج ُّدوا في حصار يافا التي حاول جوهر إنجادها بالمراكب التي
عاد القرامطة إلى الشامَ ,
سيطر عليها القرامطة ,ولم ينج منها إال القليل( ,)7وشددوا حصارهم عليها حتى أكل أهلها الميتة,
وهلك أكثرهم جوعاً ,وقد سار األعصم عنها إلى األحساء ,وترك عليها قائديه ظالم بن موهوب

العقيلي ,وأبي الهيجا بن منجا( ,)8إال أنهما قاما برفع الحصار عن يافا بسبب وقوع خالف بينهما,

=الشام .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص .373الكورة :هي المدينة أو الصقع .ابن منظور :لسان العرب,
ص .1363أتريب :اسم كورة في شرقي مصر مسماة بأتريب ,وهو من ساللة نوح عليه السالم .الحموي :معجم
البلدان ,ج ,3ص.17

) )1ابن القالنسي :ذيل ,ص.2
) )2األنطاكي :تاريخ337_335 ,؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص311؛ الخطط المقريزية ,ج ,2ص517؛
المقفى الكبير ,ج ,1ص.315
) )3ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص51؛ حسن ,علي :تاريخ جوهر الصقلي ,ص.61
) )4المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص.517

) )5الكافورية :ينسبون إلى أبو المسك كافور بن عبد اهلل اإلخشيدي ,الذي ترقى في الوظائف لدى زعماء
اإلخشيديين إلى أن جعله محمد بن طغج اإلخشيد أتابكاً البنيه أنوجور وعلي ,ثم استولى على أمور مصر والشام

وخطب له بمصر والشام والحجاز إلى
بعد وفاة أبو الحسن علي بن محمد بن طغج اإلخشيد سنة 125هد311/مُ ,
أن توفي سنة 165هد357/م .الذهبي :سير ,ج ,35ص.333_331
) )6ابن القالنسي :ذيل ,ص2؛ حسن ,حسن وطه شرف :المعز لدين اهلل ,ص.336
) )7ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص127؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.53
( )8أبو الهيجا بن منجا :هو عبد اهلل بن علي ويكنى أيضاً بأبي المنجا ,أحد أصحاب الحسن األعصم بن أحمد
القرمطي ,وكان يرجع إليه لحسن رأيه وسياسته ,استخلفه األعصم على دمشق بعد انهزامه من الفاطميين ,أسره
ظالم بن موهوب في رمضان 151ه/يونيو373م ,وأرسله إلى مصر هو وابنه في قفصين .الصفدي :الوافي=
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الفرصة التي استغلها جوهر ,فأرسل جيشاً تمكن من التصدي للقرامطة الذين تقهقروا إلى دمشق(,)1
وبذلك نجح الفاطميون في استرداد معظم فلسطين من أيدي القرامطة.

لما علم األعصم بسقوط يافا عاد من األحساء  -بعد أن أخمد ثورة بها -إلى الشام ,وعمل

على توطيد نفوذ العباسيين بعد أن أقره الخليفة المطيع العباسي على العرش ,فأخذ يلعن الخلفاء

الفاطميين على المنابر ,وينفي نسبهم إلى علي بن أبي طالب  -رضي اهلل عنه ,)2(-وبذلك يتضح

أن الخالفة العباسية في هذه المرة استغلت نفوذ القرامطة السياسي في العمل على إضعاف الدولة

الفاطمية الشيعية ,والعمل على استعادة نفوذهم على بالد الشام بالرغم من الخالف المذهبي بين

العباسيين والقرامطة.

تمكن األعصم من استعادة هيبته واسترداد نفوذه في بالد الشام حتى "قويت أيدي القرامطة

في الشام"( ,)3واستمر األعصم في عدائه للفاطميين فجهز مراكب محملة بالمقاتلين ,وسيرها إلى
مدينة تنيس ,وغيرها من سواحل مصر(" ,)4والتف معه أمير العرب ببالد الشام ,وهو حسان بن

الجراح الطائي

()5

(151-161ه377-351/م) في عرب الشام بكمالهم"

()6

لينزعوا مصر من

الفاطميين( ,)7ولما اشتد الحال بجوهر كتب إلى المعز بالقيروان ينبئه خطورة الموقف؛ فغادر المعز

المهدية في المغرب ,ووصل إلى القاهرة في رمضان سنة 152هد/يونيو371م(.)8

وعلى ما يبدو فإن عظم الحشد الذي جمعه األعصم من القرامطة وعرب الشام ,جعلت

المعز لدين اهلل يفكر في أساليب غير عسكرية لمواجهته؛ فكتب المعز إلى األعصم كتاباً عنوانه:
"من عبد اهلل ووليه ,وخيرته وصفيه ,سعد بن أبي تميم المعز لدين اهلل ,أمير المؤمنين ,وساللة

=بالوفيات ,ج ,25ص32؛ أمراء دمشق ,ص .313يسميه ابن كثير بأبي المنجا .البداية والنهاية ,ج,36
ص .131ذكر ابن خلدون أن اسمه أبي اللجاء .تاريخ  ,ج ,3ص.53
) )1المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص311؛ العاوور ,صالح :القرامطة.311 ,

) )2المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص311؛ حسن ,حسن وطه شرف :المعز لدين اهلل.337 _335 ,
) )3الداعي عماد الدين :عيون األخبار ,ص.713
) )4المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.313 _311
( )5حسان بن الجراح :هو حسان بن مفرج بن دغفل بن جراح الطائي ,وهو أحد زعماء أسرة بني جراح من قبيلة
طيء ,وكان على قدر كبير من القوة والدهاء .ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج  ,3ص 262؛ القلقشندي :صبح

األعشى ,ج  ,3ص.211
) )6ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص.137
) )7السيوطي :حسن المحاضرة ,ج ,3ص.513

) )8ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص53؛ الجنزوري ,علية :الحروب الصليبية ,ص61؛ المعاضيدي ,خاشع :الحياة
السياسية ,ص.11
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()1
خير النبيين ,ونجل علي أفضل الوصيين إلى الحسن بن أحمد"  ,الستمالته إلى جانبه ,متبعاً

أسلوب الترغيب والترهيب ,فذكره بأجداده الذين وقفوا إلى جانب الخلفاء الفاطميين "إن دعوة آبائك

إنما كانت إلى آبائي قديماً ,فدعوتنا واحدة"( ,)2ثم اتهمه بالخروج عن اإلسالم ,وندد بانضمامه إلى

العباسيين ,وعاب عليه موقفه من جعفر بن فالح ,وسعادة بن حيان( ,)3ثم عرض المعز على

األعصم شروطاً ثالث ,أولها :فداء نفسه ومن معه بجعفر بن فالح وسعادة بن حيان ومن كان
معهما ,ورد كل ما كان معهم ,وثانيها :أن يردهم أحياء ,وثالثها :أن يسير هو ومن معه إلى المعز
ليحكم فيهم بما يراه(.)4

لم يكترث الحسن األعصم بكتاب المعز ,وأجابه بخطاب موجز سخر فيه من المعز ,فقال

فيه" :وصل كتابك الذي قل تحصيله ,و َكثُر تفصيله ,ونحن سائرون إليك ,والسالم"(.)5

لما رأى المعز لدين اهلل الفاطمي عظم الحشد الذي جمعه القرامطة ,وأيقن بأنه ليس قاد اًر

على قهرهم عسكرياً في ساحة المعركة ,عمد إلى الحيلة والدهاء لتفكيك التحالف بين القرامطة

وعرب الشام ,فقام بمراسلة ابن الجراح واستمالته ووعده بمائة ألف دينار  -صنعها المعز من

النحاس وطالها بالذهب ووضعها في أكياس -إن تخلى عن القرمطي(.)6

وعندما اشتدت المعركة بين القرامطة والفاطميين انسحب ابن الجراح بمن معه من العرب,

فلحقت الهزيمة بالقرامطة الذين اضطروا لالنسحاب إلى بالد الشام( ,)7وعاد األعصم إلى
األحساء( ,)8وبذلك تمكن الفاطميون من انتزاع بالد الشام من القرامطة باستمالتهم البن الجراح,
وارسالهم حمالت عسكرية لمطاردة فلول القرامطة في الشام(.)9

عين المعز الفاطمي ظالم بن موهوب العقيلي والياً على دمشق سنة 151هد373/م(,)10
) )1المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.313

) )2ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص.137
) )3ابن أيبك :الدرة المضية ,ص361_362؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص .331 ,336
) )4المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.333
) )5ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص53؛ للمزيد ,ينظر :المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص212؛ ابن كثير :البداية

والنهاية ,ج ,36ص.137

) )6ابن القالنسي :ذيل ,ص1؛ ابن أيبك :الدرة المضية ,363 ,ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص.137
) )7ابن أيبك :الدرة المضية351 ,؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص .53
) )8ابن القالنسي :ذيل ,ص1؛ فوزي ,فاروق ومحسن حسين :الوسيط في تاريخ فلسطين ,ص.316
) )9ابن أيبك :الدرة المضية351 ,؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.215
) )10ابن القالنسي :ذيل ,ص3؛ ابن خلدون :ج ,3ص.53
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بعد أن ترك نصرة األعصم القرمطي ,وتمكن ظالم من إخضاع دمشق ,وقبض على أبي الهيجا -

زعيم القرامطة -ومن معه ,وأرسلهم إلى القاهرة(.)1

()2

عاد القرامطة إلى مسرح السياسة سنة 156هد375/م عندما استعان بهم أفتكين

التركي

لمواجهة الفاطميين( ,)3حيث قدم الحسن األعصم من األحساء إلى دمشق ,ثم زحف برفقة أفتكين
إلى الرملة ,وجبى القرامطة المال من أهلها(.)4

بعد وصول قوات أفتكين واألعصم إلى الرملة أُجبر جوهر على االنسحاب إلى عسقالن,
فاستغل األعصم الفرصة ,ففرض الحصار عليه حتى كاد يهلك هو ومن معه من الجوع؛ لذلك

اضطر جوهر لمفاوضة أفتكين ,واتفقا على انسحاب جيش جوهر إلى مصر بعد أن بذل له

ماالً( ,)5فلما وصل القرمطي وبَّخ أفتكين على ذلك قائالً له" :لقد أخطأت فيما فعلته وبذلته ,وجوهر
ذو رأي وحزم ودهاء ومكر ,وقد استقلك بما عقده معك ,وسيرجع إلى صاحبه ويحمله على قصدنا,

ثم ال يكون لنا به طاقة فيأخذنا[,وطلب منه العودة عن هذا االتفاق] ومن الصواب أن ترجع عن

ذلك حتى يهلك هو وأصحابه جوعاً وتأخذهم بالسيف" ,إال أن أفتكين رفض أن يرجع عن ذلك(.)6

أغرى جوهر الصقلي العزيز الفاطمي بأن يخرج بنفسه لقتال أفتكين والقرمطي( ,)7فأخذ

العز ُيز العساكر لذلك ,وسار وجوهر في مقدمته ,فتأهبا كالً من أفتكين واألعصم في الرملة ,حيث
اصطف الطرفان للمعركة التي انتهت بالقبض على أفتكين سنة 151ه371/م(.)8
قام بعد ذلك العزيز بمراسلة الحسن األعصم ,واتفقا على أن يدفع الفاطميون ثالثين ألف
دينار له وألصحابه ترسل إليهم كل سنة ,ويكونوا على الطاعة والموادعة ,وحمل إليه مال سنة,
وأضيف إليه ثياب كثيرة وخيل ,واستحلفه العزيز على الوفاء ,وانسحب القرامطة إلى األحساء ,وعاد

) )1ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص53؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص231؛ المقفى الكبير ,ج ,3ص.321

) )2أفتكين :هو مولى معز الدولة بن بويه ,ويسمى هفتكين ,وقد تمكن من التغلب على دمشق ,ثم خرج على
وحمل إلى العزيز فأطلقه ,وأحسن إليه إلى أن توفي سنة
العزيز الفاطمي ,فهُزم منه وهرب أفتكين ثم قُبض عليهُ ,
172هد312/م .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج63 ,3؛ الذهبي :سير ,ج ,35ص117؛ تاريخ اإلسالم ,ج,25
ص.661

) )3ابن الشدياق :أخبار األعيان ,ص.565
) )4المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.211
) )5أبو الفداء :المختصر ,ج ,3ص365؛ كرد علي ,محمد :خطط الشام ,ج ,3ص.216
) )6ابن القالنسي :ذيل ,ص.31

) )7ابن أيبك :الدرة المضية ,ص311؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.55
) )8المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص .117_115
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العزيز إلى مصر ولم يزل المال المقرر ُيعطى لألعصم إلى أن مات(.)1
أضعفت هذه الحروب القرامطة وفككت وحدتهم ,حتى أن جماعة منهم ثاروا على آل
()2

الحسن األعصم ,واضطروا للهجرة إلى جزيرة أوال

حيث انتقم منهم أعداؤهم ,وانتهز الخليفة

العزيز هذه الفرصة الستمالة هؤالء القرامطة واعادتهم ثانية إلى طاعة الفاطميين ,واستمر والء
القرامطة للفاطميين حتى زالت دولتهم من جزيرة "أوال" سنة 361ه3155/م ,ثم من البحرين بعد

أن قضى السنيون عليهم سنة 371ه3177/م(.)3

ثانياً :موقف الفاطميين من أفتكين التركي:
طُبعت دمشق بطابع ثوري منذ امتداد النفوذ الفاطمي إليها ,وقد أخطأ الوالة الفاطميون في

أمنوا األهالي ووفروا لهم
سياستهم نحو األهالي الذين فضلوا حكم القرامطة عن الفاطميين؛ ألنهم َّ

الهدوء ,وقد تميزت الفترة التي بدأت منذ سنة 151ه373/م باالضطرابات الشديدة نتيجة كثرة
تبديل الوالة الفاطميين(.)4

وقد أدت تلك االضطرابات إلى إضعاف الحكم الفاطمي بدمشق ,ومهدت السبل لدخول

مزيد من األتراك بزعامة أفتكين إلى بالد الشام واستقرارهم بها ,وبذلك واجه الفاطميون عنص اًر

جديداً لعب دو ًار مهماً في مناهضة نفوذهم في هذه البالد( ,)5وكان أفتكين قد خرج من بغداد سنة
151ه373/م بعد أن ساءت عالقته ببختيار البويهي(.)6
()7

استقر أفتكين بحمص

فكاتبه أهل دمشق للمجيء إليها ,وعندئذ هرب واليها الفاطمي

ريان الخادم( ,)8وغلب أفتكين على دمشق

()1

بعد أن أعانه أهلها وأشرافها الذين رحبوا بقدومه وطلبوا

) )1ابن القالنسي :ذيل ,ص.21
) )2أوال :هي جزيرة بالبحر بناحية البحرين ,فيها نخل كثير وبساتين .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.273

) )3ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص331؛ الجنزوري ,علية :الحروب الصليبية ,ص53؛ العاوور ,صالح :القرامطة,
ص.313
) )4الجنزوري ,علية :الحروب الصليبية ,ص.31
) )5سرور ,محمد :تاريخ الدولة الفاطمية ,ص.211
( )6ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص.33

) )7ابن القالنسي :ذيل ,ص .33ذكر الصفدي أن أفتكين نزل قريباً من حمص .أمراء دمشق ,ص ,311وأيده
على ذلك ابن خلدون .تاريخ ,ج ,1ص .611حمص :مدينة مشهورة كبيرة وقديمة ومسورة ,وتقع بين دمشق وحلب,
الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.112

) )8ريان الخادم :كان والياً على طرابلس فأمره المعز بالمسير إلى دمشق سنة 151ه373/م .ابن القالنسي :ذيل,
ص.33_31
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منه اإلقامة عندهم ,والنظر في أحوالهم ,ودفع األذية التي لحقت بهم نتيجة سياسة الفاطميين

تجاههم( ,)2فاستجاب لهم أفتكين ,وحقق لهم األمن ,وقطع الخطبة للمعز الفاطمي ,ودعا للخليفة
الطائع العباسي ,وكان ذلك في شعبان سنة 153ه /ابريل 376م( ,)3وهكذا لم يكد يستقر النفوذ
الفاطمي في بالد الشام بعد إخراج القرامطة حتى ظهرت قوة جديدة مناهضة للنفوذ الفاطمي في

بالد الشام ,وبالتالي ازدادت متاعب الفاطميين بالشام.

بعد استقرار أفتكين بدمشق واستتباب األمن له بها ,قام بمراسلة المعز الفاطمي بمصر
مظه اًر والئه له ,فطلب المعز منه الحضور إلى القاهرة ليقره على واليته بدمشق ,لكنه رفض
الذهاب خشية تعرضه لمكيدة يدبرها له الخليفة المعز( ,)4فتجهز المعز لمحاربته ,وأعد العساكر

لذلك ,إال أن الموت عاجله ,وحال دون تحقيق ذلك(.)5

استغل أفتكين موت المعز سنة 156ه376/م فقصد مدن ساحل الشام ,فبدأ بصيدا

()6

فحاصرها ,وبرز إليه الفاطميون فاقتتلوا ,وانتصر عليهم ,وقتل منهم أربعة آالف ,ثم سار إلى عكا

فحاصرها ,وقصد طبرية ,وفعل فيها مثلما فعل في صيدا ,ثم عاد إلى دمشق( ,)7وبذلك أصبح
أفتكين سيد بالد الشام.

()8

حاول العزيز الفاطمي استمالة أفتكين

مثلما فعل والده المعز ,فرد عليه أفتكين بغلظة

وقال" :هذا بلد أخذته بالسيف ما أدين فيه ألحد بطاعة وال أقبل منه أم اًر"( ,)9فغضب العزيز من رد
()10

أفتكين ,واستشار وزيره يعقوب بن يوسف بن كلس

بذلك ,فأشار عليه بإرسال القائد جوهر

) )1الصفدي :أمراء دمشق ,ص313_311؛ القلقشندي :مآثر اإلنافة ,ج ,3ص.135
) )2ابن القالنسي :ذيل ,ص33؛ ابن أيبك :الدرة المضية ,ص353؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,1ص.613
) )3الذهبي :العبر ,ج ,2ص311؛ الصفدي :أمراء دمشق ,ص313؛ ابن العماد :شذرات الذهب ,ج ,3ص,173
ص353؛ الحصني :منتخبات التواريخ ,ص312؛ خرابشة ,سليمان :حركة األمير أفتكين ,ص.336

) )4ابن القالنسي ,ذيل ,ص32؛ خرابشة ,سليمان :حركة األمير أفتكين.337_335 ,
) )5ابن خلدون :تاريخ ,ج ,1ص ,613ج ,3ص.56

) )6صيدا :مدينة تقع على ساحل بحر الشام ,وتعد من أعمال دمشق .الحموي :معجم البلدان ,ج ,1ص.317
) )7ابن أيبك :الدرة المضية ,ص377_375؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج.213_211 ,3
) )8ابن عبد الظاهر :الروضة البهية ,ص.22

) )9ابن القالنسي :ذيل ,ص.36
) )10يعقوب بن ِكلس :هو يعقوب بن يوسف أبو الفرج بن ِكلس وزير العزيز الفاطمي صاحب مصر ,كان يهودياً
من أهل بغداد ,ثم توكل للتجار بالرملة ,فانكسر وهرب إلى مصر ,فأسلم بها ,ثم دخل على المغرب ,وخرج مع

المعز إلى مصر ,فلما مات استوزره ابنه العزيز سنة 156هد375/م .ابن القالنسي :ذيل ,ص12؛ سبط ابن
الجوزي ,مرآة الزمان ,ص231؛ الذهبي :سير ,ج ,35ص331_332؛ اليافعي :مرآة الجنان ,ج ,2ص.111
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لقتاله( ,)1ولما علم أفتكين بمسير جوهر جدد عهده مع الدماشقة الذين أعلنوا تضامنهم معه في
وجه أي قوة تهدد وجودهم ,وأعلنوا أنهم مستعدون للدفاع عن دمشق حتى الموت( ,)2حيث أن "أهل

دمشق يأبون المغاربة لمخالفتهم في االعتقاد ,وألنهم أمويون ,ولقبح سيرة الناظرين الذين كانوا
عليهم"( .)3ويدلل ذلك على أن أسباب بغض أهل دمشق خاصة والشام عامة للفاطميين ترجع إلى
أنهم على غير مذهبهم ,وألن أهل دمشق على مذهب أهل السنة باعتبارها كانت مركز خالفة بني

أمية ,إضافة إلى سوء تعامل الوالة الفاطميين الذين ُولوا على دمشق.
جهز العزيز جيشاً بقيادة جوهر الصقلي السترداد دمشق من أفتكين ,وأعطاه أماناً وكتاباً

بالعفو عن أفتكين إن سلم بدون قتال(.)4

دخل جوهر بالد الشام في ذي القعدة 156هد /يوليو 375م( ,)5ولم يستجب أفتكين لألمان

الذي منحه له جوهر بأمر من العزيز الفاطمي ,ونشبت حرب بينه وبين جوهر استمرت مدة

شهرين( ,)6جرى خاللهما أكثر من أربعين وقعة بين الطرفين ,وظهر من أفتكين وأصحابه شجاعة
عظيمة( ,)7إال أن أفتكين اضطر لمكاتبة الحسن األعصم ,بعد أن أشار أهل دمشق عليه بذلك

لدفع الفاطميين ومحاربتهم(.)8

استمرت الحرب بين أفتكين وجوهر ,وفي تلك المرحلة انهزم أفتكين ,وعزم على الفرار إلى

بالد الروم ,ثم ثبت عندما بلغه قدوم األعصم من األحساء إليه()9؛ رغبة في االنتقام من الفاطميين

لما حل بالقرامطة على أيديهم من هزائم عسكرية في سنتي (153هد و151هد373/م و371م)(,)10

فلما اقترب القرامطة من دمشق رحل جوهر عائداً إلى جهة مصر فدخل طبرية( ,)11ثم سار أفتكين
خلق عظيم فلحقوا جوه اًر قرب الرملة
واألعصم في أثره ,واجتمع معهما ٌ

()12

بخمسين ألف فارس,

) )1ابن القالنسي :ذيل ,ص36؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.55
) )2ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص55؛ جودة ,صادق :مدينة الرملة.332 ,
) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص.35

) )4المصدر نفسه ,ص35؛ جمال الدين ,عبد اهلل :الدولة الفاطمية ,ص.362
) )5ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.55
) )6ابن القالنسي :ذيل.35 ,

) )7ابن عبد الظاهر :الروضة البهية ,ص.22
) )8ابن القالنسي :ذيل ,ص35؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.211
) )9ابن أيبك :الدرة المضية373 ,؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص55؛ المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,1ص.331
) )10خرابشة ,سليمان :حركة األمير أفتكين ,ص.321
) )11ابن القالنسي :ذيل ,ص.35

) )12أبو الفداء :المختصر ,ج ,3ص.365
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()2

ونازلوه بالقرب من نهر الطواحين( ,)1فارتحل إلى عسقالن وحاصروه بها

حتى أشرف جوهر

وعسكره على الهالك من الجوع؛ فراسل جوهر أفتكين ,وبذل له أمواالً عظيمة على أن يمن عليه
ويطلقه ,فرحل عنه أفتكين وسار جوهر إلى مصر( ,)3وندد الحسن األعصم بموقف أفتكين من

جوهر ,وطلب منه أن يعود عن ذلك ,فرفض أفتكين(.)4

خرج العزيز بنفسه من مصر لقتال أفتكين واألعصم ,وكان أول لقاء بينهما بظاهر الرملة

في محرم157هد/سبتمبر377م ,وبعث العزيز إلى أفتكين يدعوه إلى الطاعة فرفض( ,)5واستطاع
العزيز إيقاع الهزيمة بأفتكين بعد أن قتل عشرين ألفاً من جنده ,ومضى أفتكين هارباً ,ووعد العزيز
بإعطاء من يأتي به مائة ألف دينار( ,)6وكان أفتكين قد لجأ إلى صديقه المفرج بن دغفل الطائي

(313_151ه3131_371/م) بعد أن أعياه العطش مع مجموعة من جنده ,وقام المفرج بتسليمه
للفاطميين ,ليأخذ الجائزة التي بذلها العزيز فيه(.)7

وبأسر أفتكين استطاع الفاطميون استعادة قبضتهم على المناطق التي كانت تخضع لهم,
وكان ذلك في المحرم 151هد /أغسطس 371م ,وقد أحسن العزيز ألفتكين وأكرمه

()8

بسم دسه له الوزير يعقوب بن كلس(.)9
ٍّ

إلى أن توفي

وبذلك تمكن العزيز بمهارته السياسية وقوته العسكرية أن ُيفشل حركة أفتكين التركي في
بالد الشام ,فاستعاد الفاطميون نفوذهم عليها ,واستعادوا حكم مدينة دمشق ,كما أوقفوا هجمات
القرامطة على المنطقة عن طريق اجتذاب العزيز للقرامطة ,وعقد الصلح معهم على الطاعة
والموادعة ,إال أن حكم الفاطميين لبالد الشام بقي غير مستقر خاصة في مدينة دمشق ,بسبب

استمرار الشغب بين أحداث المدينة والجيش الفاطمي(.)10

( )1الطواحين :موضع قرب الرملة من أرض فلسطين بالشام .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.36
) )2ابن القالنسي :ذيل37_35 ,؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.55
) )3أبو الفداء :المختصر ,ج ,3ص365؛ الحصني :منتخبات التواريخ ,ص.311
) )4ابن القالنسي :ذيل ,ص.31

) )5ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.55
) )6ابن القالنسي :ذيل ,ص33؛ زكار ,سهيل :مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية.12 ,
) )7ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.55
) )8ابن القالنسي :ذيل21 ,؛ المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,1ص213؛

) )9ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص57؛ ابن العماد :شذرات الذهب ,ج ,3ص.173
) )10محاسنة ,محمد :تاريخ مدينة دمشق ,ص.311
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لقد بينت حركة أفتكين التركي كره أهل دمشق للفاطميين ولمذهبهم الشيعي ,وتمسكهم

بالمذهب السني ,ومساندتهم ألي حاكم يرغب في التخلص من الحكم الفاطمي لهم ,كما أظهرت

حركة أفتكين أهداف القرامطة المتمثلة في الحكم واالنتقام من الفاطميين ,وأهداف أفتكين في

الرئاسة والزعامة.

ثالثاً :العالقات بين الفاطميين وبني الجراح:
لم تنته متاعب الفاطميين في فلسطين وبالد الشام الجنوبية بهزيمة أفتكين التركي وحلفائه

القرامطة أمام الجيش الفاطمي الذي قاده العزيز ,فقد ظهرت قوة جديدة مناهضة للفاطميين في بالد
الشام متمثلة في زعماء القبائل العربية المحلية الذين استغلوا ضعف النفوذ الفاطمي في جنوب

الشام(.)1

ومن أشهر تلك القبائل بني الجراح الذين تمكنوا من تأسيس كيان سياسي مستقل لهم في

جنوب بالد الشام سنة 161هد351 /م( ,)2والذين شاركوا بزعامة قائدهم حسان بن الجراح الطائي

القرامطة في حربهم ضد الفاطميين سنة 151هد373/م ,فتوجهوا نحو مصر بعد أن وحدوا قواهم

بزعامة الحسن األعصم( ,)3ولم يجد العزيز الفاطمي بداً من استمالة ابن الجراح إلى جانبه ووعده

()4
وهزم األعصم كما مر آنفاً.
بمائة ألف دينار إن تخلى عن األعصم  ,فتم تنفيذ االتفاق ُ

وقد توثقت عالقة الفاطميين ببني الجراح عندما قدموا لهم المساعدة في مواجهة أفتكين

التركي ,وتسليمه للعزيز الفاطمي سنة 151هد371/م( ,)5وقد كافأ العزيز بني الجراح بأن جعل
فلسطين للمفرج بن دغفل بن الجراح( ,)6وكان الدافع الحقيقي وراء هذا التعيين ضمان عدم

معارضة بني الجراح للفاطميين في بالد الشام ,باعتبار أن بني الجراح أقوى عرب الشام خاصة
بعد توقف غارات القرامطة ,واحتواء المقاومة التي كانت بزعامة أفتكين(.)7

تمكن المفرج بن دغفل من فرض سيطرته على الرملة وما جاورها معلناً طاعة العزيز
) )1عثامنة ,خليل :فلسطين ,ص.251
) )2زامباور :معجم األنساب ,ص.351

) )3ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص137؛ السيوطي :حسن المحاضرة ,ج ,3ص513_511؛
) )4ابن أيبك :الدرة المضية ,ص363؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص137؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج,3
ص216؛ المعاضيدي ,خاشع :الحياة السياسية ,ص.63
) )5ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.55

) )6المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ص.273
) )7عثامنة ,خليل :فلسطين.253 ,
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اسمياً( ,)1وقد توطدت عالقة الفاطميين بابن الجراح عندما واجهوا أبا تغلب بن حمدان  -صاحب
( )3
الموصل -الذي ِقدم إلى دمشق بعد انهزامه من عضد الدولة بن ُب َوْيه( ,)2فمنعه قَ َّسام الحارثي
من دخولها خشية سيطرته عليها( )4حيث كان أبو تغلب يطمع بأن يوليه العزيز الفاطمي دمشق(.)5
رأى الفاطميون أن أبا تغلب يشكل خط اًر عليهم؛ فأرسل يعقوب بن كلس  -وزير العزيز

الفاطمي -جيشاً للتصدي له ,وعند دخول قائد الجيش الفاطمي الرملة سلم إلى المفرج بن دغفل
كتاباً من العزيز بتوليته على الرملة بهدف مساندة الفاطميين في مواجهة أبي تغلب

()6

الذي تمكن

من االستيالء على أقاليم عدة في بالد الشام بعد أن تحالف مع بني عقيل ,إال أن التحالف بين

الفاطميين وابن الجراح كان له دور في إلحاق الهزيمة بأبي تغلب وقتله في صفر 153هد/

سبتمبر373م( ,)7لتستقر أمور بالد الشام للفاطميين بمساعدة بني الجراح الذين أيضاً كانوا يبحثون
عن استمرار نفوذهم في بالد الشام بغض النظر عمن يكون حليفاً معهم.

لم تستمر عالقات الود بين الفاطميين وبني الجراح ,إذ قام المفرج بن دغفل بخلع طاعة

العزيز الفاطمي؛ فسير األخير جيشاً بقيادة رشيق العزيزي( )8إلى مدينة الرملة سنة 173ه313/م,

فهُزم ابن الجراح ,وسار بعد هزيمته جنوباً ليقطع طريق الحجيج ,وقام بمهاجمة أيلة()9؛ فأرسل له
العزيز جيشاً آخر بقيادة رجل اسمه مفلح الوهباني فهزمه ,ثم أرسل جيشاً آخ اًر بقيادة رشيق العزيزي
لحق بابن الجراح بعد أن دخل الشام ,وقصد ابن الجراح بالد الروم ملتمساً نجدتهم ,ثم التمس من

) )1األنطاكي :تاريخ ,ص.332_333

سرو الملقب عضد الدولة بن ركن الدولة أبي علي الحسن بن بويه الديلمي,
) )2عضد الدولة :هو أبو شجاع فَن ُ
اخ ُ
سيطر على أقاليم عدة من بالد المسلمين ,وضم إليه الموصل وبالد الجزيرة  ,وهو أول من خوطب بالملك في
اإلسالم ,وأول من ُخطب له على المنابر ببغداد بعد الخليفة ,ولقب بتاج الملة .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج,3
ص.63_61
) )3قَسَّام الحارثي :أصله من بني الحارث بن كعب من اليمن ,ويقال له قسام الزبال ,وكان يعمل بنقل التراب على
الدواب ,ثم اتصل بأحد قادة أحداث دمشق ,وكثر أعوانه بها حتى غلب عليها مدة إلى أن ُهزم من الفاطميين
وعفى عنه إلى أن توفي سنة 175ه315/م .الذهبي :سير ,ج,35
فضعف أمره ,وأُسر ُ
ونقل إلى مصرُ ,
ص153_151؛ الصفدي :أمراء دمشق ,ص17؛ الوافي بالوفيات ,ج ,23ص.312

) )4ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.57
) )5ابن القالنسي :ذيل ,ص.23

) )6ابن أيبك :الدرة المضية.331 ,
) )7المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.262
) )8رشيق العزيزي :هو خال ولد الوزير يعقوب بن يوسف بن كلس .األنطاكي :تاريخ ,ص.333

) ) 9أيلة :مدينة علي ساحل بحر القلزم (األحمر) ,وهي آخر الحجاز وأول الشام ,وهي مدينة صغيرة عامرة بها
زرع يسير .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.232
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العزيز األمان فأجابه إليه(.)1
ساءت أحوال فلسطين في عهد المفرج بن الجراح حيث عاث في األرض فساداً وخراباً بعد

أن كثرت جموعه وقويت شوكته "حتى كاد اإلنسان يدخل الرملة فيطلب شيئاً يأكله فال يجده"(,)2
فاستغل العزيز الفاطمي ذلك ,وقام بإرسال عساكره مع القائد يلتكين التركي( )3إلى الرملة لمحاربة

ابن الجراح ,فهُزم ابن الجراح من يلتكين ,واضطر للجوء إلى أنطاكية ,حيث استجار بصاحبها
فأجاره وأمنه(.)4
شهدت سنة 111هد331/م تقارباً بين ابن الجراح وجيوش الخالفة الفاطمية المرسلة من
مصر إلى دمشق لتأديب منير الخادم( )5الذي اتُّهم بمراسلة خليفة بغداد( .)6وعلى ما يبدو فإن هذا
التقارب يرجع إلى رغبة الخليفة الفاطمي العزيز في الحفاظ على النفوذ الفاطمي في بالد الشام,

والقضاء على أي خطر مذهبي أو سياسي ضد الفاطميين.

وفي سنة 117ه337/م حاول بنو الجراح تكوين دولة مستقلة لهم بفلسطين عن الخالفة

الفاطمية ,إذ استغل المفرج ابن الجراح ثورة أهالي صور على الفاطميين ,وقام بالنزول على الرملة,
()7

وقام بأعمال النهب والسلب ,فقام َب ْر َجوان

بإرسال القائد جيش بن محمد بن الصمصامة الذي

تمكن من إخضاع صور ,ثم قصد المفرج بن دغفل وقواته التي تقهقرت أمام جيوش الفاطميين,

) )1األنطاكي :تاريخ ,ص.211_333

) )2ابن أيبك :الدرة المضية ,ص.331

) )3يلتكين :هو أحد غلمان أفتكين  -أمير دمشق ,-وقد أهداه أفتكين للوزير ابن ِكلس الذي اصطنعه وجرده إلى
الشام في عسكر كبير ,وولي دمشق بعد أن دخلها في ذي الحجة سنة 172هد/مايو311م .ابن عساكر :تاريخ
مدينة دمشق ,ج ,73ص211؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,25ص.661
) )4ابن القالنسي :ذيل ,ص26؛ ابن خلدون :تاريخ ج ,3ص357؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.265

) )5منير الخادم :هو والي فاطمي تولى حكم دمشق للفاطميين في رجب سنة 171ه/أكتوبر311م ,وبقي بها ,ثم
فعفي عنه .الصفدي :أمراء دمشق,
ثار على الفاطميين فهزموه سنة 113ه333/م ,وأُسر ثم ُحمل إلى مصر ُ
ص.316
) )6ابن القالنسي :ذيل ,ص31؛ جودة ,صادق :مدينة الرملة ,ص.323

)َ )7ب ْر َجوان :هو أبو الفتوح َب ْر َجوان ,كان من خدام العزيز الفاطمي – صاحب مصر ,-وكان من مدبري دولته,

وكان نافذ األمر مطاعاً ,نظر في أيام الحاكم بأمر اهلل في ديار مصر والحجاز والشام والمغرب ,وقتل سنة
131ه3111/م بأمر من الحاكم الفاطمي .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,3ص .271الحاكم بأمر اهلل :هو أبو

علي منصور بن عبد العزيز بن نزار بن المعز العبيدي ,صاحب مصر والشام والحجاز والمغرب ,فُقد في شوال
سنة 333ه/فبراير 3123م ,قتل خلقاً كثي اًر من كبراء دولته ,وأمر بشتم الصحابة – رضي اهلل عنهم ,-وكتب ذلك
على أبواب المساجد ,وقيل أن أخته ست الملك هي من جهزت عليه من قتله .الذهبي :العبر ,ج ,2ص.233
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حتى اضطر للهرب إلى جبلي طيء(.)1
بالرغم من العداء بين بني الجراح والفاطميين ,إال أن بني الجراح قدموا المساعدة للفاطميين

في صد خطر الثائر أبي ركوة

()2

بين سنتي (137_136هد3117_3116/م) حيث اتحد أوالد

المفرج الثالثة علي وحسان ومحمود ,وقدموا إلى القاهرة ,وساعدوا الحاكم في القضاء على ثورة أبي

ركوة سنة 137ه3117/م ,وبذلك عادت الخالفة الفاطمية تنظر بعين الرضا إلى بني الجراح(.)3

عادت سياسة العداء مرة أخرى بين الفاطميين وبني الجراح ,وذلك عندما توجه القائد
()4

ياروختكين

إلى حلب من أجل إخضاعها للفاطميين ,وعند دخوله بالد الشام أمر القواد بتبجيله

والترج ل له ,وكان بينهما علي ومحمود ابنا المفرج ,اللذان عادا إلى أبيهما وخوفاه من سيطرة

الفاطميين على الرملة ,وأيَّدهما بالرأي الوزير أبي القاسم المغربي( ,)5وطالبوا المفرج بمواجهة

الفاطميين(.)6

حارب حسان بن المفرج الفاطميين ,وأوقع الهزيمة بالقائد الفاطمي ياروختكين ,وقام بأسره
) ) 1جبلي طيء :هما جبلين يقعان في الجزيرة العربية ناحية الشام ويسميان بجبل أجأ وجبل سلمى ,ويقال أنهما

ينسبان إلى رجل اسمه أجأ ,وامرأة اسمها سلمى ,ونزلهما طيء الذي ُيسمى جلهمة بن أُدد بن زيد بن يشجب بن
وسمي بطيء لطيه المنازل ,وأقام المفرج بن دغفل بهذين الجبلين هو وأبنائه نظ اًر لوفرة
عريب بن زيد بن كهالنُ ,
المياه والشجر والنخيل بهما .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.37_33

) )2أبو ركوة :ينسب إلى بني أمية ,وهو من ساللة هشام بن عبد الملك واسمه الوليدُ ,سمي بذلك ألنه كان
يصطحب معه ركوة في أسفاره يحملها على مذهب الصوفية ,التقى بكثير من العلماء بمصر ,ثم انتقل إلى مكة ,ثم
إلى اليمن ,ثم عاد إلى بالد الشام ,وأخذ البيعة من أنصاره ,ولقب نفسه بالثائر بأمر اهلل المنتصر لدين اهلل من
أعداء اهلل ,ثم قبض عليه الحاكم الفاطمي وقتله .ابن الجوزي :المنتظم ,ج ,36ص61؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم,
ج ,27ص216؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص.636
) )3األنطاكي :تاريخ ,ص256؛ جودة ,صادق :مدينة الرملة ,ص.312

) )4ياروختكين :هو والي حلب للحاكم بأمر اهلل الفاطمي ,أرسله الحاكم إلى المدينة المنورة لينقب دار اإلمام جعفر
الصادق ,وقام بنهب ما فيها وحمله إلى القاهرة .ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص213؛ بدوي ,جمال :الفاطمية,
ص.66
) )5أبو القاسم المغربي :هو الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن يوسف بن بحر بن بهرام ,ويرجع

نسبه إلى الفرس ,كان وزي اًر للفاطميين ويعرف بالوزير المغربي ,هرب إلى الرملة بعد أن قام الحاكم بأمر اهلل

الفاطمي بقتل أبيه وعمه وأخويه في ذي القعدة 311ه /يونيو 3131م ,ثم توجه إلى العراق وتوفي بميافارقين سنة

331ه3127/م .ابن خلكان :وفيات األعيان .377_372/2 ,ميافارقين :هي أكبر مدن ديار بكر ,وبنيت على
قرية عظيمة ,وهي من أبنية الروم .الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص .215ديار بكر :بالد كبيرة واسعة تنسب إلى
بكر بن وائل من العدنانية .الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.333

) )6أبو شجاع :ذيل تجارب األمم ,ص.332_333
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وقتله سنة 313ه 3133/م ,وأرسل رأسه إلى أبيه المفرج الذي أدرك خطورة إقدام ابنه على قتل

ياروختكين بالرغم من أن الخليفة الفاطمي طلب اإلفراج عنه مقابل خمسين ألف دينار يدفعها البن

الجراح(.)1

ثار بنو الجراح ضد الفاطميين محاولين االستقالل عنهم ,وحاولوا إضفاء الشرعية في تلك
المواجهة ,وذلك بموافقة حسان بن المفرج على االقتراح الذي قدمه الوزير أبي القاسم المغربي بخلع

طاعة الحاكم الفاطمي ,واقامة أمير مكة خليفة سنة 313ه3133/م(.)2

ومن أجل ذلك ذهب الوزير المغربي مبعوثاً للمفرج إلى مكة واجتمع بأبي الفتوح( ,)3وعرض

عليه فكرة تنصيبه إماماً ,وضمن له الوفاء والحماية وطاعة حسان بن المفرج له ,فوافق أبو الفتوح
على الفكرة بعد أن شاور أقاربه الذين بايعوه ,وتلقب بد (الراشد باهلل) ,وصعد المنبر ,وخطب

لنفسه( ,)4وقد رجح خرابشة أن أبا الفتوح قد تشجع على ذلك بسبب موقف الحاكم الفاطمي من
الصحابة وأمره بسبهم (.)5

توجه أبو الفتوح العلوي إلى الرملة ,ورحب أهلها بقدومه ,وقبلوا األرض بين يديه ,وسلموا

عليه بإمرة المؤمنين ,فأمن الناس ,وأمر بالمعروف ,ونهى عن المنكر( ,)6وبذلك أصبح أبو الفتوح

أمير مكة إماماً ,والوزير المغربي مدب اًر إلمارة بني الجراح في الرملة ,والتي اتسعت بسيطرة ابن

الجراح على معظم جنوب بالد الشام من الفرما إلى طبرية ,كما حاصروا حصون الفاطميين

الساحلية مدة طويلة دون أن يتمكنوا من أخذ شيء منها(.)7

بعد أن علم الحاكم بتحالف ابن الجراح مع أمير مكة ,عمل على اإليقاع بينهما ,فقام

باستمالة بني الجراح ,وبذل لهم األموال ,وتنكروا على أبي الفتوح ,كما قلد على مكة بعض بني عم

أبي الفتوح؛ فخشي أبو الفتوح من خروج الحرمين من يده ,وأحس من حسان بالغدر فرجع إلى مكة,

) )1أبو شجاع :ذيل تجارب األمم ,ص ,332المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص.717
) )2المقريزي :اتعاظ ,ج ,2ص17؛ ابن فهد :إتحاف الورى ,ج ,2ص.315
) ) 3أبو الفتوح :هو أبو الفتوح الحسن بن جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسي بن عبد اهلل بن الحسن
بن الحسن بن علي بن أبي طالب ,أحد األشراف بمكة ,تولى إمارتها بعد وفاة أخيه عيسي بن جعفر سنة 113هد/

333م .ابن فهد :إتحاف الورى :ج ,2ص323؛ خرابشة ,سليمان :ثورة شريف مكة ,ص.36

) )4ابن فهد :إتحاف الورى ,ج ,2ص311_317؛ فوزي ,فاروق ومحسن حسين :الوسيط في تاريخ فلسطين,
ص.333
) )5ثورة شريف مكة ,ص.36_33

) )6أبو شجاع :ذيل تجارب األمم ,ص.331
) )7األنطاكي :تاريخ ,ص233؛ فوزي ,فاروق ومحسن حسين :الوسيط في تاريخ فلسطين ,ص.331
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وراسل الحاكم واعتذر إليه فقبل عذره ,وأقام أبو الفتوح الدعوة للحاكم بعد أن أقامها لنفسه( ,)1وبذلك

يتبين أن الفاطميين أظهروا براعة سياسية في العمل على استمالة بني الجراح ضد أفتكين التركي,
ثم في اإليقاع بين أمير مكة وأبي الفتوح ,واضعافها لألخير بتولية أبناء عمه على مكة ودعمهم

باألموال.

تمكن الفاطميون من إعادة نفوذهم على بالد الشام في سنة 313ه3131/م ,حيث سير

الحاكم بأمر اهلل الفاطمي جيشاً بقيادة علي بن فالح الملقب بد (قطب الدولة) النتزاع المناطق التي

تملكها المفرج بن دغفل في بالد الشام ,وكوتبت الجيوش التي كانت بدمشق والسواحل بلقائه وسار

()2
العساكر من الجهتين نحوه  ,وفي نفس الوقت كان الحاكم قد خدع المفرج بعد أن استمال كاتباً

()3
وهزم من الجيش
له ,وبذل له أمواالً حتى دس السم للمفرج فمات  ,وضعف أمر ابنه حسان ُ
الفاطمي ,ودخل قطب الدولة الرملة( ,)4وعندئذ اضطر حسان إلى إنفاذ والدته إلى مصر طالبة

األمان البنها من الحاكم ,فعفا عنه وأعاده إلى الشام ,وظل حسان على والءه للفاطميين حتى وفاة

الحاكم(.)5

وفي سنة 336هد3123/م تمكن حسان بن المفرج من استعادة مدينة الرملة من أيدي

الفاطميين ,وقام بأعمال السلب والنهب واألسر( ,)6كما أن بني الجراح وغيرهم من العرب دخلوا

مدينة أيلة ,وأخذوا منها األموال والغالل ,وسبوا النساء واألطفال ,وأرسل الفاطميون عساك اًر من

القاهرة لمحاربتهم(.)7

وفي شعبان من السنة ذاتها استنجد حسان بن الجراح بأمي ار العرب في بالد الشام لمواجهة

الفاطميين ,وهما :صالح بن مرداس( ,)8الذي نزل على حلب وأخذها ,وسنان بن عليان زعيم
) )1أبو شجاع :ذيل تجارب األمم ,ص333؛ المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص717؛ كرد علي ,محمد:
خطط الشام ,ج ,3ص233؛ خرابشة ,سليمان :ثورة شريف مكة ,ص.23

) )2األنطاكي :تاريخ ,ص.116

) )3أبو شجاع :ذيل تجارب األمم ,ص.333
) )4األنطاكي :تاريخ ,ص.115
) )5أبو شجاع :ذيل تجارب األمم ,ص.336

) )6األنطاكي :تاريخ ,ص113؛ العظيمي :تاريخ حلب ,ص.125
) )7المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,3ص.623
) ) 8صالح بن مرداس :هو أسد الدولة أبو علي صالح بن مرداس بن إدريس بن نصر من بني كالب ,أمير بادية
الشام ,وأول األمراء المرداسيين بحلب ,انتزع مدينة حلب من أيدي الفاطميين في ذي الحجة سنة 337ه /يناير

3127م ,ثم قُتل على أيديهم سنة 321ه3123/م .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص317؛ الزركلي:
األعالم ,ج ,1ص.337_335
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الكلبيين" ,وتحالفوا على اجتماع الكلمة وأن يكونوا يداً واحدة على صاحب مصر ,وقسموا البالد
بينهم ,فصار لحسان الرملة إلى مصر ,ولمحمود أخيه طبرية وما يتصل بها من الساحل ,ولسنان

بن عليان دمشق وسوادها ,ولصالح ما بقي من الشام إلى عانة"( ,)1ولم يكتفوا بذلك التحالف بل

نجد أنهم طالعوا اإلمبراطور البيزنطي باسيل الثاني (335_155هد3126_375 /م) على تحالفهم

ذلك ,وطلبوا منه المساعدة إال أنه رفض(.)2

وتنفيذاً لذلك االتفاق شرع أمراء الشام في محاصرة دمشق  -التي كانت بأيدي الفاطميين,-

وتعاونت قوات الزعماء الثالثة على هذا الحصار بعد أن تمت سيطرتهم على الريف المحيط
بالمدينة ,وكانت القوة التي أرسلها حسان لنجدة قوات التحالف تبلغ ثالثة آالف فارس ,إال أن

إصابة سنان بن عليان خالل الحصار كانت سبباً في عقد هدنة مع المدافعين عن دمشق ,وهو

أمر أغضب حسان بن المفرج ,فأهاب بسنان أن يستأنف القتال(.)3

في الوقت الذي هاجم فيه حسان بن الجراح وحلفائه أمالك الفاطميين في بالد الشام ,ظل
على اتصال بالقاهرة مظه اًر طاعته للفاطميين ,ومن ذلك إرساله كتاباً "بأنه تحت الطاعة ,فال يجب
أن يشغل السلطان قلبه بأمر الشام ,وأنه يقوم بأمر فلسطين ويجبي خراجه وينفق في رجاله,

ودمشق فيها ابن عمه سنان ,صمصام الدولة ,وحلب مردود تدبيرها إلى صالح بن مرداس أسد

الدولة ,وأنه قد كفى أمر الشام كله"(.)4

تج أر حسان بن الجراح على إرسال حملة عسكرية قوامها ألفي فارس إلى مدينة الفرما سنة

336ه 3123/م بغرض تشتيت قوات الفاطميين التي تحتشد هناك استعداداً للخروج إلى فلسطين
للقضاء على خطر بني الجراح( ,)5ولم تحقق حملته تلك الهدف المرجو منها ,حيث أرسل
()6

الفاطميون جيشاً بقيادة الدزبري

السترداد بالد الشام من أمراء العرب بها (حسان -صالح-

) )1المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص366؛ الجنزوري ,علية :الحروب الصليبية ,ص .311_312عانة :بلد
مشهور بين الرقة وهيت في أعمال الجزيرة ,وهي مشرفة على نهر الفرات وبها قلعة حصينة .الحموي :معجم
البلدان ,ج ,3ص .72هيت :بلدة على نهر الفرات من نواحي بغداد .الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص.323
) )2األنطاكي :تاريخ األنطاكي ,ص.131

) )3المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص.367_365
) )4المصدر نفسه ,ج ,2ص.351
) )5المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص ,355عثامنة ,خليل :فلسطين ,ص.213
) )6الدزبري :هو دزبر ,وتلفظ تزبر بن أويتم الديلمي ,كان نائباً بمدينة دمشق للظاهر الفاطمي ,وكان ذا شهامة

ومعرفة بأسباب الحرب .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص .317توفي الدزبري سنة 311ه3132/م بحلب
بعد أن أصابه مرض .الذهبي  :سير ,ج ,37ص.631
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وهزم الدزبري ,ثم توجه إلى عسقالن( ,)1وقد أدت سيطرة حسان
سنان) ,إال أنه لم يتمكن من ذلكُ ,
بن المفرج وأمراء العرب على بالد الشام إلى ضعف دولة الظاهر( )2الفاطمي(.)3
وفي جمادى اآلخرة 333ه /يوليو3121م توفي سنان بن عليان ,ودخل ابن أخيه رافع بن

أبي الليل بن عليان في طاعة الظاهر الفاطمي الذي "اصطنعه وعقد له اإلمارة على الكلبيين,

وعوضه إقطاعات سنان عمه ,وسير معه عسك اًر ,وانضافت إليه العساكر المقيمة في بالد الشام,
واجتذب أيضاً جماعة من العرب ,وقصدوا بأجمعهم حرب حسان بن المفرج"( ,)4وبذلك اجتمع
عسكر مصر ,ورافع بن أبي الليل مقدم طائفة الكلبيين ,وأنوشتكين الدزبري لحرب حسان بن

الجراح ,وخاضوا المعركة الفاصلة في  26ربيع اآلخر سنة 321ه د/مايو3123م ,بمكان يسمى

األقحوانة( ,)5فهُزم أمراء الشام ,وقُتل صالح بن مرداس ,وأعاد الدزبري السيطرة على بالد الشام(,)6
وعلى إثر ذلك هرب حسان بن المفرج إلى حلفائه البيزنطيين لالحتماء بهم( ,)7وبذلك استقر النفوذ

الفاطمي في الشام مدة من الزمن ,لكن سرعان ما عادت االضطرابات والفوضى إليها مرة أخرى,
حيث استقل حسان بن المفرج بفلسطين واستقل معز الدولة بن صالح الكالبي بحلب(.)8

وهكذا ظل بنو الجراح في صراع مع الخالفة الفاطمية يشتد ساعدهم إذا ما ضعف جانب
الخالفة ,ويضطرون للخضوع لإلرادة الفاطمية إذا ما قوي جانبها ,إلى أن دخل السالجقة بالدهم,

كما هو الحال بالنسبة لبقية أرجاء بالد الشام(.)9
) )1األنطاكي :تاريخ.132 ,

) ) 2الظاهر :هو الظاهر إلعزاز دين اهلل علي بن الحاكم منصور بن العزيز نزار بن المعز العبيدي ,بويع له
بالخالفة بعد وفاة أبيه سنة 333ه3123/م .الذهبي :العبر ,ج ,2ص267_265؛ سير ,ج ,36ص313؛ ابن
تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج.237 ,3
) )3ابن أيبك :الدرة المضية.123 ,
) )4األنطاكي :تاريخ ,ص.331

) )5ابن الجوزي :المنتظم ,ج ,36ص212؛ ابن أيبك :الدرة المضية ,ص125؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج,23
ص135_136؛ المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,2ص .532ذكر آخرون أن المعركة كانت سنة 333هد3121/م.
الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج ,35ص367؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص .527األقحوانة :موضع ببالد

الشام على يطل على بحيرة طبرية .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.213

) )6األنطاكي :تاريخ ,ص333؛ ابن القالنسي :ذيل ,ص71؛ العظيمي :تاريخ حلب ,ص123؛ الذهبي :تاريخ
اإلسالم ,ج ,23ص135_136؛ المقريزي ,اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص.375
) )7عثامنة ,خليل :فلسطين.212 ,

) )8ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص73؛ الجنزوري ,علية :الحروب الصليبية ,ص.313
) )9الجنزوري ,علية :الحروب الصليبية ,ص.313
55

رابعاً :العالقات بين الدولة الفاطمية والحمدانيين:
أسس الحمدانيون إمارتهم في حلب على يد سيف الدولة الحمداني(111()1ه165-هد/

357-333م) بعد أن تمكن من دخولها يوم االثنين  1ربيع األول سنة 111هد 23/أكتوبر
()2

333م

بعد أن استدعاه إخوة والي حلب أبا الفتح عثمان بن سعيد الكالبي ُليولوه على حلب(.)3

ثم دخل سيف الدولة دمشق إثر هزيمته لكافور اإلخشيدي في رمضان سنة 111هد /ابريل

336م ,واستمر الصراع بين سيف الدولة واإلخشيديين حتى سنة 115هد337/م ,حيث استقرت
والية سيف الدولة بحلب(.)4

لقد اختلف أهل حلب عن أهالي بالد الشام بأنهم  -في بداية أمرهم -كانوا يميلون

للمذهب الشيعي ,حيث أنهم اتبعوا األذان الشيعي منذ عهد سيف الدولة سنة 137ه361 /م(,)5
(أي قبل سيطرة الفاطميين على مصر والشام) ,وبالرغم من ذلك لم يثق الفاطميون بهم ,وما يدلل

على ذلك رسالة المعز الفاطمي لقائده جوهر يحذره فيها منهم بقوله" :أحذر أن تبتدئ أحداً من آل
حمدان بمكاتبته ...فبنوا حمدان يتظاهرون بثالثة أشياء عليها مدار العالم وليس لهم فيها نصيب,

يتظاهرون بالدين وليس لهم فيه نصيب ,ويتظاهرون بالكرم وليس لواحد منهم كرم في اهلل,
ويتظاهرون بالشجاعة وشجاعتهم للدنيا ال لآلخرة ,فاحذر كل الحذر من االستناد إلى أحد منهم"(.)6

بدأ الضعف يدب في إمارة بني حمدان عقب وفاة سيف الدولة الحمداني سنة 165هد/
()7

357م ,حيث تمكن قرغويه

من فرض هيمنته على حلب سنة 161هد353/م ,وأخرج أبا المعالي

سعد الدولة الحمداني منها( ,)8فسار أبو المعالي إلى والدته بميافارقين ,وأقام عندها ,ثم سار إلى

) )1سيف الدولة :هو أبو الحسن علي بن عبد اهلل بن حمدان بن حمدون ,ولد سنة 113هد914/م ,وتوفي في26
صفر 165هد 9 /فبراير357م ودفن في ميافارقين .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,1ص.316

) )2ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.51
) )3الغزي :نهر الذهب ,ج ,1ص.36
) )4ابن العديم :زبدة الحلب ,ص72 ,51؛ الطباخ الحلبي :إعالم النبالء ,ج ,3ص.211
) )5الغزي :نهر الذهب ,ج ,1ص.67

) )6المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص.15
( )7قرغويه :هو أحد غلمان سيف الدولة الحمداني .الصفدي :أمراء دمشق ,ص .17واله سيف الدولة الحمداني
حلب عام 163ه356/م ,وتوفي سنة 111ه331/م .ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.311, 15

) )8ابن أيبك :الدرة المضية ,ص .211وأبو المعالي هو سعد الدولة شريف بن سيف الدولة بن حمدان توفي في
رمضان 113ه /ديسمبر333م .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,1ص.315
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حماة وأقام بها( ,)1ثم توجه إلى حمص وعمرها( ,)2وقام قرغويه بقطع الدعاء ألبي المعالي سعد

الدولة ,بعد أن تقرب من أهل حلب(.)3

وفي سنة 151هد373/م اصطلح قرغويه مع أبي المعالي ,فخطب له قرغويه بحلب ,ثم

قطعا الخطبة للخالفة العباسية وأقاماها للفاطميين ,فخطب قرغويه للمعز في حلب ,وأبو المعالي
خطب له بحمص ,بيد أن الفاطميين لم يجدوا نصي اًر قوياً في الشام ,ألن السواد األعظم من أهل

السنة والجماعة كانوا يخالفونهم في مذهبهم( ,)4كما أن سياسة الشدة التي انتهجها والة الفاطميين
في بالد الشام لم تساهم في نشر المذهب الشيعي في بالد الشام.
()5

بعد أن أحكم قرغويه سيطرته على حلب عين مواله بكجور

نائباً له بها ,فلما قوي أمر
()6

بكجور قبض على سيده قرغويه وقام بحبسه ,وملك بكجور حلب

في ذي الحجة سنة

153هد/أغسطس 376م( ,)7ثم حانت الفرصة لسعد الدولة بالعودة إلى حلب بعد أن كاتبه أهلها
بالقدوم إليهم من حمص ألن بكجور أساء سيرته معهم(.)8

سار سعد الدولة إلى حلب وحاصرها أربعة شهور ,وتحصن بكجور في قلعتها مدة ,ثم
جرت وساطة أعيان حلب بين سعد الدولة وبكجور ,على أن يكون لبكجور األمان ,وأن يتولى
حمص ,فأجابه سعد الدولة إلى ذلك(.)9

دخل سعد الدولة حلب في ربيع اآلخر157هد /نوفمبر377م ,وقيل أنه غير في األذان وزاد

فيه "حي على خير العمل ,محمد (صلى اهلل عليه وسلم) وعلي (رضي اهلل عنه) خير البشر"(.)10

تقرب بكجور من الدولة الفاطمية بحمايته لدمشق من العرب ,وتقديمه األقوات ألهلها
) )1أبو الفداء :المختصر ,ج ,3ص.661_333
) )2ابن القالنسي :ذيل ,ص27؛ ابن أيبك :الدرة المضية ,ص211؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص.172
) )3ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.31

) )4كرد علي ,محمد :خطط الشام ,ج ,3ص.337
) )5بكجور :وهو األمير أبو الفوارس مولى سيف الدولة بن حمدان ,ولي إمرة حمص ,ثم دمشق للعزيز الفاطمي,
وخرج عن طاعته؛ فحاربه العزيز سنة 171ه311/م ,فانتصر الفاطميون وتصالحا ,وذهب بكجور إلى الرقة وأقام

بها دعوة العزيز إلى أن قُتل بنواحي حلب سنة 113هد333/م .الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,27ص.11_23
) )6ابن أيبك :الدرة المضية ,ص211؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص.172
) )7ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.33
) )8ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص.172

) )9ابن القالنسي :ذيل ,ص21؛ الطباخ الحلبي :إعالم النبالء ,ج ,3ص.271
) )10ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.311_33
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عندما حلت بها الفتنة والغالء( ,)1ثم كتب إلى العزيز الفاطمي "أن أنفذ إلي عسك اًر آلخذ لك

حلب"

()2

بعد أن أخبره رفقائه في حلب بتشاغل سعد الدولة عنها( ,)3وانضمامه إلى الخالفة

( )6

العباسية( ,)4فأجابه العزيز وأنفذ إليه بعض عسكر دمشق( ,)5كما بعث العزيز إلى نزال الغوري

والي طرابلس يأمره بإعداد الجيوش لمساعدة بكجور واالنقياد تحت إمرته في قتال سعد الدولة(,)7

إال أن نزال تباطأ في المسير إلى حلب لمعاضدة بكجور ضد سعد الدولة(.)8

قام سعد الدولة الحمداني بمراسلة اإلمبراطور البيزنطي الذي ساعده ضد بكجور ,ووقعت

الحرب بين بكجور الذي يدعمه الفاطميون وبعض العرب ,وبين سعد الدولة الذي يسانده الروم(,)9

وهزم بكجور ورحل عن حلب ,وسار الروم خلفه ودخلوا حمص ,وأعملوا فيها الخراب والدمار(.)10
ُ

وبذلك تأكد العزيز الفاطمي من والء بكجور له ,ومنحه والية دمشق تنفيذاً للعهد الذي

قطعه على نفسه "تصير إلى بابنا لنوليك دمشق"( ,)11وكان ذلك في شهر رجب سنة 171هد/

ديسمبر311م(.)12

أساء بكجور سيرته وتعامله مع أهل دمشق ,فكثر قتله وصلبه للناس" ,وكثرت مخالفته",
كما خرج عن طاعة العزيز الفاطمي ,فبعث إليه جيشاً بقيادة منير الخادم سنة171هد311/م,
فانتصر منير ثم تصالحا ,وذهب بكجور إلى الرقة وأقام بها الدعوة للعزيز الفاطمي(.)13

وفي سنة113هد333/م سار بكجور من الرقة إلى قتال سعد الدولة بن حمدان بحلب,
) )1ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.51
) )2ابن القالنسي :ذيل ,ص.23
) )3أبو شجاع :ذيل تجارب األمم ,ص.327
) )4ابن العديم :زبدة الحلب ,ص311؛ الشرقاوي ,مديحة :الحمدانيون ,ص.256
) )5ابن القالنسي :ذيل ,ص.23

) )6ذكره الذهبي باسم بزال ,وقد تولى حرب منير الخادم الذي ثار على الفاطميين بدمشق ,وولي طرابلس من سنة
171ه311 /م إلى سنة 113ه333/م .تاريخ االسالم ,ج ,27ص.23
) )7أبو شجاع :ذيل تجارب األمم ,ص.327
) )8ابن القالنسي :ذيل ,ص.13

) )9المصدر نفسه ,ص.16_13
) )10المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.263_261
) )11ابن القالنسي :ذيل ,ص.21

) )12ابن أيبك :الدرة المضية ,ص232؛ الشرقاوي ,مديحة :الحمدانيون ,ص.255
) )13الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,27ص.11
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وحمل إلى سعد الدولة أسي اًر فقتله( .)1وبذلك فقد الفاطميون
فاقتتالُ ,
وهزم بكجور ,ثم قُبض عليه ُ
حليفاً مهماً لهم في بالد الشام ,خاصة أن الفاطميين يعتمدون في سياستهم على إخضاع بالد الشام
بشكل غير مباشر جراء عدم تمكنهم من السيطرة المباشرة على مدن بالد الشام.

كتب أوالد بكجور إلى العزيز الفاطمي ما حدث ألبيهم ,ورجوا منه أن يتدخل إلنقاذهم,

فأرسل العزيز إلى سعد الدولة أن يبعثهم إلى مصر ,ويتهدده في ذلك ,فأساء سعد الدولة الرد(,)2

وقال" :لست ممن يستفزه وعيدك ,وما بك حاجة لتجهيز عسكر إلي ,فإنني سائر إليك ,وخبري

يأتيك من الرملة"( ,)3إال أن الموت عاجله بعد أن أوصى إلى ابنه أبي الفضائل من بعده ,ووصى
عليه وعلى إخوته غالمه لؤلؤ الجراحي( ,)4الذي أخذ البيعة ألبي الفضائل من الجند في رمضان

113ه /نوفمبر333م(.)5

()6

ويبدو أن وفاة سعد الدولة إلى جانب تشجيع الوزير الفاطمي أبو الحسن المغربي

للخليفة

للعزيز بضرورة االستيالء على حلب؛ جعلته يجهز جيشاً كثيفاً أنفق عليه أكثر من ألف ألف دينار
سيره إلى حلب بقيادة منجوتكين( ,)7فلما وصل إلى دمشق تلقاه أهلها وقوادها ,فأقام بها مدة ثم

رحل إلى حلب

()8

ومعه زهاء ثالثين ألف مقاتل ,ومن أجل مواجهة النفوذ الفاطمي اتصل أبو

الفضا ئل بن سعد الدولة ومواله لؤلؤ ,باإلمبراطور البيزنطي باسيل ,فبعث إلى البرجي واليه على
أنطاكية ,فسار في خمسة آالف رجل ,ونزل الجسر الجديد بين أنطاكية وحلب(.)9

) )1المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص275؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,3ص.351
) )2ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.53
) )3أبو شجاع :ذيل تجارب األمم ,ص.313
) )4المصدر نفسه ,ص.313
) )5ابن القالنسي :ذيل ,ص.13

( ) 6أبو الحسن المغربي :هو علي بن عمر العداس ,من وزراء الدولة الفاطمية بمصر ,استوزره العزيز بعد وفاة
وحوسب ,وتوفي بالقاهرة سنة 133هد3113/م.
وزيره يعقوب بن كل سنة 111هد331/م ,فأقام سنة واحدة ,ثم ُعزل ُ
الزركلي :األعالم ,ج ,3ص.136
) )7منجوتكين :هو منجوتكين التركي ,ويلقب بالعزيز ,ولي دمشق سنة 113هد333/م ,وبقي مدة ثم عزله الحاكم

سنة 317هد3131/م ,فخلع منجوتكين طاعته ,فقبض الحاكم عليه بمساعدة ابن الجراح الطائي ,وأُرسل إلى مصر
و ُعفي عنه .الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,27ص351_363؛ الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج ,23ص.23
) )8المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.213
) )9أبو شجاع :ذيل تجارب األمم ,ص312؛ ابن القالنسي :ذيل ,ص .33ذكر ابن خلدون أن عدد الروم كان

ويعتقد بأن
 .610111تاريخ ج ,3ص .53وأورد ابن العديم أن عددهم بلغ  ,710111زبدة الحلب ,صُ .315
هذان العددان ال يت ناسبان مع القوات العسكرية لمدينة أنطاكية في ذلك الوقت ,ونستدل على ذلك من أن الجيش=
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استشار منجوتكين قواده فأشاروا عليه بمواجهة البيزنطيين وترك حصار حلب ,ونزل على

مشورتهم وباغت البيزنطيين قبل اجتماعهم بأبي الفضائل ,وتمكن من هزيمتهم ,ودخل منجوتكين
أنطاكية ,وقام بنهبها واحراقها ,فأنفذ أبو الفضائل جنده فنقل الغالل إلى حلب ,وأحرق الباقي
لإلضرار بالجيش الفاطمي ,ثم عاد منجوتكين لحصار حلب( ,)1إال أن لؤلؤ مولى أبي الفضائل

تمكن بسياسته ودهائه من فك الحصار عن حلب ببذله األموال إلى الوزير أبي الحسن المغربي

إلغراء منجوتكين بالعودة عن حلب(.)2

غضب العزيز الفاطمي فور علمه بنبأ عودة منجوتكين عن حصار حلب ,وكتب إليه

بالعودة لحصارها ,وأمده بالمؤن والذخيرة عن طريق البحر()3؛ فعاد منجوتكين إلى حصار حلب مرة
()4

أخرى ,وفي هذه المرة بنى بإزائها مدينة

فيها من الحمامات والقصور واألسواق( ,)5واستمر

حصار منجوتكين لحلب أحد عشر شه اًر تعذرت فيه األقوات وغلت األسعار(.)6

اضطر أبا الفضائل ولؤلؤ الخادم إلى االتصال بالبيزنطيين مرة أخرى ,وحذراهم من خطر

سيطرة الفاطميين على حلب لقربها من أراضيهم( ,)7فسار اإلمبراطور البيزنطي نحو حلب بجيش

بلغ عدده أربعين ألف جندي( ,)8ولقي أبا الفضائل ولؤلؤاً بعد أن اضطر منجوتكين لرفع الحصار

عن حلب ,ثم توجه اإلمبراطور البيزنطي نحو حمص ودخلها ,ثم قام بنهب شيزر بعد أن وصلها,

ثم حاصر طرابلس أربعين يوماً وعاد بعد ذلك إلى بالده بعد أن عجز عن االستيالء عليها(.)9

ضيق لؤلؤ وابنه أبو نصر على أبناء أبي الفضائل بعد وفاة أبيهم في صفر 132ه/يناير

3112م ,فقبضوا عليهم وأرسلوهم إلى مصر( ,)10وبعد أن سيطر أبو نصر بن لؤلؤ على حلب قام

=الذي أحضره اإلمبراطور البيزنطي بنفسه  310111جندي نحو حلب بعد أن استدعاه أبو الفضائل؛ للمزيد ,ينظر:
المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.216

) )1ابن القالنسي :ذيل ,ص.32_33

) )2أبو شجاع :ذيل تجارب األمم311 ,؛ عدوان ,أحمد :الدولة الحمدانية ,ص.123
) )3ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.53
) )4ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.317
) )5ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.53

) )6ابن القالنسي :ذيل ,ص.31_32
) )7أبو شجاع :ذيل تجارب األمم ,ص311؛ ابن القالنسي :ذيل ,ص.31
) )8المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,3ص.216

) )9ابن القالنسي :ذيل33_31 ,؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.53
) )10ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.333 ,313
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الحاكم بلقب (مرتضى الدولة)( ,)1وأقره
بقطع الخطبة لبني العباس ,وأقامها للحاكم الفاطمي ,فلقبه
ُ
على حلب وأعمالها سنة 313ه3131/م(.)2
وفي رمضان 317هد3135/م عين الحاكم الفاطمي األمير عزيز الدولة أبا شجاع فاتك

()3

على حلب ولقبه (أمير األمراء)( ,)4وقد وطد فاتك سلطاته في حلب ,وجدد تحصيناتها ,وعظم شأنه

بها ,وعقد معاهدة مع الروم( ,)5ثم خلع طاعة الحاكم ودعا لنفسه على المنبر ,وضرب السكة
باسمه()6؛ فأرسل الحاكم جيوشه للقضاء عليه ,فاستنجد فاتك بإمبراطور الروم ,ولم يلتقيا بحرب
بسبب وفاة الحاكم سنة 333هد3121/م(.)7

لم تدم والية فاتك على حلب طويالً إذ عقب وفاة الحاكم تمكنت أخته ست الملك من

تحريض غالم لفاتك ويسمى (بدر) ,فأقدم على قتله سنة 331ه3122/م ,وشكرته ست الملك

ولقبته (وفي الدولة)(.)8

تولى الظاهر الخالفة بعد وفاة الحاكم بأمر اهلل ,وقام بتعيين اثنين من الوالة على حلب,

أحدهما على المدينة واآلخر على القلعة؛ كي ال ينفرد أحدهما بالحكم عن اآلخر( ,)9وبذلك نجح
الفاطميون بإخضاع حلب بسياستهم بعد أن عجزت جيوشهم في تحقيق النصر على الحمدانيين.

خامساً :العالقات بين الدولة الفاطمية وبني مرداس:
بدأ ظهور المرداسيين على مسرح السياسة في بالد الشام عندما تمكن زعيمهم صالح بن

مرداس من دخول حلب والسيطرة عليها في  33ذي القعدة 336هد 37/يناير3126م ,بمساعدة

أهلها الذين سئموا حكم الفاطميين وظلمهم( ,)10حتى أن أهالي حلب نصبوا الصلبان ثالثة أيام,

) )1أبو الفداء :المختصر ,ج ,3ص311؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.125
) )2ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.333_331

) )3فاتك :هو عزيز الدولة أبو شجاع فاتك الوحيدي غالم منجوتكين ,واله الحاكم الفاطمي حلب في رمضان
317هد /فبراير3137م ,ثم عصى الحاكم ودعا لنفسه على المنبر ,قُتل على يد غالم له ليلة السبت  3ربيع اآلخر
سنة 331ه 7/يوليو 3122م .المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص.311_323
) )4المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص.323

) )5ابن العديم :زبدة الحلب ,ص323؛ الجنزوري ,علية :الحروب الصليبية ,ص.32
) )6المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص.323
) )7ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.323
) )8المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص.311_323
) )9الجنزوري ,علية :الحروب الصليبية ,ص.31
) )10المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص.373
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ودعوا لملك الروم ,ونادوا بالحرب أثناء حصار نائبِي صالح بن مرداس للوالة الفاطميين في قلعة

حلب(.)1

يتض ح مما سبق أن أهالي حلب لم يبغضوا حكم الفاطميين لهم فحسب ,بل كرهوا مذهبهم

حتى أنهم قاموا برفع الصلبان ودعوا لملك الروم ,أمالً في أن يقوم بمساعدتهم ضد الفاطميين.

لم تقف أطماع صالح عند حدود حلب وشمال بالد الشام ,بل انتزع بعض مدن الساحل

الشامي من أيدي الفاطميين( ,)2وتحالف صالح مع بقية أمراء الشام (حسان بن الجراح-وسنان بن
عليان) ,وانتزعوا معاً معظم أعمال دمشق وحلب من أجل طرد الفاطميين من بالد الشام(.)3

أرسل الفاطميون جيشاً بقيادة أمير الجيوش الدزبري السترداد بالد الشام من أيدي صالح

بن مرداس وحسان بن المفرج ,فالتقى الدزبري معهما في معركة األقحوانة في ربيع اآلخر321هد/

مايو 3123م ,وانتصر عليهما ,وقُتل صالح بن مرداس وأحد أبنائه وأُنفذ رأسيهما إلى مصر(,)4
ونجا شبل الدولة أبو كامل نصر بن صالح وأخوه أبو علوان عز الدولة ثمال ,وتوجها إلى مدينة

حلب ,فاقتسما حكمها(.)5

وفي سنة 323ه3111/م انفرد شبل الدولة نصر بالسلطة واستقرت له اإلمارة ,وقاد عدة

حمالت ضد الروم ,ثم لجأ إليهم سنة 321هد3117/م عندما ساءت عالقته بالمستنصر الفاطمي,

نصر المستنصر بهدية وطلب منه حكم حمص فأجاب طلبه(.)6
ثم استرضى ُ

وفي سنة 323هد3111/م توجهت العساكر الفاطمية بقيادة الدزبري نحو حلب النتزاعها

من شبل الدولة نصر ,فالتقيا عند حماة ,وقُتل شبل الدولة نصر( ,)7وحاول أخوه معز الدولة ثمال
بن صالح امتالكها إال أن الدزبري تبعه وتمكن من دخول حلب واعادتها تحت الحكم الفاطمي(,)8
) )1ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.311
) )2األنطاكي :تاريخ ,ص312؛ العظيمي :تاريخ حلب ,ص127؛ زكار ,سهيل :مدخل إلى تاريخ الحروب
الصليبية ,ص.71
) )3طقوش ,محمد :تاريخ السالجقة في بالد الشام ,ص.67

) )4ابن الجوزي :المنتظم ,ج ,36ص212؛ ابن أيبك :الدرة المضية ,ص125؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج,23
ص135_136؛ المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,2ص.532
) )5المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص371؛ المقفى الكبير ,ج ,2ص.532
) )6العظيمي :تاريخ حلب ,ص.112

) )7الغزي :نهر الذهب ,ج ,1ص71؛ الطباخ الحلبي :إعالم النبالء ,ج,3
) )8العظيمي :تاريخ حلب ,ص.111
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وقد أحسن الدزبري سيرته مع أهالي حلب ورد عليهم ما كان صالح بن مرداس قد اغتصبه

منهم( ,)1ثم قفل راجعاً إلى دمشق(.)2

وفي سنة 311ه3132/م توفي والي الشام الدزبري ,وعلى أثر ذلك تمكن ثمال بن صالح

من استعادة حلب من أيدي الفاطميين الذين أرسلوا عدة جيوش لردعه إال أنها لم تنجح(.)3

وفي سنة 333هد3167/م حسن ثمال عالقته بالفاطميين فنزل لهم عن حلب ,وعوضه

المستنصر عنها بمدن بيروت( )4وعكا وجبيل( ,)5وأرسل المستنصر مكين الدولة أبو علي الحسن بن
علي بن دينار والياً على حلب فتسلمها من ثمال في ذي القعدة من السنة نفسها ,وقطعت من على

منابرها خطبة الخليفة القائم بأمر اهلل العباسي( ,)6وأقيمت فيها الخطبة للمستنصر الفاطمي(.)7

ظلت حلب خاضعة للفاطميين ثالث سنوات فقط إذ طمع بنو كالب في حلب ,وقدموا

عليهم األمير محمود بن نصر بن صالح ألن حلب كانت ألبيه شبل الدولة( ,)8وساعدهم على
تحقيق ذلك الهدف مكاتبة أهلها لمحمود بن نصر ليسلموه المدينة بعد أن أساء واليها الفاطمي

سيرته مع أهلها(.)9

تمكن محمود بن نصر من دخول حلب في جمادى اآلخرة سنة 362هد /يوليو3151م ,ثم

) )1ابن القالنسي :ذيل ,ص.76

) )2العظيمي :تاريخ حلب ,ص111؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.336
) )3الغزي :نهر الذهب ,ص 73_71؛ كرد علي ,محمد :خطط الشام ,ج ,3ص.225_226
) )4بيروت :هي مدينة مشهورة على ساحل بحر الشام ,وكانت تعد من أعمال دمشق ,احتلها الصليبيون سنة
611هد3331/م ,وحررها صالح الدين منهم سنة 611هد3317/م .وقد ظهر بها كثير من العلماء المسلمين.
الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.626

) )5ابن العديم :زبدة الحلب ,ص .366جبيل :مدينة مشهورة تقع على ساحل بالد الشام ,وهي من فتوح يزيد بن
أبي سفيان .الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.313
) )6القائم بأمر اهلل :هو أبو جعفر عبد اهلل بن القادر باهلل ,ولد في منتصف ذي القعدة سنة 133هد 5/أكتوبر
 3113م ,وأمه أم ولد أرمنية اسمها بدر الدجى ,وقيل :قطر الندي ,ولي الخالفة عند وفاة أبيه يوم االثنين  33ذي

الحجة 122هد 22/نوفمبر 313م ,وكان ولي عهده في حياته ,وهو الذي لقبه القائم بأمر اهلل وتوفي يوم الخميس
 31شعبان 357ه 1/ابريل 3176م .ابن القالنسي :ذيل ,ص317؛ الذهبي :سير ,ج ,36ص311؛ السيوطي:
تاريخ الخلفاء ,ص.123
) )7ابن القالنسي :ذيل ,ص15؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص.216
) )8ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.365
) )9الغزي :نهر الذهب ,ص.73
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سار إليه األمير ناصر الدولة بن حمدان( )1النتزاعها منه واعادتها للحكم الفاطمي ,فوقعت بينهما

معركة الفنيدق( ,)2التي هزم فيها ناصر الدولة ,وعلى أثرها عاد إلى مصر( ,)3لتعود إمارة بني

مرداس من جديد إلى حلب ,ليتجدد الصراع بين بني مرداس والفاطميين إلى أن دخلها السالجقة

السُّنيون.

) ) 1ناصر الدولة بن حمدان :هو ناصر الدين الحسين بن ناصر الدولة الحسن بن الحسين بن عبد اهلل أبي
الهيجاء بن حمدان بن حمدون ,من قبيلة تغلب .الذهبي :سير ,ج ,37ص523_521؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا,
ج ,2ص.113
) )2الفنيدق :من أعمال حلب ,ووقعت بها معارك عديدة من بينها المعركة المذكورة .الحموي :معجم البلدان ,ج,3
ص.271

) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص31؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,11ص276؛ دول اإلسالم ,ج ,3ص.113
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المبحث الثالث
العالقات الفاطمية السلجوقية
أوالً :موقف السالجقة من الدعوة الفاطمية في العراق:
يرجع أصل السالجقة إلى الترك الذين أقاموا في الصحراء الشاسعة التي تمتد من حدود

الصين شرقاً حتى شواطئ بحر قزوين غرباً ,وعرفوا باسم األوغوز أو الغز( ,)1وقد سمتهم بعض
المصادر اإلسالمية بالتركمان (ترك اإليمان) بعد اعتناقهم اإلسالم( ,)2وينسبون إلى سلجوق بن

ُدقاق(.)3

ظهر السالجقة على مسرح السياسة في القرن 6ه33 /م ,حيث تمكنوا من إخضاع بالد

()4
وخطب لهم على
ما وراء النهر  ,ومناطق أخرى من أواسط آسيا إلى أن ثبتت أقدامهم بخراسانُ ,
منابرها أواخر سنة 313هد3131/م بعد أن قضوا على سلطة البويهيين في بالد فارس(.)5

ومما ال شك فيه أن الخليفة العباسي القائم بأمر اهلل رأى أن طغرل بك بن ميكائيل بن
سلجوق وجنده السالجقة األقوياء خير من يخلصه من بقايا البويهيين الشيعة ,ويتصدى للدعوة
الفاطمية التي انتشرت في العراق ,والجند الترك الذين أشاعوا الفتن واالضطرابات في بغداد( ,)6وقد

دعم ذلك الموقف تمسك السالجقة بمذهب أهل السنة ,ومحاربتهم للمذهب الشيعي المعادي لمذهب
) )1ابن الطقطقا :الفخري ,ص232؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص513؛ المقريزي :السلوك ,ج,3
ص315؛ القرماني :أخبار الدول ,ج ,2ص363؛ بدوي ,عبد المجيد :التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني,
ص33؛ الفقي ,عصام الدين :الدول المستقلة ,ص.311
) )2ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص.513
) )3األصفهاني :تاريخ دولة آل سلجوق ,ص6؛ ابن الطقطقا :الفخري ,ص232؛ ابن كثير :البداية والنهاية,

ج ,36ص513؛ المقريزي :السلوك ,ج ,3ص .315ذكره الحسيني باسم "يقاق" .أخبار الدولة السلجوقية ,ص.3
بينما ورد في الكامل "تُقاق" .ابن األثير ,ج ,5ص .365أما ابن تغري بردي فذكر أن اسمه دقمان .النجوم الزاهرة,
ج ,6ص .312كلمة دقاق تعني القوس الحديد .الكامل ,ج ,5ص365؛ الحسيني :أخبار الدولة السلجوقية ,ص.3

) ) 4بالد ما وراء النهر :المناطق الواقعة شرقي نهر جيحون بخراسان ,وكان يسمى قبل وصول اإلسالم إليه ببالد
الهياطلة ,وفي اإلسالم سمي ما وراء النهر ,وهو من أخصب األقاليم وأكثرها خي اًر .الحموي :معجم البلدان ,ج,6

ص.36

) )5أبو الفداء :المختصر ,ج ,3ص631_637؛ عثامنة ,خليل :فلسطين ,ص211؛ المعاضيدي ,خاشع :الحياة
السياسية ,ص .12بالد فارس :والية واسعة ,واقليم فسيح ,أول حدوده من جهة الغرب العراق ,وبه كور عديدة,

وأنهار كثيرة .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.221_225

) )6ابن الطقطقا :الفخري ,ص231؛ الفقي ,عصام الدين :الدول المستقلة ,ص.333
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الخالفة العباسية في بغداد(.)1
في سنة 337هد3166/م استنجد الخليفة القائم العباسي بطغرل بك السلجوقي ,ووعده
()2

بالسلطنة ,بعد ما بلغ الخليفة بأن أرسالن البساسيري

على الخليفة(.)3

قد عزم على نهب دار الخالفة ,والقبض

وفي  26رمضان 31/ديسمبر من السنة نفسها قدم طغرل بك إلى بغداد ,ودخلها بعد أن

وخطب لطغرل بك
أذن له الخليفة بذلك ,وقد خرج في استقباله القضاة والفقهاء واألشراف واألمراءُ ,
على منابر بغداد( ,)4وقُبض على الملك الرحيم( )5وزالت دولة بني بويه(.)6
توجه البساسيري إلى الرحبة بعد ف ارره من بغداد ,وخطب بها للفاطميين( ,)7وكاتب

المستنصر الفاطمي بأنه على طاعته ,وعزمه على إقامة الدعوة له في العراق ,وأنه قادر على

المستنصر الرحبة( ,)9وأرسل له "خمسمائة ألف دينار ,ومن الثياب ما قيمته مثل ذلك,
ذلك( ,)8فواله
ُ
كثير"(.)10
وعشرة آالف قوس ,ومن السيوف ألوفاً ,ومن الرماح والنشاب شيئاً اً
أقام البساسيري وأتباعه الخطبة للمستنصر الفاطمي في الكوفة والموصل وواسط(,)11
) )1حسنين ,عبد المنعم :دولة السالجقة ,ص.33
) )2البساسيري :هو أبو الحارث أرسالن بن عبد اهلل البساسيري مقدم األتراك ببغداد ,كان مملوكاً للبويهيين ,ثم

وصلب ببغداد
عظم أمره ,وخرج على الخليفة العباسي القائم بأمر اهلل ببغداد ,ودعا للفاطميين ,قُبض عليه ثم قُتل ُ
على أيدي السالجقة في ذي الحجة سنة 363هد /يناير3151م ,وسمي بالبساسيري نسبة إلى بلدة بسا أو فسا ببالد
فارس .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص332؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,3ص.332

) )3الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,11ص21؛ العبر ,ج ,2ص.213
) )4ابن خلدون :تاريخ اإلسالم ,ج ,1ص.651_657
) ) 5الملك الرحيم :هو أبو نصر خسرو بن الملك أبي كاليجار بن الملك سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد
الدولة بن ركن الدولة بن بويه ,كان خاتمة ملوك بني بويه ,توفي محبوساً بأيدي السالجقة .الذهبي :سير ,ج,31

ص.321

) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص631؛ الذهبي :العبر ,ج ,2ص213؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج,36
ص.711

) )7الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,11ص .23ذكر ابن خلدون أنه فر إلى الموصل .تاريخ ,ج ,1ص.671
) )8ابن القالنسي :ذيل ,ص.17
) )9ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص.713
) )10الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,11ص.17

) )11واسط :هي مدينة شهيرة تتوسط مدينتي الكوفة والبصرة ,أسسها الحجاج بن يوسف الثقفي – رحمه اهلل.-
الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص.137
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وأعلنوا شعار الفاطميين ,وجاءته الخلع والهدايا من مصر ,فاستفحل أمره( ,)1وأراد العودة إلى

بغداد ,واقامة الخطبة الفاطمية بها ,فقام بمراسلة إبراهيم ينال أخ السلطان طغرل بك يطلب منه
ويعده بمعاضدته عليه()2؛ فحاول إبراهيم ينال االنفصال عن
عصيان أخيه ,ويطمعه في الملك,
ُ
أخيه طغرل بك الذي خرج من بغداد إلى همذان( )3للقضاء على تمرد أخيه( ,)4فاستغل البساسيري

خروج طغرل بك من بغداد وانشغاله بقتال أخيه ,فدخلها يوم األحد  1ذي القعدة سنة 361ه27/
ديسمبر3161م ,وأعلن والئه للمستنصر الفاطمي ,وخطب له في جوامع بغداد ,وزاد في األذان

(حي علي خير العمل)( ,)5وانتقم البساسيري من أهل بغداد انتقاماً عظيماً ,وقتل من كان يعاديه(,)6
وأجبر القضاة واألعيان من العلويين والعباسيين على بيعة المستنصر الفاطمي ,فبايعوا قه اًر(.)7

لم يكن نجاح الدعوة للفاطميين في بغداد دليالً على أية قوة حقيقية كانت للفاطميين بقدر

()8
ويعتقد بأن
داللته على الدسائس التي كانت تحاك ضد الخالفة العباسية من قبل مناوئيها ُ ,
المستنصر الفاطمي قد ُسر لذلك ,إال أن المصادر لم تذكر بأنه واصل دعمه لثورة البساسيري,

وربما يرجع ذلك إلى سوء حالة مصر االقتصادية.

وعلددى أيددة حددال فددإن ثددورة البساسدديري ,ودعوتدده للفدداطميين فددي بغددداد لددم تدددم طددويالً ,فبعددد

انتصددار طغددرل بددك علددى أخيدده إب دراهيم ينددال ,عدداد إلددى بغددداد ,وأعدداد الخليفددة القددائم بددأمر اهلل إلددى
عرشه ,ثم قاتل البساسيري حتى قتله لتعود الدعوة العباسية إلى العراق مرة أخرى(.)9

) )1الذهبي :العبر,ج ,2ص232؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص.717
) )2ابن القالنسي :ذيل ,ص.11_17
) ) 3همذان :هي مدينة عذبة الماء وطيبة الهواء ,فتحها المسلمون بقيادة الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة -
رضي اهلل عنه – سنة 23ه536/م ,وهي مدينة حصينة ومنيعة ,كثيرة األهل ,واسعة األنهار ,ملتفة األشجار,
كثيرة المقاتلة .الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص.333_331

) )4األصفهاني :تاريخ دولة آل سلجوق ,ص33؛ الحسيني :أخبار الدولة السلجوقية ,ص33؛ ابن األثير :الكامل,
ج ,5ص657؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,3ص613_611؛ حسنين ,عبد المنعم :دولة السالجقة ,ص.13
) (5ابن القالنسي :ذيل ,ص11؛ العظيمي :تاريخ حلب ,ص132؛ ابن الجوزي :المنتظم ,ج ,35ص12؛
الحسيني :أخبار الدولة السلجوقية ,ص21؛ ابن خلدون ,ج ,1ص671؛ السيوطي :تاريخ الخلفاء ,ص.123

) )6ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص.763
) )7الذهبي :تاريخ االسالم ,ج ,11ص12؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,36ص.756
) )8سيد ,أيمن :األفضل بن بدر الجمالي ,ص.71

) )9ابن القالنسي :ذيل ,ص31_13؛ األصفهاني :تاريخ دولة آل سلجوق ,ص37؛ الحسيني :أخبار الدولة
السلجوقية ,ص23؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,3ص615_616؛ الذهبي :العبر ,ج ,2ص.237
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ثانياً :دخول السالجقة بالد الشام وموقفهم من الدولة الفاطمية:
()1

بعد أن استقرت األمور للسالجقة في خراسان والعراق ,تطلع سلطانهم ألب أرسالن

إلى

القضاء على النفوذ الفاطمي في بالد الشام ,ثم الزحف إلى مصر إلسقاط الدولة الفاطمية ,واعادتها
للمذهب السني( ,)2وقد شجعه على ذلك ناصر الدولة بن حمدان أحد أبرز القادة في مصر ,حيث
طلب من ألب أرسالن إرسال جيش إلى مصر لتسلمها ,واقامة الدعوة العباسية بها(.)3

وفي سنة 351هد3173/م خطب محمود بن نصر بن مرداس بحلب للخليفة القائم بأمر اهلل

العباسي ,وللسلطان السلجوقي ألب أرسالن( ,)4ويرجع ذلك إلى خشيته من قوة السالجقة وازدياد
نفوذهم( ,)5وضعف الدولة الفاطمية( ,)6فما كان من القائم بأمر اهلل العباسي إال أن أرسل إليه

بالخلع والهدايا(.)7

وعلى ما يبدو فإن ألب أرسالن لم يطمئن إلى إعالن محمود بن مرداس والءه للخالفة

العباسية ,حيث توجه بنفسه إلى حلب إلخضاعها ,وفرض الحصار عليها ,وأصر على مثول
محمود بن مرداس بين يديه ,فامتنع محمود عن ذلك إال أنه خشي من سقوط حلب بسبب استمرار

حصارها ,فخرج ليالً إلى السلطان مصطحباً أمه معه لتشفع له؛ فعفا السلطان عنه ,وأقره على

منصبه(.)8

( )1ألب أرسالن :هو أبو شجاع محمد بن َج ْغ ِر َيبك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق ,ويلقب بعضد الدولة ألب
أرسالن ,وألب أرسالن اسم تركي معنها األسد الشجاع ,وهو ابن أخ السلطان طغرل بك .ابن العماد :شذرات
الذهب ,ج ,6ص.276_271
) )2طقوش ,محمد :تاريخ السالجقة في بالد الشام ,ص.333
) )3ابن العديم :زبدة الحلب ,ص373؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص112؛ كرد علي ,محمد :خطط الشام,
ج ,3ص215؛ طقوش ,محمد :تاريخ السالجقة في بالد الشام ,ص.333

) )4األصفهاني :تاريخ دولة آل سلجوق ,ص15؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص522؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم,

ج ,13ص31؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص27؛ ابن خلدون ,ج ,1ص613؛ الغزي :نهر الذهب ,ج,1
ص .71ذكر بعض المؤرخين أن محمود بن مرداس أقام الخطبة العباسية بحلب سنة 352ه3171/م .ابن العديم:
زبدة الحلب ,ص371؛ ابن أيبك :الدرة المضية ,ص111؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص.112

) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص522؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص31؛ العبر ,ج ,2ص131؛ زيان,
حامد :الصراع السياسي والعسكري ,ص.33
) )6السيوطي :تاريخ الخلفاء ,ص.112
) )7اليافعي :مرآة الجنان ,ج ,1ص55؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص.27

) )8األصفهاني :تاريخ دولة آل سلجوق ,ص17_15؛ ابن األثير :الكامل :ج ,5ص522؛ ابن العديم :زبدة
الحلب ,ص.375_376
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لم يكتف ألب أرسالن بإخضاع حلب ,إذ أرسل في السنة نفسها (351هد3173/م) األمير

التركي أتسز بن أوق الخوارزمي

()1

إلى بالد الشام ,ففتح الرملة وبيت المقدس وما جاورهما من

البالد ما عدا عسقالن ,ثم قصد دمشق ,وحاصرها ,وخرب أعمالها ,ولكنه لم يتمكن من فتحها()2؛

فعاد إلى بيت المقدس حيث أخضعها نهائياً تحت سيطرته سنة 356هد3171/م ,ونادى أهلها
باألمان ,وجعلها قاعدة لالنطالق الستكمال سيطرته على بالد الشام(.)3

استمر أتسز يقصد دمشق كل سنة عند نضج محاصيلها فيأخذها لإلنفاق على جنده,
ولإلضرار باقتصاد دمشق ,ولم يتمكن واليها الفاطمي المعلى بن حيدرة من االستمرار في مواجهة

هجمات السالجقة؛ فهرب منها سنة 351ه3175/م ,فلما علم أتسز بذلك قام بمحاصرتها فسلمت

إليه باألمان ,ودخلها في ذي القعدة/يونيو من السنة نفسها ,وخطب للمقتدي بأمر اهلل العباسي(,)4

وأبطل من األذان (حي على خير العمل)( ,)5وقد أبدى الناس سرورهم في أرجاء الشام المختلفة
بقدوم السالجقة ,وزوال الفاطميين حيث كانوا يعتبرون الحكم الفاطمي حكماً ظالماً غاشماً(.)6

وهكذا يتبين أن تحركات السالجقة كانت تهدف إلى القضاء على النفوذ الفاطمي في بالد

الشام ,وعاضدهم على ذلك ُبغض أهالي الشام للفاطميين ولمذهبهم الشيعي.

وعلى ما يبدو فإن االنتصارات التي حققها أتسز على الفاطميين واستيالئه على فلسطين,

قد شجعته على التفكير في التوجه صوب مصر لفتحها وانتزاعها من يد الفاطميين؛ فتوجه على
()7

رأس جيشه نحو مصر سنة 353هد3177/م ,فخرج إليه أمير الجيوش بدر الجمالي

بجيش

) )1ويسمى أيضاً األقسيس وأطسز ,الذهبي :العبر ,ج ,2ص123؛ ذكره الفارقي في تاريخه باسم أحبش,
ص.332

) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص526؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص33؛ العبر ,ج ,2ص133؛ ابن تغري
بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص13؛ زيان ,حامد :الصراع السياسي والعسكري ,ص.32

) )3المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص131؛ ماجد ,عبد المنعم :بيت المقدس ,ص.351
) )4المقتدي بأمر اهلل :هو أبو القاسم عبد اهلل بن محمد بن القائم بأمر اهلل ,مات أبوه في حياة القائم ,وبويع له
بالخالفة بعد وفاة جده ,وله تسعة عشر سنة وثالثة شهور ,وتوفي سنة 116هد336/م .السيوطي :تاريخ الخلفاء,
ص.113_111

) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص531؛ الذهبي :العبر ,ج ,2ص121؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.5
) )6الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص12؛ الجنزوري ,علية :الحروب الصليبية ,ص.213
) )7بدر الجمالي :هو أمير الجيوش بدر ,أصله أرمني ,اشتراه جمال الدولة بن عمار ,وتربى عنده ,وتقدم بسببه,
استنابه المستنصر الفاطمي على مدينة صور ,وقيل عكا ,ولما ضعف المستنصر بمصر استنجد به لضبط

األمور ,فركب البحر ,ودخل القاهرة ,وضبط أمورها ,ووزر للمستنصر إلى أن توفي في ربيع األول سنة
317هد3133/م .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص.361-331
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بدر الجمالي أتسز ,ووضع السيف في عساكره قتالً ونهباً وأس اًر( ,)1فقُتل أكثر أصحابه,
كبير ,فهَزم ُ
وقُتل أخ له ,وقُطعت يد أخ آخر ,وعاد منهزماً إلى الشام في نفر قليل من عسكره ,فوصل إلى
الرملة ثم سار منها إلى دمشق(.)2

ويبدو أن ذلك االنتصار الذي حققه بدر الجمالي قد شجعه على إرسال حملة في السنة

التالية (371هد3171/م) السترداد دمشق ,وجعل قائدها ناصر الدولة الجيوشي( )3الذي ما لبث أن
وصل حلب ,وحاصرها مدة ,ثم رحل عنها دون السيطرة عليها(.)4

لم ييأس الفاطميون من إعادة السيطرة على مدينة دمشق ,فقد أرسل بدر الجمالي قائده

الجيوشي مرة أخرى سنة 373هد3173/م على رأس جيش كبير تمكن من السيطرة على جنوب

( )6

بالد الشام ,وحاصر دمشق طمعاً في دخولها( ,)5فاضطر أتسز إلى االستنجاد بتاج الدولة تتش
()7

بن ألب أرسالن الذي كان بحلب ,وكان أخوه السلطان ملكشاه

قد أقطعه بالد الشام وما يفتحه

من تلك النواحي سنة 371ه3171/م( ,)8فلما سمع ناصر الدولة الجيوشي بقرب تتش في عسكر

كبير لنجدة أتسز رحل عن دمشق راجعاً إلى مصر( ,)9وتقدم السلطان تتش السلجوقي إلى دمشق
ودخلها وأحسن إلى أهلها بعد أن أساء أتسز إليهم( ,)10وبذلك أحبط تتش محاولة الفاطميين في

ويعتقد بأن ذلك الفشل يرجع إلى قوة
السيطرة على دمشق ,واعادتها للحكم الفاطمي مرة أخرىُ ,
السالجقة السنيين ,وضعف الفاطميين وعدم استقرار أحوالهم ,عوضاً عن مساندة أهالي الشام
) )1ابن القالنسي :ذيل ,ص.333_313
) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص.563

( )3ذكر ابن القالنسي أن القائد اسمه نصر الدولة .ذيل ,ص .332بينما ذكر ابن تغري بردي أن اسمه نصير
الدولة .النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.325
) )4الذهبي :دول اإلسالم ,ج ,3ص.313
) )5ابن القالنسي :ذيل ,ص.332

) )6تاج الدولة تتش :هو أبو سعيد تتش بن ألب أرسالن بن داوود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوقي ,ولد
في رمضان سنة 361ه3155/م ,دخل دمشق بعد أن استنجد به أتسز بن أوق الخوارزمي ,واستولى على البالد
الشامية ,قُتل في صفر سنة 311ه3136/م .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,3ص.236
) (7ملكشاه :هو السلطان جالل الدولة أبو الفتح ملكشاه بن ألب أرسالن محمد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن
دقاق التركي السلجوقي ,تولى السلطة بعد وفاة أبيه 356هد3172/م ,وكان من أحسن الملوك سيرة ,ويلقب

بالسلطان العادل ,توفي سنة 316ه3132/م .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج213_211 ,6؛ ابن تغري بردي:
النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.311_312
) )8ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.7_5
) )9ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.7

) )10الذهبي :العبر ,ج ,2ص.123
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للسالجقة.
وفي سنة 376هد3112/م استغل شرف الدولة مسلم بن قريش( -)1صاحب حلب -خروج

تتش إلى أنطاكية وما جاورها لقتال الروم؛ فجمع جيشاً ,وراسل الخليفة بمصر يطلب منه اإلمدادات
ليحاصر دمشق ,فوعده الخليفة بتحقيق ذلك ,إال أنه لم ِ
يف بوعده ,وفي نفس الوقت قاتل عسكر

دمشق مسلم بن قريش أثناء حصاره للمدينة ,فهزموه ,واضطر إلى الرحيل عن دمشق( ,)2وكان
شرف الدولة قد سيطر على حلب سنة 372ه3111/م وضمنها للسلطان السلجوقي ملكشاه

أن أخضعت نهائياً للسالجقة سنة 371ه3116/م(.)4

()3

إلى

لم يحافظ الفاطميون على استمرار نفوذهم في بالد الشام ,ففي صفر سنة 375هد/

يوليو3111م سلم والي قلعة بعلبك من قبل المستنصر الفاطمي القلعة إلى تاج الدولة تتش(,)5
وبالرغم من ذلك إال أن الفاطميين حاولوا م ار اًر استعادة نفوذهم في بالد الشام ,ففي سنة

371هد3116/م قاد أمير الجيوش بدر الجمالي بنفسه جيشاً تمكن من حصار دمشق ,وضيق على
تاج الدولة تتش إال أنه لم يتمكن منها فعاد أدراجه إلى مصر(.)6

وفي سنة 312هد3113/م أرسل الوزير الفاطمي بدر الجمالي جيشاً من مصر بقيادة

ناصر الدولة الجيوشي ,فنزل على صور وحاصرها ,وكان بها بها القاضي عين الدولة بن أبي

عقيل الذي صمد في مواجهة الفاطميين الذين تسلموا المدينة بعد وفاته( ,)7حيث لم يكن بمقدور
أبنائه الصمود أمام حصار الفاطميين(.)8

وفي السنة نفسها زحف الفاطميون إلى مدينة صيدا ,وتمكنوا من فرض السيطرة عليها
()9

واخضاعها تحت حكمهم ,ثم استولوا على مدينتي عكا وجبيل

اللتان تقعان على الساحل ,وأخذوا

) )1مسلم بن قريش :هو أبو المكارم مسلم بن قريش الملقب شرف الدولة ,طمع في االستيالء على بغداد بعد وفاة
السلطان طغرل بك ,ثم رجع عن ذلك واستولى على ديار ربيعة ومضر ,وملك حلب ,وحاصر دمشق ,وكاد أن

يسيطر عليها .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,6ص.251_257
) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.31
) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص331؛ زيان ,حامد :الصراع السياسي والعسكري ,ص.33
) )4ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.3

) )5ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.336
) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص11؛ الذهبي :دول اإلسالم ,ج ,3ص.331
) )7ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.325

) )8ابن القالنسي :ذيل ,ص321؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص63؛
) )9ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص62_63؛ الذهبي :دول اإلسالم ,ج ,3ص.333
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()1

مدينة غزة

في نفس السنة( ,)2ثم نزلوا على بعلبك فاضطر صاحبها إلى إقامة الخطبة للمستنصر

الفاطمي( ,)3وعاد بعد ذلك الجيش الفاطمي إلى مصر بعد أن ولى أمير الجيوش على تلك البالد
األمراء والعمال رغبة في بقائها تحت الحكم الفاطمي( ,)4وقد سمح ترك الجيش الفاطمي تلك المدن

تحت حكام موالين لهم إلى عودة نفوذ السالجقة مرة أخرى إلى المناطق التي دخلت في طاعة
الفاطميين ,فاستعاد تتش حصن بعلبك سنة 311ه3131/دم( ,)5ثم نزل بجيشه على ِحمص,

ِ
وع ْرقَة( ,)6وأفامية( ,)7وسيطر عليهم ,وضرب حصا اًر على طرابلس ثم عاد عنها(.)8

وفي سنة 315هد3131/م أعلن والي صور منير الدولة الجيوشي عصيانه للفاطميين,

فسير أمير الجيوش جيشاً حاصر صور ,وتمكن من دخولها بعد أن ثار أهلها على منير الدولة
ونادوا بشعار المستنصر ,وهجم الجيش الفاطمي على المدينة وأعمل فيها النهب والسلب ,وقام

وحملوا إلى مصر ,وقُتلوا جميعاً ,وفُرض على أهل صور
بأسر منير الدولة ومن معه من أصحابهُ ,
غرامة مالية قدرها ستون ألف دينار(.)9
وفي سنة 331هد3137/م خطب حاكم حلب رضوان بن تتش السلجوقي  -بعد صراع مع
()10

أخيه دقاق -للمستعلي الفاطمي

ثم لألفضل ثم له ,بعد أن وصله رسول األفضل من مصر

) )1غزة :هي مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر (تقع إلى الجنوب الغربي من فلسطين وتقع على ساحل
البحر المتوسط) ,وفيها مات هاشم بن عبد مناف جد الرسول – صلى اهلل عليه وسلم ,-وبها قبره؛ ولذلك يقال لها

غزة هاشم .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.212
) )2المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,2ص.133

) )3ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.325
) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.62
) )5ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.321
)ِ )6ع ْرقَة :بلدة في شرقي طرابلس ,وهي آخر أعمال دمشق ,وتقع على سفح جبل ,وعلى جبلها قلعة لها .الحموي:
معجم البلدان ,ج ,3ص.313
) )7أفامية :مدينة حصينة من سواحل الشام ,وكورة من كور حمص ,ويسميها البعض فامية بال همزة .الحموي:
معجم البلدان ,ج ,2ص.227

) )8ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.71_72
) )9المصدر نفسه ,ج ,7ص15؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص .316رجحت علية الجنزوري أن ثورة
أهل صور على منير الدولة كانت خوفاً من أمير الجيوش .الحروب الصليبية ,ص ,213هامش.67

( ) 10المستعلي :هو أبو القاسم أحمد بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور بن
القائم بن عبيد اهلل المهدي ,ولد في المحرم 353ه/أغسطس3175م ,وبويع سنة 317ه3133/م ,وتوفي في صفر

336ه3312/م .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,3ص.311_371
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يدعوه إلى طاعة المستعلي واقامة الدعوة له( ,)1إال أنه عدل عن ذلك بعد مدة قصيرة عندما دخل

سقمان وياغي سيان  -صاحب أنطاكية -إلى حلب ,وانكارهم لما قام به من خطبة للفاطميين(.)2

وفي ربيع األول/مارس من السنة نفسها ,أعلن والي صور المعروف بالكتيلة خروجه عن

طاعة الفاطميين ,فأرسل أمير الجيوش األفضل جيشاً فتحها عنوة ,وقتل كثي اًر من أهلها ,ونهب

أموالها ,وأُسر الكتيلة ,وأُخذ إلى مصر حيث قُتل هناك(.)3

وفي شهر شعبان سنة 333هد /يوليو3131م تمكن الوزير الفاطمي األفضل بن بدر

الجمالي( )4من فرض سيطرته على بيت المقدس بعد أن انتزعها من حاكميها ايلغازي وسقمان ابني

أرتق( ,)5ومعهما جماعة من أقاربهما ورجالهما وعساكر من األتراك فراسلهما األفضل يلتمس منهما
تسليم المدينة إليه بغير حرب فلم يجيباه لذلك؛ فقاتل البلد ,ونصب عليها المنجنيقات( ,)6وهدم منها

جانباً( ,)7فاضطر األراتقة إلى تسليم المدينة للفاطميين بعد أن قاتل أهلها أكثر من أربعين يوماً,
وخرج سقمان إلى الرها ,وايلغازي إلى بغداد ,واستناب الفاطميون رجالً يعرف بافتخار الدولة(.)8

وهكذا ظل السالجقة والفاطميون في نزاع مستمر حتى باغتهم الصليبيون وهم منهكو
القوى ,وبالدهم في فوضى شاملة ,وجيوشهم قد سئمت الحرب ,وزهدت في القتال ,ما أدى إلى
زيادة عوامل التفكك واالنحالل السياسي في بالد الشام في القرن 6هد33/م ,مما سهل الزحف

الصليبي على البالد اإلسالمية(.)9

) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص337؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص216؛ الذهبي :العبر ,ج ,2ص.152
) )2ابن القالنسي :ذيل ,ص.311
) )3ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص331؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,11ص.36
) )4األفضل :هو أبو القاسم شاهنشاه الملقب بالملك األفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي ,تولى الو ازرة
للمستنصر الفاطمي بعد وفاة أبيه سنة 317ه3133/م ,وكان حسن التدبير ,فحل الرأي ,غلب على مصر في ظل

وجود الخلفاء الفاطميين إلى أن قُتل سنة 636هد3323/م .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص.363-331
) )5أرتق :هو أرتق بن أكسب جد الملوك األرتقية؛ وهو تركماني األصل ,سار إلى بالد الشام سنة 331ه/
3165م أو سنة 333هد3167/م ,وملك القدس لتاج الدولة تتش السلجوقي ,ولما توفي أرتق سنة 313هد3133/م
تولى ابناه نجم الدين إيلغازي وسقمان القدس بعده ,وبقيا بها حتى تم انتزاعها من قبل الفاطميين .ابن خلكان:

وفيات األعيان ,ج ,3ص.333

) )6المنجنيق :هو القذاف الذي ترمى بها الحجارة ,وهو لفظ أعجمي معرب ,أصله فارسي ,ويعني :ما أجودني.
ابن منظور :لسان العرب ,ص.3332
) )7ابن القالنسي :ذيل ,ص316؛ المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص.213

) )8ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص325؛ الحنبلي :األنس الجليل ,ج ,3ص.116
) )9الجنزوري ,علية :الحروب الصليبية.231_213 ,
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المبحث الرابع
ضعف الخلفاء الفاطميين وهيمنة الوزراء على الحكم
أوالً :الوزارة وأثرها في اضطراب أحوال مصر:
ِكلس

()1

ظهر منصب الو ازرة في الدولة الفاطمية في عهد العزيز الفاطمي ,وكان وزيره يعقوب بن

حيث أن المعز  -أول الخلفاء الفاطميين بمصر" -لم يوقع اسم الو ازرة على أحد في أيامه",

وبعد وفاة الوزير يعقوب بن كلس ,أطلق لفظ "وساطة" أو "سفارة" على من يلي هذا المنصب,

واستمر ذلك في عهدي العزيز والحاكم(.)2

لقد كان من يتولى رتبة "الوساطة" يسمى بد"الوسيط" ألنه كان يتوسط بين الخليفة وسائر

طبقات المجتمع( ,)3وكانت الوساطة تصحب بما يسمى "السفارة" لتدل على رتبة من يقوم بتنفيذ
()4
ويعتقد بأن استعمال الخليفة هذين اللفظين "الوساطة" و"السفارة"
رغبات الخليفة وتدبير أعماله ُ ,
يرجع إلى رغبته في تحقيق أغراض سياسية يهدف من ورائها اإلبقاء على سلطته واالستئثار بكل

سيطرته(.)5

عاد منصب الو ازرة إلى ساحة الفاطميين السياسية مرة أخري في عهد الظاهر عندما قام

بتعيين أحمد بن علي الجرجرائي وزي اًر له سنة 331هد3127/م(.)6

وفي سنة 332هد3161/م َعين المستنصر الفاطمي الحسن بن علي اليازوري وزي اًر له(,)7
ولقبه "بالناصر للدين ,غياث المسلمين ,الوزير األجل المكين ,سيد الرؤساء ,تاج األصفياء ,قاضي

القضاة وداعي الدعاة" كما ُنقش اسمه على السكة إلى جانب اسم المستنصر(.)8

وخالل و ازرة اليازوري تعرضت مصر لمجاعة وغالء في األسعار بسبب نقص مياه نهر
) )1ابن الصيرفي :اإلشارة ,ص33؛ القلقشندي :صبح األعشى ,ج ,1ص311؛ المقريزي :الخطط المقريزية ,ج,2
ص212؛ السيوطي :حسن المحاضرة  ,ج ,2ص.213
) )2المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص.212
) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص.13

) )4ابن الصيرفي :اإلشارة ,ص.63
) )5ماجد ,عبد المنعم :نظم الفاطميين,ج ,3ص.73
) )6ابن الصيرفي :اإلشارة ,ص.53

( )7ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص621؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص.232
) )8المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص232؛ السيوطي :حسن المحاضرة ,ج ,2ص.212
74

النيل ,وخلو المخازن السلطانية من الغالل الضرورية ,حيث اهتم اليازوري بتجارة الخشب

والصابون والحديد والرصاص والعسل دون الغالل( ,)1مبيناً بذلك إهمال السياسة الفاطمية التي

كانت تهتم بالجوانب المادية والمحاصيل التي تدر لهم أرباحاً دون االهتمام بالغالل التي يحتاجها

السكان.

()2
تعرضت مصر لمحنة اقتصادية أخرى سنة 337هد3166/م  ,وقد بذل اليازوري جهوداً

كبيرة لمواجهة غالء األسعار وقلة الغالل حتى وفرها في األسواق وقلت أسعارها(.)3

دخلت مصر في أزمة إدارية شديدة إثر عزل الوزير اليازوري ثم قتله سنة 361هد

3161/م( ,)4تولى خاللها تسعة عشر وزي اًر الو ازرة – تولى بعضهم الو ازرة أكثر من مرة ,-
واستمرت تلك األزمة حتى سنة 355هد3173/م(.)5

وقد أدى كثرة تغيير الوزراء الفاطميين ,وقصر مدتهم بالحكم في ذلك الوقت إلى عدم
قدرتهم على تدبير شئون الدولة ,كما وقع االختالف بين جند الدولة ,وأصبح زعماء الدولة هم قادة

الجيش( , )6وبالتالي تحول الحكم في مصر من أيدي الخلفاء والوزراء إلى قادة وزعماء الجيش؛
لتدخل مصر في فترة عدم استقرار سياسي ,واضطرابات وقالقل داخلية كبيرة رافقها حدوث أزمة
()7

اقتصادية كبيرة بين سنتي353_367هد3172_3156/م

سميت بالشدة العظمى أو الشدة

) )1المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص226_223؛ إغاثة األمة ,ص.33

) )2المقريزي :إغاثة األمة ,ص35؛ ابن حجر العسقالني :رفع اإلصر ,ص .312ذكر المقريزي في كتابيه اتعاظ
الحنفا ,ج ,2ص225؛ والخطط المقريزية ,ج ,2ص 31أن تلك المحنة كانت سنة 335هد3163/م .إال أنها يرجح
أن تكون في سنة 337هد3166/م ,وذلك ألن المقريزي نفسه ذكر في كتابه إغاثة األمة أن هذه المحنة وقعت بعد
 6سنوات من و ازرة اليازوري ,واليازوري تولى الو ازرة سنة 332ه3161/م كما ُذكر آنفاً ,كما ذكر أن سنة

337هد3166/م شهدت قصر النيل وارتفاع في األسعار .اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص .231كما أن ابن األثير ذكر أن
مكة تعرضت لغالء شديد بسبب عدم حمل الطعام من مصر في سنة 337هد3166/م .الكامل :ج ,5ص.661

) )3المقريزي :اتعاظ الحنفا :ج ,2ص225؛ إغاثة األمة ,ص.37
) )4ابن الصيرفي :اإلشارة ,ص13؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص.252
) )5السيوطي :حسن المحاضرة ,ج ,2ص213_212؛ للمزيد ,ينظر :ابن الصيرفي :اإلشارة ,ص311_12؛ ابن
حجر العسقالني :رفع اإلصر ,ص315_316؛ الصاوي ,أحمد :مجاعات مصر الفاطمية ,ج ,2ص.13_17

) )6المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص252؛ مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص.31
) )7ابن عبد الظاهر :الروضة البهية ,ص13؛ المقريزي :إغاثة األمة ,ص .33اختلف المؤرخون في تحديد سنة
بداية هذه الشدة ,واتفقوا على أنها استمرت مدة سبع سنوات ,فذكر ابن األثير أنها كانت سنة 3171/352م,

الكامل ,ج ,5ص .521بينما أورد ابن أيبك أنها كانت سنة 331هد3165/م .الدرة المضية ص .153أما السيوطي
فقد ذكر أنها كانت سنة 351هد3151/م .حسن المحاضرة ج ,2ص .217وابن إياس ذكر أنها كانت سنة=
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المستنصرية( - )1نسبة إلى المستنصر الفاطمي ,-تمثلت في وقوع غالء شديد في األسعار تبعه

وباء ,شبهه المؤرخون بالسنوات العجاف في عصر سيدنا يوسف -عليه السالم" ,)2(-فقد تعطلت

األرض من الزراعة وشمل الخوف ...وبيع رغيف الخبز بخمسة عشر دينا اًر ,وأُكلت الكالب
والقطط حتى قلت الكالب ,فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير ,وتزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم

بعضاً ...ثم آل األمر إلى أن باع المستنصر كل ما في قصره من ذخائر وثياب وأثاث وسالح
وغيره ,وصار يجلس على حصير ,وتعطلت دواوينه ,وذهب َوقاره ,وكانت نساء القصور تخرجن
ناشرات شعورهن تصحن :الجوع! الجوع! تردن المسير إلى العراق.)3("...
أدت حالة الفوضى واالضطرابات التي كانت تسود البالد وقت المجاعات؛ بسبب ضعف

السلطة المركزية  -متمثلة في الخليفة -إلى تسيب حالة األمن بالبالد ,وكثي اًر ما يكون وراء
اضطراب حالة األمن طوائف الجند والعربان الذين استعانوا بقواتهم المسلحة للحصول على

المكاسب المادية( ,)4عوضاً عن أن قوات الجيش تتكون من عناصر متباينة األصل ومختلفة

الجنس(.)5

وظهر ذلك جلياً عندما قام الصراع بين العبيد واألتراك ,ويرجع ذلك الصراع إلى قيام أحد

األتراك بتجريد سيفاً على أحد العبيد سنة 363هد3152/م أثناء إحدى نزهات المستنصر؛ فاجتمع
العبيد على التركي وقتلوه ,وحنق األتراك لقتله ,وتب أر الخليفة من ذلك الفعل فاجتمعت األتراك

()6

بزعامة ناصر الدولة بن حمدان لمحاربة العبيد فوقعت بينهما معركة شديدة بناحية كوم شريك

قُتل فيها كثير من العبيد وانهزم باقيهم()7؛ ف ُشق ذلك على أم المستنصر ألنها السبب في كثرة العبيد
السود بمصر ,وذلك ألنها كانت جارية سوداء فأحبت االستكثار من بني جنسها ,واشترتهم من كل
=363هد3163/م ,بدائع الزهور ج ,3ق ,3ص235؛ وعلى ما يبدو فإن سبب هذا االختالف هو توالي المجاعات
ونقص مياه نهر النيل خالل تلك المدة.

) )1ابن حماد :أخبار ملوك بني عبيد ,ص.21
) )2القرماني :أخبار الدول ,ج ,2ص.231
) )3المقريزي :إغاثة األمة21_33 ,؛ للمزيد ,ينظر :ابن اياس :بدائع الزهور ,ج ,3ق ,3ص.233_235
) )4الصاوي ,أحمد :مجاعات مصر الفاطمية ,ص.313

( )5السيد عبد العزيز سالم ,سحر :تاريخ مصر في العصرين األيوبي والمملوكي ,ص.16
) )6كوم شريك :منطقة تقع بالقرب من اإلسكندرية ,تنسب إلى الصحابي الجليل شريك بن عبد يغوث بن حرز
الغطيفي الذي كان أحد قواد عمرو بن العاص -رضي اهلل عنه -عندما فتح مصر ,واعتصم بهذا الكوم أثناء قتاله
الروم .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص .336الكوم :هو تراب مجتمع من الحجارة والرمل .ابن منظور :لسان
العرب ,ص.1363

) )7المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص255_256؛ مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص.33
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مكان حتى ازداد عددهم عن خمسين ألف عبد أسود ,وأمدتهم باألموال والسالح س اًر( ,)1وأمرتهم
بالفتك بزعماء األتراك ,واستمر القتال بين الفريقين ثالثة أيام انتهت بخروج العبيد من القاهرة ثم من

اإلسكندرية( ,)2وفروا إلى الصعيد إلى أن سار إليهم األتراك وقضوا عليهم(.)3

يتضح مما سبق أن أم المستنصر قد تحكمت في الدولة نيابة عن ابنها الخليفة الذي لم
يكن له أي دور في الصراع بين طوائف الجند ,وأن الصراع كان بين طائفة العبيد بتوجيه من أم

المستنصر ,واألتراك بزعامة ناصر الدولة بن حمدان.

استغل ناصر الدولة وجنده صراعهم مع العبيد وأخذوا شيئاً كثي اًر من مال المستنصر(,)4

واستهانوا به ,واستخفوا بقدره ,وصار مقررهم في كل شهر أربعمائة ألف دينار ,وأخرج ما كان في
القصر من ذخائر وتحف وباعها بأبخس األثمان إليفائهم بالمال(.)5

حاول المستنصر وضع حد الستبداد ناصر الدولة فحشد قواته من المغاربة ,وبعض

األتراك بقيادة رجل يقال له إلدكز( ,)6فاشتبك مع ناصر الدولة وهزمه ,ففر ناصر الدولة إلى

اإلسكندرية ثم استقر بالبحيرة( ,)7وقام بنهب الوجه البحري ,ثم تمكن من حصار القاهرة  -في ظل
الشدة المستنصرية ,-وقطع خطبة المستنصر من اإلسكندرية ودمياط وجميع الوجه البحري ,وأقامها
للقائم بأمر اهلل العباسي(.)8

هكذا ضعف أمر المستنصر بمصر ,فاضطر إلى مصالحة ابن حمدان على مال يحمل

إليه ,وتالشى ذكر الخليفة ,وتصرف ابن حمدان في أمر الخالفة( ,)9ثم خضعت مصر إللدكز

الذي دبر مؤامرة لقتل ابن حمدان بعلم الخليفة المستنصر(.)10
) )1المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,3ص.325
) )2الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص.33_31
) )3مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص.33
) )4ابن القالنسي :ذيل ,ص.36
) )5المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,3ص.321

( )6إلدكز :هو شيخ األتراك والمقدم عليهم ,ويلقب بأسد الدولة , ,تزوج ابنة ناصر الدولة بن حمدان ,ولم يمنع ذلك
من أن يدبر كل منهما المكائد لآلخر .المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص.273

) )7البحيرة :هي كورة معروفة من نواحي اإلسكندرية بمصر ,تشتمل على قرى كثيرة ,ودخل واسع .الحموي :معجم
البلدان ,ج ,3ص.163
) )8ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص13؛ المستنصر :السجالت المستنصرية ,ص.316
) )9مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص.33

) )10ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص13؛ ماجد ,عبد المنعم :الخالفة الفاطمية ,ص.262
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ثانياً :ازدياد سلطة الوزراء في الدولة الفاطمية:
لقد تأثرت السياسة الخارجية للدولة الفاطمية بالشدة المستنصرية والصراعات الداخلية,

فتقلصت ممتلكاتها في الحجاز الذي أقيمت فيه الدعوة العباسية( ,)1وبالد الشام الذي سيطر عليه
السالجقة السنيون كما ذكر آنفاً ,ولما وجد المستنصر أال جدوى في إرجاع سلطته والقضاء على
االضطرابات في البالد ,استعان بأحد والته المخلصين في بالد الشام وهو بدر الجمالي الذي

استأذن من المستنصر بإحضار جنده معه لقهر من تغلب على مصر( ,)2واشترط عليه القبض

على إلدكز لدخول القاهرة فقبض المستنصر عليه ,ودخل الجمالي على المستنصر في جمادى
ٍ
حينئذ أمر
األولى سنة 355هد /يناير 3173م( ,)3فخلع المستنصر عليه ,ورد النظر إليه ,وبطل
الو ازرة

()4

التي تحولت من و ازرة تنفيذ إلى و ازرة تفويض ,بمعنى أن الخليفة فوض إلى الوزير جميع

سلطاته المدنية والحربية والتشريعية ,فأصبح الوزير بذلك هو الرئيس الفعلي للدولة ,وبذلك دخلت

الدولة الفاطمية في العصر الفاطمي الثاني وهو العصر الذي سيطر فيه الوزراء على الحكم في

الدولة ( ,)5ولعلنا نستدل على ذلك من األلقاب التي حازها الجمالي من المستنصر وهي" :السيد
األجل أمير الجيوش" و "كافل قضاة المسلمين" و "داعي دعاة المؤمنين" (.)6

وبتفويض المستنصر أصبح بدر الجمالي هو الذي يولي القاضي والداعي ,فيكون كل
منهما نائباً عنه ,وكان فيما تضمنه تقليده الو ازرة" :وقد قلدك أمير المؤمنين جوامع تدبيره ,وناط بك

النظر في كل ما وراء سريره ,فباشر ما قلدك أمير المؤمنين من ذلك مدب اًر للبالد"(.)7

الوزرة صار وزير السيف من عهده إلى آخر الدولة هو سلطان مصر,
بتولي بدر الجمالي ا

وصاحب الحل والعقد ,واليه الحكم في الكافة من األمراء واألخبار والقضاة والكتاب وسائر الرعية,
وهو الذي يولي أرباب المناصب الديوانية والدينية( ,)8وأصبح لبدر الجمالي -ومن جاء بعده من

الوزراء -مقر خاص يحكم منه يسمى بد"دار الو ازرة الكبرى"( ,)9وتسمى بالدار األفضلية نسبة إلى
) )1ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص16؛ اليافعي :مرآة الجنان ,ج ,1ص.56
) )2ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.12
) )3المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,2ص.135
) )4ابن الصيرفي :اإلشارة ,ص.36

) )5سيد ,أيمن :األفضل بن بدر الجمالي ,ص.76_73
) )6ابن أيبك :الدرة المضية ,ص133؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.12
) )7المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,2ص.137

) )8المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص.211
) )9مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص.36
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األفضل بن بدر الجمالي الذي تولى الو ازرة فيما بعد( ,)1وأصبح بدر هو الذي يرتب الدواوين ويعين

()2
بدر المستنصر باهلل القصر" ,ولم يبق له أمر وال نهي إال الركوب
األمراء على الواليات  ,كما ألزم ُ
في العيدين (.")3

شرع أمير الجيوش بدر الجمالي في تدبير األمور ,وقضى على أمراء الدولة وزعمائها
بالرغم من أنهم بالغوا في إكرامه وضيافته ,حيث دعاهم إلى دعوة صنعها لهم ,فلم يتخلف عنه

منهم أحد ,فأوكل كل واحد من جماعته أمي اًر من األمراء ,فقضوا عليهم( ,)4ثم قام أمير الجيوش
بدر بالقضاء على العناصر المعادية للخليفة الفاطمي ,فذهب إلى البحيرة وقضى على العرب الذين

ثاروا بها ,ثم ذهب إلى اإلسكندرية ,ثم إلى الصعيد فقضى على أعداء الفاطميين( ,)5كما تصدى

أمير الجيوش للسالجقة الذين حاولوا انتزاع مصر من الفاطميين سنة 353هد3175/م ,بل وحاول

استرداد دمشق منهم أكثر من مرة إال أنه فشل في ذلك ,وقد ُذكر ذلك سابقاً.
وفي سنة 377هد3113/م ثار األوحد بن أمير الجيوش بدر على أبيه ,واعتصم
باإلسكندرية ,وصار في جميع كثير من العرب؛ فسار إليه أبيه فأخذ اإلسكندرية منه ,وقام بقتله,
وقتل كثي اًر من الناس ,وفرض على أهلها غرامة مالية كبيرة( ,)6واستمر أمير الجيوش متحكماً في
أمور الدولة حتى وفاته في جمادى األولى سنة 317هد /مايو3133م ,بعد أن أوصى البنه

األفضل شاهنشاه من بعده بالو ازرة(.)7

تولى األفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي و ازرة المستنصر بعد وفاة أبيه ,ولُقب بالسيد

األفضل ,وكان قد مهد لذلك بتشكيله فرقة من الجند سميت باألفضلية  -نسبة إليه ,)8(-وبذلك
أصبح منصب الو ازرة وامرة الجيوش ,واإلشراف على القضاء والدعوة بيد األفضل شاهنشاه الذي
سار على نهج أبيه في الحكم(.)9

) )1المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص.223
) )2ابن الصيرفي :اإلشارة ,ص.35_36
) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص.13
) )4المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص132؛ ابن حجر العسقالني :رفع اإلصر ,ص.32
) )5ابن الصيرفي :اإلشارة ,ص35؛ المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,2ص.131_137

) )6ابن الجوزي :المنتظم ,ج ,35ص232_233؛ المقريزي :المقفى الكبير ,ج,2ص133؛ ابن تغري بردي:
النجوم الزاهرة ,ج ,6ص333؛ ابن حجر العسقالني :رفع اإلصر ,ص.31
) )7ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص.361

) )8ابن الصيرفي :اإلشارة ,ص31_37؛ ماجد ,عبد المنعم :الخالفة الفاطمية ,ص.253
) )9سيد ,أيمن :األفضل بن بدر الجمالي ,ص.76
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توفي المستنصر الفاطمي في ذي الحجة 317هد /ديسمبر3133م( ,)1ولما بلغ األفضل

شاهنشاه موت المستنصر ,أجلس أحمد  -االبن األصغر للمستنصر -في القصر ,ولقبه
بالمستعلي باهلل ,واستدعى إخوته نزار واسماعيل وعبد اهلل ليبايعوه

()2

بالرغم من أن المستنصر ولى

عهده البنه األكبر نزار ,وشرع في أخذ البيعة له أثناء مرضه ,غير أن الوزير األفضل أخذ يماطل

()3
ويرجع المؤرخون ذلك إلى كره األفضل لنزار,
الخليفة حتى توفي ,فخلع نزار وبايع المستعلي ُ ,
وذلك ألن نزار خرج يوماً يتجول في القصر ,فوجد األفضل قد دخل من أحد أبوابه فقال له نزار:

إنزل يا أرمني يا نجس ,فحقد األفضل عليه(.)4

وعلى أية حال فإن األفضل كان يرغب في أن تستمر سلطاته المطلقة الذي تمتع بها

أواخر عهد المستنصر الفاطمي ,وقد سنحت له الفرصة أثناء مرض المستنصر فقام بعزل نزار
وتعيين االبن األصغر للمستنصر خليفة.

رفض أبناء المستنصر (نزار واسماعيل وعبد اهلل) مبايعة أخيهم أحمد لصغر سنه؛ فطلب
منهم األفضل شاهنشاه أن يقبلوا األرض للمستعلي ويبايعوه ,فامتنعوا وادعى كل منهم أن أباه وعده

بالخالفة (.)5

اضطر إسماعيل وعبد اهلل  -ابنا المستنصر -أن يبايعا أخيهما األصغر -المستعلي باهلل
()6

أحمد -بعد أن بايعه أعيان الدولة ورؤساؤها ,بينما هرب نزار إلى اإلسكندرية

وثار على أخيه

المستعلي والوزير األفضل ,وأعلن اإلمامة باإلسكندرية ,وعاونه على ذلك القائد ابن مصال اللكي

أحد أمراء األفضل -وناصر الدولة أفتكين التركي  -أحد مماليك أمير الجيوش بدر الجمالي,-بعد أن وعده نزار بالو ازرة ,فطمع أفتكين في ذلك وبايع ن از اًر ,وبايعه أيضاً جميع أهل اإلسكندرية
()7

ولُقب بالمصطفى لدين اهلل

وقام نزار بلعن األفضل على رؤوس المنابر ,وسانده في ذلك قاضي
()8

اإلسكندرية جالل الدولة علي بن أحمد بن عمار

.

) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص36؛ الروحي :بلغة الظرفاء ,ص367؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.13
) )2المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,3ص.556
) )3ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص331؛ حسن ,حسن :تاريخ اإلسالم ,ج ,3ص.373
) )4المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص.333
) )5المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,3ص.556
) )6ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص16؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.333
) )7ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص36؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.333

) )8الروحي :بلغة الظرفاء361 ,؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص333؛ سالم ,السيد عبد العزيز :تاريخ
اإلسكندرية ,ص.333
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خرج األفضل من القاهرة في آخر المحرم 311هد /أوائل فبراير3136م بعساكره ,وسار إلى

وهزم األفضل وعاد إلى القاهرة ,وتمكن نزار ومن معه من
اإلسكندرية ,فبرز إليه نزار وأفتكينُ ,
االستيالء على الوجه البحري(. )1
أصر األفضل على قمع حركة نزار التي أصبحت تشكل خط اًر على خالفة المستعلي وعلى

و ازرة األفضل ونفوذه ,فجهز جيشاً لمحاربة نزار ,واستمال زعماء العرب باألموال ,وانضم إليه كثير

من عرب البحيرة ,فزحف إلى اإلسكندرية وحاصرها حصا اًر شديداً ,فهرب ابن مصال ومن معه إلى

المغرب ,فَفَت ذلك في عضد نزار وأفتكين اللذان كاتبا األفضل يطلبان األمان ,فأمنهما ثم قبض
عليهما ,وقتلهما بعد أن أخذهما للقاهرة (.)2
وبفضل ذلك االنتصار استمرت قبضة األفضل على خالفة المستعلي "الذي ليس له أمر

وينقش اسمه على السكة ,وسائر األمور مرجعها إلى
وال نهي ,وانما ُيخطب له على المنابر ُ
األفضل"(.)3

) )1المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص.336

) )2ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص331 ,332؛ سالم ,السيد عبد العزيز :تاريخ اإلسكندرية ,ص.331
) )3المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,3ص.555
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الفصل الثاني
موقف الفاطميين من الحملة الصليبية األولى
المبحث األول :التحالف الفاطمي الصليبي مطلع الحملة الصليبية األولى
المبحث الثاني :االحتالل الصليبي لبيت المقدس وأثره على العالقات الفاطمية الصليبية
المبحث الثالث :التوسع الصليبي في بالد الشام وموقف الفاطميين منه
المبحث الرابع :المحاوالت الفاطمية السترداد بيت المقدس

22

المبحث األول
التحالف الفاطمي الصليبي مطلع الحملة الصليبية األولى
أوالً :إعالن الحروب الصليبية على الشرق اإلسالمي:
ظهرت فكرة الحروب الصليبية()1على الشرق اإلسالمي ألول مرة في مشروع البابا

جريجوري السابع (371_356ه3116_3171/م) سنة 357هد3173/م ,عندما طلب من ملوك

وأمراء أوروبا مساعدة اإلمبراطور البيزنطي ميخائيل السابع الذي استنجد بالبابوية طالباً منها إرسال

( )2

نجدات سريعة؛ إلنقاذ اإلمبراطورية البيزنطية ,وأراضيها في آسيا الصغرى من هجمات السالجقة
المسلمين الذين تمكنوا من تحقيق النصر على البيزنطيين في معركة مانزكرت

3173/م(.)4

()3

سنة 351هد

وعلى ما يبدو فإن أمراء وملوك أوروبا كانوا غير مستعدين ألي حرب خارج القارة في ظل

الصراعات الداخلية بين األمراء اإلقطاعيين ,عوضاً عن النزاع على عرش البابوية بين رجال الدين

النصارى( ,)5كما أنهم لم يفضلوا أن يزجوا بجندهم في حرب مجهولة المصير ,لذلك عكفوا على
دراسة الشرق اإلسالمي واإلطالع على أحواله قبل خوض أي حرب ضد المسلمين ,واستغالل أي

قوى يمكن أن تساعدهم في مشروعهم الصليبي في الشرق اإلسالمي واالستفادة قدر المستطاع,

وفي ذلك الشأن ذكر المؤرخ الجنوي المعاصر للحرب الصليبية األولى كفارو أن عدداً من زعماء
الحملة الصليبية األولى برئاسة جودفري بويون زاروا اإلسكندرية سنة 376هد3111/م ,وقد رحب

الفاطميون بهم ,ثم ركبوا البحر برفقة مجموعة من عساكر الفاطميين ,ونزلوا في يافا ,ثم خرجوا
) ) 1أطلق المؤرخون الالتين أسماء عديدة على الحروب الصليبية منها :الحج ,الحملة العسكرية ,الحرب المقدسة,
حرب االستيطان ,وحركة الهجرة الكبيرة .براور ,يوشع :االستيطان الصليبي ,ص .31وسميت بالحروب الصليبية
وسميت بشارة الخالص .الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص311؛
ألنها اتخذت من الصليب شعا اًر لهاُ ,
الزين ,أحمد :تاريخ صيدا ,ص.65

) )2الصوري :الحروب الصليبية ,ج ,3ص16_11؛ عاشور ,سعيد :أوروبا في العصور الوسطى ,ج ,3ص313؛
الحركة الصليبية ,ج ,3ص323؛ زابوروف ,ميخائيل :الصليبيون في الشرق ,ص.13

( )3مانزكرت :هي إحدى المعارك الفاصلة التي جرت بين السالجقة بقيادة ألب أرسالن ,وبين البيزنطيين بقيادة
اإلمبراطور رومانوس الذي أُسر في هذه المعركة ,وتمكن بعدها السالجقة المسلمين من إخضاع آسيا الصغرى
تحت سيطرتهم .الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص16_11؛ للمزيد ,ينظر :ابن العماد ,شذرات الذهب,
ج ,6ص.252

) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,5ص.523
) )5الشارتري ,فوشيه : ,تاريخ الحملة ,ص.13
23

منها إلى بيت المقدس ,وقد استغرقت رحلتهم تلك مدة سنتين(.)1
وقد رجح نبهان أن الوفد الصليبي قصد برحلته تلك القيام بمهمة تجسسية الغرض منها

معرفة أحوال القوى اإلسالمية في بالد الشام ,إذ من المستبعد جداً أن يهجر جودفري وغيره من
زعماء الصليبيين أمالكهم في الغرب األوروبي لفترة طويلة بغرض زيارة بيت المقدس( ,)2وما يدعم

ذلك الرأي أن رئيس الوفد الذي جاء سنة 376هد3111/م هو نفسه الذي تولى زعامة أحد الجيوش

الصليبية المتجهة نحو بيت المقدس ,وهو أول أمير لبيت المقدس من الصليبيين ,كما أن ذهاب
الوفد قد جاء بعد دعوة البابا جريجوري السابع لمساعدة البيزنطيين في محاربة المسلمين ,ال سيما

وأن البابا جريجوري قد جمع جيشاً يتكون من  610111مقاتل لتحقيق ذلك الهدف(.)3

لقد كانت الحروب الصليبية نتاجاً للعديد من العوامل الدينية والسياسية واالقتصادية

واالجتماعية التي سادت غرب أوروبا في العصور الوسطى ,إذ أن البابا أوربان الثاني كان يرغب

في إظهار البابوية في صورة الهيئة المتزعمة للعالم الغربي المسيحي ,والعمل على بسط سيطرته

على الكنيسة الشرقية( )4مستغالً استغاثة اإلمبراطور الكسيوس كومنين(3331_3113م)( )5بالبابوية
لمساعدته في التصدي لنفوذ السالجقة المتزايد في آسيا الصغرى ,ولتأكيد موقفه أرسل اإلمبراطور

الكسيوس بعثة من القسطنطينية لحضور المجمع الديني في مدينة بياكن از شمالي ايطاليا في مارس

سنة 311ه3136/م(.)6

كما أن غالبية الصليبيين الذين استجابوا لنداء البابوية ,وخرجوا قاصدين الشرق اإلسالمي,

أرادوا أن يتخلصوا من األوضاع االجتماعية السيئة التي كانوا يعيشونها ,وقد عبر البابا أوربان
الثاني عن ذلك بنفسه فقال" :ال يكاد أحد يجرؤ على السفر في الطرقات مؤمالً السالمة خوفاً من

الخطف على يد قطاع الطرق في النهار أو اللصوص في الليل"(.)7

) )1الكناني :العالقات بين جنوة والفاطميين ,ص16؛ نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.311
( )2نبهان :عسقالن ,ص.313
) )3زابوروف ,ميخائيل :الصليبيون في الشرق ,ص.12
) )4عاشور ,سعيد :أوروبا في العصور الوسطى,ج ,3ص.313

) )5الكسيوس كومينين :كان يشغل وظيفة كبير الحجاب (مدبر شئون القصر اإلمبراطوري) ,وكانت هذه الوظيفة
تلي مباشرة اإلمبراطور ,وقد تولى الكسيوس حكم اإلمبراطورية البيزنطية بعد أن خلع سيده نقفور الثالث
(373_373ه 3113_3171/م) .الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.366
) )6الشارتري :تاريخ الحملة ,ص ,17هامش 33؛ عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص313؛ سميث,
جوناثان :ما الحروب الصليبية ,ص.27_25

) )7الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.16
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لقد تجسدت الفكرة النهائية للحروب الصليبية في مؤتمر كليرمونت الشهير الذي عقد في

فرنسا في ذي القعدة 311ه /نوفمبر3136م ,حيث دعا البابا أوربان إلى مد يد العون إلى
المسيحيين في الشرق( ,)1وتحرير -حسب زعمه -األماكن المقدسة في فلسطين من أيدي

المسلمين ,ولم يكتف أوربان بما قاله في كليرمونت ,بل أخذ يجوب مدن أوروبا داعياً للحروب
الصليبية على الشرق ,وأخذ يشجع رجال الدين النصارى واألمراء على ذلك( ,)2وعالوة على ذلك

فقد أرسل مبعوثيه إلى مدينة جنوة االيطالية يطلب مشاركتهم في المشروع الصليبي الكبير في

الشرق اإلسالمي ,ولم يلبث الجنوية أن استجابوا لدعوة البابا رغبة منهم في تحقيق مصالحهم
االقتصادية ,وأبدوا استعدادهم لإلسهام بالحركة الصليبية دون االكتفاء بتسخير سفنهم لخدمة

الصليبيين بل بإمدادهم بالمقاتلين األكفاء(.)3

أثارت دعوة البابا أوربان الثاني موجة كبيرة من الحماسة في مدن فرنسا وغيرها من المدن

األوروبية( ,)4فتشكلت حركة شعبية ضخمة تزعمها بطرس الناسك

()5

الذي لم يلبث أن توجه نحو

الشرق في  23جمادى الثانية 313ه 21/ابريل 3135م بمن معه من الصليبيين الغير مدربين,
وقد سبقه المغامر الفرنسي والتر المفلس في 33جمادى أولى 1/مارس من السنة نفسها مع عدد

قليل من الفرسان( ,)6وكان تحرك الناسك ومن سبقه بمثابة عصيان ألوامر البابا الذي حدد 22

شعبان 313ه 36/أغسطس 3135م موعداً لبدء الحملة الصليبية نحو الشرق(.)7

وصل بطرس الناسك القسطنطينية يوم  5شعبان 313ه 11/يوليو 3135م ( ,)8وقد خشي

اإلمبراطور الكسيوس من قيام الصليبيين بأعمال الفوضى والسلب والنهب في أراضي اإلمبراطورية

لعلمه بميلهم إلى الفوضى ,وحبهم لعدم االستقرار( ,)9السيما بعد قيامهم بالتخريب في المناطق التي

) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص15؛ سميث ,جوناثان :ما الحروب الصليبية ,ص.21-27
) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.316 ,311

) )3الكناني ,مصطفى :العالقات بين جنوة والفاطميين ,ص.333
) )4توديبود :تاريخ الرحلة ,ص.53
) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص .331بطرس الناسك :هو أحد القسيسين النصارى ,اسمه بطرس
ولقبه الناسك ,ينتمي إلى أسقفية أمنين بفرنسا ,وكان يقوم بزيارة األماكن المقدسة والكنائس من أجل العبادة

والصالة .الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.31
) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.332
) )7المصدر نفسه ,ج ,3ص336؛ موسى ,تيسير :نظرة عربية على غزوات اإلفرنج ,ص.52
) )8مجهول :يوميات ,ص73؛ توديبود ,تاريخ الرحلة ,ص.52
) )9أنا كومنينا :االلكسياد ,ص.31
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مروا بها قبل وصولهم إلى القسطنطينية( ,)1وبالرغم من ذلك فإن اإلمبراطور رحب بهم فور
وصولهم إلى أراضي اإلمبراطورية ,وأثنى على هدفهم ,وزودهم بالسفن الالزمة لنقلهم تجاه

الشرق( ,)2لكن ذلك كان رغبة في التخلص منهم ألنهم أساءوا ودمروا داخل أراضي اإلمبراطورية,
وهدموا القصور ,وأشعلوا فيها النيران( ,)3وذلك ال يعني أن اإلمبراطور كان عازفاً عن تقديم خدمات
لهم أثناء عبورهم بأراضيه ,بل كان يرغب في مساعدتهم بغية العمل على استعادة األراضي التي

كانت تابعة لإلمبراطورية البيزنطية قبل فتح المسلمين لها.
نصح اإلمبراطور البيزنطي الكسيوس كومينين القوات الصليبية باالنتظار والتجمع بالقرب

من أحد المراكز الحصينة غرب مضيق البوسفور؛ حتى تأتيهم اإلمدادات والجيوش النظامية من

الغرب( ,)4إال أنهم لم يأخذوا بنصائحه واستمروا يعتدون على المزارع والقرى والكنائس القريبة دون
أن يدروا باقترابهم من مدينة نيقية( )5مركز السلطان السلجوقي قلج أرسالن بن قتلمش(.)6

حشد السالجقة جيشهم بقيادة قلج أرسالن ,وواجهوا الصليبيين بالقرب من مدينة نيقية,
وكان عدد الصليبيين خمسة وعشرين ألفاً بينهم خمسمائة فارس ,ولم يستطع الصليبيون الصمود

أمام هجوم السالجقة المدربين ,فأعملوا فيهم ذبحاً وتقتيالً ,ولم ينج من الصليبيين سوى ثالثة

آالف(.)7

وقد ذكرت بعض المصادر الصليبية أن اإلمبراطور البيزنطي قد ُس َّر بهزيمة الصليبيين من
السالجقة ,وأصدر تعليماته بعبور الصليبيين الناجين البوسفور بعد تجريدهم من أسلحتهم( ,)8ويعتقد

بأن ذلك السرور كان نابعاً من قيام الصليبيين بأعمال التخريب والتدمير في أراضي اإلمبراطورية

أثناء توجههم نحو الشرق(.)9

) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.336
) )2المصدر نفسه ,ج ,3ص.323

) )3توديبود :تاريخ الرحلة ,ص.52
) )4مجهول :يوميات ,ص73؛ عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.313
( )5نيقية :مدينة من أعمال القسطنطينية ,تتميز بموقع رائع حيث تشرف عليها الجبال التي تحيط بها من شتى
النواحي ,ولها عشرة حصون ,وتتميز بأبراجها شاهقة االرتفاع ,وتبعد عن البحر مسافة ثمانية أميال ,ولها بحيرة
عذبة .ابن خرداذبة :المسالك والممالك ,ص315؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.211
) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.325 -326
) )7المصدر نفسه ,ص.323

) )8مجهول :يوميات ,ص13؛ توديبود :تاريخ الرحلة ,ص.53
) )9الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.336
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وبذلك أخفقت الحملة الشعبية التي قادها بطرس الناسك ,وعادت أدراجها قبل وصولها إلى

بالد الشام ,ويرجع س بب ذلك اإلخفاق إلى عدم تنظيم الحملة منذ انطالقها ,ثم إساءة جنود الحملة
للمناطق التي يدخلونها ,إضافة إلى قوة السالجقة األتراك الذين تصدوا لتلك الحملة.
وفي  22شعبان 313ه 36 /أغسطس 3135م بدأت حملة األمراء (الفرسان) الصليبية
()2

تجاه الشرق اإلسالمي( ,)1ولم يكن من بين هؤالء الزعماء ملوك ,فقد كان فيليب األول
()3

فرنسا ,ووليم الثاني ملك إنجلترا ,وهنري الرابع

ملك

ملك ألمانيا مطرودين من رحمة الكنيسة حين كان

يدعو أوربان الثاني إلى الحرب الصليبية ,لكن كثي اًر من األشراف انضموا إلى صفوف المقاتلين,

وكانوا كلهم تقريباً من الفرنسيين أو الفرنجة ,وبذلك كانت الحملة الصليبية األولى في األغلب األعم
مغامرة فرنسية ,ولذلك سماها المسلمون بالحروب الفرنجية(.)4

تألفت الحملة الصليبية األولى من أربعة جيوش رئيسية؛ الجيش األول كان بقيادة األمير

كبير من الزعماء وأصحاب المكانة السامية( ,)5وقد وصل جودفري إلى
جودفري بويون ,وضم عدداً اً
()6

القسطنطينية في ذي الحجة 313ه /ديسمبر3135م

وسط مخاوف من اإلمبراطور الكسيوس,

وخشيته من قيام الصليبيين بالفوضى داخل أراضي اإلمبراطورية( ,)7وبالفعل لم تسلم أراضي

اإلمبراطورية من االشتباكات التي اتخذت طابعاً عسكرياً بين جيوش اإلمبراطورية ,وبين الصليبيين
بقيادة جودفري ,ونتيجة ذلك اضطر جودفري إلى الخروج من معسكره بالقسطنطينية ,ثم عاد إليه

بعد أن عقد صلحاً مع اإلمبراطور(.)8

()9

وتولى قيادة الجيش الصليبي الثاني القائد ريموند ,وكان معه األسقف أدهيمار

المندوب

) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.336
) )2فيليب األول (362ه_613ه3151/م_3311م) :ملك فرنسا ,وكان قد اصطدم مع الكنيسة بسبب عالقته
غير الشرعية مع بيرترادا مونتفرات ,حكم عليه بالحرمان في مجمع كليرمونت ذي القعدة 311ه /نوفمبر3136م.
الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,هامش  ,2ص.17

) )3هنري الرابع (315ه_333ه3136/م_3315م) :ملك ألمانيا ,وعدو البابوية التي تأخذ باإلصالحات الكلونية,
كان قد توج امبراطو اًر للدولة الرومانية سنة 377ه3113/م .الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,هامش ,3ص.17
) )4عمران ,محمود :الحروب الصليبية ,ص.21_27

) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.336
) )6المصدر نفسه ,ج ,3ص.366
) )7أنا كومنينا :االلكسياد ,ص.31
) )8مجهول :يوميات ,ص.11_12

) )9أدهيمار :هو أدهيمار أوف مونتيل ,المنتمي لعائلة فيال نتينوا ,أصبح أسقف البوي بمساعدة البابا جريجوري
السابع ,وكانت األبرشية تابعة للبابا مباشرة ,وعليه فقد كانت مرك اًز للنفوذ البابوي واإلصالح الكلوني في تلك=
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البابوي ,ووصال إلى القسطنطينية في شهر جمادى األولى سنة 331ه /ابريل 3137م( ,)1وفي

الشهر ذاته وصل الجيش الصليبي الثالث الذي كان بقيادة بوهيموند ,وضم معه عدد كبير من

اإليطاليين ,أما الجيش الرابع فقد كان بقيادة روبرت كونت نورمانديا( ,)2وهو ابن وليم الفاتح ملك
إنجلترا ,وكان معه حشد من النبالء(.)3

ثانياً :بداية الحرب الصليبية األولى وموقف الفاطميين منها:
بعد أن اجتمع بالقسطنطينية في ربيع 331ه3137/م ما يزيد عن  5110111شخص
()5

من بينهم  3110111فارس صليبي

( )4

نصح اإلمبراطور البيزنطي قادة الحملة الصليبية بأن يسعوا

للوصول إلى نوع من االتفاق مع الفاطميين في مصر؛ إذ أن الفاطميين كانوا من أشد الناس

خصومة للسالجقة ,وال يقبلون مطلقاً مصالحتهم ,بينما اشتهروا بالتسامح مع رعاياهم المسيحيين,
وكانوا دائماً مستعدين للتفاهم مع الدول المسيحية(.)6

لم يكن الفاطميون قد أخفوا سرورهم حين قدم إليهم موفدو اإلمبراطور الكسيوس في جمادى
األولى 331ه /ابريل3137م يخبرونهم بوصول حشود الفرسان الصليبيين إلى القسطنطينية وبداية
هجومهم على آسيا الصغرى ,وقد نقل األفضل  -وزير المستعلي الفاطمي -إلى اإلمبراطور تمنياته

بالنجاح ,وطلب أن يكون  -بوصفه صديقاً -على علم بأخبار تقدم الحملة(.)7

طلب اإلمبراطور البيزنطي الكسيوس من زعماء الحملة الصليبية األولى أن يقسموا له
=النواحي ,وقد حضر البابا أوربان الثاني إلى البوي في  31شعبان 311ه 36 /أغسطس 3136م ,واستشار
أدهيمار بشأن خطته لمجلس مجمع كليرمونت وللحملة الصليبية ,وقد اختاره البابا أوربان الثاني مندوباً عنه للحملة
الصليبية بالشرق .الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,هامش  ,33ص.11

) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص312؛ باركر ,آرنست :الحروب الصليبية ,ص.27_25

) )2روبرت النورماندى :هو روبرت دوق نورمانديا ,وهو االبن األكبر لوليم الفاتح ,ولد تقريباً سنة 335ه3163/م,
وكان أخوه األصغر ويلي أم روفوس مل ًكا النجلترا ,ولقد كانت مشاركته في الحروب الصليبية مخرجاً له من
مصاعبه التي كانت قائمة مع عائلته .األغا ,حسام :األوضاع االجتماعية ,ص ,17هامش.7

) )3الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.33

( )4رجح آرنست باركر أن عدد المقاتلين الصليبيين كان  3610111فقط .الحروب الصليبية ,ص .27إال أننا
نعتمد على ما جاء في المصادر الصليبية باعتبارها معاصرة لألحداث.
) )5الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص35؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.332
) )6رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,3ص131؛ الكناني ,مصطفى :العالقات بين جنوة والفاطميين,
ص325؛ الشيخ عيد ,يوسف :أثر الحركات الباطنية ,ص.313

) )7معلوف ,أمين :الحروب الصليبية كما رآها العرب ,ص.53
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بالوالء والتبعية؛ فأقسم جميع الزعماء الصليبيين  -باستثناء بعض القادة مثل ريموند الصنجيلي

وتنكرد( ,-)1وتعهد الصليبيون لإلمبراطور بأنهم سوف يردون للدولة البيزنطية جميع األراضي التي
يسيطروا عليها من المسلمين( ,)2وتكفل اإلمبراطور مقابل ذلك بأن يقوم بتقديم المساعدات الوفيرة

لهم ,وامدادهم بالسفن الالزمة لنقلهم إلى آسيا الصغرى( ,)3وأن يشارك هو بدوره في الحرب
الصليبية ضد المسلمين ,كما تعهد اإلمبراطور بتزويدهم بفرق من جيشه في حال تعذر مسير

اإلمبراطور نفسه معهم(.)4

عبرت قوات الصليبيين إلى الجانب اآلسيوي ترافقها وحدات من الجيش البيزنطي( ,)5وتلك

الخطوة تبين أن اإلمبراطور البيزنطي كان يهدف من وراء ذلك استعادة أقاليم البيزنطيين في آسيا

الصغرى مباشرة من الصليبيين في حال سيطرتهم عليها تنفيذاً لالتفاقية ,وعلى ما يبدو فإن

اإلمبراطور كان يخشى من أن يتنصل الصليبيون من االتفاقية التي وقعها معهم ,وأن ال يعيدوا
أقاليم اإلمبراطورية البيزنطية في آسيا الصغرى في حال سيطرتهم عليها من السالجقة.

وصل الصليبيون إلى مدينة نيقية في شهر جمادى اآلخرة 331ه /يونيو3137م وفرضوا

الحصار عليها ,وكان عليها قلج أرسالن بن سليمان بن قتلمش( ,)6والذي ُبهت هو ومن معه من
المسلمين بوصول القوات الصليبية الكبيرة البالغ عددها  5110111صليبي ,في الوقت الذي كان
فيه ميراث الشك والعداوة بين حكام المنطقة المسلمين طوال قرن كامل من الحروب والمنازعات قد

جعل المسلمين عاجزين عن مواجهة الصليبيين(.)7

لقد واجه الصليبيون مقاومة شديدة من سالجقة نيقية والمدافعين عنها ,وساعد السالجقة في

) )1تنكرد :ينتمي ألسرة شهيرة؛ فوالده الماركيز آدوبونز ,ووالدته هي إما ابنه روبرت جويكارد ,وقد حقق تنكرد
مجداً عسكرياً حيث فاق أقاربه في الشجاعة واستخدام السالح ,وكان قد قدم مع الحملة التي قادها بوهيموند
النورماندي ,وعمل مع األمير جودفرى ,ثم أصبح أمي اًر .األغا ,حسام :األوضاع االجتماعية ,ص ,15هامش.1

) )2الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.36

Smith, Jonathan Riley: The crusades A history, p33.
) )3ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص321؛ العيني :عقد الجمان ,ص6؛ يوسف ,جوزيف :الدولة البيزنطية,
ص.235

) )4عاشور ,فايد :جهاد المسلمين ,ص.313
) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص333؛ مولر :القالع زمن الحروب الصليبية ,ص.33
) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.321

Smith, Jonathan Riley: The crusades A history, p34_35.

) )7يوسف ,جوزيف :اإلسالم والصليبية ,ص232؛ وهبة ,مصطفى :موجز الحروب الصليبية ,ص.26
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مهمتهم الدفاعية أسوار نيقية المنيعة( ,)1كما أن قلج أرسالن عاد على عجل إلنقاذ مدينته -حيث

كان خارجها -واشتبك مع الصليبيين ,وكادت الدائرة تدور عليهم لوال مجيء قوات جديدة لتدعيم
القوات الصليبية التي تهاجم السالجقة( ,)2وقد أبدت المصادر الصليبية إعجابها من مدى قوة
وشراسة السالجقة في المعارك الحربية ,وتفوقهم في الفنون الحربية الحديثة مقارنة بالصليبيين(.)3

عندما أيقن سكان نيقية من تعذر حصولهم على المساعدة من زمالئهم المسلمين

المجاورين لهم خارجها ,أرسلوا إلى اإلمبراطور البيزنطي الكسيوس بمبعوث يخبره بأنهم على
استعداد ألن يسلموا إليه المدينة شريطة أن يسمح لهم بالرحيل عن المدينة في أمان بصحبة

زوجاتهم وأطفالهم وكل ما يملكون ,وسمح الكسيوس برحيل سكان المدينة آمنين مطمئنين وأمر

بإرسالهم إلى القسطنطينية ,وقد فرح اإلمبراطور بامتالكه المدينة لدرجة أنه أمر بتوزيع كثير من

الصدقات على الفقراء( ,)4وقد تم استيالء الصليبيين والقوات البيزنطية المرافقة لها على مدينة نيقية

في 7رجب 331ه 21/يونيو3137م( ,)5ويمكن اعتبار احتالل الصليبيين لمدينة نيقية الحصينة
خطوة مهمة أمام الحملة الصليبية حيث يمكن عن طريقها تعبيد الطريق نحو الشرق اإلسالمي(.)6

لم يتمكن حاكم مصر– المستعلي باهلل الفاطمي -من إخفاء فرحته البالغة فور سماعه بنبأ
سقوط نيقية من يد قلج أرسالن بيد الصليبيين وبهزيمة جيشه فيها ,وأُثلج صدره بانتصار الصليبيين

على السالجقة السنيين ,واعتبر ذلك مكسباً له ولدولته(.)7

()8

أما قلج أرسالن فقد تراجع ,وبدأ في تجميع جيشه في منطقة دوريليوم

بعد أن عقد هدنة

مع المناوئين لحكمه ,وكان قادة الصليبيين قد اتفقوا على تقسيم جيشهم إلى قسمين ,على أن يسبق
القسم األول القسم اآلخر بمسيرة يوم ,وذلك لحل مشكلة تأمين الغذاء لتلك األعداد الضخمة ,وسار

القسم األول بقيادة بوهيموند النورماني الذي التقى بجيش قلج أرسالن في دوريليوم ,وكادت أن
) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.37_35
) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص213؛ موسى ,تيسير :نظرة عربية على غزوات اإلفرنج ,ص.53
) )3الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.31
) )4توديبود :تاريخ الرحلة ,ص.333

) )5الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص37؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص .223ذكر روجر أوف
ويندوفر أن ذلك كان في 1رجب 331ه 23/يونيو3137م .ورود التاريخ ,ج ,3ص.17_15
))6

Smith, Jonathan Riley: The crusades A history, p35.

( )7الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.113

( )8دوريليوم :مدينة تقع بآسيا الصغرى ,كانت تعتبر مجمع العساكر للعرب وللروم على ٍ
حد سواء .ابن خرداذبة:
المسالك والممالك ,ص.331
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تحسم المعركة لصالح السالجقة لوال وصول القسم الثاني من الجيش الصليبي ,حيث تراجع قلج

أرسالن إثر ذلك(.)1

واصل الصليبيون زحفهم على مدن السالجقة في آسيا الصغرى ,وقد واجهوا أثناء سيرهم

كثي اًر من المتاعب بسبب صعوبة األرض ,وقلة الزاد ,وندرة الماء ,وارتفاع درجة ح اررة الصيف,
حتى هلكت معظم خيولهم ودوابهم ,ولم يجدوا ما يحمل متاعهم وأثقالهم ,واستمروا يقاسون األمرين
في زحفهم إلى أن وصلوا في مطلع رمضان 331ه /منتصف أغسطس 3137م سهول نيقية

الغنية بكلئها وشجرها( ,)2حيث استراحوا بها عدة أيام ثم انقسموا إلى قسمين؛ حيث انشق تنكرد
ومعه بلدوين  -شقيق جودفري بويون -واتجهوا في مطلع شوال 331ه /منتصف سبتمبر3137م,
صوب قيليقية في الركن الجنوبي الشرقي آلسيا الصغرى ,في حين اتخذ بقية الصليبيون  -وعلى

رأسهم المندوب البابوي وجودفري نفسه وبوهيموند -طريقاً شمالياً شرقياً صوب قيصرية التي استولوا

عليها في 37شوال 331ه 27/سبتمبر3137م( ,)3ثم تمكنوا بقواتهم العسكرية من إخضاع مدن
()4

أخرى لصالحهم ,من بينها مدينة مرعش
أيام(.)5

التي سيطروا عليها ,وأقاموا معسك اًر لهم بها لمدة 1

وفي الوقت ذاته استطاع القسم الثاني من الجيش الصليبي  -والذي يتزعمه بلدوين
()6

وتنكرد -من فرض سيطرتهم على مدينة طرسوس

بمساعدة من سكانها النصارى( ,)7ثم تمكنوا
()8

من إخضاع عدة مدن ,عنوة تارة وبالحيلة تارة أخرى ,ومن أهمها مدينة تل باشر
األرمن الذين كانوا يسكنون فيها للصليبيين(.)9

التي سلمها

) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص56؛ موسى ,تيسير :نظرة عربية على غزوات اإلفرنج ,ص.53
) (2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.213
( )3المصدر نفسه ,ج ,3ص212_213؛ عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.357

( ) 4مرعش :مدينة في الثغور ,تقع بين الشام وبالد الروم ,لها سوران وخندق ,وفي وسطها حصن عليه سور يعرف
بالمرواني نسبة إلى الخليفة مروان بن محمد آخر خلفاء المسلمين في عهد بني أمية .الحموي :معجم البلدان ,ج,6
ص.317
) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.266 ,213

( ) 6طرسوس :مدينة بثغور الشام ,تقع بين أنطاكية وحلب وبالد الروم ,تم بناؤها في عهد الخليفة العباسي هارون
الرشيد -رحمه اهلل .-الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.21
) (7الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص213؛ زابوروف ,ميخائيل :الصليبيون في الشرق ,ص.11
( )8تل باشر :قلعة حصينة ,وكورة واسعة ,تقع شمالي حلب ,أغلب سكانها أرمن نصارى ,ولها ربض وأسواق,
وهي عامرة آهلة .الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.31

) )9الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.62
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ويبدو أن بلدوين كان يطمح في تحقيق مشروع خاص به بإنشاء إمارة صليبية يتولى

حكمها بنفسه ,وظل محتفظاً لنفسه بسرية المشروع ,معتمداً على قدراته الذاتية مع من يسانده في
تحقيق ذلك المشروع ,وقد ظهر ذلك التوجه جلياً عقب انفصاله عن الجيش الرئيسي للصليبيين.
وفي تلك األثناء كانت مدينة الرها

()1

تحت حكم زعيم أرمني اسمه ثوروس ,حيث تمكن من

الوصول إلى حكمها سنة 311ه3136/م مستغالً صراع السالجقة الداخلي ,ومتجنباً الدخول في
صراع معهم ,كما أنه اعترف بالتبعية لإلمبراطور البيزنطي خشية امتداد النفوذ السلجوقي لها,

ولذلك كان ثوروس ينظر بعين الرضا إلى وصول الصليبيين إلى الشرق(.)2

وفد على بلدوين مبعوثون من الرها  -بعلم حاكمها -يلتمسون منه تقديم العون لهم ,فرحب

بلدوين بذلك بغية تحقيق هدفه في إقامة إمارة له في الشرق()3؛ فتقدم صوب الرها متجنباً الكمائن

التي أعدها السالجقة لهم( ,)4ودخلها بقواته بمساعدة النصارى األرمن الذين كانوا يتخوفون من

استعادة السالجقة للرها ,وقد عبر ابن األثير عن ذلك بقوله" :أن الفرنج كانوا قد ملكوا مدينة الرها
بمكاتبة من أهلها ألن أكثرها أرمن ,وليس بها من المسلمين إال القليل"(.)5

رحب حاكم الرها وأهلها النصارى بالصليبيين ,وأصبح بلدوين بمثابة االبن والوريث الشرعي

لحاكم الرها بعد أن تبناه لتقدم سنه ,وعدم وجود أبناء يرثونه ,إال أن بلدوين دبر تمرداً ضد

الشخص الذى أحسن إليه ,واستولى على المدينة ,وأقام بها أول مقاطعة صليبية في الشرق ,محققاً

لرغباته الشخصية في االستقالل عن أمراء الحملة الصليبية في إمارة خاصة به(.)6

واصل األرمن النصارى دورهم في مساعدة الصليبيين في االستيالء على عدد من المدن

اإلسالمية ,واستمروا بتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه من مواد وأقوات ,حيث أن تلك المساعدات

كان لها دور في تهيئة األجواء لمواصلة العدوان المسلح والتوغل الصليبي في الشرق اإلسالمي(,)7

وقد ظهر ذلك جلياً عندما قدم األرمن المساعدة للجيش الصليبي الرئيسي في المهام العسكرية
( )1الرها :مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام .الحموي :معجم البلدان ,ج ,1ص .315اسم الرها باللغة الرومية
أوديسا (أذاسا) .الصوري :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.261
) )2الصوري :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.263_261
) )3المصدر نفسه ,ج ,3ص.263

) )4الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.62
) )5ابن األثير :الكامل في التاريخ ,ج ,7ص.366
) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص253_251؛ براور ,يوشع :عالم الصليبيين ,ص.33

Smith, Jonathan Riley: The crusades A history, p36.

) )7يوسف ,جوزيف :العرب واالروم والالتين ,ص.216
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ومحاربة المسلمين السالجقة داخل قلعة أرتاح

()1

وانزال الهزيمة بهم(.)2

ويبدو أن هزائم السالجقة من القوات الصليبية الكبيرة العدد ,جعلتهم يفقدون مدنهم

وحصونهم وقالعهم في آسيا الصغرى ,وبذلك أصبحت الفرصة مواتية للصليبيين للتوجه نحو بالد

الشام الذي أصبح الطريق إليه مفتوحاً أمامهم.

ثالثاً :التحالف الفاطمي الصليبي وأثره على مدن بالد الشام:
في الوقت الذي كان فيه بلدوين يوطد سلطاته في إمارة الرها توجه الجيش الصليبي

الرئيسي نحو مدينة أنطاكية الواقعة شمال بالد الشام( ,)3وما أن ترامت أنباء الغزو الصليبي لسكان

بالد الشام حتى اضطربت البالد ,ألن كثرة عدد الصليبيين وزحفهم جعل األهالي يشعرون أنهم أمام
خطر رهيب ,حتى قال ابن القالنسي عن ذلك أن الصليبيين وصلوا "في عالم ال يحصى عدده

كثرة ,وتتابعت األنباء بذلك ,فقلق الناس لسماعها ,وانزعجوا الشتهارها"(.)4

كانت أنطاكية تحت حكم األمير ياغي سيان الذي حكمها للسلطان ملكشاه السلجوقي سنة

373ه3115/م( ,)5وقد ضعف ياغي سيان عن مواجهة الصليبيين بسبب دخوله في صراع البيت

السلجوقي  -الذي كان بين ابني تتش فخر الملوك رضوان  -ملك حلب -وشمس الملوك دقاق -
ملك دمشق ,-حيث كان يرغب رضوان في انتزاع دمشق من دقاق وطرده منها ,وأيده على ذلك

ياغي سيان الذي لم يلبث أن ترك رضوان وانضم إلى أخيه دقاق وهاجماه في حلب ,ثم عاد ياغي

سيان إلى أنطاكية في المحرم 313هد /يناير 3135م(.)6

يتضح مما سبق أن السالجقة في أنطاكية لم يكونوا مهيئين ومستعدين لمواجهة الحشد
الصليبي الكبير الذي كان يؤازره اإلمبراطور البيزنطي ,ويساعده النصارى األرمن في آسيا

الصغرى ,ويؤيدهم في ذلك الفاطميين في مصر.

اتخذ ياغي سيان التدابير الالزمة لحماية أنطاكية من الصليبيين فحشد قواته داخل القلعة
( )1أرتاح :حصن منيع من أعمال حلب .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص .331تعرف أرتاح باسم سالسيس,
وتمثل إحدى المدن األسقفية التابعة لكرسي بطركية أنطاكية .الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.255

) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.255
) )3توديبود :تاريخ الرحلة ,ص316
) )4ذيل ,ص.313

( )5العظيمي :تاريخ حلب ,ص163؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.223
) )6ابن القالنسي :ذيل ,ص312_313؛ عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.313_311
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وشرع في توفير المؤن الالزمة ,وقام بتحصين المدينة ,وأخرج النصارى منها؛ حيث خشي من

انضمامهم إلى جانب الصليبيين(.)1

وصل الصليبيون إلى أسوار مدينة أنطاكية في  22ذو القعدة 331ه 23/أكتوبر

 ,)2(3137وعند وصولهم اختلف الزعماء الصليبيون حول فرض الحصار على أنطاكية ,فرأى
بعضهم ضرورة تأخير حصار المدينة حتى مطلع الربيع؛ نظ اًر لقرب الشتاء ,والنتظار تنفيذ

اإلمبراطور البيزنطي عزمه على إرسال فرقة بيزنطية كبيرة من قواته القادمة من أوروبا ,وفريق آخر
رأى ضرورة سرعة فرض الحصار على المدينة لمباغتة أهلها وعدم إعطائهم فرصة اللتقاط

األنفاس(.)3

نزل الصليبيون على الرأي الثاني وقام بوهيموند بفرض الحصار على أنطاكية من جهتها

الشمالية ,ثم تبعه عدد من األمراء إلكمال الحصار الصليبي على المدينة من جهاتها األخرى,

وكان من بين أولئك األمراء روبرت أمير فالندر( ,)4وروبرت أمير نورمانديا ,وهيج أمير فرمندوا(,)5

وستيفن (إيتن) أمير بلوا( ,)6وريموند الذي كان معه المندوب البابوي أدهيمار ,ومعهم فرسان
بروفانس ,وجودفري بويون الذي حاصر أنطاكية من جهتها الشمالية الغربية(.)7

اشتركت المدن االيطالية في حصار أنطاكية ,حيث اتصل عدد من زعماء تلك المدن

بالجيش القائم على الحصار ,وانضم أكبر عدد منهم إلى الصليبيين ,واقتسموا معهم متاعب
) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص321؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص1؛ العيني :عقد الجمان ,ص7؛
للمزيد ,ينظر :الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.66_63
) )2توديبود :تاريخ الرحلة ,ص .316ذكر مجهول أن حصار مدينة أنطاكية بدأ في  23ذو القعدة  21 /أكتوبر.
يوميات ,ص .311بينما ذكر المؤرخ ريمونداجيل أنه كان في  21ذو القعدة  22 /أكتوبر .تاريخ الفرنجة,
ص.321

) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.213_211
) )4روبرت كونت فالندر :خلف روبرت األول الفريزى على حكم فالندر سنة 333ه3137/م ,وكان األخير قد
حج إلى القدس تكفي اًر عن آثامه ,وكان قد زار الكسيوس في رحلة عودته ,ووعده بإرسال الجنود لمساعدته ضد

األتراك ,وأتم وعده سنة 311ه3131/م ,وكان البنه روبرت الثاني اهتمام تقليدي في الصراع ضد المسلمين,

واسترداد األرض المقدسة -حسب زعمه .-األغا ,حسام :األوضاع االجتماعية ,ص ,17هامش.1

صاحب الحملة الصليبية األولى ,ثم عاد إلى موطنه بعد
) )5هيج أمير فرمندوا :هو شقيق ملك فرنسا فيليب األول,
َ
أن احتل الصليبيون مدينة أنطاكية .الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.231
) ) 6ستيفن (إيتن) أمير بلوا :هو أحد قادة الحملة الصليبية األولى ,لكنه لم يستمر مدع الجديش الصدليبي إذ عداد إلدى
موطنه أثناء حصار الصليبيين ألنطاكية .الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.231

) )7الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.211
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الحصار وقسوته( ,)1كما هاجموا ميناء الالذقية

()2

للتجار ,ونهبوا المدينة ثم عادوا(.)3

بقطعهم البحرية ,وأخذوا منه جميع ما كان

أما ياغي سيان فقد استنجد بجيرانه المسلمين ,حيث "سير ولده إلى دمشق إلى الملك

دقاق ,والى جناح الدولة بحمص ,والى سائر البالد واألطراف باالستصراخ واالستنجاد ,والبعث

على الخفوف إلى الجهاد ,وقصد تحصين أنطاكية"( ,)4وقد استجاب الستغاثته تلك الملك دقاق

وطغتكين أتابك( ,)5وغيرهم من األمراء ,وأعدوا جيشاً نزل قرب شيزر في محاولة إلنقاذ أنطاكية,

وفك الحصار عنها ,وعندما علموا بخروج قوة من الصليبيين بالقرب من حلب خرجوا لمالقاتهم,
فدارت معركة بين الطرفين عند البارة

()6

()7

بتاريخ  21محرم 333ه 13/ديسمبر3137م

انتصر

فيه المسلمون( ,)8ويرجع خروج القوات الصليبية وافتراقها عن القوات المحاصرة ألنطاكية إلى

اضطرارهم للبحث  -حتى في األماكن النائية البعيدة -عن الطعام ,حيث أنهم "لم يجدوا خب اًز
يبتاعونه ,وبدأ الكثيرون يخططون لالنسحاب من الحصار والفرار إما عن طريق البر أو البحر"()9؛

) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص135؛ هايد ,ف :تاريخ التجارة ,ص.337

( )2الالذقية :هي مدينة في ساحل بالد الشام ,تعد من عمال حمص ,ثم أصبحت تتبع مدينة حلب ,وهي في
األصل مدينة رومية قديمة فيها أبنية قديمة مكينة ,ولها مرفأ جيد محكم وقلعتان متصلتان على تل مضرف على
الربض ,والبحر في غربها .الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص.5_6
) )3ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.217

) )4ابن القالنسي :ذيل ,ص313؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.217
) )5طغتكدين :هدو األميدر أبدو منصدور طغتكدين ,كدان مدن رجدال تداج الدولدة تدتش ,وزوجده بدأم ابنده دقداق ,وكدان مدع
تدداج الدولددة لمددا توجدده إلددى الددري لمنازلددة ابددن أخيدده بركيدداروق ,فلمددا قتددل تددتش عدداد طغتكددين إلددى دمشددق ,وكددان شددهماً

شددجاعاً شددديداً علددى المفسدددين ,تددوفي سددنة 622ه3321/م ,ودفددن بدمشددق .ابددن األثيددر :الكامددل ,ج ,7ص171؛

نبهان ,عادل :عسقالن ,ص ,373هامش .3أتابدك :لقدب يتكدون مدن لفظدين ,أتدا بمعندى أب ,وبدك بمعندى أميدر ,أي
األمير الوالد الذي يعتبر مسئوالً عن تربية ابن األمير ,وتعليمه أصول اإلدارة والحكم ,وقد درج أمدراء السدالجقة علدى

تزويج األتابك من إحدى مطلقاتهم ,أو قيام األتابك نفسه بالزواج من والدة األميدر الصدغير عقدب وفداة والدده ,ويتدزوج
األميددر بدددوره مددن ابنددة األتابددك ,وأضددحى لألتابددك مددن السددلطان والنفددوذ مددا جعلدده أكثددر مددن قائددد عسددكري .الحريددري:
اإلعالم والتبيين ,هامش ,1ص53؛ الغامدي ,علي :بالد الشام قبل الغزو الصليبي ,ص.231 _213

) )6ابن العديم :زبدة الحلب ,ص .211_217البارة :بليدة وكورة من نواحي حلب ,وبها حصن وهي ذات بساتين,
وتسمى زاوية البارة .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص .121قدر ابن العديم أن الجيش الصليبي في تلك المعركة
بلغ  110111مقاتل .زبدة الحلب ,ص.217
( )7باركر ,آرنست :الحروب الصليبية ,ص.13
) )8ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.217

) )9الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.66
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بسبب طول الحصار الذي استمر أكثر من سبعة شهور( 22ذو القعدة 331ه_  23جمادى

الثانية 333ه 23/أكتوبر 3137م_ 1يونيو 3131م)(.)1

وبذلك يتضح أن السالجقة لم يقفوا مكتوفي األيدي عن مواجهة الصليبيين منذ اللحظة

األولى لدخولهم األراضي اإلسالمية في آسيا الصغرى ,مرو اًر باحتاللهم للمدن اإلسالمية ,وحتى
بدء الهجوم الصليبي على بالد الشام ,كما يتبين أن السالجقة عملوا على االتحاد مع إخوانهم في

بالد الشام ,ما يدلل على جديتهم في مواجهة العدوان الصليبي.

َو َجد الصليبيون ضالتهم في الفاطميين الذين دخلوا بجدية في مشروع التحالف مع تلك
القوات الصليبية التي اجتاحت آسيا الصغرى وشمال الشام ضد خصومهم من أهل السنة سواء

كانت الخالفة العباسية في بغداد أم األتراك السالجقة في الشام( ,)2حيث كان حاكم مصر-

المستعلي باهلل الفاطمي -ينظر بعين الريبة إلى كل توسع من جانب السالجقة" ,وأثلج صدره ما

علمه من قيام الصليبيين بحصار أنطاكية ,وعد كل خسارة تصيب األتراك مكسباً له ,ورأى أن

المصائب التي تلم بهم تعمل على استقرار أمنه وأمن رعاياه ,وخاف أن تؤدي أهوال طول الحصار
إلى قتل رجالنا (الصليبيين)" (.)3

ويبدو أن الفاطميين كانوا يعلقون آماالً كبيرة على مهاجمة الصليبيين للقوات السلجوقية,

فإذا استطاع الصليبيون زحزحة السالجقة عن مركزهم ,وأضعفوا من شأنهم ,فإن ذلك ُيمكن

الفاطميين من إرجاع األراضي التي أخذها منهم السالجقة منذ زمن ليس بالبعيد.

ِ
المحاصرين ألنطاكية ,وهنا تذكر الصليبيون
بادر الفاطميون بإرسال سفارة للصليبيين

نصائح الكسيوس السابقة ,فقاموا على الفور بتنظيم فرسانهم ,وتحاملوا على أنفسهم كي يظهروا
بالمظهر الالئق أمام السفراء الفاطميين ,ورحبوا أيما ترحيب بأولئك السفراء ,وأكرموا وفادتهم لعدة

أسابيع( ,)4وعقدوا معهم عدة اجتماعات ليتيحوا لهم الفرصة إلبالغ رسالتهم(.)5

بذل الفاطميون جهوداً كبيرة في كسب ود القادة الصليبيين راجين وقوفهم إلى جانبهم ضد
) )1مجهول :يوميات ,ص311؛ الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص56؛ ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص321؛

ذكر توديبود أن حصار أنطاكية استمر أكثر من  1شهور .تاريخ الرحلة ,ص .251بينما ذكر المؤرخون المسلمون
أن حصارها استمر تسعة شهور .ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص321؛ العيني :عقد الجمان ,ص.7

) )2عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.337
) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.116_113

) )4ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص316؛ الكناني ,مصطفي :العالقات بين جنوة والفاطميين ,ص.327
) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.116
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السالجقة ,ولما طلب الفاطميون المساعدة من الصليبيين "كانوا حريصين عليها كل الحرص,
جادين كل الجد في طلبها"( ,)1كما ذكر أعضاء السفارة الفاطمية لزعماء الصليبيين األعمال الطيبة

التي يقوم بها األفضل لنصارى مصر(.)2

لقد اتفق الفاطميون مع جودفري خالل تلك السفارة أن يقدموا له المساعدة بالجند والذخيرة
ضد السالجقة الذين كانوا آنذاك يسيطرون على أغلب بالد الشام ,وذلك مقابل أن يستمر
الصليبيون بحصارهم ألنطاكية حتى انتزاعها من أيدي السالجقة ,كما اتفقوا على اقتسام بالد الشام

بحيث يكون شمالها للصليبيين وجنوبها للفاطميين ,مع العلم بأن مثل ذلك التقسيم كان موجوداً من

قبل أن يدخل السالجقة الشام ,حيث كان الجزء الشمالي منه تابعاً للدولة البيزنطية ,والجزء الجنوبي
تابعاً لمصر(.)3

ومما ال شك فيه أن الدولة الفاطمية كانت على علم بأهداف الصليبيين وخطط سيرهم حتى

قبل وصولهم إلى أراضي الدولة البيزنطية ,فلقد بلغ الصليبيون أهدافهم وأمير جيوش الدولة
الفاطمية خامل متردد حائر فرماه بعض المؤرخين بالخيانة ,والبعض اآلخر قال بأنه كان يعمل
على معاونة الصليبيين وفي تيسير فتوحاتهم ,والدليل على علم الفاطميين بقدوم الحملة الصليبية

إلى بالد المسلمين ما ذكرته المصادر اإلسالمية بأن الفاطميين هم الذين استدعوا الصليبيين إلى

بالد الشام القتسامه بينهما عقب دخول السالجقة لبالد الشام وانتزاعه من الحكام الفاطميين ,وقيام
السالجقة كذلك بمهاجمة مصر ,ويعبر المؤرخون المسلمون عن ذلك بالقول بأن الفاطميين "لما أروا

قوة الدولة ال سلجوقية ,وتمكنها واستيالئها على بالد الشام إلى غزة ,ولم يبق بينهم وبين مصر والية
أخرى تمنعهم ...خافوا وأرسلوا إلى الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه ,ويكونوا بينهم

وبين المسلمين (السالجقة)"!!( ,)4وكل ذلك يدحض آراء بعض الذين رجحوا بأن األفضل الفاطمي
اضطر إلى االتفاق مع الصليبيين بسبب معاناة مصر من البؤس والفوضى واالنقسام والتنازع على

السلطة ,عوضاً عن األزمة االقتصادية ,والنزاع مع السالجقة على بالد الشام(.)5

لقد كانت إجابة الصليبيين لتلك السفارة تنطوي على مرونة واضحة بغية إيهام الفاطميين
) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.67
) )2ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص.316

) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص116؛ أوتو أسقف فريزينغ :المدينتان ,ص123؛ توفيق ,عمر:
الدبلوماسية اإلسالمية ,ص.51
) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص321_333؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص1؛ للمزيد ,ينظر :الشيخ عيد,
يوسف :أثر الحركات الباطنية ,ص.331

( )5عطا اهلل ,خضر :عالقات الدولة الفاطمية ,ص.31
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بموافقتهم المبدئية على االتفاقية ,ريثما يتم لهم السيطرة على أنطاكية التي كانت تعد في نظرهم
عقبة كأداء ال بد من توظيف جميع الظروف لتجاوزها( ,)1كما أن الصليبيين لم يفصحوا عن حقيقة

نواياهم حول القدس وبالد الشام(.)2

إن إرسال مصر الفاطمية لسفارتها إلى الصليبيين كان معناه االعتراف بهم رسمياً كقوة

جديدة على مسرح األحداث ,كما أن إنشاء عالقات سلمية معهم إنما كان بهدف كسبهم من أجل

التفرغ لضرب السالجقة السنيين( ,)3وذلك يعد مكسب مهم للصليبيين مطلع هجومهم على بالد
الشام ,حيث أنهم بذلك ال يواجهون جبهة إسالمية موحدة ,بل يواجهون إمارات إسالمية متفرقة

يسهل القضاء عليها ,ما يجعل الصليبيين يتمكنون من االستيالء على مزيد من البالد دون متاعب.

وبذلك يتبين أن الفاطميين عملوا على تقديم المعونات المادية والمعنوية للصليبيين أثناء

اجتياحهم لبالد الشام كما فعل البيزنطيون ,وكان الهدف الذي يجمع أولئك الطرفين يتمثل في

القضاء على السالجقة السنيين الذين يشكلون خط اًر على ممتلكات البيزنطيين في آسيا الصغرى,
وكذلك على حكم الفاطميين في مصر.

تشجع الصليبيون على تشديد الحصار – الذي طال أمده -على أنطاكية في ظل وجود

السفارة الفاطمية ,حيث خاض الصليبيون معارك ضارية مع مدافعيها تخللها خسائر فادحة من
الطرفين ,وفي تلك األثناء أرسل زعماء الصليبيين حمولة أربعة جياد من رؤوس قتلى المسلمين إلى

مندوبي الفاطميين الذين كانوا يعسكرون بالقرب من القوات الصليبية المحاصرة ألنطاكية ,فأبدى

أفراد السفارة الفاطمية سرورهم البالغ( ,)4ما يشير إلى عمق التعصب المذهبي األعمى الذي أبداه
()5

ممثلو الفاطميين تجاه السالجقة السنيين,

ويبدو أن إقامة الفاطميين قرب معسكر الصليبيين كان

من أجل االستمرار في تشجيع الصليبيين على عدم االنسحاب عن حصار المدينة ,وعدم جعل

أهلها في راحة تمكنهم من مواجهة الهجمات الصليبية التي تخللت ذلك الحصار.

أراد الصليبيون االستفادة أكثر من سفارة الفاطميين فأرسلوا سفارة صليبية ترافق السفارة
الفاطمية عند عودتها إلى القاهرة ,مصطحبين معهم الهدايا النفيسة إلى خليفة مصر ووزيره

األفضل ,وقد جاءت تلك السفارة استجابة لرجاء الرسل الفاطميين الذين أرسلهم خليفة مصر

) )1نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.313
) )2الحسن ,عيسى :تاريخ العرب ,ص.323
) )3فوزي ,فاروق ومحسن حسين :الوسيط في تاريخ فلسطين ,ص.311
) )4توديبود :تاريخ الرحلة ,ص.357

( )5السيد عبد العزيز سالم ,سحر :تاريخ مصر في العصرين األيوبي والمملوكي ,ص.31
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الفاطمي أثناء الحصار الصليبي لمدينة أنطاكية( ,)1وكانت تلك السفارة الصليبية برئاسة يوحنا

الخادم

()2

الذي صاحب السفارة الفاطمية أثناء عودتها إلى مصر عبر إحدى السفن الجنوية(.)3

ويبدو أن السفارة الصليبية قد توجهت إلى مصر إلكمال التحالف الفاطمي الصليبي الذي

تم عند أسوار أنطاكية ,ويتضح أن الذي يدعم ذلك االتفاق هم الفاطميون بدليل أن السفارة
الصليبية توجهت إلى مصر بطلب من الفاطميين أنفسهم.
ال شك أن الصليبيين قد تعلموا من تلك السفارة الكثير من الدروس ومن أهمها ,كيف
يستفيدون من العداء المستحكم بين القوى اإلسالمية ,فكان الشرق األدنى اإلسالمي وقتها منقسماً

على نفسه سياسياً ومذهبياً ,فأرسلوا إلى رضوان  -حاكم حلب ,-والى دقاق  -حاكم دمشق-
يقولون لهما " بأننا ال نقصد غير البالد التي كانت بيد الروم ,ال يطلب سواها؛ مك اًر منهم وخديعة,

حتى ال يساعدوا صاحب أنطاكية"( ,)4حتى إذا ما فرغوا من أمرهم هم اآلخرين استطاعوا مواجهة
القوى اإلسالمية منفردة والتهام إمارة بعد أخرى ,ومدينة تلو مدينة من اإلمارات والمدن اإلسالمية

في الشام ,إال أن حكام دمشق وحلب رفضوا التعاون مع الصليبيين ,بل نجدهم قد تمسكوا بمواجهة

المحاصرين في مدينة أنطاكية؛
الصليبيين باعتبارهم أعداء للمسلمين حيث نهضوا لمؤازرة إخوانهم
َ
فاستجاب رضوان -ملك حلب -الستغاثة ابن ياغي سيان ,وأسرع إلنقاذ أنطاكية من الوقوع في
قبضة الصليبيين وصاحبه في حملته سقمان بن أرتق( ,)5ولبى تلك االستغاثة أيضاً حكام شيزر
()6

وحماة وحمص ومنبج

وغيرهم من حكام المدن المجاورة( ,)7في دليل على إجماع مسلمي الشام

على مواجهة الغزاة خالفاً لسياسة الفاطميين تجاه الصليبيين.

لقد اجتمعت تلك القوات اإلسالمية كلها في حارم( ,)8ووضعوا خطة خالصتها أن تهاجم
) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.65

( )2يوحنا الخادم :هو أحد رجال الدين الجنوية ,وعلى اعتبار أن الجنوية تربطهم عالقات وطيدة بمصر اقتصادياً,
ومن الممكن أن يثق فيه الفاطميون بحكم العالقات الطيبة بين الفاطميين والجنوية ,خاصة وأن كفارو هو المصدر
الوحيد الذي ذكر اسم "يوحنا" .الكناني ,مصطفي :العالقات بين جنوة والفاطميين ,ص ,327هامش.1
) )3الكناني ,مصطفى :العالقات بين جنوة والفاطميين ,ص.321_327
) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.323
) )5ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.211
( ) 6منبج :وهي مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة ,كان عليها سور مبني بالحجارة ,بينها وبين
نهر الفرات ثالثة فراسخ ,وبينها وبين حلب عشرة فراسخ .الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص.215

) )7الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.132

) )8حارم :هو حصن حصين وكورة جليلة ,وتعتبر من أعمال حلب .الحموي :معجم البلدان ,ج.216 ,2
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تلك الجيوش أنطاكية فجأة في الوقت الذي تخرج فيه جيوش ياغي سيان من المدينة لمهاجمة

الصليبيين من االتجاه المقابل ,وبذلك يقع الصليبيون بين نارين( ,)1إال أن سكان المدينة النصارى
اتصلوا س اًر بالصليبيين ,وأخبروهم بما عزمت على فعله جيوش المسلمين ,فأعد بوهيموند خطة
سريعة لمواجهة الموقف ,وأبقى جنوداً مشاة على حصار أنطاكية ,وخرج مع  711فارس لصد
المسلمين ,وتمكنوا فعالً من إلحاق الهزيمة بالمسلمين ,وتمكن الصليبيون من االنتصار على القوات
اإلسالمية بمساعدة النصارى األرمن بتاريخ  2ربيع األول 333ه 7/فبراير 3131م(.)2

شدد الصليبيون الحصار على أنطاكية ,وأقاموا حصناً منيعاً لحماية جنودهم في حال

مهاجمة السالجقة لهم ,وقد ُبني ذلك الحصن مكان مسجد للمسلمين ,وسمي الحصن باسم قلعة
ريموند  -ألنه صاحب الفكرة في تشييده -واكتمل بنائه في  32ربيع اآلخر333ه 33 /مارس
 ,)3(3131ثم أحكم الصليبيون حصارهم على أنطاكية ببنائهم قلعة جديدة في موضع دير قديم تقع
بالقرب من أنطاكية ,ومنذ ذلك الوقت لم يكن بوسع قوافل المؤن الوصول إلى المدينة ,ولم يعد

باستطاعة سكان المدينة أن يرسلوا قطعانهم إلى المراعي الواقعة خارج أسوار المدينة( ,)4وبذلك جد

الصليبيون في إسقاط المدينة ,ويبدو أن كفتهم كانت راجحة بعد أن أتموا حصارهم لها بتأمين

اتصالهم بالبحر من جهة ,وبإمارة الرها من جهة أخرى(.)5

لما رأى كربوغا  -أتابك الموصل -ما حل بأنطاكية جمع جيشه وسار إلى الشام قاصداً

أنطاكية ,وأقام بمرج دابق( ,)6واجتمع معه دقاق بن تتش ,وطغتكين أتابك ,وجناح الدولة  -صاحب

حمص -وأرسالن تتش -صاحب سنجار( ,-)7وسقمان بن أرتق ,وغيرهم من األمراء( ,)8كما أن
اإلمارات اإلسالمية الصغيرة في بالد الشام قد أدركت ضآلة إمكانياتها وضعفها في مواجهة

الصليبيين ,فتهيأت لالنضواء تحت راية كربوغا لمحاربة الصليبيين(.)9

زحف كربوغا على رأس قواته إلى أنطاكية ,ولكنه أدرك خطورة بقاء الرها في شمال العراق
) )1عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.211
) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.136_132
) )3المصدر نفسه ,ج ,3ص123؛ رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,3ص.132
) )4الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.121_127
) )5عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.212
) ) 6مرج دابق :قرية قرب حلب ,بينها وبين حلب أربعة فراسخ .الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.335
) )7سنجار :مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة الفراتية ,وقرب الموصل .الحموي :معجم البلدان ,ج ,1ص.252
) )8ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص323؛ ابن خلدون ,تاريخ ,ج ,6ص.231
) )9الشيخ ,محمد :عصر الحروب الصليبية ,ص.336
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وراء ظهره ,بما يعنيه ذلك من إمكان قطع طرق مواصالته مع إمارته والوثوب على مؤخرة جيشه,

ففضل حصارها لمحاولة االستيالء عليها ثم التوجه ألنطاكية؛ فقضى األسابيع الثالثة األخيرة من
شهر جمادى الثانية 333ه /مايو3131م أمام أسوارها ,لكنه عجز عن اقتحامها لحصانتها من
ناحية ,وحماسة الصليبيين ومساعدة األرمن لهم من ناحية أخرى(.)1

وفي شهر جمادى اآلخرة /مايو من السنة ذاتها أدرك الصليبيون صعوبة الموقف فبعثوا

وفداً إلى اإلمبراطور الكسيوس يلتمسون منه النهوض لنجدتهم ,إال أن بوهيموند قلق من تلك
الخطوة حيث كان يحرص على استخالص أنطاكية لنفسه ,فإذا وصل اإلمبراطور قبل سقوط
أنطاكية أو إذا لم يتيسر هزيمة كربوغا إال بمساعدة اإلمبراطور صار من المستحيل اإلقناع عن رد

أنطاكية إلى اإلمبراطورية ,إال أن الظروف لم تتهيأ لمجيء اإلمبراطور بنفسه إلكمال الحصار(.)2

ويبدو أن أخبار مسير كربوغا نحو مدينة أنطاكية ,وعدم مساعدة اإلمبراطور البيزنطي

للصليبين قد أث ار سلباً على معسكر الصليبيين حيث جعلت عدداً من القادة الصليبيين يتركون
حصار أنطاكية ,ويعودون إلى بالدهم ,ومن بينهم القائد ستيفن كونت شارترز الذي تبعه حوالى

 3111رجل(.)3

وعلى الجانب اآلخر فإن أهل أنطاكية المسلمين قد أبدوا شجاعة منقطعة النظير ,ال سيما

وأن حاكمها ياغي سيان لم يهمل الدفاع عن المدينة ,وظهرت شجاعته الفائقة" ,وجودة رأيه وحزمه

واحتياطه ما لم يشاهد من غيره"()4؛ إال أن الخيانة كان لها دور كبير في إسقاط المدينة بيد

الصليبيين حيث تآمر بوهيموند مع حراس أحد قالع المدينة وهو رجل أرمني اسمه فيروز(-)5
ويعرف بالزراد( ,-)6وذلك بعد أن صادر ياغي سيان ماله وغلته ,فكاتب فيروز بوهيموند على
تسليم المدينة مقابل أن ُيأمنه ويبذل له اإلقطاع(.)7

تحت جنح الليل نفذ فيروز المؤامرة التي اتفق عليها مع بوهيموند ,ومكن الصليبيين من
) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.131
) )2رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,3ص.136
) )3الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص67_65؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.112_113
) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.321

) )5مجهول :يوميات ,ص327_325؛ توديبود :تاريخ الرحلة ,ص311_312؛ الصوري ,وليم :الحروب
الصليبية ,ج ,3ص116؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص336؛  .ذكر ابن األثير أن الذي سلم المدينة
ز ارد اسمه بروزبه .الكامل ,ج ,7ص .321بينما ذكر ابن القالنسي أن اسمه نيروز .ذيل ,ص.316

) )6الزراد :هو صانع الزَرد ,والزَرد هو سالح الدروع .مجمع اللغة العربية :المعجم الوسيط ,ص.133
) )7ابن األثير :الكامل ج ,7ص321؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.213
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الصعود إلى أحد أبراج المدينة  ,فتمكنوا من دخولها في  3رجب 333ه 1/يونيو 3131م,

وسبي من الرجال والنسوان واألطفال ماال يدركه حصر"(,)1
وبطشوا بأهلها" ,فقتُل منها وأُسر ُ
و"امتألت شعاب المدينة وطرقاتها بجثث القتلى حتى غدا من المستحيل السير فيها للرائحة النتنة
المتصاعدة منها ,ولم يتمكن واحد من السير في الطرقات إال على جثث القتلى"( ,)2وقد حاول
ياغي سيان النجاة بنفسه مع عدد من فرسانه األتراك ,إال أنه سقط عن فرسه ,وقتله أرمني حطاب

"وأخذ رأسه وحمله إلى الفرنج بأنطاكية"(.)3

لم يلبث أن وجد الصليبيون أنفسهم غداة احتاللهم لمدينة أنطاكية أمام مهام عاجلة

وخطيرة ,فأسرعوا إلى إعداد عدتهم للدفاع عن المدينة ضد هجوم كربوغا المنتظر ,وفي الوقت

نفسه كان عليهم أن ينظفوا المدينة على عجل من أثر المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها في حق أهلها
المسلمين ,فعجلوا بدفن جثث القتلى ومواراتها في التراب حتى ال تكون سبباً في انتشار الوباء بين
الجنود الصليبيين الذين يتأهبون الحتالل مزيد من المناطق(.)4

وصل الحلف اإلسالمي بقيادة كربوغا إلى أنطاكية يوم  3رجب333ه 3/يونيو3131م,
()5

أي في اليوم التالي لسقوط المدينة في أيدي الصليبيين ,وضربوا حصا اًر حول المدينة

بعد أن

عرفوا أن قلعتها كانت ال تزال باقية في أيدي المسلمين( ,)6ثم حاول كربوغا الدخول بقواته إلى

المدينة عبر القلعة ,إال أن الصليبيين حشدوا فرقهم العسكرية بقيادة بوهيموند ,واستماتوا في منعه
من النفاذ إلى المدينة ,كما أقاموا تحصينات جديدة أمام القوات اإلسالمية(.)7

لقد كانت أوضاع الصليبيين داخل أنطاكية المحاصرة سيئة للغاية إذ "عظمت المصيبة

عليهم ,وخافوا لما هم فيه من الوهن ,وقلة األقوات عندهم"( ,)8واضطروا ألكل ورق الشجر(,)9
) )1ابن القالنسي :ذيل ,ص.316

) )2مجهول :يوميات ,ص .311قدرت بعض المراجع الصليبية عدد المسلمين الذين ذبحهم الصليبيون في أنطاكية
بعشرة آالف .ينظر :عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.216
) )3الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص61؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.323
) )4عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.216

) (5الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص63؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص .173ذكر ابن العديم
أن كربوغا وصل إلى أنطاكية يوم الثالثاء  5رجب 333ه 3/يونيو3131م .زبدة الحلب ,ص.231
) )6ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص323؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.231
) )7الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.172
) )8ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.323

) )9ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.335
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والميتات والدواب( ,)1وزاد في بأسهم ما بلغهم من أن اإلمبراطور البيزنطي الكسيوس الذي قيل أنه

قادم لمساعدتهم قد قرر مرة ثانية العودة إلى عاصمته نتيجة ما زعمه له الفارون من الصليبيين من

أن السالجقة استردوا أنطاكية ,وأنهم في طريقهم لمحاربته هو اآلخر( ,)2وهكذا وقع الصليبيون بين

خطبين :السيف في الخارج ,والفزع في الداخل(.)3

لم ا انتاب الصليبيين اليأس ,وأيقنوا بالهالك ,أرسلوا إلى كربوغا سفارة من رجلين – أحدهما

بطرس الناسك  -وعرضوا عليه االستسالم مقابل تأمينهم للخروج من أنطاكية ,إال أن كربوغا رفض
ذلك ,وقال لهم":ال تخرجون إال بالسيف"( ,)4فلم يبق أمام الصليبيين سوى الحرب.

وفي ذلك الوقت زعم رجل صليبي يدعى بطرس بارثلميون أن القديس أندراوس تراءى له
في النوم ,وأمره بالذهاب إلى ريموند الصنجيلي ,ويخبره أن الحربة المقدسة التي طُعن بها المسيح

مدفونة في كنيسة القديس بطرس بأنطاكية ,وأنهم متى استخرجوها أصبح النصر حليفهم( ,)5فلما
قام أحد المحاربين الصليبيين باستخراجها اشتدت حماسة الصليبيين( ,)6كما ذكر أحد القساوسة

الصليبيين لزعمائهم أنه تراءى له المسيح والسيدة العذراء  -عليهما السالم ,-وأن المسيح أخبره
بالنصر إذا ندم رجال الجيش عن اآلثام التي ارتكبوها(.)7

أمر بوهيموند رجاله بالخروج من أنطاكية في  26رجب 21/يونيو 3131م لمواجهة
()8

المسلمين

الذين كان بإمكانهم القضاء على الصليبيين عند خروجهم من أنطاكية على شكل

) )1ابن القالنسي :ذيل ,ص315؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.233
Hillenbrand, Carole: Crusades, p57.
) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.133
Smith, Jonathan Riley: The crusades A history, p32.
) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.176

) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص322؛ ابن العبري :تاريخ مختصر الدول ,ص133؛ عاشور ,سعيد :الحركة
الصليبية ,ج ,3ص .231ذكر وليم الصوري أن ما عرضه كربوغا على الصليبيين جاء بعد أن عرضت تلك
الوفادة عليه أمرين :أن يرحل ويترك المدينة للصليبيين ,واما أن يستعد للقتال ,ويكون السيف هو الحكم بين
الفريقين .الحروب الصليبية ,ج ,3ص .313_311ويعتقد بأن ذلك العرض مبالغ فيه ,ألن الجنود الصليبيين كانوا

ال يجدون طعام ,كما أنهم كانوا ال يأمنون على أنفسهم ,وربما أرسلوا هذه السفارة لمعرفة أعداد وامكانيات جيش
المسلمين بقيادة كربوغا.
) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.137_135
) )6الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.63_61
) )7ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص.312_313

) )8الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.313
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جماعات صغيرة ,لكن "لم يعرج المسلمون على شيء من ذلك ألنهم أيقنوا بالظفر بالفرنج"( ,)1ولما
اكتمل خروج الصليبيين من أنطاكية وحدوا صفوفهم وأنزلوا الهزيمة بالمسلمين ,ويروي ابن األثير

سبب هزيمة المسلمين بقوله" :لما عاملهم كربوغا أوالً من االستهانة لهم ,واإلعراض عنهم ,وثانية
من منعهم عن قتل الفرنج"(.)2

بعد هزيمة المسلمين بزعامة كربوغا من الصليبيين في معركة أنطاكية 333هد3131 /م,

عاد سقمان بن أرتق  -وكان قائد األراتقة في تلك المعركة ضد الصليبيين -إلى القدس حيث كان

أخوه إيلغاري بها ,ولكن إمارتهم لم تدم طويالً( ,)3إذ استغل الفاطميون االضطراب السياسي
واالختالل العسكري الذي سببته هزيمة الحلف اإلسالمي بقيادة كربوغا من القوات الصليبية بعد

حصارها في أنطاكية وعملوا من جانبهم على تنفيذ اتفاق التحالف  -ذلك االتفاق الذي وقع عندما

كان الصليبيون محاصرين ألنطاكية  -بينهم وبين الصليبيين (.)4

هاجم الفاطميون بقيادة وزيرهم األفضل بن بدر الجمالي مدينة القدس مصطحباً معه سفراء

الصليبيين الذين قدموا لمصر مع السفارة الفاطمية التي عادت إلى مصر بعد أن وقعوا اتفاق

التحالف مع الصليبيين عند أسوار أنطاكية ,وأعلن أنهم حلفاؤه( ,)5مستغالً الحروب الدائرة بين
السالجقة والصليبيين ,ومستفيداً من ضعف األراتقة الذين عادوا منهكي القوى بعد هزيمتهم من
الصليبيين في أنطاكية(.)6

وبذلك يتضح أن الفاطميين دبروا مع الصليبيين أن يقوم الفاطميون أنفسهم بمهاجمة

القدس ,والقضاء على حاميتها السلجوقية التي كانت نوعاً ما متماسكة ,حتى إذا ما جاء الصليبيون
وجدوا أنفسهم أمام جنوداً أمضهم التقاتل فيستولون عليها بسهولة( ,)7وعلى ما يبدو فإن الفاطميين

كانوا يعتقدون أن سيطرتهم على بيت المقدس سيعيد جزءاً من نفوذهم ومذهبهم في بالد الشام,

معتمدين على ضغط الصليبيين على السالجقة.

وهنا يمكن اإلجابة على تساؤل ابن تغري بردي الذي قال" :ولم ينهض األفضل بإخراج
) )1ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.233

) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص322؛ عاشور ,سعيد :أوروبا في العصور الوسطى ,ج ,3ص.213
) )3فوزي ,فاروق ومحسن حسين :الوسيط في تاريخ فلسطين ,ص.323
) )4الشامي ,أحمد :تاريخ العالقات بين الشرق والغرب ,ص.13_11
) )5أوتو أسقف فريزينغ :المدينتان ,ص .113

) )6طقوش ,محمد :تاريخ السالجقة في بالد الشام ,ص.373
) )7موسى ,تيسير :نظرة عربية على غزوات اإلفرنج ,ص.11
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عساكر مصر ,وما أدري ما كان السبب في عدم إخراجه مع قدرته على المال والرجال"

()1

بالرغم

من خروج قادة الشام والعراق إلنقاذ أنطاكية من أيدي الصليبيين المحاصرين لها ,بالقول :إن

الفاطميين حافظوا على تحالفهم مع الصليبيين بعدم التعرض لهم ,وعدم مواجهتهم ,وترك السالجقة
يواجهون وحدهم الصليبيين ,بل وقيام الفاطميين بمهاجمة السالجقة إلرباكهم في جبهتين؛

الصليبيين في الشمال ,والفاطميين في الجنوب.

صمد األراتقة أمام الحصار الفاطمي لبيت المقدس ,وأصر الفاطميون على فرض سيطرتهم
عليها فقاموا بنصب المنجنيقات ,وضرب المدينة حتى تهدمت مواضع من أسوارها ,واستمر القتال

بين الطرفين أكثر من أربعين يوماً اضطر بعدها سقمان وأخيه ايلغازي ابني أرتق أخي اًر إلى االتفاق
مع األفضل على إعطائهم األمان والسماح لهم بمغادرة بيت المقدس ,فتوجه سقمان نحو الرها,

وذهب أخوه إلى العراق ,وتولى أمر بيت المقدس والي فاطمي يعرف بافتخار الدولة

الفاطمي األفضل الذي توجه إلى عسقالن ,ثم عاد بعساكره إلى مصر (.)3

()2

عينه الوزير

بعد أن سقطت أنطاكية بيد الصليبيين تحرك كالً من دقاق ورضوان وغيرهما من األمراء,
()4

وكتبوا إلى الخليفة المستظهر باهلل العباسي

()5

يستنصرونه ,فكتب إلى السلطان بركياروق

بن

السلطان ملكشاه يستنجده" ,كل ذلك وعساكر مصر لم تتهيأ للخروج"( ,)6وبذلك أوفى الفاطميون

تنفيذ عهدهم تجاه الصليبيين ,ونفذوا االتفاقية التي عقدت بينهما معتقدين أن الصليبيين سينفذون

االتفاق من جانبهم ,وتكون بالد الشام مناصفة بينهما بعد طرد السالجقة.
تمكن الصليبيون -بعد هزيمتهم للسالجقة -من احتالل أنطاكية ,وتسلموا قلعتها من واليها
أحمد بن مروان ,وأطلق الصليبيون سراحه هو ومن معه "فخرج األرمن ,وأخذوا بعضهم ,وقتلوا
) )1النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.335

) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص325؛ ابن العبري :تاريخ مختصر الدول ,ص132؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم,
ج ,13ص35؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.23
) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص316؛ نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.333
( )4المستظهر باهلل العباسي :هو أبو العباس أحمد بن المقتدي بأمر اهلل بن القائم بأمر اهلل ,تولى الخالفة بعد وفاة
أبيه سنة 317ه3133/م ,وكان عمره آنذاك ست عشرة سنة ,وتوفي سنة 632ه3331/م ,وكان عمره  33سنة

وستة أشهر وستة أيام .ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.235, 33_31
) )5بركياروق :هو ركن الدين بركياروق بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ,ولد
سنة 373ه3113/م ,وقد ولي المملكة بعد وفاة أبيه ,وتوفي بركياروق سنة 331ه3316/م .ابن العماد :شذرات
الذهب ,ج ,6ص.333

) )6ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.337
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بعضهم ,ولم يسلم منهم إال القليل"

()1

بالد الشام.

في إشارة واضحة لتعاون األرمن النصارى مع الصليبيين في

بذلك النصر أصبح الطريق إلى بيت المقدس مفتوحاً أمام الصليبيين ,إال أنهم لم يسرعوا

بالزحف نحو بيت المقدس بسبب النزاع بين قادة الصليبيين أنفسهم من جهة ,وبينهم وبين

اإلمبراطور البيزنطي على مصير أنطاكية من جهة أخرى( ,)2لكن بوهيموند حسم الخالف مع
الزعماء الصليبيين واستولى على المدينة – رغم معارضة ريموند الصنجيلي ,-وطرد عساكر

زمالئه منها ,وأحل بها حامية من رجاله لحراستها ,ونال بوهيموند لقب "أمير أنطاكية"(.)3

بالرغم من نجاح بوهيموند في فرض سيطرته على أنطاكية ,وطرده لجند األمراء الصليبيين
اآلخرين ,إال أن أمور أنطاكية لم تستقر بعد ,فاإلمبراطور البيزنطي يدعي أحقيته في المدينة ,حيث
كانت تخضع له قبل أن يفتحها المسلمون سنة 377هد3116/م( ,)4إضافة إلى عقده معاهدة مع

الصليبيين في القسطنطينية 331ه3137/م ,لتسليمه أمالك اإلمبراطورية البيزنطية التي سيطر
عليها المسلمون في آسيا الصغرى(.)5

تنكر الصليبيون لمطالب اإلمبراطور بسبب عدم تقديمه المساعدة لهم أثناء حصارهم

أل نطاكية ,ثم عدم حضوره لتسلم المدينة بنفسه ومشاركة الصليبيين على رأس حملة بيزنطية

لمساندة الصليبيين في الزحف على بيت المقدس ,وعدم إمدادهم بما يحتاجون إليه من مؤن
ومساعدات إلنجاز مشروعهم الكبير ,وطلب منهم االنتظار حتى  3شعبان 332ه 3/يوليو

3133م ( ,)6إال أن القادة الصليبيين اجتمعوا وحددوا  23شعبان 333ه 3/نوفمبر3131م تاريخ

الزحف نحو بيت المقدس(.)7

في الوقت الذي أخذ فيه اإلمبراطور يعد الصليبيين بالحضور لمساعدتهم على انتزاع بيت
المقدس من المسلمين إذ به يعقد اتفاقاً سرياً مع الفاطميين في مصر ضد الصليبيين ,ويؤيد ذلك ما

ذكره ريمونداجيل من أن الصليبيين عندما هزموا الفاطميين في موقعة عسقالن عثروا في خيمة

) )1ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.233

) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.23_21 ,37
) )3ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص363؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,3ص.323
) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.26
) )5للمزيد ,ينظر :ص.13

) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.63_61 ,37
) )7ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص.351
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األفضل على مجموعة الرسائل التي بعثها الكسيوس كومنين إلى األفضل يخبره فيها بضعف

الصليبيين ,ويحرضه على قتالهم( ,)1ويبدو أن الكسيوس أراد أن ينتقم من الصليبيين ألنهم غدروا
به ورفضوا أن يعيدوا أنطاكية إلى اإلمبراطورية البيزنطية ,إال أن األفضل – على ما يبدو -لم

يستمع لنصائح الكسيوس ,رغبة في تطبيق نصوص االتفاق الموقع بين الفاطميين والصليبيين.

يتبين مما سبق أن اإلمبراطور البيزنطي لم يكن حريصاً على أن يقوم الصليبيون بتحقيق

هدفهم باحتالل مدن بالد الشام ,والسيطرة على بيت المقدس بقدر ما كان حريصاً على أن يقوم
باستعادة األراضي التي سيطر عليها السالجقة المسلمين ,سواء كان ذلك بالتعاون مع الصليبيين أو

الفاطميين.

تعرض الصليبيون أثناء وجودهم في أنطاكية لتفشي مرض الطاعون فمات اآلالف منهم,

ومن بينهم األسقف البابوي أدهيمار الذي كان له دور في توحيد الصليبيين نحو هدفهم األسمى –

حسب اعتقادهم – المتمثل في احتالل بيت المقدس( ,)2وقد دفع ذلك الوضع الصليبيين إلى القيام
بغزوات وجوالت قريبة خارج أنطاكية ليبتعدوا عن منطقة الوباء( ,)3وللحصول على المؤن والزاد من

أمالك المسلمين(.)4

وفي أواخر شوال333ه /سبتمبر 3131استولى الصليبيون على البارة( ,)5وأفنوا مواطنيها
()6

عن بكرة أبيهم ,وصادروا كل ما فيها

بعد أن أعطوا أهلها األمان على أنفسهم(.)7

) )1تاريخ الفرنجة ,ص.311

) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.33
) )3عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.233
) )4ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص.213
) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.13
) )6الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.51
) )7ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.233
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المبحث الثاني
االحتالل الصليبي لبيت المقدس وأثره على العالقات الفاطمية الصليبية
أوالً :موقف الفاطميين من زحف الصليبيين إلى بيت المقدس:
عقد الزعماء الصليبيون مجلساً للحرب في ذي الحجة 333ه /نوفمبر3131م بكنيسة

القديس بطرس بأنطاكية ,وأجمعوا على استئناف الزحف نحو بيت المقدس

()1

كان مشغوالً بتنظيم إمارته في الرها(.)2

ما عدا بلدوين الذي

بدأ الصليبيون ومن معهم من األرمن النصارى بالزحف نحو المدينة المقدسة ,فبدأوا

بمهاجمة معرة النعمان()3؛ فاستغاث أهلها بأمراء حلب وحمص" ,فلم ينجدهم أحد" ( ,)4إذ أن القوات

اإلسالمية ببالد الشام كانت قد تعرضت لهزيمة كبيرة من الصليبيين أثناء حصار المسلمين

للصليبيين بأنطاكية ,وبالتالي فقدوا عدداً كبي اًر من الجنود ,عالوة على عدد الصليبيين الكبير

المتجه نحو مدن بالد الشام.

حاصر الصليبيون معرة النعمان مدة عشرين يوماً( ,)5ولم يكن بوسع أهلها الصمود لقلة
إمكانياتهم ومؤنهم فسلَّموا المدينة بعد أن أمنهم الصليبيون( ,)6وكان ذلك في  33محرم 332ه/
 33ديسمبر 3131م( ,)7إال أن الصليبيين لم يحترموا األمان مع المسلمين" ,فغدروا بهم ,ورفعوا

الصلبان فوق البلد ,وقطعوا على أهل البلد القطائع ,ولم يفوا بشيء مما قرروه ,ونهبوا ما وجدوه,
وطالبوا الناس بما ال طاقة لهم به"( ,)8وقتلوا أكثر من عشرين ألفاً من أهلها ,وقاموا بإحراق

) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص25؛ عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.223
) )2الشارتري :تاريخ الحملة ,ص57؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.13

) )3سبق أن هاجم الصليبيون المعرة في شعبان 333هد /يوليو 3131م ,فتصدى لهم أهل حلب ,والتقوا معهم في

منطقة بين المعرة وتل َّ
منس ,وقُتل من الصليبيين حينها أكثر من  3111رجل ,وحملت رؤوسهم إلى معرة النعمان.
ابن العديم :زبدة الحلب ,ص .233معرة النعمان :هي مدينة كبيرة قديمة من أعمال حمص ,وتقع بين حلب وحماة,
وماء سكانها من اآلبار ,وعندهم الزيتون الكثير والتين .الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص .365تل َّ
منس :حصن

يقع بالقرب من معرة النعمان بالشام .الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.33
) )4ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.233
) )5الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.51
) )6ابن العديم :زبدة الحلب ,ص.233

) )7مجهول :يوميات ,ص351؛ توديبود :تاريخ الرحلة ,ص.253
( )8ابن القالنسي :ذيل ,ص.315
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مساجدها ,وكسر منابرها ,وهدم دورها( ,)1ولم يكتف الصليبيون بذلك ,بل قاموا "بتقطيع لحوم
الموتى المسلمين إلى قطع صغيرة ,وقاموا بطهيها والتهامها"(.)2

وفي  33صفر 332ه 36/يناير3133م خرج ريموند من معرة النعمان على رأس جيش

يقدر بد  11ألف جندي معلناً الزحف على بيت المقدس ,بينما بقي بوهيموند بأنطاكية بعد أن اختار

ذلك( ,)3وبذلك تحرك الصليبيون نحو بيت المقدس بعد أن ظلوا أكثر من سنة في شمال بالد الشام
( 22ذو القعدة 333ه 23/أكتوبر  33_ 3137صفر 332ه 36 /يناير 3133م).
()4

تقدم ريموند من معرة النعمان ,فسار إلى كفر طاب

التي تقع على مسافة  32ميالً إلى

الجنوب منها ,وانتظر بذلك الموضع حتى  21صفر 332ه 35 /يناير 3133م ,حيث أخذ يجمع

المؤن الالزمة للعساكر ,ولحقه كالً من تنكرد وروبرت النورمندي( ,)5وآنذاك أدرك األمراء العرب في

شيزر وحمص ومدن أخرى ضعف إمكاناتهم في مواجهة الصليبيين ,وتقاعس القوى اإلسالمية

الكبرى عن مساعدتهم ,فاضطروا إلى االتفاق مع الصليبيين على تزويدهم بالحراس ,إضافة إلى

إعداد سوق لهم يتم فيه البيع والشراء ,كما أعطوهم الكثير من الذهب والفضة ,وزودوهم بالماشية
واألغنام حتى ال تمتد أيدي الصليبيين إليهم بسوء(.)6

اتفق الصليبيون على أن يسلكوا الطريق الداخلي لبالد الشام نحو بيت المقدس بدالً من

الطريق الساحلي؛ وذلك ليتجنبوا المدن الساحلية الحصينة على أن يتجهوا نحو السواحل بين الحين

واآلخر للحصول على اإلمدادات عن طريق البحر ,واستأنف الصليبيون الزحف وفقاً لتلك الخطة
()7

فمروا بمصياف

في 25صفر 332ه 22 /يناير3133م ,فعاهدهم أميرها ,ثم توجهوا نحو

) )1ابن العديم :زبدة الحلب ,ص233؛ ابن الشحنة :الدر المنتخب ,ص .237ذكر بعض المؤرخين المسلمين أن
من قتل بمعرة النعمان مائة ألف .ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص321؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص7؛

العيني :عقد الجمان ,ص .3بينما اكتفى فوشيه الشارتري بالقول بأن الصليبيين "قتلوا كل رجل من سكانها ,وأكلوا
جثث المسلمين بها"  .تاريخ الحملة ,ص.51
( )2توديبود :تاريخ الرحلة ,ص.251
) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص32 ,33؛ بردج :تاريخ الحروب الصليبية ,ص.35

( ) 4كفر طاب :بلدة بين معرة النعمان ومدينة حلب ,ليس لسكانها شرب إال ما يجمعونه من مياه األمطار في
الصهاريج .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.371
) )5رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,3ص.133
) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص31؛ الشيخ ,محمد :عصر الحروب الصليبية ,ص.366

( )7مصياف :هو حصن حصين مشهور بالساحل الشامي يقع بالقرب من مدينة طرابلس ,وتسمى أيضاً مصياب.
الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص.333
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بعرين( ,)1ومنها إلى حصن األكراد

()2

الذي سيطر عليه الصليبيون في 3ربيع أول 332ه23 /

يناير 3133م بعد أن حاصروه مدة ,ثم توجه الصليبيون نحو عرقة التي كانت تابعة لبني عمار
في طرابلس ,فأرسل أبو علي فخر الملك  -صاحب طرابلس -الرسل إلى ريموند لعقد اتفاقية تعهد

فيها األمير العربي بدفع األموال للصليبيين ,لكن الصليبيين طمعوا في زيادة الضريبة فقرروا

الضغط على أمير طرابلس فتوجهوا نحو عرقة( ,)3وفرضوا الحصار عليها لكنهم عجزوا عن
اقتحامها ,فرفعوا حصارهم عنها في جمادى اآلخرة 332ه/مايو3133م بعد أربعة شهور من
ِ
المحاصرين
الحصار ,واضطروا لالنسحاب من أمامها بعد أن دبت النزاعات بين زعماء الصليبيين

لعرقة حول التوجه نحو بيت المقدس(.)4

وأثناء الحصار الصليبي ِ
لعرقة استولت فرقة منهم على أنطرسوس( ,)5وفي الوقت نفسه
حاصر الصليبيون مدينة جبلة

()6

التي كانت خاضعة للنفوذ الفاطمي في مصر ,وقد جاء واليها من

قبل الفاطميين بصحبة نائبه إلى جودفري يعرض عليه ستة آالف قطعة من الذهب إلى جانب

العديد من الهدايا لرفع الحصار عن المدينة( ,)7وقد انتهى حصارها بعقد هدنة مع صاحبها الذي
دفع المال والخيل للصليبيين ,ثم عاد جودفري وغيره من زعماء الصليبيين إلى ِعرقة إلكمال
حصارها (.)8

ويبدو أن المعاهدة التي تمت بين الفاطميين والصليبيين عندما كان الصليبيون يهمون
باقتحام مدينة أنطاكية كان لها أث اًر سلبياً ,إذ جعلت والة الفاطميين في بالد الشام يقتدوا بما فعله
( ) 1بعرين :بليد بين حمص والساحل ,واسمه بارين ,ولفظ بعرين اسم يطلقه عليها العامة .الحموي :معجم البلدان,
ج ,3ص.362
( )2حصن األكراد :هو حصن منيع حصين ,يقابل حمص من جهة الغرب ,ويقع بين بعلبك وحمص ,وكان بعض
أمراء الشام قد بنى في موضعه برجاً وجعل فيه قوماً من األكراد طليعة بينه وبين الصليبيين ,وأجروا لهم أرزاقاً ,ثم
خافوا على أنفسهم فقاموا بتحصينه إلى أن صارت قلعة حصينة منعت الصليبيين عن كثير من غاراتهم .الحموي:

معجم البلدان ,ج ,2ص.253
( )3عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.211
) )4ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص.236

( )5أنطرسوس :هي بلد من سواحل الشام ,وتعد آخر أعمال دمشق من البالد الساحلية ,وأول أعمال حمص ,ولها
برجان حصينان كالقلعتين .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.271
) )6مجهول :يوميات ,ص353؛ الشارتري :تاريخ الحملة ,ص .51جبلة :قلعة مشهورة بساحل الشام ,وتعد من
أعمال حلب ,وتقع بالقرب من الالذقية ,الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.316

) )7الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.63
) )8مجهول :يوميات ,ص.353
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أمرائهم الفاطميين بمصر ,وعملوا على إمداد الصليبيين بما يحتاجونه من أموال وطعام وهدايا مثلما
حدث في مدينة جبلة ,وربما كان ذلك بعلم الخالفة الفاطمية بمصر ,حيث ال يمكن ألي من المدن

التابعة للخالفة الفاطمية في بالد الشام التجرؤ على إمداد الصليبيين إال بأمر من الخليفة.
أثناء انشغال الصليبيين بحصار عرقة وصل إلى معسكرهم أعضاء السفارة الصليبية
قادمين من مصر ,وبصحبتهم مبعوثين من قبل الخليفة الفاطمي المستعلي باهلل ,وكان الغرض من

إرسال أولئك المبعوثين إبداء ترحيب الحكومة الفاطمية بزيارة الصليبيين لبيت المقدس ,على أن يتم
ذلك على شكل جماعات صغيرة تتراوح أعدادها ما بين مائتين إلى ثالثمائة من الرجال غير

المسلحين ,ثم يعودون بسالم إلى بالدهم(.)1

رفض زعماء الصليبيين اقتراحات األفضل ,واعتبروا ذلك إهانة لهم( ,)2بل زادوا على ذلك

بأن كشفوا عن أهدافهم الحقيقية التي جاءوا من أجلها ,وذلك من خالل الشروط التي عرضوها على

مبعوثي األفضل وتتمثل في:

 _3أن يسلم الفاطميون بيت المقدس ,وما يتبعه من المدن والقرى للصليبيين(.)3
 _2أن يتعهد الصليبيون بأن يعيدوا جميع مدن الساحل التي يستولون عليها من السالجقة

للفاطميين ,شريطة أن تكون تلك المدن تابعة للفاطميين قبل الغزو السلجوقي لبالد الشام ,مع

مراعاة التعاون فيما بينهما إلخضاعها(.)4

 _1أن يتعاون الطرفان مستقبالً في القضاء كلياً على ما تبقى للسالجقة من نفوذ في بالد

الشام ,وأن يشاطر الصليبيون الفاطميين قسمة ما سيسيطروا عليه من مدن وقرى(.)5
 _3إعادة الكنائس التي شيدها المسيحيون في بالد الشام إلى الصليبيين(.)6

ويبدو أن مبعوثي األفضل رفضوا شروط الصليبيين ,لذلك أرغمهم الصليبيون على العودة
إلى مصر حاملين الرد بأن الصليبيين لم يوافقوا على زيارة بيت المقدس على شكل كتائب صغيرة
كما يرغب الفاطميين ,ولكنهم سيزحفون إلى بيت المقدس كجيش واحد وسيهددون ممتلكات الدولة

) )1ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص311_317؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.67_65
) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.67
) )3ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص.317
) )4المصدر نفسه ,ص.317
) )5المصدر نفسه ,ص.317
) )6الحريري ,سيد :األخبار السنية ,ص.33
111

الفاطمية ( ,)1وبذلك بدأت الحقيقة تتكشف ,إذ أخذ الصليبيون بنشوة النصر على المسلمين في
أنطاكية ,وأخذوا يتنصلون من االتفاق الذي حصل بينهم وبين الفاطميين ,وقاموا بالزحف على

المدن اإلسالمية مدينة تلو األخرى(.)2

اجتمع بعد ذلك قادة الصليبيين ,وقرروا التراجع عن قلعة عرقة لعدم قدرتهم على احتاللها

من جانب ,والستغالل موسم الحصاد أثناء مسيرهم إلى بيت المقدس من جانب آخر( ,)3فواصلوا
()4

مسيرهم ووصلوا إلى طرابلس يوم الجمعة  33جمادى الثانية 332ه 31/مايو3133م

حيث

الطفهم أميرها ابن عمار ,فأطلق من كان عنده من األسرى الصليبيين ,ومنحهم األموال ,وقدم لهم

الخيل ,وأمدهم بما يحتاجونه إليه من مؤن وزاد ,وزودهم باألدالء والمرشدين(.)5

رحل الصليبيون عن طرابلس في  22جمادى الثانية 332ه 35/مايو3133م ووصلوا إلى

حصن البترون( ,)6ثم بلغوا مدينة جبيل( ,)7وفي  26جمادى الثانية 33/مايو من الشهر نفسه
وصلوا إلى الحدود الفاطمية على نهر الكلب ,ولم يكن للفاطميين عساكر في ممتلكاتهم الشمالية
()8

باستثناء بعض الحاميات بالمدن الساحلية ,غير أنه كان بأيديهم أسطوالً

ضخماً بإمكانه التصدي

للصليبيين الذين لم يكونوا يأملون في االستيالء على ما يصادفهم في طريقهم من الموانئ(.)9

يبدو أن القوات الفاطمية في بالد الشام قد تمركزت في جنوبه باعتباره أقرب المناطق إلى

مركز خالفتهم في مصر ,ال سيما بعد تمكنهم من إخضاع بيت المقدس تحت سيطرتهم بعد
انتزاعه من أيدي األراتقة ,على أن ذلك أصبح عامل قوة للوجود الفاطمي في سواحل بالد الشام.

) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.67
( )2الشيخ عيد ,يوسف :أثر الحركات الباطنية ,ص.313
) )3الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.51

) )4مجهول :يوميات ,ص356؛ توديبود :تاريخ الرحلة ,ص.231
) )5ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص313؛ للمزيد ,ينظر :مجهول :يوميات ,ص356؛ توديبود :تاريخ الرحلة,
ص231؛ عمران ,محمود :الحروب الصليبية ,ص .13ذكر مجهول أن والي طرابلس اتفق مع الصليبيين على أن
يدخل بدين النصرانية ,ويتسلم أرضه منهم إن هم تمكنوا من هزيمة خليفة مصر في الحرب التي استعد لها ضدهم,

واذا استطاعوا أخذ القدس .مجهول :يوميات ,ص.356

) )6البترون :مدينة تقع إلى الجنوب من مدينة طرابلس .توديبود :تاريخ الرحلة  ,ص ,113هامش .12
) )7مجهول :يوميات ,ص356؛ توديبود :تاريخ الرحلة ,ص.233
ويستعمل للسفينة الواحدة أيضاً .مبارك :الخطط
( )8األسطول :كلمة رومية ,وهي اسم للمراكب الحربية المجتمعةُ ,
التوفيقية ,ج ,33ص.12
) )9ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص317؛ رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,3ص.331
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إن عدم تقديم الفاطميين المساعدات العسكرية للمدن الساحلية لبالد الشام في بداية

الحروب الصليبية جعل تلك المدن تحذو حذو طرابلس ,فتحصل على مسالمة الصليبيين بأحسن
الشروط الممكنة ,ومن ذلك أن أهل بيروت عندما أحسوا باقتراب الصليبيين منهم عرضوا عليهم

إمدادهم بالتموين ,فضالً عن تقديم مبلغ كبير من المال ,كل ذلك مقابل تعهد الصليبيين بعدم
االعتداء على البساتين ومزارع الكروم والغالل المملوكة للعرب(.)1

توجه الصليبيون بعد ذلك إلى مدينة صيدا ,فلم يرحب حاكمها بهم ,وهاجمتهم حاميتها
بضراوة شديدة ,فضاق الصليبيون بهجماتهم ,فسارعوا بالمسير إلى صور ,ونصبوا بالقرب منها

معسكرهم ,ثم اتجهوا إلى عكا التي سارع حاكمها بتقديم الهدايا والمؤن والزاد للصليبيين ,كما تعهد

بالدخول في طاعتهم في حال سيطرتهم على بيت المقدس(.)2

وعلى ما يبدو فإن الحاميات الفاطمية التي كانت توجد بمدن الساحل لم تستعد لمواجهة

الصليبيين رغم أنهم على علم بقدومهم نحو تلك المدن ,وكذلك فإن مصر الفاطمية كانت أقدر

الدول التي توجد في المشرق اإلسالمي على مواجهة الصليبيين المتالكهم أسطول قوي ,عوضاً
عن جيشهم البري القوي الذي تم من خالله السيطرة على القدس بعد طرد األراتقة منه.
()3

مضى الصليبيون في تقدمهم فمروا بقيسارية

في  1رجب 332ه 25 /مايو 3133م ,ثم

بأرسوف( ,)4ولم يحاول الصليبيون بعد ذلك االتجاه إلى يافا أو غيرها من المدن الساحلية ذات

الحصانة الشديدة ,والتي تحتاج إلى وقت طويل لحصارها والسيطرة عليها( ,)5وانما اختاروا أن
يتركوا الطريق الساحلي ويشقوا سبيلهم داخل البالد إلى بيت المقدس مباشرة ,ومع ذلك فإن

الصليبيين كانوا حريصين دائماً على أال ينقطع الطريق بينهم وبين البحر؛ لضمان وصول
اإلمدادات إليهم من أوروبا عبر أساطيل المدن اإليطالية(.)6

يتبين مما سبق أن الصليبيين حرصوا على عدم التعرض ألية مدينة ساحلية حصينة؛ كي

ال تُستنفذ قواهم نتيجة نشوب أي معارك بينهم وبين حاميات تلك المدن ,ويتضح أنهم رغبوا في
) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.51
) )2المصدر نفسه ,ج ,2ص.56_51

( ) 3قيسارية :بلد على ساحل بحر الشام ,وتعد من أعمال فلسطين ,بينها وبين طبرية ثالثة أيام ,وكانت قديماً من
أعيان أمهات المدن ,واسعة الرقعة ,كثيرة الخير واألهل .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.323

( )4أرسوف :مدينة على ساحل الشام تقع بين قيسارية ويافا .الحموي :معجم البلدان ,ج3ص.363
) )5أنا كومنينا :االلكسياد ,ص61؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.56
) )6عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.213
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الوصول إلى بيت المقدس بأقل خسائر ليتسنى للقوات المتبقية منهم احتالل المدينة المقدسة ,وربما

اعتقد الصليبيون أنهم سيواجهون مقاومة كبيرة من المناطق التي عزموا على احتاللها ,ال سيما أنها
كانت تخضع تحت سيطرة الدولة الفاطمية ذات اإلمكانيات المادية والعسكرية الكبيرة.
لم يتعرض الفاطميون للقوات الصليبية خالل توجهها نحو بيت المقدس ,باستثناء بعض
المناوشات التي حدثت بين الطرفين ,كما أن القوات الفاطمية لم تتلق مساعدات من قبل السكان

المحليين لبالد الشام ,وقد أرجع بردج ذلك إلى عدم محبة سكان الشام للفاطميين ,وبأنهم يرغبون

في الخالص منهم(.)1

ثانياً :االحتالل الصليبي لبيت المقدس وموقف الفاطميين منه:
وصل الصليبيون إلى مدينة الرملة في  33رجب 332ه 1 /يونيو3133م( ,)2وتمكنوا من

احتاللها بعد أن هجرها أهلها عقب سماعهم بنبأ قرب وصول الصليبيين( ,)3وكان أهلها قد تركوا

بها حامية صغيرة قليلة العدد ,وبعيدة عن البحر ,ما جعل مساعدة األسطول الفاطمي لهم متعذرة؛
فخرجوا منها بعد أن دمروا كنيسة القديس جورج( )4الكبيرة التي تقع في مدينة اللُّد( )5القريبة من

الرملة( ,)6فلما دخلها الصليبيون رمموها ,وأقاموا أسقفاً يقوم على حمايتها(.)7

وبذلك اجتاز الصليبيون مدن الساحل الخاضعة للفاطميين دون وجود أية عوائق تعترضهم

أثناء مرورهم بتلك المدن على الرغم من وجود قوات الدولة الفاطمية بجنوب الشام ومدن الساحل,
ال سيما أنهم قبل أعوام قليلة سيطروا على تلك المناطق ,وأقاموا بها حاميات عسكرية برية ,عوضاً

عن وج ود األسطول الفاطمي الذي كان من المفترض أن يكون له دور في تقديم المساعدة عن

طريق البحر.

) )1بردج ,انتوني :تاريخ الحروب الصليبية ,ص.31
) )2الشارتري :تاريخ الحملة ,ص71؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.53 ,55
) )3ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص226؛ توديبود :تاريخ الرحلة ,ص233؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية,
ج ,2ص .55يذكر المؤرخون المسلمون أن احتالل الصليبيين للرملة كان "وقت إدراك الغلة" أي وقت حصاد
الثمار .ابن القالنسي :ذيل ,ص315؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.333

) )4القديس جورج :هو شخصية خيالية من المفروض أنه قتل في نيقوميديا حوالي سنة 111م ,ونقلت عظامه إلى
اللد ,مسقط رأسه .توديبود :تاريخ الرحلة ,ص ,132هامش .31
( )5اللُّد :هي قرية تقع بالقرب من مدينة بيت المقدس .الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص.36
) )6رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,3ص.332

) )7الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص71؛ توديبود :تاريخ الرحلة ,ص.233
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عقد الصليبيون أثناء وجودهم في الرملة مجلساً للحرب لمناقشة خطواتهم القادمة ,في ظل

وجود آراء لبعض الزعماء الصليبيين بضرورة مهاجمة مصر لتأمين حياتهم في بيت المقدس ,إال

أن ذلك الرأي قوبل بالرفض من أغلب الزعماء الصليبيين(.)1

بذلك يتضح أن الصليبيين قد أدركوا أهمية مصر ,وخطورتها على ممتلكات الصليبيين في
بالد الشام ,خاصة في حال احتاللهم لبيت المقدس ,باعتبار أن مصر البوابة الجنوبية للشام,
خاصة أن بيت المقدس تخضع للفاطميين الذين يتخذون من مصر مرك اًز لهم.

شق الصليبيون طريقهم صوب المدينة المقدسة في  33رجب 332ه 5/يونيو 3133م,
وتمكنوا من اجتياز قرية ِع َم َواس( ,)2وأثناء ذلك جاءهم رسل نصارى من بيت لحم( )3يستحثون
()4
جودفري بويون على نجدتهم وحمايتهم من أيدي الفاطميين الذين كانوا يتوعدونهم ؛ فأسرع كالً

من تنكرد وبلدوين دي بورج (الثاني) ,وتوجها مع طائفة من الفرسان لنجدة نصارى بيت لحم,

فوصلوا إليها حيث استقبلهم أهلها النصارى استقباالً حافالً( ,)5وبذلك يتبين أن نصارى جنوب الشام
وقفوا إلى جانب الصليبيين كما فعل إخوانهم في شمال بالد الشام.

وفي  36رجب 332ه 7/يونيو3133م تجمعت الفرق الصليبية كلها أمام مدينة بيت

المقدس وفرضوا الحصار عليها ( ,)6وكان افتخار الدولة  -حاكم المدينة من قبل الفاطميين -قد

أمر ببناء ما تهدم من السور وقت استيالء األفضل بن بدر الجمالي على القدس()7؛ فزاد ذلك في

تحصين المدينة ,كما تأكد من سالمة أسوارها ,والى جانب ذلك قام الفاطميون أيضاً بتسميم اآلبار,
وقطع موارد الماء ,واخفاء المواشي ,وطرد جميع من بالمدينة من النصارى ,معتمداً في الدفاع عن

) )1ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة :ص225_226؛ عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص231؛ محمود ,علي:
الغزو الصليبي ,ص.17
(ِ )2ع َم َواس :هي كورة من فلسطين ,تبعد ستة أميال عن الرملة على طريق بيت المقدس .الحموي :معجم البلدان,
ج ,3ص.367
( )3بيت لحم :هي بلدة بالقرب بيت المقدس ,وهي عامرة وحافلة .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص .623تعني
بيت لحم بيت الخبز .فورزبورغ :وصف األرض المقدسة ,ص .31ذكر سايولف أنها تقع على بعد ستة أميال إلى
الجنوب من القدس .سايولف :وصف بيت المقدس ,ص .11وذكر دانيال الراهب أنها تبعد مسافة ستة فرستات في

االتجاه نفسه .وصف األرض المقدسة ,ص .71والفرست :مقياس روسي لقياس األطوال ويعادل 3161متر .دانيال
الراهب :وصف األرض المقدسة ,ص ,33هامش .2
) )4الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.71
) )5الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.71

) )6المصدر نفسه ,ص73؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.33
) )7الحريري ,سيد :األخبار السنية ,ص.21
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بيت المقدس على حامية كبيرة من الجند المصريين والسودان( ,)1ولم تتوقف االستعدادات عند ذلك

فحسب ,بل استدعى سكان بيت المقدس والحامية الفاطمية بها سكان المدن المجاورة ,وحشدوا
الكثيرين من الرجال األقوياء المسلحين أكمل تسليح( ,)2كما حرص افتخار الدولة على أن يوفر

لسكان المدينة والحامية من المؤن ما يكفيهم إذا طال أمد الحصار ,كما أرسل إلى قادته في مصر

يطلب منهم النجدة( ,)3وذكر وليم الصوري أن خليفة مصر أراد أن يكسب والء سكان بيت المقدس,

يسامحوا نهائياً فيما عليهم من الضرائب والمكوس(.)4
فصرف لهم أمواالً من خزانته الخاصة ,وأن َ

وفي تلك األثناء وصلت إلى ساحل يافا سفن جنوية حاملة إلى الصليبيين ما يحتاجون إليه

من عدد الحصار ومواد التموين ,فاستولى الجنوية والصليبيون على يافا بعد أن هجرها سكانها

لضعف تحصيناتها( ,)5ولما علم الفاطميون بنبأ ذلك األسطول خرجوا من عسقالن في محاولة
للتصدي للسفن الجنوية ,وقاموا بمهاجمتهم بغتة ,فاحتمى الجنويون في قالع يافا ,ثم عاد

الفاطميون من حيث أتوا بعد أن ألحقوا خسائر باألسطول الجنوي( ,)6وبالرغم من ذلك فلم يتمكن
ِ
المحاصرة للقدس ,على
الفاطميون من منع السفن الجنوية من تقديم المساعدات للقوات الصليبية
حين أن القوة الفاطمية في بيت المقدس قد حوصرت بها ,وانقطع بهم االتصال بالرغم من أن

الصليبيين كان ال يزال يعوزهم السالح وأدوات الحصار ,ولم تكن لديهم القوات الكافية إلحكام
حصارهم للمدينة ومنع هجمات الحامية الفاطمية(.)7

لقد واجهت القوات الصليبية صعوبات جمة أثناء حصارها لبيت المقدس؛ حيث أن ح اررة

جو الصيف مرتفعة ,ذلك عوضاً عن قلة الماء بعد أن أفسد المسلمون مصادر المياه( ,)8كما أن

مؤنهم بدأ في النفاد( ,)9ومكث الصليبيون "أثناء الحصار مدة عشرة أيام ال يجدوا الخبز
) )1ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص217؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص33_31؛ حبشي ,حسن:
الحروب الصليبية األولى ,ص.12_13

Roscoe,Thomas: History of Chivalry and the Crusades, vol1, p286.

) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.57
) )3رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,3ص.337_335
) )4الحروب الصليبية ,ج ,2ص.57

) )5روجر أوف ويندوفر :ورود التاريخ,ج ,3ص.71
) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص317_315؛ هايد ,ف :تاريخ التجارة ,ج ,3ص.331
) )7روجر أوف ويندوفر :ورود التاريخ,ج ,3ص71؛ الشيخ ,محمد :عصر الحروب الصليبية ,ص.351
Roscoe,Thomas: History of Chivalry and the Crusades, vol1, p287.

) )8الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.311_33
) )9ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص.227
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يشترونه"( ,)1كما قامت حامية المدينة بمهاجمة الصليبيين الذين يذهبون بجماعات صغيرة للحصول
على المياه( ,)2ذلك فضالً عن تجدد النزاعات بين األمراء الصليبيين حول مصير المدينة المقدسة
بعد االستيالء عليها ,عالوة عن ورود أخبار بقدوم جيش ضخم سار من مصر لنجدة الحامية

الفاطمية بالقدس(.)3

أدرك األمراء الصليبيون ضرورة االستيالء على بيت المقدس بأقصى سرعة ,وقبل مجيء

أية إمدادات للحامية الفاطمية بها من مصر()4؛ فشددوا حصارهم على المدينة ,ونصبوا آالت

الحرب واألبراج الخشبية حولها( ,)5وأسندوا الساللم الخشبية على أسوار القدس القتحامها( ,)6لكن

المدافعون عن المدينة – لما أروا ما أقامه الصليبيون من أدوات للحصار -زادوا في تحصين
المدينة ,وشددوا الحراسة على األبراج والقالع خاصة أثناء الليل(.)7

بدأت المعركة الحاسمة في  22شعبان 332هد 33 /يوليو 3133م ,إذ اقتربت آالت

الحرب الصليبية من أسوار المدينة ,فدأمطر المدافعون المسلمون المقاتلين الصليبيين "باألحجار
()8
وجرح عدد آخر بالمواد
والسهام والخشب والقش المشتعلين "...؛ فقُتل عدد كبير من الصليبيينُ ,
الملتهبة التي ألقيت من داخل المدينة ومن على األسوار()9؛ لذلك أقام الصليبيون برجين عاليين,
()10

وأطلوا منهما على السور ,أحدهما بباب صهيون

واآلخر بين باب العمود وباب األسباط ,وهو

برج الزاوية ,ثم أنشئوا برجاً ثالثاً ,وكثي اًر من اآلالت الحربية األخرى ,فجاء المسلمون وأحرقوا البرج
) )1مجهول :يوميات ,ص.357
) )2روجر أوف ويندوفر :ورود التاريخ,ج ,3ص.77
) )3رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,3ص.322_323
) )4بردج ,أنتوني :تاريخ الحروب الصليبية ,ص313؛ رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,3ص.322
) )5ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة غزاة ,ص233؛ توديبود :تاريخ الرحلة ,ص.137
) )6مجهول :يوميات ,ص.357

Roscoe,Thomas: History of Chivalry and the Crusades, vol1, p289.
) )7مجهول :يوميات ,ص.353_351
) )8ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص236؛ للمزيد ,ينظر :الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص73؛ الصوري,
وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص336_333؛ روجر أوف ويندوفر :ورود التاريخ,ج ,3ص.73

) )9الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص331؛ العارف ,عارف :المفصل في تاريخ القدس ,ج,3
ص.363
( ) 10صهيون :هو جبل كبير مرتفع يقع إلى الجنوب من بيت المقدس ,ويتسم باالنحدار الخفيف من جهة بيت
المقدس .دانيال الراهب :وصف األرض المقدسة ,ص .73يقع عليه كنيسة خاصة بالنصارى .ثيوديريش ,وصف

األماكن المقدسة ,ص51؛ الحموي :معجم البلدان ,ج ,1ص.315
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الذي كان بباب صهيون وقتلوا من فيه(" ,)1وأما(البرج) اآلخر فزحفوا به حتى ألصقوه بالسور,

وحكموا به على البلد فانهزم المسلمون"( ,)2وتمكن الصليبيون بعد ذلك من السيطرة على جزء من

سور المدينة ,ما أتاح للصليبيين أن ينفذوا إلى داخل المدينة؛ لتسقط بيت المقدس في أيدي

الصليبيين في يوم الجمعة  21شعبان 332هد 36 /يوليو 3133م بعد أن حاصروها مدة 11

يوماً( ,)3وعندئذ "ركب الناس السيف ,ولبث الفرنج في البلدة أسبوعاً يقتلون فيه المسلمين"(,)4
و"قُطعت فيه رؤوس بعض المسلمين ...بينما عذب آخرون لوقت طويل ...وأُحرقوا حتى الموت في
اللهب المتأجج ,وتكدست في الطرقات والبيوت الرؤوس واأليدي واألقدام"( ,)5وشهدت أرجاء المدينة

مذبحة فظيعة الشناعة" ,وكان الدم المسفوك مخيفاً ,حتى أن المنتصرين أنفسهم ساورهم اإلحساس
بالخوف وشعروا بالتقزز"(.)6

كما أن الذين فروا بأنفسهم لم ينجوا من القتل ,حيث تجمعوا بالمسجد واستسلموا للصليبيين
()7

الذين أعملوا فيهم القتل طوال اليوم "حتى فاض المعبد (المسجد) بدمائهم"

إلى أن وصلت الدماء

إلى قوائم خيول الصليبيين( ,)8وبلغ عدد من قتل بالمسجد األقصى أكثر من سبعين ألفاً من

المسلمين( ,)9كما أن اليهود لم يسلموا من القتل؛ حيث أحرق الصليبيون حيهم بما فيه الكنيس الذي
تحصنوا فيه(.)10

) )1توديبود :تاريخ الرحلة ,ص135؛ العارف ,عارف :المفصل في تاريخ القدس ,ج ,3ص.361
) )2الحريري :اإلعالم والتبيين ,ص.56

) )3الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص75؛ توديبود :تاريخ الرحلة ,ص133؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية,
ج ,2ص317؛ ذكر ابن األثير بأن الصليبيين حاصروا بيت المقدس "نيفاً وأربعين يوماً" ثم استولوا عليه .الكامل,
ج ,7ص.325

) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص327_325؛ ابن العبري :تاريخ مختصر الدول ,ص.132
) )5ريمونداجيل :تاريخ الفرنجة ,ص.237

) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.325
) )7مجهول :يوميات ,ص.373 ,353
) )8أوتو أسقف فريزينغ :المدينتان ,ص.112
) )9ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص327؛ اليافعي :مرآة الجنان ,ج ,1ص323؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.26
لم يذكر هذا الرقم المؤرخون المسلمون فحسب ,بل ذكره المؤرخون المسيحيون ,فذكر ابن العبري ما نصه "وقتل

بالمسجد األقصى ما يزيد على سبعين ألفاً" .تاريخ مختصر الدول ,ص .337كما أورد ميخائيل السوري أن عدد

من قُتل بالمسجد األقصى بلغ أكثر من  710111مسلم إضافة إلى  110111شخص خارج المسجد .رواياته,
ص31؛ وأيده على ذلك الرأي ابن تغري بردي ,النجوم الزاهرة ,ج ,6ص331؛ والحريري :اإلعالم والتبيين,
ص.56

) )10ابن القالنسي :ذيل ,ص317؛ السيوطي :تاريخ الخلفاء ,ص115؛ الحريري ,سيد :األخبار السنية ,ص.26
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والى جانب الوصف السابق للمذبحة التي ارتكبها الصليبيون في بيت المقدس فقد قال

المؤلف المجهول عنها بأنه "لم يسبق قط أن سمع أو رأى أحد مذبحة مثل هذه المذبحة التي ألمت

بالشعب المسلم"( , )1كما أن المدينة نفسها لم تسلم من الصليبيين إذ أبيحت للسلب والنهب ,ولم

يفرقوا بين البيوت وأماكن العبادة" ,فأخذوا من عند الصخرة نيفاً وأربعين قنديالً وزن كل قنديل ثالثة
آالف وستمائة درهم ...وغنموا ما ال يقع عليه اإلحصاء"(.)2

أما افتخار الدولة -حاكم المدينة الفاطمي -فقد احتمى مع طائفة من جنده بمحراب داوود
عليه السالم -وقاتلوا فيه ثالثة أيام ,ولكنهم لم يلبثوا أن ألقوا السالح ,وسلموا المحراب بعد أن()3

أمنهم الصليبيون

الذين سمحوا لهم بالخروج إلى عسقالن ,وكان عددهم حوالي خمسمائة(,)4

فكانوا الفئة الوحيدة من مسلمي القدس التي نجت من المذبحة التي حدثت بالمدينة ,وقُتل بها
سبعين ألفاً من المسلمين "منهم جماعة كبيرة من أئمة المسلمين ,وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن
فارق األوطان وجاور بذلك الموضع الشريف"( ,)5ولو كان بيت المقدس "بيد األرتقية لكان أصلح
()6

للمسلمين"

إذ تلقت الدولة الفاطمية تلك األخبار في برود ,وظلت تغط في سباتها العميق(.)7

وبذلك يمكن القول بأن الحملة الصليبية األولى أنهت مهمتها باستيالء الصليبيين على بيت
المقدس التي قامت فيها ثالث وحدة سياسية للصليبيين بالشام إلى جانب الرها وأنطاكية؛ وبذلك

بدأت تتشكل دولة صغيرة لهم ,ثم أصبحت فيما بعد مملكة صليبية تدير شئون الصليبيين في بالد
الشام ,وبذلك رأى البعض أن احتالل الصليبيين لبيت المقدس قد وضع نهاية ألية طموح للفاطميين
في السيطرة بالد الشام(.)8

لقد كانت أولى المهمات التي واجهت الصليبيين بعد احتاللهم لبيت المقدس هي مواراة

الجثث التي خلفتها المجزرة التي ارتكبوها في كل أنحاء المدينة؛ فأحرقوا بعضها ودفنوا البعض
) )1مجهول :يوميات ,ص.373
) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص327؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص331؛ ابن إياس :بدائع الزهور,
ج ,3ق ,3ص221؛ للمزيد ,ينظر :توديبود :تاريخ الرحلة ,ص133_131؛ ابن الجوزي ,المنتظم ,ج,37
ص.37

) )3ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص327؛ رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,3ص.325_326
) )4الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.77
) )5ابن األثير :الكامل ,ص327؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.26
) )6ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,3ص.373

) )7عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.236
Hillenbrand, Carole: Crusades, p77.

( )8
119

اآلخر( ,)1ثم بدأت مناقشة مشكلة حكم المدينة المقدسة ,إذ اجتمع الزعماء الصليبيون قساوسة

وعلمانيين لكي يقرروا ما ينبغي عمله في هذا الصدد ,كما أن البابا أوربان الثاني  -الذي مات قبل

أن يعرف بخبر االستيالء على القدس -لم يحدد للصليبيين نظام الحكم في المدينة المقدسة(.)2
ٍ
وعندئذ ظهر االنقسام في صفوف الجيش الصليبي؛ فالقساوسة واألساقفة يميلون إلى دولة بابوية,
بينما كان كبار القادة يرفضون ذلك ويرون ضرورة تولي أحدهم الحكم(.)3

ل قد اتجهت اآلراء نحو اختيار أحد األمراء العلمانيين والقادة العسكريين لينظم أمور
الصليبيين ,فأجمعوا على اختيار جودفري أمي اًر عليهم ,وقد تم انتخابه في  3رمضان 332ه22 /
يوليو 3133م ليكون "حامي الضريح المقدس"( ,)4لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الصراع اإلسالمي

الصليبي ,صراع بدأه الصليبيون بإقامة إمارات لهم على األراضي التابعة ألمراء المسلمين في بالد
الشام ,والذين كانوا منقسمين على أنفسهم ,إذ يرغب كل أمير من األمراء المسلمين بتحقيق رغباته

الشخصية في الزعامة والسلطة ,وقد ظهر ذلك جلياً عندما راسل الفاطميون نظرائهم الصليبيين
رغبة في اقتسام بالد الشام ,ولو على حساب السالجقة المسلمين الذين تصدوا للعدوان الصليبي في

آسيا الصغرى وبالد الشام ,وكان لذلك أثر كبير في تشجيع الصليبيين على مواصلة عدوانهم على
أمالك المسلمين في الشام ,عوضاً عن أن أمراء المدن الفاطمية في الشام اتبعوا النهج الذي اتبعه
قادتهم بمصر في مسالمة الصليبيين وتقديم العون لهم.

ثالثاً :معركة عسقالن 942ه1744/م وأثرها على العالقات بين الفاطميين والصليبيين:
لم يكتف الصليبيون باحتالل مدن بيت المقدس وبيت لحم واللُّد والرملة ويافا إذ طمعوا في

احتالل المزيد من المدن()5؛ وذلك لتأمين وجودهم في مملكتهم الناشئة ,وقد حانت الفرصة لهم

عندما وردت جودفري أخبار بخلو مدينة نابلس من المدافعين عنها ,وأن أهلها النصارى يرغبون في
()6

تسليمها للصليبيين ,ولذلك توجه كالً من يوستاس

وتنكرد  -وهما من قادة جودفري -إلى نابلس,

) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.315
Roscoe,Thomas: History of Chivalry and the Crusades, vol1, p298.
) )2قاسم ,عبده قاسم :ماهية الحروب الصليبية ,ص .323توفي أوربان الثاني في 22رمضان 332ه32 /
أغسطس 3133م .الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.11

) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص333_331؛ باالر :الحمالت الصليبية ,ص.33
) )4مجهول :يوميات ,ص373؛ الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.77
) )5عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.263

( )6يوستاس :هو يوستاس الثالث ,الشقيق األكبر لجودفري ,وقد عاد إلى دياره بعد الحملة الصليبية األولى.
الشارتري :تاريخ الحملة ,ص ,36هامش.336
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فوصال إليها بصحبة عدد من المقاتلين ,فسارع سكانها بتسليمها إليهما ,فمكثا بالمدينة ,ثم أقاما بها
حامية صليبية للدفاع عنها أمام األخطار التي قد تحدق بها(.)1

لقد أدرك الفاطميون نوايا الصليبيين التوسعية ,فمنذ أن سمع األفضل الفاطمي بزحف

الصليبيين تجاه بيت المقدس أعد عدته وجمع رجاله ليحول دون استيالئهم عليها "فخرج بالعساكر
وسار إلى عسقالن"( ,)2إال أنه وصلها في  33رمضان 332ه 3/أغسطس3133م بعد عشرين

يوماً من احتالل الصليبيين لبيت المقدس "وقد فات األمر"(.)3

وبذلك أصيب الفاطميون بخيبة أمل كبيرة ,حيث كانوا يرجون من الصليبيين أن ينفذوا

اال تفاق الذي تم بين الطرفين أثناء الحصار الصليبي ألنطاكية ,ويكون للصليبيين شمال بالد
الشام ,وللفاطميين جنوبه ,معتقدين أن الصليبيين سيقنعون بذلك.
لم يسع األفضل عند وصوله إلى عسقالن سوى أن يرسل "إلى الفرنج ينكر عليهم ما فعلوا

ويتهددهم" فردوا عليه بأن "أعادوا الرسل بالجواب"( ,)4واستمروا في تحقيق مشروعهم االستعماري

في الشرق اإلسالمي.

بعد أن أيقن الوزير الفاطمي األفضل أن الصليبيين قد نكثوا اتفاقهم معه حول تقسيم بالد

الشام رأى ضرورة التصدي لهم ,واستعادة ما أخذه الصليبيون من أر ٍ
اض كانت تابعة للدولة

الفاطمية في مصر؛ فأعد قواته البرية في عسقالن وانتظر "وصول األسطول في البحر"( ,)5ولم
يكن األفضل موفقاً في حملته تلك؛ إذ سرعان ما وصل خبر وصوله عسقالن إلى الصليبيين الذين
بادروا بالتجهيز لمواجهة الفاطميين "فتجمعوا على بكرة أبيهم :قادة وأساقفة ورجال دين وعامة",

وتوجه جودفري ومعه كونت فالندرز إلى الرملة( ,)6ثم بعث جودفري إلى تنكرد ويوستاس برسول
يطلب منهما اإلسراع بالقدوم إليه؛ ألنه سمع بأن الوزير األفضل الفاطمي موجود في عسقالن

يضع الخطط السترداد بيت المقدس(.)7

) )1توديبود :تاريخ الرحلة ,ص117؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.312 ,351
) )2المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص.33

Roscoe,Thomas: History of Chivalry and the Crusades, vol1, p302.

) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص317؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.333
) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص323؛ للمزيد ,ينظر :علي ,سرور :جودفري دي بويون ,ص.263
) )5ابن القالنسي :ذيل ,ص.317

) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.351_352
) )7توديبود :تاريخ الرحلة ,ص117؛ علي ,سرور :جودفري دي بويون ,ص=.263
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()1

تجمعت القوات الصليبية في ُي ْب َنى

التي تعرف بالمراجع الصليبية باسم ( Ibelineابلين)

ثم اتجهت جنوباً قاصدة عسقالن ,ولم يكن لدى القوات الفاطمية علم بتحرك الصليبيين( ,)2وقد

تمكنت كتائب االستطالع الصليبية من اغتنام عدد كبير من الماشية والخيول والجمال ,كما أسروا

عدداً من الفاطميين ,وعرفوا منهم خططهم( ,)3ثم باغت الصليبيون القوات الفاطمية حيث "لم يكن
()4

عند المصريين (الفاطميين) من خبر وصولهم ,وال من حركتهم ,ولم يكونوا على أهبة القتال"

الوقت الذي نظم فيه جودفري جنوده المشاة والفرسان(.)5

في

حلت الهزيمة بالفاطميين في معركة عسقالن التي دارت رحاها في  22رمضان 332ه/

 32أغسطس3133م( ,)6وتشتت شملهم ,وقُتل من أهل عسقالن ألفان وسبعمائة ,عوضاً عمن قُتل
من الجنود الفاطميين( ,)7وغنم الصليبيون ما في معسكر الفاطميين من مال وسالح (.)8
أما األفضل فقد هرب إلى عسقالن واحتمى بأسوارها ,ثم غادرها مع جنده إلى مصر(,)9

تاركاً سكان مدينة عسقالن دون حماية من الجيش الصليبي( ,)10وكان ف ارره "متيحاً النصر

للصليبيين من غير جهد يبذلونه أو مشقة يكابدونها"(.)11

لقد كانت تلك الهزيمة بمثابة اإلعالن عن خروج بالد الشام  -عدا بعض مدن الساحل-

من يد الفاطميين ,والقضاء على هيبتهم بفلسطين ,وتأكد للصليبيين ضعف المقاومة الفاطمية,
وتوطدت سيطرتهم الكاملة على مدينة بيت المقدس والمناطق المجاورة لها ,كما أن ذلك النصر

منح الصليبيين مزيداً من القوة والثقة بالنفس كانوا في حاجة شديدة إليهما في بداية تأسيس مملكتهم

في الشرق اإلسالمي ,عوضاً عن أن المناطق الداخلية لبالد الشام خاصة فلسطين مفتوحة أمامهم.

=Robert the Monk's: history of the first crusade, p207.
(ُ )1يبنى :هي بلدة تقع قرب مجينة الرملة بفلسطين ,الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص.321
) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص353؛ حبشي ,حسن  :الحرب الصليبية األولى ,ص.17

) )3مجهول :يوميات ,ص371؛ الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص71؛ توديبود :تاريخ الرحلة ,ص117؛
الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.353
) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.323
Robert the Monk's: history of the first crusade ,p206.

( )5

) )6توديبود :تاريخ الرحلة ,ص 132؛ سميل :فن الحرب عند الصليبيين ,ص.263
) )7ابن القالنسي :ذيل ,ص317؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.333
) )8الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص73؛ ابن األثير :الكامل ,ج , 7ص.323
) )9ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.323
))10

Roscoe,Thomas: History of Chivalry and the Crusades, vol1, p303.

) )11الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.355
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توجه بعد ذلك جودفري نحو عسقالن وقام بحصارها؛ فعرض أهلها االستسالم للصليبيين

دون مقاومة ,ويبدو أن ذلك العرض قد جاء بعد يأسهم من مساعدة الفاطميين لهم ,وخشية أن
يصيبهم ما أصاب أهل بيت المقدس من ذبح وقتل ,والتمسوا تسليم المدينة إلى ريموند الصنجيلي-

نظير ما فعله مع افتخار الدولة ومن معه -إال أن ذلك لم يتم بسبب الصراع بين جودفري وريموند,
وأوعز ريموند إلى أهل عسقالن بالثبات والمقاومة()1؛ فاضطر جودفري لالنسحاب إلى القدس دون

أن يتمكن من احتالل المدينة( ,)2لتظل عسقالن شوكة في جنب الصليبيين الغزاة أكثر من خمسين
سنة ,ولتستمر في تهديد الصليبيين حتى سقوطها بأيديهم سنة 631ه3361/م ,وهذا دليل على أن

الدولة الفاطمية كانت قوية واال لما استطاعت أن تصمد هذه الفترة الطويلة في عسقالن ,ولألسف
لم توجه تلك القوة ضد الصليبيين(.)3

يتضح مما سبق أن أهالي عسقالن قد يئسوا من نجدة الفاطميين لهم ب اًر وبح اًر ,ال سيما

بعد هزيمة األفضل أمام الصليبيين وهروبه إلى مصر؛ فاضطروا عندئذ إلى عرض تسليم المدينة
للصليبيين ,إال أن الخالف الذي تم بين جودفري وبين ريموند لم يمكن الصليبيين من احتاللها.

بعد أن أوفى الصليبيون بقسمهم ,واستردوا  -حسب زعمهم -بيت المقدس من المسلمين,
واستقرت أمورهم في بيت المقدس بعد تأمين المدينة من الفاطميين الذين ُهزموا في عسقالن عاد
عدد كبير منهم إلى أوروبا ,وآخرون إلى المستعمرات الصليبية في شمال بالد الشام()4؛ لتواجه

مملكة بيت المقدس حديثة النشأة مشكلة بالغة الخطورة متمثلة في نقص الرجال ,واستمرار سيطرة

المسلمين على سواحل بالد الشام ,ومعظم األراضي الداخلية ,ويذكر الصوري بأن القوات الصليبية

التي تبقت في بيت المقدس يبلغ عددها  111فارس ,وألفين من المشاة فقط(.)5

) )1عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص261 _267؛ الكناني ,مصطفي :العالقات بين جنوة والفاطميين,
ص315_316؛ علي ,سرور :جودفري دي بويون ,ص.267_265

) )2ابن القالنسي :ذيل ,ص317؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص .333أضافت المصادر اإلسالمية
أن الصليبيين لم ينسحبوا عن حصار عسقالن إال بعد أن بذل أهلها عشرين ألف دينار لزعماء الصليبيين .ابن
القالنسي :ذيل ,ص317؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.333
( )3الشيخ عيد ,يوسف :أثر الحركات الباطنية ,ص.337

) )4الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص73؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.357
) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.311
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المبحث الثالث
التوسع الصليبي في فلسطين وموقف الفاطميين منه:
أوالً :موقف الفاطميين من االحتالل الصليبي للجليل وحيفا:
لقد أدرك الصليبيون أهمية امتالك الثغور اإلسالمية الساحلية في بالد الشام ,وقد كان

السيطرة عليها مسألة حياة أو موت بالنسبة للصليبيين ,حيث أن امتالكها وحده يضمن لهم

اتصاالتهم بالغرب حتى يصلهم منه المعونات البشرية والمادية الضرورية لبقائهم في الشرق(,)1
ولتحقيق ذلك الهدف ,ونظ اًر لضعف الفاطميين وهزيمتهم أمام الصليبيين في معركة عسقالن في

رمضان 332ه/أغسطس3133م انصرف جودفري نحو مدينة أرسوف ,وفرض عليها الحصار من

البر إال أنه لم يتمكن من اقتحامها بسبب استبسال أهلها في الدفاع عنها ,ووفرة العتاد والميرة(,)2

عوضاً عن تمكن سكان المدينة من الخروج منها والدخول إليها نظ اًر لتعذر فرض الحصار

الصليبي على المدينة من البحر لعدم وجود أسطول قوي لديهم ,عالوة عن نقص المعدات الالزمة

الستمرار الحصار( ,)3حيث شجعت تلك العوامل الحامية اإلسالمية بالمدينة على مهاجمة آالت

الصليبيين ,وتدميرها واحراقها بواسطة النار التي قذفت من داخل المدينة ,فاضطر جودفري إلى
وجرح عدد كبير من الصليبيين (.)4
رفع الحصار عن المدينة والعودة إلى القدس بعد أن قُتل ُ

لم يبق من القادة الصليبيين إلى جانب جودفري سوى تنكرد ,فعهد إليه بقيادة الجند,
وأقطعه مقاطعة الجليل ,وأمره عليها إذ أوكل إليه فتحها ,فخرج في شرذمة ضئيلة ,ولم تَ ِعز تلك

الناحية عليه ,بل استسلمت له دون أن تُهرق نقطة من الدماء ,واتخذ مدينة طبرية مرك اًز له ,ثم
تقدم فاحتل بيسان( )5وحصنها ,وأرغم البدو على ترك هذه المنطقة؛ فأمنت القوافل من غاراتهم(,)6
) )1هايد ,ف :تاريخ التجارة ,ج ,3ص.333
) )2الميرة :هي الطعام ونحوه .ابن منظور :لسان العرب ,ص.3115
) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص .313ذكر المؤرخ سعيد عاشور نقالً عن أحد المصادر الصليبية
أن ريموند الصنجيلي هو من اتجه نحو أرسوف محاوالً االستيالء عليها عن طريق تأمين أهلها ,ولكن جودفري ظل

واقفاً له بالمرصاد ,فلحق به وأصر على أن أرسوف هي األخرى تتبع بيت المقدس ,وللمرة الثانية انسحب ريموند
نحو الشمال بعد أن حرض أهل أرسوف على عدم االستسالم لجودفري .الحركة الصليبية ,ج ,3ص.261

) )4الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص333؛ الحريري ,سيد :األخبار السنية ,ص.21
( )5بيسان :هي مدينة صغيرة بال سور ,تقع على الجانب الغربي من الغور الشامي ,والى الجنوب من طبرية ,وهي
كثيرة الخصب ,وذات بساتين وأنهار وأعين .أبو الفداء :تقويم البلدان ,ص.231

) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.353_351
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()1

وكان الدافع وراء اختيار الصليبيين بقيادة جودفري التوسع في إقليم الجليل

ما يمثله ذلك اإلقليم

من عمق استراتيجي للكيان الصليبي الناشئ في بيت المقدس ,إضافة لما يتمتع به اإلقليم من ثروة
اقتصادية وموارد طبيعية ,كذلك كان الصليبيون بأمس الحاجة لترسيخ ودعم كيانهم الناشئ ,حيث
يحتوي اإلقليم على مسافات شاسعة من األراضي الزراعية ,وغابات متنوعة ,إلى جانب الطموح

الشخصي لتنكرد كعامل له أهمية في االستيالء على الجليل(.)2

()3

وبذلك أصبحت إمارة بيت المقدس الصليبية تضم بيت المقدس ,وبيت لحم والخليل

والرملة واللد ويافا ونابلس وبيسان وطبرية ,وكانت تلك المدن قليلة العدد تقع وسط محيط كبير من

حكام العرب المسلمين(.)4

تمكن الصليبيون في ربيع اآلخر331ه /فبراير3311م من الظفر ببعض أهالي أرسوف

الذين خرجوا لمباشرة نشاطهم السلمي في مزارعهم القريبة ,فانتقم الصليبيون منهم وقتلوهم ,ولما
كانت أرسوف تابعة للدولة الفاطمية فإن أهلها أرسلوا سفارة عاجلة إلى الوزير األفضل لطلب

المعونة؛ فاكتفى األفضل بإرسال قوة صغيرة مكونة من ثالثمائة جندي شجعت أهل أرسوف مؤقتاً,
ثم عاود الصليبيون هجومهم على أرسوف؛ فاضطر أهلها إلى إرسال سفارة إلى جودفري في

جمادى أولى 331ه /مارس3311م تحمل إليه مفاتيح أبواب المدينة وقالعها ,وعرضت عليه

الدخول في تبعيته ودفع ضريبة ماليه له(.)5

ويبدو أن تقاعس الفاطميين في الدفاع عن المدينة وحمايتها وتزويدها بالمؤن والمواد

الالزمة للصمود ,قد أدى إلى اضطرار حاكمها الفاطمي إلى االتفاق مع جودفري على الدخول في
تبعيته مقابل تأمينهم على حياتهم ,كعادة حكام الفاطميين الذين يقيمون في مدن بالد الشام.
لم يمض وقت طويل على محاولة جودفري احتالل أرسوف حتى قرر أمراء عسقالن
وقيسارية وعكا الخضوع لجودفري بدفع الضريبة له ,ثم تبعهم العرب في شرقي األردن؛ وذلك
العتماد عيشهم على تجارتهم مع سكان مدن الساحل ,ولحاجة الصليبيين إلى إقامة صداقة مع
جيرانهم المسلمين ,ورحب جودفري باالنفتاح العربي ,وسمح لقوافل العرب بعبور مقاطعته ,وشجع
( )1إقليم الجليل :هو إقليم جبلي يمتد من شمال فلسطين إلى حمص .الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.367
( )2علي ,سرور :جودفري دي بويون ,ص.253_251
( )3الخليل :هي بلدة تقع بالقرب من بيت المقدس وفيها حصن وعمارة وسوق .الحموي ,معجم البلدان,ج,2
ص.117

) )4الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.311
) )5عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.151_152
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تجارهم على التعامل مع شعبه(.)1
نتيجة لتشتت القوى اإلسالمية ,وضعفها ,وعدم قدرتها على مواجهة الصليبيين توافر

لصليبيي بيت المقدس قسط وافر من االستقرار خالل تلك المرحلة ما جعلهم يفكرون في تدعيم
وجودهم في مملكتهم الناشئة ,وساعدهم على تحقيق ذلك مجيء قوات كبيرة قدرها المؤرخون

الصليبيون بخمسة وعشرين ألفاً كانوا بصحبة األسقف دايمبرت

()2

الذي عين بطريركاً على بيت

المقدس( ,)3والذي جاء على رأس أسطول بيزي يقدر بد  321سفينة تمكنت من الوصول إلى بيت

المقدس( )4بعد أن اجتمعت أثناء مسيرها مع بلدوين  -أمير الرها -وبوهيموند  -أمير أنطاكية-
اللذان اصطحبا دايمبرت ِ
وقدما معه إلى بيت المقدس للحج بها ,وقد رحب بهم جودفري أصدق
ترحيب ألنه كان بحاجة ماسة للرجال( ,)5لكنهم لم يظلوا جميعاً في بيت المقدس حيث اختار
بعضهم البقاء ,بينما فضل البعض اآلخر العودة إلى أوروبا أو التوجه لشمال بالد الشام(.)6

ازدادت أطماع البطريرك دايمبرت ,فأصر على أخذ بيت المقدس ومدينة يافا والمناطق
التابعة لها باعتباره أعلى سلطة دينية صليبية موجودة في الشرق ,فسلمه جودفري جزءاً من بيت

المقدس ,وجزءاً من يافا على أن يستولي البطريرك على حكم المدينتين بعد وفاة جودفري أو أن
يستولى جودفري على مدينة أو اثنتين من أيدي المسلمين(.)7

ويبدو أن تلك الخالفات قد أوقفت – ولو بشكل مؤقت -أعمال اإلغارة التي كان يقوم بها
الصليبيون بين الحين واآلخر ,بل نجد أن الحاميات اإلسالمية الموجودة في المدن الساحلية التي لم
تخضع للصليبيين قد تشجعت على مهاجمة الممتلكات الصليبية في بيت المقدس وما جاورها من

المدن ,حيث نجد أن تلك الحاميات أغارت من أرسوف وعسقالن على المراكز الصليبية القريبة
خاصة على مدينة الرملة التي لم تقو حاميتها على الصمود؛ لذلك طلب جودفري مساعدة البيازنة

في دفع ذلك الخطر ,وبدأ بتحصين يافا ,كما استعان ببعض قوات أنطاكية األمر الذي جعل سكان
) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.315_316
( ) 2دايمبرت :هو أسقف بيزا ,وهو رجل عظيم النفوذ في مدينته وفي األوساط البابوية ,وصل إلى سواحل سوريا
في رمضان 332ه /أغسطس 3133م في أسطول من بيزا ,وبسبب المنافسة التجارية بين بي از وبيزنطة فقد أعمل
السلب والنهب بأمالك البيزنطيين وهو مبحر شرقاً .الشارتري :تاريخ الحملة ,ص ,31هامش .231

) )3الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص13؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.373
) )4هايد ,ف :تاريخ التجارة ,ج ,3ص.333
) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.373_371
) )6الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.11

) )7الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.373_371
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أمراء أرسوف وعسقالن وقيسارية وعكا يطلبون الصلح مقابل بعض األموال(.)1
يبدو أن الهدف من تلك الغارات التي شنتها الحاميات الفاطمية ضد الصليبيين ليس

استرداد بيت المقدس أو غيرها من المدن التي وقعت بقبضة الصليبيين ,إذ أن تلك الغارات كان

يقوم بها أعداد قليلة من الجنود يخرجون من أبواب المدن ,ثم يعودون يحتمون بأسوارها نجاة
بأنفسهم ,ولم يكن الهدف من تلك الهجمات سوى قض مضاجع الصليبيين والعمل على عدم

استقرارهم في انتظار مجيء المدد من مصر ,ثم حشد القوى لمهاجمة الصليبيين.

في شعبان 331ه /يونيو 3311م وصل إلى يافا أسطول بندقي يتكون من مائتي سفينة,

وعرضوا على الصليبيين المساهمة في حرب المسلمين حتى  7شوال 36 /أغسطس من نفس
السنة مقابل أن يكون لهم في كل مدينة كنيسة ,وموقع مناسب إلقامة سوق ,وأن يسيطروا على

ثلث كل مدينة يساعدون في االستيالء عليها؛ لممارسة نشاطهم التجاري ,واذا نجحوا في االستيالء

على طرابلس تكون المدينة بأكملها لهم ,وأن يدفعوا عنها ضريبة سنوية ,وأن ُيعفوا من الضرائب
في مدن مملكة بيت المقدس كلها(.)2
وافق جودفري على عرض األسطول البندقي ,وبدأ البنادقة بحصار مدينة عكا من ناحية

البحر ,بينما تولى الصليبيون حصار المدينة ب اًر ,ولكن موت جودفري حول الحملة إلى حيفا(,)3
حيث اقترحا كل من دايمبرت وتنكرد على البنادقة ترك عكا ,وتوجيه الجهود إلى حيفا ,إذ أنها

أقرب إلى بيت المقدس ,وكانت حيفا تابعة للدولة الفاطمية ,وللفاطميين فيها حامية صغيرة(.)4

لم تتمكن الحامية الفاطمية في حيفا من مواجهة القوات الصليبية ,فسقطت المدينة بيد

الصليبيين بالرغم من أن الفاطميين كانوا يملكون حاف اًز قوياً يدفعهم للتعويض عن خسائرهم؛ ألن
القدس وجنوبي فلسطين والمدن الساحلية حتى مدينة جبلة كانت والية تابعة للفاطميين قبل دخول

الصليبيين بالد الشام( ,)5ويبين سقوط تلك المدينة بيد الصليبيين مدى تقاعس الفاطميين عن الدفاع
) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص313_311؛ عم ارن ,محمود :الحروب الصليبية ,ص.13
) )2باركر ,آرنست :الحروب الصليبية ,ص33_31؛ هايد ,ف :تاريخ التجارة ,ج ,3ص361؛ علي ,سرور:
جودفري دي بويون ,ص.261

( )3حيفا :حصن على ساحل بحر الشام قرب يافا .الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.112
) )4عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص .275ذكر الشارتري أن الصليبيين كانوا قد سيطروا على حيفا
أثناء توجههم للسيطرة على بيت المقدس .تاريخ الحملة ,ص ,315وفي موضع آخر ذكر أنهم لم يسيطروا على
حيفا بل مروا بها أثناء توجههم نحو بيت المقدس .تاريخ الحملة ,ص .53كما أن وليم الصوري لم يذكر أن
الصليبيين قد سيطروا على تلك المدينة أثناء توجههم نحو بيت المقدس .الحروب الصليبية ,ج ,2ص.57_55

) )5سميل :فن الحرب عند الصليبيين ,ص.333
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عنها في ظل امتالكهم أسطول كبير ,إضافة إلى قوات برية كبيرة العدد بإمكانها منع أو على األقل
تأخير االحتالل الصليبي لمدن الساحل الفلسطيني.

ثانياً :موقف الفاطميين من استيالء بلدوين األول على أرسوف وقيسارية:
احتدم النزاع بين زعماء الصليبيين بعد أن توفي جودفري بويون في  3رمضان 331ه/
 31يوليو  3311م بعد إصابته بمرض الحمى ,حيث أثيرت مشكلة اختيار خليفة له في بيت

المقدس( , )1لكن سرعان ما تم حل تلك المشكلة عندما تمكن بلدوين األول من اعتالء عرش
المملكة ,حيث تم استدعائه من إمارة الرها من قبل أنصار أخيه جودفري ليتسلم مقاليد الحكم في
المدينة المقدسة رغم أن البطريرك دايمبرت كان يسعى إلقامة حكم ديني يكون هو على رأسه(.)2

خال الجو لبلدوين عندما تلقى منافسه تنكرد رسالة من الصليبيين في أنطاكية يطلبون منه
القدوم إليها للقيام بالوصاية على إمارتهم بعد أُسر حاكمها الصليبي بوهيموند على يد المسلمين؛

فتوجه إليها بعد أن تنازل لبلدوين عن إقطاعية طبرية التي منحها بلدوين إلى األمير هيج دي سنت

أومير(.)3

عندما صار بلدوين ملكاً على بيت المقدس سنة 131ه3311/م لم يكن هناك من القوة

البشرية الصليبية ما يكفى لتثبيت أركان مملكة بيت المقدس الصليبية ,إذ كان يملك "بضعة بلدان
وأناس فقط"( ,)4ويعلق الشارتري عن عودة عدد كبير من الصليبيين إلى بلدانهم األصلية بالقول:
"وقد بقيت أراضي القدس خالية من السكان لهذا السبب ,ولم يتوافر فيها من الناس من يدافع عنها,

لو أن الشرقيين (المسلمين) جرءوا على مهاجمتنا"( ,)5ورغم ذلك لم يقم الفاطميون بأي عمل
عسكري ولو بسيط ,ولقد كان بإمكان األفضل وزير الدولة الفاطمية  -التي كانت من الدول القوية

في العالم اإلسالمي -انتزاع ما استولى عليه الصليبيون من مدن وقرى ,أو على األقل إحراجهم
وضعضعة مركزهم في فلسطين ,ولكنه لم يفعل(.)6

) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص317_315؛ روجر أوف ويندوفر :ورود التاريخ ,ج ,3ص.313
أوردت بعض المصادر اإلسالمية رواية مخالفة لذلك ,وهي أن جودفري مات مقتوالً بسهم أثناء حصاره لمدينة عكا
الساحلية .ابن القالنسي :ذيل ,ص311؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.366

) )2الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.333
) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.231
) )4الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.333
) )5المصدر نفسه ,ص.332

( )6الشيخ عيد ,يوسف :أثر الحركات الباطنية ,ص.331
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بالرغم من قلة عدد الفرسان الصليبيين في بيت المقدس إال أن بلدوين كان يتميز عن سلفه

– جودفري -بأنه رجل حرب ,وحكيم في إدارة شئون البالد ,كما كانت لديه رغبة بتوسيع حدود

مملكته الصغيرة على حساب مدن المسلمين( ,)1حيث بذل بلدوين جهوداً كبيرة في تنظيم أمور

المملكة ,وتوسيع رقعتها ,وتصفية الجيوب اإلسالمية التي تتخلل ممتلكات الصليبيين فيها,
واالستيالء على الموانئ الساحلية التي كانت ال تزال تحت حكم المسلمين لفتح منافذ جديدة على

البحر ,وربط المملكة الناشئة بالغرب األوروبي لتلقي المساعدات البحرية ,وتسهيل قدوم الحجاج

إلى األراضي المقدسة( ,)2كما أن إخضاع الصليبيين لمدن الساحل الشامي كان يعني استمرار
تدفق الدعم البشري والمادي والمعنوي األوروبي ,فضالً عن خنق القوى اإلسالمية في بالد الشام

اقتصادياً ,وجعلها قوى برية حبيسة تحتاج إلى الصليبيين لتصرف منتجاتها التجارية عبر المنافذ

التجارية البرية والبحرية الخاضعة للصليبيين(.)3

إن تحقيق تلك األهداف التي يسعى إليها بلدوين كان يتطلب قوة بشرية وعسكرية ,لذا كان
لزاماً عليه أن يستعين بالقوى البحرية اإليطالية ,وقد وافق ذلك وصول أسطول جنوي إلى حيفا في
جمادى أولى 333هد /منتصف مارس3313م كان قد أبحر من الالذقية ,ومن هناك أبحروا إلى
يافا ,فوصلوها في جمادى الثانية_ رجب 333هد/ابريل 3313م حيث استقبلهم بلدوين بحفاوة بالغة,
وأخذهم إلى بيت المقدس لالحتفال هناك بعيد الفصح ,وبعث إلى قادة األسطول بالهدايا المغرية

بغرض "بذل أنفسهم فترة من الوقت لخدمة اهلل بمد حدود المملكة"(.)4

لما انتهت االحتفاالت بالعيد فاوض بلدوين قادة األسطول الجنوي حول الثمن الذي

يرتضونه مقابل تقديم المساعدة للصليبيين في إخضاع المدن الساحلية ,ولم يلبث أن تم االتفاق بين
الطرفين على أن ُيسخر الجنوية إمكاناتهم البحرية في خدمة الصليبيين نظير حصولهم على ثلث

الغنائم واألسالب من األسرى المسلمين واألموال والمنقوالت ,فضالً عن شارع من شوارع السوق في

كل مدينة يحتلونها ليتخذونه مرك ًاز لممارسة نشاطهم التجاري ,عوضاً عن حصولهم على الثلث من

كل مدينة أو قلعة أو موضع من المواضع الحصينة التي تؤخذ من المسلمين(.)5

كانت مدينة أرسوف الهدف األول لذلك االتفاق ,وتولى األسطول الجنوي مهاجمة المدينة
) )1الفيتري ,يعقوب :تاريخ بيت المقدس ,ص.13
) )2الشيخ ,محمد :عصر الحروب الصليبية ,ص.316
) )3عوض ,محمد مؤنس :الحروب الصليبية ,ص.25_26
) )4الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص237؛ الكناني ,مصطفى :العالقات بين جنوة والفاطميين,
ص.212_213

) )5الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.331
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من ناحية البحر ,وبلدوين وجيشه من ناحية البر( ,)1ومن الجدير ذكره أن جودفري قد حاول

احتاللها في جمادى أولى _ جمادى ثاني 331هد/مارس 3311م ,وفشل في ذلك لقلة عدد السفن

المساعدة له من البحر ,واختالف زعماء الصليبيين على مصير المدينة في حال احتاللهم لها(.)2

كانت أرسوف تخضع للحكم الفاطمي ,وقد استبسلت حاميتها في الدفاع عنها ,وتمكن

أهلها من مواجهة الصليبيين وقتلوا عدداً منهم( ,)3ويبدو أن الحامية الفاطمية في المدينة كانت

تنتظر دعماً يأتي لها من مصر عبر البحر ,فقاومت مدة إلى أن دب اليأس في نفوس أفرادها لعدم
وصول النجدات الفاطمية من مصر()4؛ فشدد الصليبيون والجنوية الحصار ,ونصبوا الساللم على

األسوار ,وهيئوا أنفسهم لالستيالء على األبراج والحصون ,فسارع سكانها إلى طلب األمان من
بلدوين ,فوافق وسمح لهم بمغادرة المدينة إلى عسقالن ,وتسلم المدينة وخصص لها حامية للدفاع

عنها ,وأعطى الجنوية ما وعدهم به من أموال وأسالب(.)5

بعد أن وضع بلدوين قوة تحرس أرسوف زحف نحو مدينة قيسارية ,وضرب عليها الحصار

ب اًر وبح اًر ,إال أنه لم يتمكن من السيطرة عليها بسرعة لمناعة أسوارها( ,)6إال أن وصول األسطول
الجنوي إلى ساحل قيسارية شجع بلدوين على االستمرار في حصارها ,وبذل بحارة األسطول الجنوي

جهوداً كبيرة في مساعدة الصليبيين على احتاللها حيث نزلوا إلى البر ,ودمروا المحاصيل في

األ ارضي القريبة للمدينة ,وعادوا إلحكام الحصار حولها ,وشيدوا آالت الحصار ,وأقاموا األبراج
حولها ,فهاجموا المدينة من غير عناء يلقونه أو ضيق ينزل بهم(.)7

صمدت الحامية الفاطمية في وجه الصليبيين والجنويين على أمل وصول نجدات من قبل
األفضل الفاطمي ,ولما طال االنتظار دون جدوى أرسل قائد الحامية الفاطمية مبعوثيه بعد االتفاق
مع كبير التجار بالمدينة إلى الصليبيين للتفاهم على أساس االنسحاب وحقن الدماء نظير مبلغ من

المال ,إال أن الصليبيين رفضوا واشترطوا تسليم المدينة مقابل تأمين حياة الجميع(.)8

رفضت الحامية الفاطمية وأهالي المدينة االستسالم ,واستمر القتال بين الطرفين مدة خمسة
) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص231؛ عمران ,محمود :الحروب الصليبية ,ص.16
) )2الكناني ,مصطفى :العالقات بين جنوة والفاطميين ,ص211؛ للمزيد ,ينظر :ص.323
) )3الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص333؛

) )4الكناني ,مصطفى :العالقات بين جنوة والفاطميين ,ص.211
) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.233_231
) )6الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.333

) )7الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص221؛
) )8الكناني ,مصطفى :العالقات بين جنوة والفاطميين ,ص.213
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عشر يوماً ,دمر خاللها الصليبيون بعض مواقع الدفاع المرتفعة على سور المدينة( ,)1وعلى إثر

ذلك لم تستطع الحامية الصمود طويالً بسبب ضعف عزيمة المدافعين ,وربما يرجع ذلك إلى عدم
وصول اإلمدادات من مصر ,فسيطر عليها الصليبيون بالسيف في  35رجب 333ه37/

مايو3313م( ,)2وارتكب الصليبيون مذبحة وحشية في مسجد المدينة ,حيث هرب إليه السكان

()3
األسر ,ونهبوا
لألمان ,لكن الصليبيين اقتحموا المسجد  ,وقتلوا من آوى إليه ,وفتكوا "بكبار رجال ُ
شتى األدوات المنزلية ,وامتدت أيديهم فسلبت كل ما رغبوا فيه حتى المساكن ذاتها ,وحكموا السيف

في األهل والحشم"( ,)4ولم تكتف جرائمهم عند ذلك الحد بل نجد أنهم "جمعوا جثثهم (المسلمين)
وأضرموا فيها النيران"( ,)5ولم ينج من المدينة سوى حاكمها وقاضيها ,وعدد قليل من رجالهما رغبة

في الفدية وأخذ األموال مقابل إطالق سراحهم(.)6

وهنا يمكن اإلجابة على التساؤل الذي يطرح نفسه حول نجاة حاكم المدينة الفاطمي ومن

معه من الجند دون أهلها  -إذ أن ذلك قد حدث سابقاً بحيث لم ينج من سكان بيت المقدس عندما

احتلها الصليبيون سوى حاكمها الفاطمي والحاشية التي ترافقه -بالقول أن الفاطميين ربما وقعوا
اتفاقيات تضمن سالمتهم الشخصية نتيجة عدم قدرتهم على مواجهة القوات الصليبية في ظل تعسر

وصول اإلمدادات الفاطمية من مصر ,كما نستشف بأن الذي كان يحارب الصليبيين هم سكان
المدن الذين كانوا يبادون عن بكرة أبيهم ,ال الحاميات الفاطمية التي كانت تقيم في تلك المدن.
عين الملك الصليبي بلدوين األول رجالً اسمه بلدوين ليكون رئيساً ألساقفة مدينة قيسارية,

وكان بلدوين هذا ممن قدموا مع جودفري ,ثم ترك ملك مملكة بيت المقدس حامية عسكرية تقوم
()7

بأعباء حماية المدينة ثم توجه بقواته إلى الرملة

متوقعاً أن يشن الفاطميون عليهم هجوماً خالل

أقل من شهر ,إال أن الصليبيين أدركوا ضعف الفاطميين وسوء أحوالهم؛ فتوجهوا إلى مدينة يافا(,)8

حيث أصبحت الفرصة متاحة أمامهم لتوسيع المملكة الصليبية دون أية مضايقة من قبل
الفاطميين ,حيث مكث األفضل الفاطمي بمصر مدة سنتين دون أن يفكر في التصدي للفاطميين.
) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.333
) )2ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص357؛ الكناني ,مصطفى :العالقات ,ص.217
) )3روجر أوف ويندوفر :ورود التاريخ ,ج ,3ص.331
) )4الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.223
) )5الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.336
) )6روجر أوف ويندوفر :ورود التاريخ ,ج ,3ص.331

) )7الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص..221
) )8الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.335
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المبحث الرابع
المحاوالت الفاطمية السترداد بيت المقدس
أوالً :الحملة الفاطمية األولى على بالد الشام سنة 949ه1171/م:
لقد ددد أدى ازديد دداد النفد ددوذ الصد ددليبي فد ددي مد دددن بد ددالد الشد ددام وس د دواحله  -السد دديما بعد ددد سد دديطرة

الصليبيين على أرسوف وقيسارية -إلى خشية الفاطميين من انحسار نفوذهم السياسي في مدن بالد
الشام التي بقيت في أيديهم؛ ولذلك عمد الوزير الفاطمي األفضل إلى إعدداد حملدة كبيدرة وجههدا إلدى

فلسطين في محاولة الستعادة بيت المقدس من أيدي الصليبيين ,وجعل على رأس تلدك الحملدة قائدده
س ددعد الدول ددة القواس ددي

()1

ال ددذي عين دده الف دداطميون واليد داً عل ددى عس ددقالن

()2

الت ددي ص ددارت بمثاب ددة مرك ددز

انطالق جميع الحمالت التي خرجت من مصر ضد الصليبيين في تلك المرحلة(.)3

دخدل القواسدي عسدقالن فدي أوائدل رمضدان سدنة 333هدد /يوليدو3313م ,ومكدث فيهدا حدوالي

ثالثة شهور لدم يباغدت خاللهدا القدوات الصدليبية( ,)4وكدان ذلدك بمثابدة فرصدة كبيدرة للصدليبيين الدذين
قدداموا خددالل تلددك المدددة باالسددتعداد وتجميددع ق دواهم ,حيددث قددام بلدددوين بمغددادرة قيسددارية علددى جندداح

السرعة معتقداً أن الفاطميين سيقومون بمهاجمة بيت المقدس ,وجمع قواته من بيت المقدس وطبرية
وحيفا ,كما أمر بتجنيد كل صدليبي قدادر علدى حمدل السدالح ,وأقدام فدي الرملدة مدا يقدارب الشدهر ,ثدم

عاد إلى يافا

()5

حتى يرقب تحركات الفاطميين ,ويظل على اتصال بالمواصالت البحرية(.)6

وقددد أرجددع فوشدديه الشددارتري تقدداعس سددعد الدولددة القواسددي عددن مهاجمددة الصددليبيين فددي ذلددك
الوقت إلى أنه كان يأمل من وراء االنتظار في عسقالن استدراج الصليبيين ,واغرائهم بالهجوم على

قواتدده المتمرك دزة فددي عسددقالن حتددى يددتمكن مددن إبددادتهم( ,)7وربمددا كددان ذلددك بسددبب انتظددار وصددول
) )1ابددن خل دددون :ت دداريخ ,ج ,6ص .233يع ددرف القواس ددي أيض داً بالطواش ددي .ابددن األثي ددر :الكام ددل ,ج ,7ص312؛
المقريزي :اتعاظ الحنفدا ,ج ,1ص .12ذكدر ابدن األثيدر أن القواسدي كدان قبدل ذلدك واليداً علدى بيدروت .الكامدل ,ج,7

ص.312

) )2العظيمي :تاريخ حلب ,ص.153_151

) )3عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.233
) )4ابن القالنسي :ذيدل ,ص .331ذكدر فوشديه الشدارتري أن القدوات الفاطميدة انتظدرت فدي عسدقالن مددة  71يومداً.
تاريخ الحملة ,ص.335

) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.223

) )6رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.322
) )7تاريخ الحملة ,ص.335
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إمددادات جديددة أو بهدددف اسدتطالع أخبدار العدددو ,واختيدار الوقدت المناسددب لمباغتتده ,أو أنهدم كددانوا

يخشون الدخول في معركة ضد الصليبيين(.)1

ويبدددو أن الفدداطميين لددم يكون دوا علددى قدددر مددن الفطنددة والددذكاء فددي مباغتددة الق دوات الصددليبية

قليلددة العدددد  -خاصددة بعددد عددودة معظددم أفرادهددا إلددى الغددرب األوروبددي-؛ خوف داً مددن مسددتقبل مجهددول

كان ينتظرهم في عسقالن التدي كاندت تحظدى بتفداني سدكانها بالددفاع عنهدا ,فضدالً عدن حدرص قدادة

الفاطميين على استمرار نفوذهم عليها لكونها البوابة البرية والبحرية المؤدية إلى مصر(.)2

بعد أن تلكأت القوات الفاطمية بقيادة سعد الدولة القواسي وتراخت ما يقرب من ثالثة شهور

في عسقالن عزموا على مواجهة الصليبيين؛ فأعدوا قواتهم ,وعبئوا صفوفهم للقتال( ,)3ثم اتجده سدعد
الدولة بقواته الكبيرة التي قدرتها بعض المصادر الصليبية بدأكثر مدن ثالثدين ألدف مقاتدل (أحدد عشدر

ألفاً من الفرسان ,وعشرون ألفاً من المشاة)

()4

لمواجهة الصليبيين بين الرملة ويافا(.)5

ومددا أن وصددل الخبددر إلددى بلدددوين حتددى أعددد قواتدده ,وقسددمها إلددى سددتة فددرق ,وجعددل أمددامهم

راهب داً يشددجعهم علددى مواجهددة الق دوات الفاطميددة( ,)6وحمددل بلدددوين بنفسدده خشددبة الصددليب المقدددس(,)7
) )1عاشور ,فايد :جهاد المسلمين ,ص.323
) )2نبهان ,عادل :عسقالن ,ص .355قددر ابدن القالنسدي عددد القدوات الصدليبية بدألف فدارس ,وعشدرة آالف ارجدل.
ذيددل ,ص .331بينمددا ذكددر المددؤرخ الصددليبي الش ددارتري أن عددددها بلددغ مددائتين وسددتين فارس داً ,وتسددعمائة رجددل مددن

المشاة .تاريخ الحملة ,ص335؛ وأيده على ذلك المؤرخ يعقوب الفيتري .ينظر :تاريخ بيت المقدس ,ص .336وهذه
أعداد تتنافى مع حقيقة وواقع مملكة بيت المقدس آنذاك ,حيث ال يعقل أن من بقي ببيت المقدس هذا العدد فقط من

بين أكثر من نصف مليون صليبي شاركوا في الحملة الصليبية األولى.
) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.223
) )4الشددارتري ,فوشدديه :تدداريخ الحملددة ,ص335؛ الصددوري ,ولدديم :الحددروب الصددليبية ,ج ,2ص223؛ روجددر أوف

ويندوفر ,ورود التاريخ ,ج ,3ص .331قدر يعقوب الفيتري عدد القوات الفاطمية كان يزيدد عدن أربعدين ألدف مقاتدل.
تاريخ بيت المقدس ,ص .336بينما اكتفت المصادر اإلسالمية باإلشارة إلى أن من خرج من مصر مع سدعد الدولدة
بأنه عسكر كثيف .ابن القالنسي :ذيل ,ص331؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.363
) )5ابن األثير :الكامل ج ,7ص312؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص .17ذكر المقريزي أن تلك المعركة وقعت في

ُيبنى .اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص .12بينما ذكر الذهبي أنها وقعت بظاهر عسقالن .دول اإلسالم ,ج ,2ص.22
) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.226

) )7الصليب المقدس :يسميه الصليبيون بصدليب الصدلبوت ,وهدو قطعدة مدن الخشدب يدزعم النصدارى بدأن المسديح -
عليه السالم -صدلب عليهدا ,وكدان صدالح الددين األيدوبي  -رحمده اهلل -قدد حدرص فدي معركدة حطدين علدى السديطرة
عليه بغية إدخال الوهن في نفوس الصدليبيين ,ألنده كدان يددرك بدأن السديطرة عليده يعدد أعظدم سدالح إلضدعاف الدروح
المعنوية لهم .نبهان ,عادل :عسقالن ,ص357؛ هامش .3
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وأخذ يبث الحماسة في عساكره قائالً "هيا يا جنود المسيح! ال تخشوا شيئاً ,تصدرفوا برجولدة ,وكوندوا

جبابرة في المعركة ...واذا أردتم الفرار فاذكروا أن فرنسا تبعد مسافة شاسعة عن هذا المكان""(.)1

دارت المعرك ددة ب ددين الطد درفين ي ددوم الس ددبت  33ذي القع دددة 333ه 7 /س ددبتمبر3313م ف ددي

السددهل الواقددع جنددوب غددرب مدينددة الرملددة(" ,)2ووقددف سددعد الدولددة فددي القلددب ,فقاتددل قتدداالً شددديداً"(,)3
وتمكنت قواته من صد وقهر الصفوف األولدى مدن الجديش الصدليبي؛ ممدا أجبدر بلددوين علدى تددعيم

قواته األمامية من الصدفوف المقاتلدة فدي مدؤخرة الجديش ,فأفقدد ذلدك تدوازن الجديش الصدليبي ,وعندئدذ
اسددتغلت إحدددى فددرق الجدديش الفدداطمي  -قدددر الشددارتري عددددها بخمسددمائة فددارس -اضددطراب جدديش

الصددليبيين فش ددنت هجومد داً عل ددى مددؤخرة الج دديش الص ددليبي ,وأوقع ددت في دده قددتالً ,ث ددم قضد دوا عل ددى أح ددد
صددفوف ميمنددة الصددليبيين معتقدددين بددأن مددا أصدداب مددؤخرة الجدديش الصددليبي قددد حددل بمقدمتدده ,ثددم
طاردوا فلول الصليبيين التي فرت باتجاه يافا حيث تحصنوا بأسوارها(.)4

مددا أن وصددل خبددر انتصددار الفرقددة الفاطميددة علددى مددؤخرة وميمنددة الجدديش الصددليبي ,حتددى
وصلت الرسل إلى الصليبيين في يافا لتبلغهم بأن الملدك ورجالده قدد أبيددوا عدن بكدرة أبديهم؛ فأسدرعت
زوجد ددة بلد دددوين بم ارسد ددلة تنكد ددرد أميد ددر أنطاكيد ددة لتطلد ددب مند دده المسد دداعدة فد ددي مواجهد ددة "أهد ددل مصد ددر

وعسقالن"(.)5

أمددا صددفوف الجدديش الصددليبي األماميددة ,فقددد قامددت بقيددادة بلدددوين األول بشددن هجددوم علددى

الجدديش الفدداطمي ,وتمكددن الصددليبيون مددن أسددر وقتددل عدددد كبيددر مددن الفدداطميين( ,)6وكددان مددن بددين
) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.337
) )2المصدر نفسه ,ص ,333الددويكات :طبريدا ,ص .367اختلدف المؤرخدون المسدلمون علدى تداريخ هدذه المعركدة؛
فمنهم من وافدق الشدارتري علدى أنهدا وقعدت فدي ذي القعددة 333هدد/سبتمبر3313م العظيمدي :تداريخ حلدب ص.153
ومددنهم مددن اختلددف فددي ذلددك ,فقددد ذكددر ابددن القالنسددي أنهددا وقعددت فددي ذي الحجددة /أكتددوبر مددن السددنة نفسددها .ذيددل,

ص .331وأيددده علددى ذلددك المقريددزي ,اتعدداظ ,ج ,1ص .25أمددا الددذهبي فقددد أورد أنهددا وقعددت سددنة 131هدد3311/م.
دول اإلسالم ,ج ,2ص  ,21_22وأيده على ذلك ابن تغدري بدردي :النجدوم ال ازهدرة ,ج ,6ص .363بينمدا ذكدر ابدن
خلدون تلك المعركة ضمن حوادث سنة 335ه3311 /م .تاريخ ,ج ,6ص.233
) )3ابن تغري بردي ,النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.363

) )4الشددارتري ,فوشدديه :تدداريخ الحملددة ,ص .321 _331ذكددر ابددن تغددري بددردي ,أن فلددول الصددليبيين فددرت باتجدداه
قيسددارية .النجددوم ال ازه درة ,ج ,6ص .363يضدديف المؤرخددون المسددلمون بددأن هددذه الحادثددة قددد وقعددت بعددد مقتددل سددعد
الدولة القواسي .ابن القالنسي :ذيل ,ص331؛ ابن تغري بردي ,النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.363
) )5الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.323 _321

) )6المصدر نفسه ,ص .331ذكرت المصادر الصليبية بأن عدد قتلى الجيش الفاطمي بلغ خمسة آالف ,وأن عدد
قتلددى الصددليبيين لمددا يتجدداوز الثمددانين فارسداً وأكثددر مددن ذلددك مددن المشدداة .الفيتددري؛ تدداريخ بيددت المقدددس ,ص336؛=
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القتلى القائد الفاطمي سعد الدولة القواسي الذي "طلب الثبات فعاجله القضاء ,وكبا به جواده ,وسقط

عددن األرض ,فاستشددهد مكاندده"( ,)1وكددان ذلددك سددبباً فددي اضددطراب صددفوف جيشدده فددانهزموا ال يلددوون

على شيء(" ,)2وملك الفرنج خيم وجميع ما للمسلمين"( ,)3ثم تعقبهم الصليبيون والحقوهم إلدى أسدوار
عسددقالن حيددث تحصددن بهددا فلددول الجدديش الفدداطمي المنهددزم ,ولددم يجددرؤ الصددليبيون علددى مهدداجمتهم

داخددل المدينددة( ,)4وربمددا يرجددع ذلددك إلددى خشددية بلدددوين مددن وقددوع جيشدده فريسددة سددهلة بددين يدددي فلددول
الجيش الفاطمي وأهالي عسقالن ,عوضاً عن قلة عدد جيشه وعدته مقابل الفاطميين.
في ذلك الوقت قامت الفرقة الفاطمية التي دحرت مؤخرة الجيش الصليبي حتى أسوار مدينة

يافا بهاجمة المديندة ,وبثدت الرعدب فدي قلدوب حاميتهدا بعدد أن جمعدوا أسدلحة الجندد الصدليبيين الدذين

قتل دوا فددي المعركددة ولوح دوا بهددا لرجددال المدينددة الصددليبيين صددائحين أن الملددك وكددل رجالدده قتل دوا فددي
المعركة ,ولكن الفرقة الفاطمية لم تتمكن من اقتحام يافا بسبب عدم تدوفر آالت الهجدوم الكافيدة لددك
أسوارها؛ لذلك عادت أدراجها في اليدوم التدالي مصدطحبين معهدم مدا اغتنمدوا مدن الصدليبيين ,وعنددما

اقتربددت الفرقددة الفاطميددة مددن معسددكر الفدداطميين بددالقرب مددن الرملددة هاجمهددا الصددليبيون فتخل دوا عددن

غنائمهم ,وعادوا مسرعين إلى عسقالن يجرون أذيال الخيبة(.)5

وقد رأى المسحال أن األسطول الفداطمي الدذي أفدرد أشدرعته ,وعداد إلدى مصدر يتحمدل جدزءاً

مددن الهزيمددة التددي تعددرض لهددا الجدديش الفدداطمي بقيددادة القواسددي ,إذ أندده لددم يتدددخل لمددا رأى هزيمددة
الجيش الفاطمي ومصرع قائده ,ويضاف إلى ذلك السبب ثقة قوات األفضل الزائدة وتأكددهم مدن قلدة

جدديش الصددليبيين ووجددود مدينددة عسددقالن الحصددينة وامكانيددة االحتمدداء بهددا قددد أثددر فددي سددير المعركددة

لصالح الصليبيين(.)6

ويعلددق ابددن تغددري بددردي علددى هزيمددة الفدداطميين فددي تلددك المعركددة بددالقول "ومددن يومئددذ بدددأت

الفرنج في أخذ السواحل حتى استولوا على السداحل الشدامي بأجمعده إلدى أن اسدتولت الدولدة األيوبيدة
=الص د ددوري :الح د ددروب الص د ددليبية ,ج ,2ص225؛ روج د ددر أوف وين د دددوفر :ورود الت د دداريخ ,ج ,3ص .331شدد ددككت
المصادر الصليبية نفسها بهذه األرقام بالقول" :غير أن هذه األعداد ليست مؤكدة تماماً" .روجر أوف ويندوفر :ورود

التاريخ ,ج ,3ص .331و"أن الخسارة الحقيقية لم تعرف" الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.225

) )1ابن القالنسي :ذيل ,ص331

) )2نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.351
) )3ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.312
) )4الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص333؛

) )5المصدر نفسه ,ص321 _333؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.227 _225
) )6المسحال ,حسن :عسقالن ,ص.13
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والتركية واسترجعوها شيئاً بعد شيء"(.)1

ثانياً :الحملة الفاطمية الثانية على بالد الشام سنة 945ه1172/م:
لمددا علددم األفضددل بددن بدددر الجمددالي بنبددأ هزيمددة جيشدده فددي معركددة الرملددة األولددى خشددي أن

تتعرض عسقالن وغيرها ممن تبقى للفاطميين مدن م اركدز علدى سداحل بدالد الشدام لهجدوم شدامل مدن

قبل الصليبيين()2؛ لدذلك السدبب أخدذ يجهدز جيشداً جديدداً لالنتقدام مدن الصدليبيين لمدا حدل بجيشده فدي
السنة الماضية من هزيمة منكرة بالقرب من الرملة ,وسداعدته مدوارد مصدر االقتصدادية والبشدرية فدي

تحقيق ذلك ,وقد استغرق إعدداد ذلدك الجديش مدا يقدرب مدن ثمانيدة شدهور بعدد معركدة الرملدة األولدى,
وقد بلغ تعداده – مع من انضم إليه من أهالي عسقالن -عشرين ألف جندي

ش ددرف المع ددالي ب ددن ال ددوزير األفض ددل

()4

()3

كانوا جميعاً بقيدادة

ال ددذي تمك ددن م ددن الوص ددول بجيش دده إل ددى عس ددقالن ف ددي رج ددب

336هد /مايو3312م ,حيث أقدام بهدا مددة أعداد خاللهدا تنظديم جيشده مدع مدن انضدم إليده مدن أهدالي
عسقالن ,ثم توجه إلى مدينة الرملة(.)5

أمددا علددى الجانددب الصددليبي فقددد كددان بلدددوين يعددد العدددة ,ويجهددز جنددده فددي يافددا ,كمددا تأهبددت

حاميات الجليل ألن تبعث ما يطلب منها من قوات لمساندة مملكة بيت المقدس في مواجهة الخطدر

الفاطمي الجديد(.)6

ويب دددو أن الف دداطميين ف ددي ه ددذه المد درة ق ددد ت ددداركوا خط ددر االنتظ ددار ف ددي مدين ددة عس ددقالن دون
مباغتة الصليبيين ,فضربوا الحصار إلدى مديندة الرملدة ,وقدد واجهدتهم الحاميدة الصدليبية المكوندة مدن

لحرسددتها ,-كمددا أرسددل شددرف
خمسددين فارسداً -كددان بلدددوين قددد عيددنهم فددي بددرج محصددن فددي المدينددة ا
المعددالي فددي الوقددت نفسدده فرقددة عسددكرية علددى مدينددة اللُّددد القريبددة مددن الرملددة ,وحدداولوا القددبض علددى
أسقف المدينة الذي كان يسكن في كنيستها ,والذي تخوف من سقوطها بيد الفاطميين؛ فأرسل رسالة

عاجلدة إلددى ملددك مملكددة بيدت المقدددس الصددليبية الددذي كدان موجددوداً آنددذاك فددي مديندة يافددا يطلددب مندده
) )1النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.363
) )2ابن القالنسي :ذيل ,ص333؛ نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.351
) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص211_223؛ المسحال ,حسدن :عسدقالن ,ص .31ذكدر الشدارتري
أن ع دددد الج دديش الف دداطمي بل ددغ عشد درين أل ددف ف ددارس ,وعشد درة آالف ارج ددل .ت دداريخ الحمل ددة ,ص .322بينم ددا اكتف ددت
المصادر اإلسالمية بالقول أن الجيش الفاطمي كان "في جمع كثير" .ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.312
) )4ابددن األثيددر :الكامددل ,ج ,7ص312؛ المقريددزي :اتعدداظ الحنفددا ,ج ,1ص .16ذكددر الددذهبي أن األميددر الفدداطمي
نصير الدولة ُيمن هو من قاد الجيش الفاطمي إلى عسقالن .الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص.33
) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص211 _223؛ ابن األثير :الكامل  ,ج ,7ص.371
) )6رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.326
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نج دددة سد دريعة إلنق دداذ المدين ددة م ددن خط ددر الس ددقوط بي ددد الج دديش الف دداطمي وحمايته ددا بش ددتى الس ددبل(,)1

فاسددتجاب بلدددوين السددتغاثته ,وتوجدده مسددرعاً علددى رأس مددائتين مددن فرسددانه لنجدددة القددوى الصددليبية
المحاصرة في مدينة اللُّد( ,)2ولم يكن بلدوين على علم بأن األفضل قد أرسل إمدادات أخدرى للجديش
الفاطمي لحقته قرب يازور( ,)3وبذلك زاد حجم الجيش الفاطمي ,وقويت عزائمهم(.)4

مددا أن وصددلت القد دوات الصددليبية بقي ددادة بلدددوين السددهل الممت ددد بددين ي ددازور والرملددة

()5

حت ددى

وج دددت نفس ددها أم ددام القد دوات الفاطمي ددة الت ددي تفوقه ددا ع دددداً وع دددة ,ول ددم يك ددن بوس ددع بل دددوين الت ارج ددع
واالنسددحاب بعددد أن قامددت إحدددى فددرق الجدديش الفدداطمي بقطددع طريددق االرتددداد علددى الصددليبيين ,وقددد
اعتقد الفاطميون بأن هذه الفئة القليلة من الصليبيين ليست إال طليعة جديش صدليبي كبيدر ,و أروا أن

يبدداغتوهم قبددل أن يلحددق بهددم الجدديش الصددليبي ,فددأطبق الجدديش الفدداطمي علددى جنددد الصددليبيين(,)6
وأنزلوا بهم هزيمة قاسية ,وقتلوا معظم فرسانهم وقادتهم ,ولم ينج منهم إال القليل(.)7

لم تستغل القوات الفاطمية ذلك االنتصار ,فقد نجح بلدوين في الفدرار مدن مدوت محتدوم بعدد

أن أحاط به الجيش الفاطمي ,حيث "بادر بالفرار إلى الجبال علدى فدرس خفيفدة الحركدة"( ,)8وأكددت

ذلددك الخبددر المصددادر اإلسددالمية التددي ذكددرت أن بلدددوين قددد انهددزم فددي ثالثددة نفددر ,واختفددى فددي أجمددة
قصددب حددين تُبددع ,وأُحرقددت تلددك األجمددة ,ولحقددت النددار بعددض جسددده ,ونجددا منهددا متوجهداً إلددى مدينددة
يافا( )9تاركاً ورائه الصليبيين في مدينة الرملة يواجهون مصيرهم المحتوم.
) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.322
) )2الص د ددوري ,ول د دديم :الح د ددروب الص د ددليبية ,ج ,2ص211؛ الش د ددارتري ,فوش د دديه :ت د دداريخ الحمل د ددة ,ص .326أوردت
المصددادر اإلسددالمية أن بلدددوين خددرج علددى رأس سددبعمائة فددارس مددن جيشدده .ابددن األثيددر :الكامددل فددي التدداريخ ,ج,7
ص311؛ ابن القالنسي :ذيل ,ص .333ولو افتُرض جدالً أن صحة األرقام التي أوردها فوشيه والصوري ,فإنه من
المعروف في نظدام الفروسدية األوروبيدة أنده كدان يتبدع كدل فدارس عددد مدن األتبداع المشداة ,يقدل أو يزيدد حسدب مكاندة
الفارس ,ومساحة إقطاعه .نبهان ,عادل :عسقالن ,ص353؛ هامش.3

) )3يازور :بليدة تقع بالقرب من مدينة الرملة بفلسطين .الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص.326
) )4المسحال ,حسن :عسقالن ,ص.33 _31
) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.312

) )6رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.325
) )7الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.213
) )8الشارتري ,فوشديه :تداريخ الحملدة ,ص .325يدذكر الصدوري أن أحدد شديوخ العدرب هدو الدذي سداعد بلددوين علدى
الهددرب مقابددل معددروف سددابق كددان بلدددوين قددد فعلدده إلددى هددذا الشدديخ عندددما أحسددن إلددى زوجتدده ,وأطلددق سدراحها عندددما

كانت في حالة وضع.الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص .212ولم تشر المصادر اإلسالمية إلى ذلك.
) )9ابن القالنسي :ذيل ,ص333؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.371
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حاصدر الفداطميون مديندة الرملدة ,ثدم تمكندوا مدن اقتحامهدا بعدد أن عجدزت الحاميدة الصددليبية

عن صددهم ,وقتلدوا بهدا أربعمائدة صدليبي ,وأسدروا ثالثمائدة آخدرين ,وأرسدلوهم مقيددين بالسالسدل إلدى
مصددر( ,)1ولمددا علددم أسددقف اللُّددد بمددا جددرى للصددليبين الددذين قُتل دوا وأُسددروا فددي الرملددة غددادر كنيسددته,
وهرب إلى يافا مؤكداً سوء مصير كل من لجأ إلى قلعة الرملة من الصليبيين(.)2

ومخالف ددة لمجري ددات األح ددداث السياس ددية والعس ددكرية الس ددائدة ف ددي ب ددالد الش ددام ب ددين الف دداطميين

والصددليبيين ,قددام الفدداطميون بددإطالق س دراح األسددرى الصددليبيين دون مقابددل ,وذلددك اسددتجابة لطلددب
اإلمبراطور البيزنطي الكسيوس كدومينين ,الدذي تدأثر كثيد اًر بمدا حصدل للصدليبين ,فأرسدل مبعوثداً مدن
قبله لمقابلة األفضل الفاطمي في مصر ,ومعه مبلغ من المال لفداء األسرى الصليبيين (.)3

لقددد كددان مددن الممكددن القضدداء علددى الدولددة الصددليبية الناشددئة لددو اسددتغل الجدديش الف دداطمي

انتصاره في معركة الرملة الثانية ,وقتله عدداً كبي اًر مدن فرسدان الصدليبيين ,وأسدره عددداً آخد اًر؛ إال أن

سياسة المهادنة التي اتبعها الفاطميون بإطالق سراح األسدرى الصدليبيين تحقيقداً لرغبدات اإلمب ارطدور

البيزنطي -على ما يبدو – قد شجعت الصليبيين على تجميع قواتهم مدرة أخدرى ,وتوحيددها لمواجهدة

الفاطميين ,كما أن الخالف الذي دب بين قادة جيش شرف المعالي حول الخطوة التاليدة التدي يجدب
اتخاذها في تلك المرحلة أفشدل مشدروعهم فدي االسدتمرار فدي مواجهدة الصدليبيين حيدث قدال بعضدهم:
"نقصد بيت المقدس ونتملكه ,وقال قوم :نقصد يافا ونملكها"( ,)4حتى أنهم "كادوا يقتتلون"(.)5

ويرى بعض المؤرخين أن سبب ذلك الخالف يرجع إلى ضعف شخصية شرف المعدالي ,إذ

كددان مددن األجدددر بالفدداطميين أن يرس ددلوا فرقددة عسددكرية السددتعادة بي ددت المقدددس ,بينمددا تتوجدده بقي ددة

عساكر الفاطميين لمهاجمة يافا(.)6

أخي د اًر رجحددت كفددة ال درأي الددذي يؤيددد المسددير إلددى مدينددة يافددا ,حيددث أقدداموا معسددكرهم قربهددا,

ودأب د دوا علد ددى تجهيد ددز المعد دددات العسد ددكرية واآلالت الالزمد ددة القتحد ددام المديند ددة وتخليصد ددها مد ددن أيد دددي

الصليبيين(.)7

) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص311؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص.66

) )2الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص325؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.216 _213
) )3أنا كومينينا :االلكسياد ,ص.63
) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص311؛ المقريزي :اتعاظ المنفا ,ج ,1ص.12
) )5ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.235

) )6رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص313؛ نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.373
) )7الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.215
132

تمكدن بلددوين مددن الوصدول إلدى يافددا بعدد أن هدرب إلددى مديندة أرسدوف قبددل ذلدك ,حيدث أخددذ

يستعد لمواجهة الفاطميين بعد أن وصلته اإلمدادات العسكرية من طبريدة وبيدت المقددس وغيرهدا مدن

المنداطق الخاضددعة للصددليبين( ,)1وعددالوة علدى ذلددك فقددد اسددتنجد بلددوين بدداألمير تنكددرد فددي أنطاكيددة,
واألميددر بلدددوين دي بددورج أميددر الرهددا ,وفددي الوقددت ذاتدده وصددل إلددى ميندداء يافددا مددا يقددرب مددن مددائتي

سددفينة معظمهددا مددن السددفن االنجليزيددة ,وهددي محملددة بالعسدداكر والحجدداج ,حيددث تمكنددت مددن اختددراق
حصار األسطول الفاطمي ,وتمكنوا من إمداد الصليبيين بما يلزمهم من معدات لمهاجمدة الفداطميين
والتصدي لهم(.)2

فددي  7شددعبان 336ه دد 27 /مددايو 3312م خددرج بلدددوين مددن يافددا علددى رأس قواتدده لمهاجمددة

القوات الفاطمية المحاصرة للمدينة( ,)3وتمكن من إندزال هزيمدة قاسدية بهدم ,أجبدرتهم علدى الفدرار إلدى
مدينددة عسددقالن المحصددنة تدداركين ورائهددم معسددكرهم الددذي وقددع غنيمددة بيددد الصددليبيين الددذين "جمع دوا

أعددداداً كبيدرة مددن الحميددر والجمددال والخدديم ...إلددى جانددب مددا حملددوه مددن شددتى صددنوف الطعددام ومدواد

المعيشة"(.)4

يتضح مما سبق أن من أبرز أسباب هزيمة الفداطميين ضدعف شدرف المعدالي ,وعددم حزمده
للصراع الذي دار بين قادته قبل التوجه نحو يافا ,باإلضافة إلى عددم قددرة األسدطول الفداطمي علدى

إعاق ددة الس ددفن االنجليزي ددة الت ددي تمكن ددت م ددن الوص ددول إل ددى مدين ددة ياف ددا الص ددليبية وأم دددت الص ددليبيين
بالمعدات الحربية ,عوضاً عن توحيد الصليبيين لجهودهم في مواجهة الفاطميين.
لقد أدرك بلدوين خطورة بقاء عسقالن بيد الفاطميين بالرغم من هزيمتهم منه أكثر مدن مدرة,
ورأى ضدرورة إخضدداعها تحددت سدديطرته؛ لددذلك اسددتغل قدددوم جمددوع كبيدرة مددن الغددرب األوروبددي لزيددارة

بيت المقدس فطلب منهم أن يسخروا إمكاناتهم في البشرية في محاربة سدكان عسدقالن وحاميتهدا(,)5
فأجابوه إلى ذلك وتوجه بهم إلى عسقالن ,وكان بها شرف المعدالي ,فلدم يجدرؤ علدى الخدروج لقتدالهم

والتصدددي لهددم ,وتحصددن داخددل أس دوار المدينددة ,فحاصددرها الصددليبيون ب د اًر وبح د اًر ,فلمددا رأى "الف درنج

البحرية حصانة عسقالن ,وخافوا البيات ,رحلوا إلى يافا"(.)6

) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.321
) )2رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.313
) )3الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص321؛ عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.231
) )4الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.217
) )5ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.17

) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.311
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عندما أمن شرف المعالي خطر الصليبيين غادر عسقالن متوجهاً إلى القاهرة ,وشرح لوالده

حقيقددة أطمدداع الصددليبيين فددي عسددقالن وغيرهددا مددن المدددن السدداحلية التددي كانددت بيددد الفدداطميين(,)1
فددأدرك األفضددل ذلددك ,وعددين رج دالً يدددعى تدداج العجددم والي داً علددى عسددقالن ,وأرسددل معدده أربعددة آالف
فارس؛ لتعزيز الحامية الفاطمية الموجودة في عسقالن ,كمدا سدير األفضدل أسدطوالً بقيدادة رجدل يقدال
له :القاضي ابن قادوس ,فهاجم ابن قادوس مديندة يافدا ,وكدان تداج العجدم فدي عسدقالن ,فأرسدل ابدن

قادوس إلى تاج العجم يطلب منه القدوم "ليتفقا علدى حدرب الفدرنج ,فقدال تداج العجدم :مدا يمكنندي أن

أنددزل إليددك إال بددأمر األفضددل ,ولددم يحضددر عنددده ,وال أعاندده؛ فأرسددل القادوسددي إلددى قاضددي عسددقالن
وشهودها ,وأعيانها ,وأخذ خطوطهم بأنه أقام على يافا عشرين يوماً ,واستدعى تاج العجم ,فلم يأته,

وال أرسددل رج دالً"( ,)2ولمددا علددم األفضددل بتقصددير تدداج العجددم عددن نص درة ابددن قددادوس ,والوقددوف إلددى
جانبه أرسل من قبض عليه ,وعين والياً جديداً على عسقالن يقال له جمال الملك(.)3

لم تشر المصادر الصليبية إلى حصدار الفداطميين ليافدا خدالل تلدك المرحلدة ,وعلدى مدا يبددو
فإن ذلك يرجع إلى عدم تحقيق األسطول ألية إنجازات ,ولربما كان ذلك الحصار بعيداً عن شواطئ
المدينة ,ويبين ذلك أن الفاطميين يفتقدون إلى الخطط العسكرية الالزمة لمواجهة الصليبيين في ظل

توفر الرجال في البر ,واألسطول في البحر.

لقددد كددان مددن الممكددن للفدداطميين إذا أرادوا الجهدداد الحقيقددي أن يكددون للم دوانئ التددي تخضددع
تحددت سدديطرتهم فددي بددالد الشددام وهددي (عكددا وطدرابلس وبيددروت وصدديدا وصددور وعسددقالن) أثرهدا فددي
إلحدداق الضددرر بددالوجود الصددليبي فددي المنطقددة ,ولكددنهم لددم يسددتغلوا تلددك الوسددائل وأهملوهددا( ,)4إذ أن

األسطول الفاطمي ترك سواحل الشام تلقى مصيرها ,وعاد إلى مصر ,بعد أن دعم الوجود الفداطمي

في مدينتي طرابلس وعسقالن( ,)5وذلك بسبب الخدالف الدذي وقدع بدين قدادة جديش األفضدل فدي بدالد

الشام(.)6

) )1المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص12؛ نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.372
) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.311
) )3العينددي :عقددد الجمددان ,ص .22ذكددر المقريددزي أن األفضددل عددين رج دالً يدددعى تدداج الملددك رض دوان والي داً علددى
عسقالن .اتعاظ الحنفدا ,ج ,1ص .311وقدد رجدح نبهدان بدأن جمدال الملدك هدو الدذي ولدي عسدقالن ,اسدتناداً إلدى أن

اب ددن األثي ددر أق دددم م ددن المقري ددزي ,وك ددذلك إش ددارته إل ددى ذك ددر الش ددارتري أن وال ددي عس ددقالن ك ددان ُيد ددعى جم ددال المل ددك.
الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص311؛ نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.372

) )4عاشور ,فايد :جهاد المسلمين ,ص.312
) )5العظيمي :تاريخ حلب ,ص.152

) )6الحريري ,سيد :األخبار السنية ,ص.12
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اس د ددتغل بلدد دددوين األول عدد ددودة األسد د ددطول الفد د دداطمي إل د ددى مصد د ددر ,وشد د ددرع فد د ددي ربيدد ددع سدد ددنة

335ه دد3311/م فددي حصددار مدينددة عكددا بعددد أن اسددتدعى جميددع ق دوات مملكتدده(" ,)1وضدديق عليهددا,
ونصددب عليهددا المنجنيقددات واألب دراج ,وكددان لدده فددي البحددر سددت عش درة قطعددة"( ,)2إال أندده لددم يسددتطع

االس ددتيالء عليه ددا ف ددي ذل ددك الوق ددت "بس ددبب مناع ددة أسد دوارها وحص ددانة مواقعه ددا المقدم ددة ,الس دديما وأن
الشرقيين (المسلمين) داخلهدا دافعدوا عدن أنفسدهم ببسدالة فائقدة"

()3

فدي ظدل افتقداد الصدليبيين ألسدطول

قددوي يدددعم الحصددار البددري للمدينددة( ,)4كمددا أن وجددود بعددض قطددع األسددطول الفدداطمي فددي البحددر,
وتقديمده المعوندات ألهدالي عكدا كدان لده دور فدي التصددي للقدوات الصدليبية المحاصدرة للمديندة حيدث

اجتمددع "المسددلمون مددن سددائر الس دواحل ,وأت دوا إلددى منجنيقدداتهم ,وأب دراجهم ,فأحرقوهددا ,وأحرق دوا سددفنهم

أيضاً ,وكدان ذلدك نصد اًر عجيبداً أذل اهلل بده الكفدار"()5؛ فدأدرك الملدك بلددوين أن االسدتيالء علدى عكدا

لد دديس سد ددهالً نظ د د اًر لحصد ددانتها ,فاضد ددطر إلد ددى رفد ددع الحصد ددار عنهد ددا بعد ددد أن دمد ددر حصد دداد أشد ددجارها
وبساتينها ,وسلب مواشيها التي ترعى خارجها ,وقفل راجعاً إلى مدينة يافا(.)6

من المالحظ في تاريخ مملكة بيت المقددس الصدليبية أنهدا ظلدت دائمداً تشدعر بحاجدة ملحدة

إلى ربط نفسها بالبحر ,والى تأمين اتصالها بالشاطئ تأميناً ثابتاً؛ ألن البحر بالنسبة لها كان بمثابة
الرئددة التددي تتددنفس بهددا تلددك المملكددة ,والددذي عددن طريقدده تتددزود بمددا تحتدداج إليدده مددن إمدددادات بش درية

ومادية؛ لذلك لم تقنع مملكة بيت المقدس بالموانئ المحدودة التي استولت عليها من المسلمين حتدى

ذلك الوقت ,وهي يافا وأرسوف وقيسارية وحيفا ,وظلت تطمع فدي االسدتيالء علدى بقيدة مدوانئ الشدام
مثل :عسقالن وعكا وصور وصيدا وبيروت ,وكلها كانت تابعة للفاطميين(.)7

تلددك األس ددباب دفعددت بل دددوين للتفكي ددر م درة أخ ددرى ف ددي احددتالل مدين ددة عك ددا ,وقددد أتيح ددت ل دده
الفرصة في أوائل سنة 335هد /مارس 3311م عنددما وصدل إلدى الالذقيدة أسدطول جندوي تدألف مدن
عدددد كبيددر مددن السددفن( ,)8وكددان ريمونددد الصددنجيلي قددد اسددتعان بددذلك األسددطول فددي محاولددة فاشددلة

لالستيالء على طرابلس ,حيث رحل عنهدا بعدد أن حاربده أهلهدا ,فتوجده مصدطحباً األسدطول الجندوي
) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.231 _232
) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.353

) )3الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.311
) )4الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.231
) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.353
) )6الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص311؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.231
) )7عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.113
) )8هايد ,ف :تاريخ التجارة ,ج ,3ص.363
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صوب مدينة جبيل "فحاصروها وقاتلوا عليها قتاالً شدديداً؛ فلمدا رأى أهلهدا عجدزهم عدن الفدرنج أخدذوا
أماناً وسدلموا البلدد إلديهم؛ فلدم تَد ِ
ف الفدرنج لهدم باألمدان ,وأخدذوا أمدوالهم ,واسدتنقذوها بالعقوبدات وأندواع

العذاب"

()1

حتى "أفحشوا في استباحتها"(.)2

مددا أن فددرغ األسددطول الجنددوي المكددون مددن سددبعين سددفينة مددن إخضدداع مدينددة جبيددل حتددى

استعان بهم بلدوين األول في مهاجمة عكا مرة أخرى في شعبان 337هد /مايو 3313م ( ,)3ومقابل
ذلددك يحصددل الجنويددون علددى ثلددث المكاسددب التددي يحققونهددا فددي المدينددة ,إضددافة إلددى مددنحهم كنيسددة

بالمدينددة ,وأن تكددون لهددم السدديطرة التامددة علددى أحددد شدوارع المدينددة ,وكددان ذلددك االتفدداق كفدديالً بفددرض

الحصار الصليبي ب اًر على عكا ,ويسانده األسطول الجنوي بفرض الحصار بح اًر (.)4

دافدع أهدل عكدا عددن مددينتهم بكدل قددوة وش ارسدة ,لكدنهم لدم يصددمدوا أمدام هجمدات الصددليبيين

()5
ويعدرف
من البر والبحر ,إذ بعد عشرين يوماً من الصمود اضطر حاكم عكا الفاطمي واسمه َب َناُ ,
بزهر الدولة الجيوشي  -نسبة إلى أمير الجيوش األفضل )6( -إلى "طلدب األمدان لده وللمسدلمين فلدم

يعطوه لمدا علمدوا (الصدليبيين) مدن أهدل مصدر أنهدم لدم ينجددوه"( ,)7فددخلها الصدليبيون عندوة فدي 21

شعبان 337ه 25 /مايو 3313م ,وقتلوا كثي اًر من أهلها ,وسلبوا جميع ممتلكاتهم( ,)8وعندئذ هدرب
واليه ددا الف دداطمي زه ددر الدول ددة إل ددى دمش ددق ,ث ددم مض ددى إل ددى مص ددر(" ,)9واعت ددذر إل ددى األفض ددل فقب ددل

عذره"( ,)10وبذلك ُحرمت القوات الفاطمية من إحدى المدن الحصينة علدى السداحل الشدامي ,وأصدبح
للصددليبين سدديادة علددى أغلددب شدواطئ فلسددطين ,وقددد أظهددر المؤرخددون المسددلمون أسددفهم الكبيددر علددى

دور الفاطميين في حماية سواحل بالد الشام من الوقوع في أيدي الصدليبيين ,حيدث يقدول ابدن تغدري
بددردي عددن الخليفددة الفدداطمي اآلمددر بأندده "كددان يتندداهى فددي العظمددة ويتقاعددد عددن الجهدداد ..وكددان فيدده
تهاون في أمر الغزو والجهاد حتى استولت الفرنج على غالدب السدواحل وحصدونها فدي أيامده ..فإنده
) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.311
) )2ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.236

) )3الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص313؛ ابن القالنسي :ذيل ,ص.333_331
) )4الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.235 _236
) )5الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص313؛ روجر أوف ويندوفر :ورود التاريخ ,ج ,3ص.333
) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص311؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,2ص.16
) )7ابن تغري بردي ,النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.316
) )8الشدارتري ,فوشدديه :تدداريخ الحملددة ,ص .313ذكدر المددؤرخ رنسدديمان أن البحددارة االيطداليين هددم مددن قدداموا بأعمددال
السلب والنهب في المدينة بعد أن سيطر الصليبيون عليها .تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.331

) )9العيني :عقد الجمان ,ص37؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,2ص.16

) )10ابن األثير :الكامل ج ,7ص311؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص.61
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لم ينهض لقتال الفرنج البتة ,وان كان أرسل مع األسطول عسك اًر فهو كالَّ شيء"( ,)1كما أن ذلك ال
يعفدي الدوزير األفضدل مددن المسدئولية النشدغاله بددأحوال مصدر الداخليدة "عددن السدواحل الشدامية حتددى

استولت الفرنج على غالبها ,وندم على ذلك حيث ال ينفع الندم"(.)2

ثالثاً :الحملة الفاطمية الثالثة على بالد الشام سنة 948ه1175/م:
لددم يقنددع األفضددل بضددعف قواتدده ,وسددوء تنظيمهددا ,وعدددم جددديتها فددي مواجهددة الصددليبيين فددي

ب ددالد الش ددام ب ددالرغم م ددن الهد دزائم المتالحق ددة الت ددي تع ددرض له ددا الف دداطميون ,حي ددث ق ددام األفض ددل س ددنة

331ه3316/م بإعداد قوة كبيرة مؤلفة من حوالي خمسة آالف جنددي أسدند قيادتهدا إلدى ابنده سدناء
الملددك حسددين "فددي جماعددة مددن األم دراء مددنهم جمددال الملددك النائددب بعسددقالن للمص دريين"( ,)3ودعددم

القوات البرية بأسطول بحري أرسى سفنه على ساحل عسقالن(.)4

وف ددي الوق ددت ذات دده أدرك األفضد ددل ض ددرورة االس ددتعانة بحك ددام دمشد ددق الس ددنيين ف ددي مواجهدددة

الصليبيين ,فأرسل إلى طغتكين أتابك دمشق يطلب منه المساعدة في مواجهة الصليبيين ,فاستجاب
طغتكدين لطلبدده ,و"أرسددل إلدديهم أصددبهبذ
من الطراز األول"(.)7

()5

صددباوة ,ومعده ألددف وثالثمائددة فددارس"

()6

كددانوا "رمدداة سددهام

مددا أن اكتملددت القدوات الفاطميددة فددي عسددقالن حتددى أمددر سددناء الملددك حسددين قواتدده بددالتحرك,

فتوج دده األس ددطول نح ددو ياف ددا لحص ددارها م ددن ناحي ددة البح ددر ,وتوج دده ج ددزء م ددن قوات دده البري ددة نح ددو ياف ددا
لحصارها ب اًر ,أما الجزء اآلخر فكان طريقه نحو الرملة إلشغال بلدوين وقواته عن تقديم أية مساعدة
للقوات الصليبية المحاصرة في يافا(.)8

) )1النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.375

) )2المصدر نفسه ,ج ,6ص.362_363
) )3ابددن األثيددر :الكامددل ,ج ,7ص212؛ ابددن خلدددون :تدداريخ ,ج ,3ص .17قدددرت بعددض المصددادر الصددليبية بددأن
عدد الجيش الفاطمي قارب الخمسة عشر ألف مقاتل عدا رجال األسطول .الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج,2
ص251؛ الشددارتري ,فوشدديه :تدداريخ الحملددة ,ص .311وقدددرهم الفيتددري بخمسددة وعش درين ألددف مقاتددل ,تدداريخ بيددت
المقدس ,ص.336

) )4الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص252؛ المسحال ,حسن :عسقالن ,ص.36
) )5أصبهبذ :اسم خاص بملوك طبرستان ,ويلفظ بالسين أيضاً بدل الصاد .الحموي :معجم البلدان,ج ,3ص.372
) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص212؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.17
) )7الشارتري :تاريخ الحملة ,ص.316

) )8الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.251
143

لما علم بلدوين بالخطوات التي اتخذها سناء الملك لحصار يافدا ,وتوجهده نحدو الرملدة جمدع

كل رجاله ,وأمر بتجنيد كل من يقدر على حمل السالح من الصليبيين لمواجهة الجيش الفاطمي(,)1

كمددا "أصدددر مرسددوماً واجددب النفدداذ يددأمر فيدده ق دوات كددل مدينددة بددالتجمع فددي يافددا دون تلكددؤ"( ,)2حتددى
وصل عددهم إلى ألف وثالثمائة فارس ,وثمانية آالف راجل(.)3

زحددف بلدددوين بجيشدده لمواجهددة الفدداطميين بددين يافددا وعسددقالن حيددث دارت معركددة كبيدرة بددين

الطدرفين ,إال أندده "لددم تظهددر إحدددى الطددائفتين علددى األخددرى ,فقُتددل مددن المسددلمين ألددف ومددائتين ومددن
الفرنج مثلهم ,وقُتدل جمدال الملدك أميدر عسدقالن"( ,)4وأسدر الصدليبيون والدي عكدا السدابق زهدر الدولدة
الجيوشي( ,)5ثم أُطلق سراحه بعد أن دفع فدية كبيدرة( ,)6وتدرك بقيدة الجديش الفداطمي معسدكره ,وعداد
إلى عسقالن ,بينما عاد صباوة إلى دمشق(.)7

ت ارجددع بلدددوين إلددى يافددا القتسددام الغنددائم ,لكندده وجددد األسددطول الفدداطمي مددا زال قابع داً علددى

سد دواحلها ,ف ددأمر أح ددد بحاربت دده ,بإلق دداء رأس وال ددي عس ددقالن جم ددال المل ددك عل ددى ظه ددر إح دددى س ددفن

الفاطميين األمدر الدذي ف َّ
دت فدي عضدد الفداطميين ,وأدركدوا هزيمدة قدواتهم البريدة ,فتركدوا حصدار يافدا,
وأبحددروا بأسددطولهم نحددو ميندداءي صددور وصدديدا( ,)8وأثندداء عددودة هددذا األسددطول إلددى مصددر تعددرض

لعاصفة هوجاء قذفت خمساً وعشرين من سفنه إلى موانئ الصليبيين فاغتنموها ,وأسروا رجالها(.)9

) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.315

) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.252
) )3ابدن األثيددر :الكامددل ,ج ,7ص .212ذكددرت المصدادر الصددليبية أن الجدديش الصددليبي لدم يكددن يتجدداوز خمسددمائة
فدارس ,وألفددين مدن المشدداة .الشدارتري ,فوشدديه :تداريخ الحملددة ,ص311 _317؛ الصدوري ,ولدديم :الحدروب الصددليبية,
ج ,2ص251؛ الفيتري :تاريخ بيت المقدس ,ص.336
) )4المقريزي :اتعاظ الحنفدا ,ج ,1ص16؛ العيندي :عقدد الجمدان ,ص .22قددرت المصدادر الصدليبية أن عددد قتلدى
الجيش الفاطمي بلدغ أربعدة آالف شدخص ,بينمدا بلغدت خسدائر الصدليبيين كاندت  51قتديالً .الشدارتري ,فوشديه :تداريخ

الحملد ددة ,ص313؛ الصد ددوري ,ولد دديم :الحد ددروب الصد ددليبية ,ج ,2ص .253وتلد ددك األرقد ددام ال تتوافد ددق مد ددع مد ددا ذكرتد دده
المصادر اإلسالمية فضالً عدن أن ذلدك ال يتوافدق مدع طبيعدة المعركدة وأعدداد الجيشدين اإلسدالمي والصدليبي ,ويعندي

ذلك أن المصادر الصليبية بالغت في أعداد قتلى المسلمين ,وقللدت مدن أعدداد نظدرائهم الصدليبيين ,ويرجدع ذلدك إلدى

رغب ة المصادر الصليبية بتعظيم االنتصارات التي حققها الصليبيون في الشرق اإلسالمي.
) )5المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.16
) )6الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.311
) )7ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.212

) )8الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.313
) )9الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.253
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يتضح مما سبق أن الخسائر التي تكبدها الفاطميون لم تكن قليلة في تلك المعركة ,ال سيما

وأن م ددن بدددين قتلد ددى الج دديش الف دداطمي أميد ددر عس ددقالن نفسددده ,وتؤك ددد تل ددك المعركد ددة اسدددتمرار تفدددوق
الصددليبيين علددى الفدداطميين الددذين لددم يسددتفيدوا مددن كث درة معدداركهم مددع الصددليبيين ,ولددم يعددالجوا نقدداط

الضعف التي تمثل لهم عائقاً أمام تحقيدق النصدر علدى الصدليبيين رغدم امدتالكهم أسدطول قدوي قدادر

علدى أن يقدض مضدداجع الصدليبيين فددي مددن بددالد الشدام السداحلية التددي بيدد الصددليبيين ,عوضداً عددن
وقوف سكان المدن الساحلية الحصينة في الشام إلى جانب الفاطميين خاصة مدينة عسقالن.

لق ددد كان ددت معرك ددة الرمل ددة الثالث ددة آخ ددر المح دداوالت الكب ددرى الت ددي ق ددام به ددا الف دداطميون ض ددد

الصددليبيين فددي تلددك المرحلددة ,محدداوالت كددان الهدددف منهددا اسددترداد بيددت المقدددس ,وغيرهددا مددن مدددن
الشام التي احتلها الصليبيون ,وفشلت تلك الحملة – كالحملتين السابقتين -في تحقيق أهدافها.

ويددرى المسددحال أن هددذا الفشددل يرجددع إلددى ضددعف القيددادة الفاطميددة ,وسددوء تخطيطهددا ,وعدددم

وجود التعبئة الروحية للقوات الفاطمية ,وعدم استغاللها موارد مصدر الكبيدرة فدي محاربدة الصدليبيين,
إضددافة إلددى كثدرة الخالفددات بددين قددادة الفدداطميين ,وذلددك كلدده إلددى جانددب ضددعف األسددطول الفدداطمي,
وعدم قيامه بالدور المنوط به من منع وصول اإلمدادات للصليبيين(.)1

) )1عسقالن ,ص.311 _31
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الفصل الثالث
االحتالل الصليبي لمدن ساحل بالد الشام وموقف الفاطميين منه
المبحث األول :موقف الفاطميين من االحتالل الصليبي لمدن شمال ساحل بالد
الشام
المبحث الثاني  :عسقالن ودورها في العالقات الفاطمية الصليبية من سنة 944ه/
1175م حتى سقوطها بيد الصليبيين سنة 598ه1153/م
المبحث الثالث :سقوط عسقالن بيد الصليبيين سنة 598ه1153/م وأثره على
العالقات الفاطمية الصليبية
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المبحث األول
موقف الفاطميين من االحتالل الصليبي لمدن شمال ساحل بالد الشام
أوالً :إقامة إمارة طرابلس الصليبية وموقف الفاطميين منها:
لقد شكلت المدن السداحلية لدبالد الشدام أهميدة كبيدرة بالنسدبة لمملكدة بيدت المقددس الصدليبية,

إذ أن احددتالل الصددليبيين لهددا يمثددل بقدداء مملكددة بيددت المقدددس قويددة ومتماسددكة ,عوض داً عددن الفوائددد

األخددرى المتمثلددة فددي اتس دداع المملكددة الصددليبية الناش ددئة فددي الشددرق ,وض ددمان تواصددلها مددع الغ ددرب
األوروبددي ,وعددالوة علددى ذلددك فددإن السدديطرة عليهددا ينهددي الوجددود اإلسددالمي بهددا ,حيددث تصددبح مملكددة
بيت المقدس في مأمن من الهجمات التي كانت تشنها الحاميات اإلسالمية على المددن التدي احتلهدا

الصددليبيون وأقدداموا بهددا ,وألن تلددك المدددن كانددت تحددت السدديطرة الفاطميددة قبددل مجدديء الصددليبيين إلددى

بددالد الشددام فددإن الفدداطميين كددانوا يرقبددون تحركددات القدوات الصددليبية عددن كثددب ,ال سدديما بعددد أن ُهددزم

الفدداطميين أمددام الصددليبيين فددي أكثددر مددن معركددة ,كمددا أن االحددتالل الصددليبي لمدددن السدداحل الشددامي
يعني فقدان الدولة الفاطمية ألمالكها ,ونفوذها السياسي ,ودعوتها الدينية الشيعية في بالد الشام.
قبل أن يبدأ الصليبيون باحتالل مدن السداحل الشدامي المهمدة والحصدينة ,كدان أولئدك الغدزاة
قد تمكنوا حينها من تأسيس إمدارتين ومملكدة لهدم فدي الشدرق اإلسدالمي؛ أولهدا :إمدارة الرهدا ,وثانيهدا:
إمارة أنطاكية في الشمال ,وثالثها :مملكة بيت المقدس في الجنوب ,وقد اصدطدم الصدليبيون بدالقوى

اإلسددالمية التددي كانددت تسدديطر آنددذاك علددى تلددك المندداطق ,وحقددق الصددليبيون النصددر فددي أكثددر مددن

معركة ,ثدم ارحدوا يشدنون الغدارات المتالحقدة علدى المددن التدي لدم تقدع بأيدديهم بغيدة توسديع رقعدة تلدك
اإلمددارات والمحافظددة عليهددا ,وضددمان االتصددال بددالغرب األوروبددي؛ لكددي يضددمنوا ألنفسددهم البقدداء فددي

الشرق(.)1

وفي الوقت ذاته ظهرت أطمداع القدادة الصدليبيين ,واسدتئثارهم بالمددن التدي يسديطرون عليهدا

ليقيموا ألنفسهم إمارات خاصة ,مثلما فعل بوهيموند في أنطاكية التي جعلها لنفسده رافضداً أي وجدود

لقوات ريموند الصنجيلي ( ,)2ويبين ذلك أن من بين األسباب التي دفعت أولئدك القدادة للمشداركة فدي
الحروب الصليبية هو طمعهم في تحقيق أطماعهم الشخصية في إقامة إمارات لهم فدي الشدرق علدى

حس دداب الق ددوى اإلس ددالمية ,تل ددك األطم دداع الت ددي ربم ددا ل ددم ي ددتمكن ال ددبعض مد دن تحقيقه ددا ف ددي الغ ددرب
األوروبدي؛ فجدداؤوا لتحقيقهددا فددي الشدرق اإلسددالمي متددذرعين بحمايددة الحجداج المسدديحيين الددذين يددأتون
) )1برجاوي ,سعيد :الحروب الصليبية ,ص.212
) )2الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.51
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إلى بيت المقدس لتأدية شعائرهم الدينية.
ومددا يؤيددد ذلددك أيضداً أن األميددر الصددليبي ريمونددد الصددنجيلي قددد حدداول أن يقدديم لنفسدده إمددارة

صدليبية فدي الشدرق عنددما هداجم الصدليبيون شدمال بدالد الشدام  -حدول البدارة ومعدرة النعمدان ,-لكنده

فشددل فددي تحقيددق هدفدده ذلددك بسددبب منافسددة األميددر بوهيمونددد لدده( ,)1ثددم فكددر فددي تأسدديس إمددارة علددى
شداطئ بدالد الشدام عندددما سديطر علدى أنطرسدوس وهدداجم عرقدة( ,)2كمدا حداول جاهددداً إقامدة إمدارة لدده

مد ددن خد ددالل االسد ددتيالء علد ددى الثغد ددور اإلسد ددالمية السد دداحلية فد ددي فلسد ددطين – مثد ددل أرسد ددوف -محد دداوالً
االستقالل عن بقية اإلمارات الصليبية في بالد الشام إال أنه لم يتمكن مدن تحقيدق ذلدك بسدبب عدداء

جودفري بويون له(.)3

اضددطر عندئددذ ريمونددد الصددنجيلي للرحيددل إلددى شددمال بددالد الشددام تاركداً الجنددوب ,لكددي يكددون

عل ددى مقرب ددة م ددن حلفائد ده البيد دزنطيين حي ددث تمك ددن م ددن اح ددتالل مدين ددة الالذقي ددة ,وس ددلمها ب دددوره إل ددى
اإلمبراطور البيزنطي الكسيوس ليؤكد بذلك إخالصه ووالئده لإلمب ارطدور( ,)4ويبدين ذلدك مددى الشدقاق
الذي حدث بين الزعماء الصليبيين أنفسهم ,خاصة أنهم ال يؤيدون تدخل اإلمبراطور البيزنطي بينهم

كي ال يحقق رغباته في شمال بالد الشام على حسابهم.

تمكن ريموند بعد مدة قصيرة من وجوده بالشام مدن احدتالل مديندة طرطدوس( ,)5وكدان ذلدك

في ربيع اآلخدر336هدد /فب اريدر 3312م عنددما لجدأ إلدى أنطاكيدة بعدد هزيمتده علدى يدد السدالجقة فدي
آسيا الصغرى معتمداً على مساعدات قدمها له األسطول الجنوي(.)6

اتخ ددذ ريمون ددد م ددن مدين ددة طرط ددوس قاع دددة النط ددالق قوات دده عل ددى مدين ددة طد درابلس الس دداحلية

الحص ددينة ,فتوج دده ف ددي الس ددنة الت ددي احت ددل في دده طرط ددوس إليه ددا ,وف ددرض الحص ددار عليه ددا بمس دداعدة

النصارى القريبين منها ,ولما علم حاكمها أبو علي فخر الملك بن عمار بدذلك اسدتنجد بملدك دمشدق
 -دقدداق بددن تددتش ,-وأميددر حمددص -جندداح الدولددة-؛ فأدركددا خطددورة الموقددف ,وأرسددال قواتهمددا إليدده

لمسدداعدته فددي التصدددي للخطددر الصددليبي علددى طدرابلس ,كمددا أن أهددل طدرابلس أنفسددهم اسددتماتوا فددي
) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.11
) )2المصدر نفسه ,ج ,2ص31_35؛ عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.231
) )3للمزيد ,ينظر :ص ,323هامش .1

) )4الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص73؛ عمران ,محمود :الحروب الصليبية ,ص.31
) )5طرطوس :بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص .11المرقب :قلعة
حصينة تشرف على ساحل بحر الشام (المتوسط) .الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص.311

) )6الشد ددارتري ,فوشد دديه :تد دداريخ الحملد ددة ,ص323 _321؛ الصد ددوري ,ولد دديم :الحد ددروب الص د ددليبية ,ج ,2ص221؛
الشامي ,أحمد :تاريخ العالقات بين الشرق والغرب ,ص.333
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الدددفاع عددن مدددينتهم بمسدداندة ق دوات دمشددق وحمددص ,إال أندده قُتددل مددنهم سددبعة آالف بعددد أن وضددع
ريموند خطة محكمة لمواجهتهم(.)1
شدد ريموند هجومه على طرابلس إال أنده لدم يدتمكن مدن احتاللهدا حيدث أنهدا كاندت محصدنة

تحصيناً طبيعياً يجعل من الصعب عليه انتزاعها ,إذ أنهدا قائمدة علدى شدبه جزيدرة داخلدة فدي البحدر,

ممدا مكدن صدداحبها ابددن عمددار مددن الحصددول علددى مددا يحتدداج إليدده مددن مددؤن عددن طريددق البحددر أثندداء
حصار المدينة بد اًر()2؛ فاضدطر عندئدذ ريموندد إلدى قبدول مدا عرضده عليده فخدر الملدك بدن عمدار مدن

دفددع ض دريبة مددن المددال ,وعدددد مددن الخيددل ,فتددرك حصددار ط درابلس بعددد أن قُتددل مددن جيشدده ثالثمائددة
مقاتل ,وتوجه إلى مدينة جبيل الحتاللها باعتبار أنها أقل تحصيناً ,وتمكن ريموند من احتاللها سنة

337هد3313/م مستغالً قدوم أسطول جنوي إلى الالذقية(.)3

ومن ذلك يتضح أن حصانة مدينة طرابلس ,واحاطدة البحدر لهدا مدن ثدالث جهدات قدد سداهم

في مساعدة أهلها في الدفاع عنها ,واالستماتة في مواجهة الصليبيين؛ ذلك عوضداً عدن المسداعدات

التددي كانددت تتلقاهددا المدينددة مددن البحددر فددي ظددل افتقدداد الصددليبيين ألسددطول قددوي يمكددنهم مددن فددرض
حصار محكم على المدينة.

لقدد مثدل االحدتالل الصدليبي لمديندة جبيدل خطدوة مهمدة للصدليبيين فدي الشدرق اإلسددالمي ,إذ

تشجع بعد ذلك ريموند الصدنجيلي علدى احدتالل طدرابلس القريبدة منهدا ,فقدام بمنازلتهدا مدرة أخدرى فدي

السددنة التددي احتددل فيهددا جبيددل ,وفددي هددذه الم درة أقددام حصددناً أمامهددا وسددماه بتلددة الحجدداج( ,)4و"شددحنه
بالرجال والسالح"()5؛ وذلك مدن أجدل إحكدام الرقابدة عليهدا ,وقطدع اتصدالها بالمددن األخدرى؛ حتدى ال

ترسل لها النجدات(.)6

واج دده أه ددالي طد درابلس وحاميته ددا الحص ددار الص ددليبي لم دددينتهم ,وق دداموا بال دددفاع عنه ددا بك ددل
ِ
المحاصدر للمديندة ,إذ فدي  33ذي
الوسائل التي يمتلكونها ,وألحقوا خسائر فادحة بدالجيش الصدليبي
الحجة 337هد 32/سبتمبر 3313م قامت حامية طرابلس اإلسالمية بشدن هجدوم مفداجئ علدى قلعدة
( تلة الحجاج) ,فقتلوا من بها ,وقاموا بنهبها واحراقها وتخريبها بعد أن أخذوا ما بقي بها مدن أسدلحة
) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.353 _351
) )2عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.251
) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص331؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.353
) )4الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.233

) )5الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص53؛ العيني :عقد الجمان ,ص.37
) )6الشامي ,أحمد :تاريخ العالقات بين الشرق والغرب ,ص.335
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للصليبيين( ,)1والى جانب ذلك كان فخر الملك بن عمار يقدوم بمهاجمدة المنداطق المجداورة لطدرابلس
وعمددل علددى إفسدداد المدزارع القريبددة مددن المدينددة لتقددل مددؤن القدوات الصددليبية المحاصدرة لهددا ,كمددا كددان

"يرسل أصحابه في المراكب ,يغيرون على البالد التي بيد الفرنج ,ويقتلون من وجدوا"(.)2

لقد حققت الضربات التي وجههدا فخدر الملدك للقدوات الصدليبية المحاصدرة لطدرابلس أهددافها,
إذ اضددطر ريمونددد تحددت وطددأة تلددك الضدربات إلددى توقيددع اتفدداق يددنص علددى انسددحاب الصددليبيين مددن

أمام طرابلس مقابدل ضدريبة سدنوية تدؤدى لهدم( ,)3وبدذلك أُجبدر الصدليبيين علدى وقدف هجمداتهم تجداه
المدينة ولو بشكل مؤقت.
لددم يمهددل األجددل ريمونددد الصددنجيلي ليددرى احددتالل الصددليبيين لمدينددة طدرابلس ,فمددات بتدداريخ
 33جمادى اآلخرة 331ه د  21/فب اريدر 3316م فدي قلعتده التدي شديدها الحدتالل المديندة ,وقدد خلفده
ابن أخيه وليم جوردان الذي تابع حصار طرابلس بعد وفاة عمه(.)4

شدد وليم حصاره للمدينة وكثف هجماته عليها ,ولدذلك اشدتدت المحندة علدى سدكان طدرابلس

"فعدمت األقوات بها ,وخاف أهلها على نفوسهم وأوالدهم وحرمهم ,فجال الفقراء ,وافتقر األغنياء"(,)5
ُ
()6
واضطر أهلها إلى أكل الجيف ؛ فلجأ عندئذ فخر الملك بن عمار إلى الحجر على ممن بقي معده

أمدوال مددن األغنيدداء ,ثددم قددام بتوزيعهددا علددى الفقدراء

()7

فددي محاولددة إليجدداد تكدداتف بددين أهددالي المدينددة

لمواجهددة الحصددار ,إذ أن فخددر الملددك – علددى مددا يبدددو– أدرك أن الصددليبيين قددد عزم دوا فددي هددذه
المرة على احتالل المدينة بعد أن فشلوا مرات عدة.
ِ
المحاصدرة للمديندة ,ورأى أنده
أيقن فخر الملك عدم قدرة قواته على مواجهة القوات الصليبية
) )1ابن القالنسي :ذيل ,ص335؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص53؛ ابدن تغدري بدردي ,النجدوم ال ازهدرة ,ج,6
ص315؛ العيني :عقد الجمان ,ص.37

) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.311

) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص .233أشار ابن القالنسي إلى تلك االتفاقية بالقول "على أن يكون
ظاهر طرابلس لصنجيل ,بحيث ال يقطع الميرة عنها ,وال يمنع المسافرين منها" .ذيل ,ص.337
( )4الصددوري ,ولدديم :الحددروب الصددليبية ,ج ,2ص .251 _263أشددارت المصددادر اإلسددالمية إلددى أن وفدداة ريمونددد
كانددت نتيجددة جددروح أصدديب بهددا عندددما هدداجم المسددلمون قلعتدده أمددام ط درابلس ,وقدداموا بإحراقهددا وتخريبهددا .ابددن األثيددر:

الكامل ,ج ,7ص231؛ الذهبي :تاريخ اإلسدالم ,ج ,13ص .71ذكدر ابدن القالنسدي أن وفاتده كاندت فدي  3جمدادى
األولى 331هد 22 /يناير 3316م .ذيل ,ص .337ولربما هذا التاريخ هو تاريخ إصابته التي توفي على أثرها.
) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.231
) )6الحريري :اإلعالم والتبيين ,ص.53

) )7ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.231
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ال بد من وجود قوى إسالمية أخرى من خارج طرابلس تسانده فدي مواجهدة الحصدار ,وتدوفير أسدباب

الصددمود لحاميددة المدينددة وسددكانها  ,لددذلك اسددتغاث بالسددلطان غيدداث الدددنيا والدددين محمددد بددن ملكشدداه
الس ددلجوقي يص ددف ل دده "م ددا ارتكب دده الفد درنج ...ومض ددايقة ثغ ددر طد درابلس" ,ويحث دده عل ددى "ت دددارك الن دداس
بالمعونة"(.)1

لمددا طددال انتظددار فخددر الملددك ولددم تصددله اإلمدددادات عددزم علددى أن يخددرج بنفسدده إلددى بغددداد

لطلب النجدة من سلطان السالجقة" ,فاستناب عنه بطرابلس ابن عمه ذا المناقب ,وأمره بالمقام بها,
ورتددب معدده األجندداد ب د اًر وبح د اًر ...وجعددل كددل موضددع إلددى مددن يقددوم بحفظدده ,بحيددث إن ابددن عمدده ال
يحتاج إلى فعل شيء من ذلك"(.)2

ما كاد فخر الملك يصل إلى بغداد سنة 613هد3317 /م حتى بلغده خدروج ابدن عمده عليده

ومناداته لشعار الدولة الفاطميدة؛ فكتدب فخدر الملدك إلدى أصدحابه بالمديندة يدأمرهم بدالقبض علدى ذي

المناقددب ,وحملدده إلددى أحددد الحصددون القريبددة مددن ط درابلس ,ففعل دوا مددا أمددرهم ,وتددولى األمددر بط درابلس

()3
أصددحاب فخددر الملددك بددن عمددار  ,ولكددن أهددل طدرابلس كدداتبوا األفضددل يلتمسددون مندده أن يعددين واليداً

بالمدينددة ,ويطلبددون مندده المدددد" ,فبعددث إلدديهم شددرف الدولددة بددن أبددي الطيددب بالمدددد واألقدوات والسددالح

وعدة الحصار"(.)4

يتبين مما سبق مدى حرص الدولة الفاطمية على نفوذها السياسي ,ودعوتها الدينية الشيعية
في ما تبقى بأيديهم من بالد الشام ,بغض النظر عن مواجهة الصليبيين مواجهة حقيقية ,وكدان مدن

األفضل أن تقوم الخالفة الفاطمية فدي مصدر بإمدداد فخدر الملدك بدن عمدار بالمدال والسدالح والرجدال

فددي التصدددي لمحدداوالت الصددليبيين الحددتالل مدينددة طدرابلس ,علددى أنهددا مدينددة إسددالمية يجددب الدددفاع
عنهددا ,بددل علددى العكددس مددن ذلددك نجددد أن الفدداطميين قددد أرسددلوا بالمدددد واألق دوات والسددالح ال إلمددداد
حاميتها في مواجهة القوات الصليبية ,بل النتزاع المدينة من فخر الملك بدن عمدار وأصدحابه – مدع

) )1ابن القالنسي :ذيل ,ص .365ذكرت المصادر اإلسالمية أن سبب مقاومة أهدل طدرابلس للصدليبين أنهدم ظفدروا
في سنة 611هد3317/م بمركب صليبي من البحر يحمل مؤناً "فاشتدت قلوبهم ,وقووا على حفدظ البلدد بعدد أن كدانوا
استسلموا" .ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص213؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.237

) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.213

) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص353 _351؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.213
) )4ابددن خلدددون :تدداريخ ,ج ,6ص .237رجددح مسددفر الغامدددي أن مكاتبددة أهددل طدرابلس إلددى األفضددل ال يخددرج عددن
كوندده اسددتنكار لددبعض شخصدديات ط درابلس الشدديعية علددى ذهدداب فخددر المل دك بددن عمددار إلددى بغددداد مركددز أهددل السددنة

لطلددب المسدداعدة ضددد الصددليبيين ,و أروا فددي شخصددية أبددي المناقددب مددا يحقددق رغب داتهم فددي اإلطاحددة بفخددر الملددك بددن
عمار ,والمناداة بشعار الفاطميين في مصر .الجهاد ضد الصليبيين ,ص.13
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أنهددم أقدددر علددى الدددفاع عددن المدينددة – واعادتهددا تحددت سدديطرة الدولددة الفاطميددة ,مسددتغلة لجددوء فخددر
الملك إلى بغداد ,ويشير ذلدك أيضداً إلدى عددم اعتمداده علدى الفداطميين ,وربمدا يرجدع ذلدك إلدى علمده
بأطماعهم ورغباتهم في السيطرة على طرابلس وانتزاعها من يده.

مددا أن وصددل ال دوالي الفدداطمي إلددى ط درابلس حتددى اسددتولى علددى أم دوال ابددن عمددار وذخددائره,

وقددبض علددى جماعددة مددن أهلدده ,وصددادر أم دوالهم" ,وحمددل الجميددع فددي البحددر إلددى مصددر"( ,)1وبددذلك
انتقلت طرابلس تحت سيادة الفاطميين ,الذين لم يتمكنوا من حمايتها من السقوط بيد الصليبيين ,ولم

تتدوفر لهدم المهدارة السياسدية والعسدكرية فدي اسدتغالل الشدقاق الدذي دب بدين برتدرام (برت ارندد)  -االبدن

األكبر لريموند الصنجيلي ,-وبين وليم جوردان على مصير طرابلس بعد احتاللها( ,)2إذ سدرعان مدا
توصددلت القيددادة الصددليبية إلددى حددل ارتضدداه الجانبددان؛ حددل يقضددي بددأن يتسددلم ولدديم جددوردان عرقددة

وطرط ددوس ,وملحقاتهم ددا ,وأن يك ددون لبرتد درام طد درابلس  -بع ددد احتالله ددا -وجبي ددل وت ددل الحج دداج بك ددل

ملحقاتهما( ,)3لكن لم يلبث أن قُتل وليم جوردان بعد أن أُصيب بسهم لتستقر األمور لبرترام(.)4

في أوائل شعبان 612هد /مارس3313م وصل إلى ميناء طرابلس أسطول حربي كبير شدد

الحصار البحري على المدينة ,وفي نفس الوقت هاجمها بلدوين وبرترام من البحر ,وألصقوا أبدراجهم
بس ددورها" ,فلم ددا رأى الجن ددد وأه ددل البل ددد ذل ددك س ددقط ف ددي أي ددديهم وذل ددت نفوس ددهم ,وزاده ددم ض ددعفاً ت ددأخر

األسددطول المصددري (الفدداطمي) عددنهم بددالميرة والنجدددة"( ,)5ولددو اتخددذت الحكومددة الفاطميددة إج دراءات
س دريعة لتمددوين ط درابلس ,وتزويدددها بالرجددال والمددال والسددالح ألمكددن المدينددة مددن مواجهددة الحصددار
الصددليبي ,كمددا حدددث مددع فخددر الملددك بددن عمددار ,ولكددن األسددطول الفدداطمي الددذي أعدتدده الحكومددة

الفاطميددة لنجدددة ط درابلس ظددل منتظ د اًر علددى ش دواطئ مصددر لحددين صدددور أوامددر بالتوجدده نحددو بددالد

الشام ,ثم لما عزموا على الخروج إلى الساحل الشامي واجهته رياح عرقلت سيره( ,)6لتصبح الفرصة
متاحددة أمددام الصددليبيين الحددتالل ط درابلس ,وبالفعددل لددم يت دوان الصددليبيون فددي تحقيددق ذلددك ,ف دددخلوا
المدينددة عنددوة يددوم االثنددين  33ذي الحجددة 612ه دد 32 /يوليددو 3313م(" ,)7ونهب دوا مددا فيهددا ,وأسددروا

) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص231؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.237
) )2الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص333؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.276
) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.275
) )4الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.336
) )5ابن القالنسي :ذيل ,ص.351
) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.266
) )7اختلددف المؤرخددون الصد ليبيون علددى تحديددد احددتالل المدينددة مددن قبددل الصددليبيين فقددد ذكددر الشددارتري أن ذلددك كددان

بتاريخ  21ذي القعدة 612ه 23 /يونيو 3313م .تاريخ الحملدة ,ص 376هدامش  .332بينمدا أورد ولديم الصدوري
أنه بتاريخ  3ذي القعدة 612ه 31 /يونيو3313م .الحروب الصليبية ,ج ,2ص.211
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الرجال ,وسبوا النساء واألطفال ,ونهبوا األموال ,وغنمدوا مدن أهلهدا مدن األمدوال واألمتعدة وكتدب دور

العلم الموقوفة ماال يعد وال يحصي"(.)1

ل ددم يس ددلم م ددن أذى الص ددليبيين م ددن سد دكان المدين ددة س ددوى حاكمه ددا الف دداطمي ال ددذي ك ددان به ددا,

وجماعة من جندها كانوا التمسوا األمان قبل أن يحتلها الصدليبيون بينمدا "عوقدب أهلهدا ,واستصدفيت

أموالهم ,واستثيرت ذخائرهم من مكانها ,ونزل بهم أشد البالء ,ومؤلم العذاب"(.)2

وم ددا أن احت ددل الص ددليبيون طد درابلس حت ددى أعل ددن برتد درام طاعت دده لمل ددك مملك ددة بي ددت المق دددس

الصليبية  -بلدوين األول -وأصبح تابعاً له(.)3

لقد أظهرت تلك األحداث أن سيطرة الفاطميين على طرابلس سنة 613هد3317 /م كان لده
دور في تسهيل احتالل الصليبيين لها ,ويبدو أن بقاء طرابلس بيد ابن عمار كان أفضل للمسدلمين,
إذ كان بمقدوره الدفاع عنها بمن معه من الجند ,ومنعها مدن السدقوط بيدد الصدليبيين ,أو علدى األقدل

ت ددأخير س ددقوطها فتد درة م ددن ال ددزمن ,إذ أن فخ ددر المل ددك ك ددان م ددن المرون ددة وحس ددن التعام ددل م ددع الق ددوى
اإلسددالمية فددي بددالد الشددام ,وخصوصداً السددالجقة مددا يجعددل ذلددك كفدديالً بددأن يمدددوا لدده يددد العددون ضددد

الصددليبيين بعكددس الفدداطميين الددذين كددانوا علددى عددداء مددع السددالجقة ,ويتحرجددون مددن االسددتعانة بهددم,
كما أن انهيدار القدوة البحريدة للفداطميين  -بعدد أن سديطر الصدليبيون علدى عددد مدن المددن السداحلية

التي كانت مرك اًز حيوياً لألسطول البحري الفاطمي ,)4(-كمدا أن تلكدؤ الفداطميين فدي إرسدال أسدطول
بحري من مصر كان له أثر سلبي في نفوس المدافعين عن المدينة وسكانها ,إذ أن األسطول تمكن

مددن الوصددول بعددد ثمانيددة أيددام مددن سددقوط ط درابلس "وقددد فددات األمددر فيهددا للقضدداء النددازل بأهلهددا"(,)5
وتمسددك أهددالي صدديدا وصددور وبيددروت بددذلك األسددطول ,وألح دوا علددى قادتدده بالبقدداء لحمددايتهم والددذب

عنهم ,ولكن القادة لم يبالوا بذلك ,ولم يستجيبوا إلى مطلبهم فأقلعوا بده عائددين إلدى مصدر

()6

تداركين

المدددن الشددامية السدداحلية التددي بقيددت بأيدددي القددوى اإلسددالمية تواجدده مملكددة الصددليبيين المتناميددة فددي
مساحتها الجغرافية ,والمتزايدة في قواتهدا البشدرية ,وامكانياتهدا العسدكرية ,ال سديما بعدد مجديء حجداج
) )1ابد ددن القالنسد ددي :ذيد ددل ,ص351؛ ابد ددن تغد ددري بد ددردي ,النجد ددوم ال ازه د درة ,ج ,6ص .3710377ذكد ددرت المصد ددادر
الصليبية إلى أن من قام بأعمال القتل والسلب والنهب هم البحارة الجنويون ,وليسوا المقاتلون الصدليبيون .الشدارتري,

فوشيه :تاريخ الحملة ,ص336؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.273
) )2ابن القالنسي :ذيل ,ص.351
) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.211
) )4الغامدي ,مسفر :الجهاد ضد الصليبيين ,ص.33
) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.265
) )6ابن القالنسي :ذيل ,ص.353
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نصددارى مددن الغددرب األوروبددي بددين الحددين واآلخددر ,ومسدداندة المدددن اإليطاليددة للصددليبيين فددي سدداحل

بالد الشام ,وقد كان في إمكان ذلك األسدطول إنقداذ بيدروت وصديدا مدن الحصدار الصدليبي الوشديك,
وبعودته دون أداء هذه المهمة تكون السلطات الفاطمية قد أسهمت في ضياع مدن السداحل السدوري

كله(.)1

ويشدير المددؤرخ ابددن تغدري بددردي إلددى عددم اكتدراث الدولددة الفاطميدة بمحاربددة الصددليبيين أثندداء

حصددارهم لط درابلس واحددتاللهم لهددا ,وقددد ذكددر أن مظدداهر عدددم االكت دراث بالدددفاع عددن المدينددة ثالثددة
أمور أولها" :تقاعدهم عن المسير في هذه المدة الطويلة ,والثاني :لضعف العسكر الدذي أرسدلوه مدع

أسطول مصر ,ولو كان لعسكر األسطول قوة لدفع الفدرنج مدن البحدر عدن البلدد علدى حسدب الحدال,

والثالددث :لددم ال خددرج الددوزير األفضددل بددن أميددر الجيددوش بالعسدداكر المص درية ...هددذا مددع قددوتهم فددي

العساكر واألموال واألسلحة"(.)2

ثانياً :موقف الفاطميين من االحتالل الصليبي لمدينة بيروت:
لم تنته أطماع الصليبيين في بالد الشام باحتاللهم لمدينة طرابلس ,واقامة إمارة صليبية لهم

بهددا  -إضددافة إلددى إمددارتي أنطاكيددة والرهددا ومملكددة بيددت المقدددس ,-إذ شددرع الملددك الصددليبي بلدددوين

األول فددي رجددب 611ه /فب اريددر 3331م فددي حصددار مدينددة بيددروت السدداحلية إلخضدداعها لمملكتدده,
حيث استغل فرصة مجيء بعض السفن األوروبية لزيارة مملكة بيت المقددس "فجمدع مدن كدل رحداب

مملكتدده عسددك اًر بقدددر مددا اسددتطاع الصددليبيون تقديمدده"( ,)3كمددا انضددم إليدده لحصددار بيددروت برت درام بددن

ريمونددد الصددنجيلي  -كونددت ط درابلس ,)4(-كمددا سددار جوسددلين

()5

 -صدداحب تددل باشددر -إلددى ثغددر

بيروت لتقديم المساعدة لبلدوين إلحكام حصار المدينة ,باإلضافة إلى بعض قطع البحرية الصدليبية

الخاصة بالمدن اإليطالية ال سيما البيازنة والجنوية(.)6

يتبين مما سبق أن برترام أراد أن يرد الجميل لبلدوين الذي ساعده في احتالل طرابلس مدن
قبددل واقد ارره نائبداً لدده بهددا ,عددالوة علددى أن توحيددد قددوى الصددليبيين فددي بددالد الشددام يمكددنهم مددن احددتالل
) )1سالم ,السيد عبد العزيز :تاريخ مدينة صيدا ,ص.37
) )2النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.371 _377

) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.217
) )4الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.335
) )5جوسلين :هو جوسلين دي كورتناي ,من الزعماء الصليبيين الكبار ,كان يتصف بالشجاعة والحكمة .الصوري,
وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.231

) )6ابن القالنسي :ذيل ,ص351_357؛ عمران ,محمود :الحروب الصليبية ,ص.32
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أكبددر قدددر مددن المدددن التددي يحكمهددا المسددلمون ,كمددا أن مسدداندة برت درام لبلدددوين فددي احددتالل بيددروت
يجعل برترام يدأمن هجدوم حاميدة بيدروت اإلسدالمية علدى مديندة طدرابلس التدي سديطر عليهدا قبدل مددة

يسيرة ,ويتضح أيضاً أن جوسلين قد أقدم على تقديم المسداعدة لبلددوني بغيدة توطيدد نفدوذ الصدليبيين
في بالد الشام ,حيث ان تحقيق ذلك الهدف يساهم في بقاءه على سدة الحكم في تل باشدر ,كمدا أن

المدن اإليطالية كانت من وراء ذلك ترغب في تحقيق أطماعها التجارية في بالد الشام.

ما أن بدأ الحصار الصليبي على المديندة حتدى شدرع الصدليبيون فدي صدناعة سداللم التسدلق
واألبدراج وآالت الرمددي ,وكددل أندواع اآلالت الحربيددة معتمدددين علددى غابددة مددن أشددجار الصددنوبر قريبددة

من المدينة( ,)1ظانين أنه بإمكانهم اقتحام المدينة بعد أن فرضوا الحصار عليها.

تص دددى س ددكان بي ددروت وحاميته ددا للحص ددار الص ددليبي لم دددينتهم بم ددا يمتلكون دده م ددن مع دددات

دفاعية ,وتمكنوا من تدمير أحد أبراج الصليبيين الحربية التي قاموا ببنائها بغرض اقتحام المدينة(,)2

وعددالوة علددى ذلددك فقددد أقبلددت البحريددة الفاطميددة فددي تسددعة عشددر سددفينة حربيددة لتقددديم المسدداعدة إلددى
ِ
المحاصددر للمدينددة وانتصددرت عليدده,
سددكان المدينددة ,واشددتبكت تلددك السددفن مددع األسددطول الصددليبي
ونجددح األسددطول الفدداطمي فددي الدددخول إلددى مدينددة بيددروت بددالمؤن "فقويددت بهددا نفددوس مددن فيهددا مددن

الرعي ددة" ,وعندئ ددذ أدرك بل دددوين ص ددعوبة اح ددتالل المدين ددة بمف ددرده  ,فأرس ددل يطل ددب النج دددة م ددن إم ددارة

أنطاكية التي أرسلت بدورها حوالي أربعين سدفينة مشدحونة بالمقاتلدة()3؛ ليشدتد الحصدار الصدليبي بد اًر

وبح د اًر علددى المدينددة التددي صددمد أهلهددا فددي ال ددفاع عنهددا ظددانين أن األسددطول الفدداطمي سددوف يجددرؤ
على تقديم الدعم وتوفير أسباب الصمود لهم ,إال أن األسطول الفاطمي لم يجرؤ على االقتراب مدن

س ددفن الصد ددليبيين حتد ددى عج ددزت مقاومد ددة األهد ددالي عد ددن مواجه ددة الصد ددليبيين( ,)4فاضد ددطروا لمواجهدددة
مصيرهم بعد خمسة وسبعين يوماً من الصمود(.)5

تمكن الصليبيون من احتالل بيروت يوم الجمعدة  23شدوال 611هدد 31 /مدايو 3331م(,)6
) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.211
) )2ابن القالنسي :ذيل ,ص.351 _357
) )3المص دددر نفس دده ,ص351؛ عمد دران ,محم ددود :الح ددروب الص ددليبية ,ص .32ذك ددر ول دديم الص ددوري أن األس ددطول
الفاطمي قدم من مدينتي صور وصيدا ,وأضاف بأنه لم يحدث أي اشتباك بحري بين الفاطميين والصليبيين ,وأنه ما
أن شاهد الفاطميون األسطول الصليبي حتى عادوا إلى موانئهم مرة أخرى .الحروب الصليبية ,ج ,2ص.211
) )4الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.211
) )5الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.335

) )6المصدر نفسه ,ص335؛ ابدن القالنسدي :ذيدل ,ص .351ذكدر ولديم الصدوري أن سدقوط المديندة كدان بتداريخ 6
شوال 611ه 27/إبريل 3331م .الحروب الصليبية ,ج ,2ص.231
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وارتكبدوا بهددا "مجددزرة ال تعددرف الرحمددة"( ,)1كمددا يددروي ابددن القالنسددي أن والددي بيددروت وقددع فددي أيدددي

وسدبي مدن كدان
الصليبيين فقتلوه هو ومدن معده وغنمدوا "مدا كدان استصدحبه مدن المدالُ ,
ونهدب البلددُ ,
فيه وأُسر ,واستُصفيت أموالهم وذخائرهم"(.)2
عقددب سددقوط المدينددة بيددد الصدليبيين أرسددل الفدداطميون مددن مصددر ثالثمائددة فددارس نجدددة لهددا,
وعندما علم الصليبيون بقرب وصولهم تصدوا لهم بدالقرب مدن األردن ,فقُتدل عددد مدنهم ,وفدر البداقي
إلى الجبال( ,)3وهنا يمكن أن نتساءل عن ماهية إرسال الفاطميين هذا العدد القليل مدن الجندود عبدر
طريق طويلة وصعبة وخاضعة للمدن الصليبية في الشرق في ظدل إمكانيدات مصدر الكبيدرة ,خاصدة
ِ
المحاصر لبيروت.
أنه كان بإمكان البحرية الفاطمية االستمرار في مناورة األسطول الصليبي
ويمكددن القددول بددأن حكددام مصددر الفدداطميين قددد أهمل دوا وبشددكل كبيددر الدددفاع عددن المدددن التددي

كانددت تحددت حكمهددم فددي بددالد الشددام غيددر مبددالين بتزويدددها بمددا يلزمهددا مددن أسددباب الصددمود ,وبددذلك
نستنتج أن من كان يقوم بمهمة الدفاع بشكل أساسي عن المدن الشامية مدن السدقوط بيدد الصدليبيين

هددم سددكانها األصددليين معتمدددين علددى تحصددينات المدددن إلددى جانددب مددا بأيددديهم مددن أسددلحة وعتدداد,

عوضد داً ع ددن المس دداعدات الت ددي ك ددان يق دددمها له ددم حك ددام مص ددر الف دداطميين ال ددذين كان ددت له ددم أه ددداف

سياسية -تتمثل في استمرار نفوذهم السياسي بمدن الشام -تختلف عن أهداف سكان المدن الشامية
الذين كانوا يهدفون للتصدي للعدوان الصليبي على مدنهم.

ثالثاً :االحتالل الصليبي لمدينة صيدا وموقف الفاطميين منه:
تطلع بلدوين األول إلى السيطرة على مزيد من المددن السداحلية الشدامية بغيدة تدأمين الوجدود

الصددليبي فددي بددالد الشددام ,والتصدددي لألخطددار الخارجيددة التددي قددد تواجدده مملكتدده ,وفددي ذلددك الوقددت
كانت مدن عسقالن وصور وصديدا وبيدروت ال ازلدت فدي أيددي الفداطميين ,وكاندت مددينتي عسدقالن

وصددور مددن المدددن الحصددينة جددداً والمنيعددة علددى المهدداجمين ,ويتطلددب إسددقاطها اسددتعدادات كبيدرة لددم
تكددن متددوفرة للصددليبين فددي ذلددك الوقددت؛ لددذلك تطلددع بلدددوين إلددى إسددقاط مدينددة صدديدا باعتبارهددا أقددل

تحصيناً من المدن المذكورة(.)4

) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.231
) )2ذيل ,ص .353ذكر بعض المؤرخين أن من قُتل هو مقددم األسدطول الفداطمي ,وأن حداكم المديندة الفداطمي فدر
ل دديالً إل ددى قب ددرص فد دزاد ذل ددك ب ددأس الحامي ددة؛ للمزي ددد ,ينظ ددر :الكن دداني ,مص ددطفى :العالق ددات ب ددين جن ددوة والف دداطميين,
ص211؛ عمران ,محمود :الحروب الصليبية ,ص.31

) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص.351

) )4عمران ,محمود :الحروب الصليبية ,ص.31
156

والواقددع أن سددقوط صدديدا مددر بثالثددة م ارحددل ,أولهددا كددان فددي 333ه3315/م ,حيددث وصددل

إلددى مدينددة يافددا أسددطول يحمددل عدددداً كبي د اًر مددن الحجدداج األوروبيددين قُدددر عددددهم مددا بددين _ 7111
 3111حاج ,فعمد بلدوين إلى انتهاز تلك الفرصة المواتية ليستخدمهم في حصار صيدا ,وذلك بعد
أن ينتهوا من أداء الحج(.)1

لمددا علددم حدداكم صدديدا بمددا عددزم عليدده بلدددوين مددن التوجدده للمدينددة التددي يحكمهددا بددادر بإرسددال

مبلددغ خمسددة عشددر ألددف دينددار لبلدددوين ,وكانددت األنبدداء قددد جاءتدده بوفدداة حدداكم طبريددة الصددليبي ,فلددم
يسددعه إال قبددول مددا عرضدده عليدده حدداكم صدديدا لحاجتدده إلددى المددال ,وبددادر بتددرك صدديدا والسددير إلددى

طبرية ,وبذلك بقيت صيدا تنعم بالسالم مدة سنتين(.)2

خددرج بلدددوين فددي ذي الحجددة 613هد د /أغس ددطس 3311م إلددى مدينددة صدديدا للم درة الثاني ددة,

وفرض عليها الحصار من ناحية البر ,ونصب على أسوارها األبراج في محاولة القتحامها( ,)3وكان

يسددانده مددن البحددر أسددطول سدديره مالحددون مغددامرون مددن مدددن ايطاليددة عدددة( ,)4فاسددتنجد والددي صدديدا
الفدداطمي بالسددالجقة فددي دمشددق ,وعددرض علدديهم أن يبددذل لهددم مبلغ داً قدددره ثالثددين ألددف دينددار مقابددل
مسداعدتهم لده ,وفدي الوقدت ذاتدده وصدل األسدطول الفداطمي البدالغ عدددد قطعده أكثدر مدن خمسدين إلددى
صدديدا للدددفاع عنهددا أمددام الصددليبيين ,وتمكددن األسددطول الفدداطمي مددن التغلددب علددى سددفن الجنويددة فددي
معركددة بحريددة ,فأصددبح ل ازم داً علددى بلدددوين أن يرفددع الحص دار عددن المدينددة خاصددة بعددد أن بلغدده بددأن
صدداحب دمشددق سددير عسددك اًر مددن التركمددان إلددى صدديدا لحمايتهددا والدددفاع عنهددا ,فاضددطر بلدددوين إلددى
رفع الحصار عنها بعد أن أحرق آالته ,ثم عاد إلى عكا(.)5

يتضح مما سبق أن توحيد جهود المسلمين في بالد الشام ومصر -أثناء حصار الصليبيين

لصيدا -ضد الوجود الصدليبي لدم يمكدن القدوات الصدليبية الغازيدة مدن احتاللهدا فدي تلدك المرحلدة مدن
الص دراع بددين المسددلمين والصددليبيين ,لكددن عدددم وحدددة الشددام ومصددر فت درة الحددروب الصددليبية – عدددا

بعددض األوقددات -إلددى جانددب األطمدداع السياسددية التددي كانددت تسددعى إليهددا كددل دولددة بمددا يتوافددق مددع
) )1رنس دديمان :تد دداريخ الح ددروب الصد ددليبية ,ج ,2ص331؛ الكن دداني ,مصد ددطفى :العالقدددات بد ددين جندددوة والفد دداطميين,
ص.213

) )2رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص333؛ سالم ,السيد عبد العزيز :تاريخ مدينة صيدا ,ص.36
) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص352؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.233
) )4رنس دديمان :تد دداريخ الح ددروب الصد ددليبية ,ج ,2ص333؛ الكن دداني ,مصد ددطفى :العالقدددات بد ددين جندددوة والفد دداطميين,
ص.231

) )5اب ددن القالنس ددي :ذي ددل ,ص352؛ اب ددن األثي ددر :الكام ددل ,ج ,7ص233؛ عمد دران ,محم ددود :الح ددروب الص ددليبية,
ص33 _31؛ سالم ,السيد عبد العزيز :تاريخ مدينة صيدا ,ص.35
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مصالحها ,قد جعل مهمة الصليبيين أكثر سهولة مما يتوقعون.
بعددد أن احتددل الصددليبيون مدددينتي طدرابلس وبيددروت توجدده بلدددوين األول لمنازلددة صدديدا للمدرة

الثالثة سنة 611ه3331/م ,فحاصرها من ناحية البر ,وأرسل أسطوله إليها ففرض عليها الحصار
بح اًر ,وبذلك ازدادت وطأة الحصار على المدينة ,ثم أرسدل الملدك الصدليبي إلدى أهدالي صديدا يطلدب
مددنهم تسددليم المدينددة إليدده؛ فاسددتمهلوه مدددة عينوهددا بأنفسددهم ,ثددم عدداد إلددى بيددت المقدددس بعددد أن فددرض
عليهم ستة آالف دينار ,وكان قبل ذلك يصل منهم إليه ألفي دينار(.)1

ويبدو أن ضعف الحصار الصليبي لصيدا خاصة من ناحية البحر هي من أجبدرت بلددوين

علددى تددرك حصددار صدديدا والعددودة إلددى بيددت المقدددس ,إذ أندده لددم يلبددث أن وصددل إلددى مدينددة يافددا فددي

أوائل 613هد /صيف 3331م ,أسطول كبير يضم خمساً وخمسين سفينة( ,)2بقيادة الملك النرويجي
سيجورد( ,)3فاستقبله بلدوين بكل مظاهر التشريف ,وصحبه بنفسه إلى بيت المقدس( ,)4وهناك اتفق
الطرفان الصليبي والنرويجدي علدى مهاجمدة صديدا  -بعدد أن كدان هنداك ميدل للزحدف علدى عسدقالن

في البداية-؛ فحرك بلددوين جيشده مدن مديندة عكدا لحصدار صديدا مدن البدر ,وتقددم سديجورد وبحارتده

من يافا إلطباق حصار صيدا بح اًر(.)5

يتضددح ممددا سددبق أن زعمدداء الصددليبيين قددد أدرك دوا أهميددة عسددقالن فددي مواجهددة مشدداريعهم

االس ددتعمارية ف ددي تل ددك المرحل ددة م ددن الصد دراع اإلس ددالمي الص ددليبي ,إذ كان ددت ه ددي الش ددوكة ف ددي حل ددق
الصليبيين في بدالد الشدام ,ويبددو أن حصدانة عسدقالن ,وقربهدا مدن مركدز الخالفدة الفاطميدة بالقداهرة

قد جعل الصليبيين يتوجهون نحو صديدا ,خاصدة أنهدم حداولوا احتاللهدا أكثدر مدن مدرة إال أنهدم فشدلوا
في تحقيق ذلك ,لكن في تلك الهجمة كان يؤازرهم أسطول نرويجي كبير قاده ملك النرويج بنفسه.
) )1ابن القالنسي :ذيل ,ص.351

) )2الشددارتري ,فوشدديه :تدداريخ الحملددة ,ص .337ذكددر ابددن القالنسددي أن عدددد سددفن األسددطول النرويجددي بلغددت نيف داً

وستين مركباً .ذيل ,ص .373بينما ذكر ابن األثير أن عددها بلغ ستين سفينة .الكامدل ,ج ,7ص .261بينمدا ذكدر
الحريري أنها كانت مائتي مركب تضم عشرة آالف مقاتل .األخبار السنية ,ص.13

) )3سدديجورد :هددو سدديجورد جورسددا الفدداري (623_335ه3311_3311/م) ,اشددترك فددي ُملددك النددرويج مددع أخويدده
ايسدتين (635_335ه3311/م _3322م) ,وآوالف الدذي مدات يافعداً ,وعنددما تدوفي والددهم الملدك مداجنوس بيددروت
عددام 335ه3311/م بدددأ الشددقيقان الكبيدران ايسددتين وسدديجورد ,بالتحضددير لحملددة صددليبية ,وعندددما تمددت التحضدديرات

ع دام 611ه3317/م ,اختيددر سدديجورد لقيادتهددا .واسددتمرت الحملددة  1أع دوام حتددى وصددلت إلددى س دواحل فلسددطين فددي
613ه /أغسطس 3331م .الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص ,375هامش .213

) )4رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.361
) )5الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.331 _337
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فددي  1ربيددع الثدداني 613ه دد 33 /أكتددوبر3331م نددزل الملكددان – بلدددوين األول وسدديجورد-

بقواتهما البرية والبحرية على ثغر صيدا ,واشترك معهما برترام الصدنجيلي ,وبددأ الصدليبيون والبحدارة
النددرويجيين بحصددار المدينددة بد اًر وبحد اًر حتددى ال تددتمكن قدوات طغتكددين أتابددك مددن الوصددول إليهددا مددن
البر ,وال السفن الفاطميدة مدن الوصدول إليهدا عبدر السداحل

()1

رغدم أن األسدطول الفداطمي كدان مقيمداً

علددى سدداحل صددور( ,)2حيددث أندده لددم يجددرؤ علددى مسدداعدة سددكان صدديدا بعددد وصددول أسددطول بندددقي
لمساعدة بلدوين في هجومه عليها(.)3

أما من ناحية البر فقد صنع الصليبيون أبراجاً خشبية كبيدرة ,وغطوهدا بالبسدط وجلدود البقدر؛

وذلددك لحمايددة مددن فيهددا مددن الحجددارة والددنفط التددي يددتم قددذفها مددن قبددل حاميددة المدينددة وسددكانها ,وزود

الصليبيون تلك األبراج بالماء والخل إلطفاء النار إذا ما اشتعلت فيها(.)4
ويشير وليم الصوري إلى أن والدي صديدا

()5

قدد أعدد خطدة الغتيدال بلددوين عدن طريدق مسدلم

مرتدد أصدبح يقددوم علدى خدمدة بلدددوين الخاصدة ,وقددد وافدق علدى اغتيالدده مقابدل مبلدغ كبيددر مدن المددال
إلى جانب أمالك شاسعة داخل صيدا في حال نجاح مهمته؛ ولكن نصارى صيدا كتبدوا إلدى بلددوين

رسددالة يحذروندده فيهددا مندده ,ووضددعوها فددي رأس سددهم صددوبوه إلددى معسددكر الصددليبيين ,فاتخددذ الملددك

حذره من خادمه ,وأمر بشنقه(.)6

لقد بذلت حامية المدينة وسكانها جهوداً كبيرة في مواجهة الهجمات الصليبية ,إال أن اليدأس

دب ف ددي نفوس ددهم لت ددأخر وص ددول النج دددات م ددن مص ددر؛ فخش ددي أه ددل ص دديدا وقاض دديها وش دديوخها أن
يصدديبهم مددا أصدداب أهددل بيددروت ,وأندده ال أمددل فددي النجدداة إال بالتسددليم؛ فطلب دوا األمددان مددن بلدددوين

فددأمنهم علددى أنفسددهم وأمدوالهم ,وسددمح للدوالي ومعدده عدددد كبيددر بددالخروج إلددى دمشددق فددي  21جمددادى

األول ددى 613ه 3/ديس ددمبر 3331م

()7

بع ددد حص ددار دام  37يومد داً ,وأق ددام بالبل ددد خل ددق كثي ددر تح ددت

) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص233؛
) )2ابن القالنسي :ذيل ,ص373؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.261
) )3رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.363_361
) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.261

) )5كددان يتددولى صدديدا وقتئددذ األميددر مجددد الدولددة محمددد بددن عدددي .سددالم ,السدديد عبددد العزيددز :تدداريخ مدينددة صدديدا,
ص ,312هامش.1
) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.231_232
) )7ذكر الشارتري أن استيالء الصليبيين على المدينة كان بتاريخ  23جمادى األولدى 613ه 6/ديسدمبر 3331م.
تاريخ الحملة ,ص331؛ بينما ذكر الصدوري أن ذلدك كدان بتداريخ  6جمدادى اآلخدرة 613ه 33 /ديسدمبر 3331م.
الحروب الصليبية ,ج ,2ص.231
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األمان ,إال أن بلدوين استنزف أمدوالهم حيدث أخدذ مدنهم ضدريبة بلغدت عشدرين ألدف ديندار( ,)1ويبددو

أن ذلك كان بغية افقدار سدكان المديندة المسدلمين ,واجبدارهم علدى تدرك أمالكهدم فدي المديندة والخدروج
منها ,وتركها للصليبيين لينعموا بها.
بعددد أن حقددق بلدددوين األول هدفدده فددي احددتالل صدديدا عدداد النرويجيددون إلددى بالدهددم محملددين

بالغنددائم ,وكافددأ بلدددوين البنادقددة بمددنحهم امتيددازات كبي درة فددي مدينددة عكددا( ,)2وأضددحت مدينددة صدديدا

بارونية صليبية توالها يوستاس جارنييده الدذي كدان حاكمداً وقتدذاك علدى قيسدارية ,والدذي لدم يلبدث أن

وطد مركزه بزواجه النفعي من إيما ابنة أخت أرنولف بطريرك بيت المقدس(.)3

رابعاً :موقف الفاطميين من االحتالل الصليبي لمدينة صور:
تطلع الصليبيون منذ إقامتهم لمملكدة بيدت المقددس الصدليبية إلدى السديطرة علدى مددن سداحل
بالد الشام؛ وذلك لضدمان اسدتمرار تددفق اإلمددادات مدن أوروبدا لهدم عبدر البحدر ,عوضداً عدن تدأمين

مملكة بيت المقدس الصليبية الناشئة من خطر الحاميات اإلسالمية المتمركزة في تلك المدن ,والتدي
كانت تشكل خط اًر على مملكة بيت المقدس من البر والبحر على ٍ
حد سدواء ,ومدن أجدل تحقيدق ذلدك

الهد دددف – وتوافق د داً مد ددع قد دددراتهم البش د درية والماديد ددة المحد دددودة مطل د دع احد ددتاللهم لبيد ددت المقد دددس -بد دددأ

الصليبيون باحتالل المدن األقل تحصيناً ,وتمكنوا من احتالل عدة مدن عقدب احدتالل بيدت المقددس
مثل :يافا ,وحيفا ,وقيسارية ,وعكا ,ثم احتلوا مدن طرابلس وصيدا وبيروت – كما رأينا سابقاً ,-ولدم

يتبق من مدن الساحل الشامي سوى مدينتي صور وعسقالن الحصينتين اللتان بقيتا بيد الفاطميين.

وال يعني ذلك أن الصليبيين لم يوجهوا أية حمالت ضد تلك المدينتين إذ كثي اًر مدا كدان يقدوم

الصليبيون بمهاجمة عسقالن ,كما أن حاكم مدينة طبرية الصليبي (هيج دي سدنت أوميدر) باإلغدارة
على صور بقصد تكبيدها أكبر قددر مدن الخسدائر بهددف تسدهيل احدتالل المديندة ,وفدي الوقدت نفسده
كان المهاجمون أنفسهم يتعرضون للخطر لعدم وجدود أي قدالع أو أمداكن حصدينة يلجئدون إليهدا فدي

حال تعقبهم من قبل حامية المدينة(.)4

ويبدو أن موقدع صدور وحصدانتها قدد مكناهدا مدن الصدمود لفتدرة طويلدة فدي وجده الصدليبيين,
حيث أنها مدينة حصينةُ ,يحيط بها البحر من ثالث جهدات ,وال ُيددخل إليهدا إال مدن بداب واحدد يقدع
) )1ابن القالنسي :ذيل ,ص373؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.35
) )2هايد ,ف :تاريخ التجارة ,ص.336

) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.233
) )4المصدر نفسه ,ج ,2ص.251
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على جانبها الشرقي( ,)1والى جانب حصانتها فإنه يوجد بها أعداد كبيرة مدن السدكان الدذين فدروا مدن
قيسارية وعكا وصيدا وطرابلس وغيرها من المدن التي وقعت بيد الصليبيين(.)2

هدداجم بلدددوين األول مدينددة صددور سددنة 613ه دد3311/م ,وحاصددرها لمدددة شددهر أنشددأ خاللدده

حصناً علدى تدل يسدمى بتدل المعشدوقة

()3

فهادنده واليهدا علدى سدبعة آالف ديندار أخدذها بلددوين ورحدل

عن المدينة( ,)4وقد فشل بلدوين في احتالل صور آنذاك ,ويبدو أن ذلك يرجع إلى صمود أهلها في

الدفاع عنها ,عوضاً عن أن الحصار كان مدن ناحيدة البدر فقدط ,إذ لدم تدذكر المصدادر التاريخيدة أن

بلدددوين فددرض عليهددا حصددا اًر بحري داً فددي ذلددك الوقددت ,وبددذلك يتبددين أن الصددليبيين كددانوا ال يمتلكددون

أسطوالً قوياً يفرضون من خالله الحصار على إحدى المدينتين الحصينتين على الساحل الشامي.

أُتيح لبلدوين األول العودة إلى صور سنة 616هد3333 /م بعد أن غنم ثروة كبيرة ,وأمتعدة

ثمينة كان قد أرسلها حاكم صور

()5

إلدى طغتكدين بدمشدق لحفظهدا ,ولتحفيدزه علدى إنفداذ كتيبدة مؤلفدة

من خمسدمائة مدن الرمداة إلدى صدور لحمايتهدا وحفظهدا مدن الوقدوع بيدد الصدليبيين( ,)6وفدي تلدك المدرة

حشددد بلدددوين جيشدده البددري( ,)7كمددا جمددع السددفن التددي تددوفرت لدده فددي الس دواحل الخاضددعة للصددليبين,
وأحاط بالمدينة من جميع جهاتها( ,)8واشترك معه في هذه الحملة األمير الصليبي يوسدتاس جارنييده

) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص233 _211؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص25؛ الحموي:
معجم البلدان ,ج ,1ص.311

) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.27
)ُ )3بنددي حصددن تددل المعشددوقة علددى مكددان يسددمى تبنددين ,وأطلددق عليدده أيض داً اسددم تددورون ,ويقددع هددذا الحصددن علددى
مسددافة متسدداوية بددين صددور وبانيدداس .الصددوري ,ول ديم :الحددروب الصددليبية ,ج ,2ص .251تبنددين :بلدددة تطددل علددى
بانياس ,وتقع بين دمشق وصور .الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.33
) )4ابن القالنسي :ذيل ,ص.363

) )5ذكر ابن القالنسي أن حاكم صور في ذلك الوقت هو عز الملك أنوشتكين األفضلي .ذيل ,ص .371أورد ابدن
األثير أن اسمه عز الملك األعز .الكامل ,ج ,7ص253؛ وأيده علدى ذلدك العيندي فدي كتابده عقدد الجمدان ,ص.13
ويعتقد بأن اسمه أنوشتكين ,وأن عز الملك لقب تلقب به كغيره من الحكام الذين يتلقبون بمثل تلك األلقاب.
ُ
) )6رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.362

) )7أورد ابدن األثيددر أن عدددد الجديش الصدليبي المحاصددر للمدينددة مدن ناحيددة البددر يزيدد عددن ثالثددة آالف ,إذ ذكددر أن
الصددليبيين بن دوا ثالثددة أب دراج ,فددي كددل بددرج ألددف رجددل ,عدددا عددن غيددرهم مددن الجنددود الددذين تكددون لهددم مهمددات أخددرى.
الكامل ,ج ,7ص.253
) )8الصددوري ,ولدديم :الحددروب الصددليبية ,ج ,2ص .237_235ذكددر رنسدديمان بأندده لددم يتددوافر لدددى بلدددوين فددي هددذه
المددرة م ددن حص ددار ص ددور أسددطول يق دددم ل دده المس دداعدة سددوى اثنت ددي عش ددر س ددفينة تخضددع لس ددلطان الس ددفير البيزنط ددي

بوتددوميتس ,ولددم يكددن البيزنطيددون مسددتعدون ألن يقومدوا بعمددل عدددواني ضددد الفدداطميين مددا لددم ينددالوا تعويضداً مجزيداً=,
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سيد صيدا وقيسارية(.)1
بدأ الحصدار الصدليبي لمديندة صدور مدن البدر والبحدر فدي  26جمدادى األولدى 616هدد23 /

ندوفمبر 3333م ,ومدن أجدل تسدهيل اقتحدام المدينددة صدنع الصددليبيون ثالثدة أبدراج مددن الخشدب  ,فددي
كددل بددرج ألددف رجددل ,وألصددقوا أحددد تلددك األب دراج بسددور المدينددة ,وذلددك بعددد أن أخلددوه مددن المقدداتلين,
وعالوة على ذلك فقد نصبوا على المدينة المنجنيقات من أجل ضربها بالنيران ,إال أن أهالي المدينة

وحاميتهدا قدد بددذلوا جهدوداً كبيدرة ,ومنقطعددة النظيدر للدذود عددن مددينتهم ,ويدروي ابددن األثيدر مددى شدددة
بأسددهم فددي ذلددك ,فبعددد أن يئسدوا مددن مسدداعدة الفدداطميين لهددم عبددر أسددطولهم البحددري ,أحضددر الدوالي

سددكان المدينددة ,واستشددارهم فددي حيلددة يواجهددون بهددا األب دراج التددي وضددعها الصددليبيون علددى أس دوارها,
"فقام شيخ من أهل طرابلس ,وضدمن علدى نفسده إحراقهدا ,وأخدذ معده ألدف رجدل بالسدالح التدام ,ومدع
كددل رجددل مددنهم ُحزمددة حطددب ,فقدداتلوا الف درنج إلددى أن وصددلوا إلددى البددرج الملتصددق بالمدينددة؛ فددألقى
الحطددب مددن جهاتدده وألقددى فيدده النددار ...فتمكنددت النددار مندده ,فهلددك كددل مددن بدده إال القليددل ...وأحددرق
البرجين اآلخرين ...ثم إن أهل صور حفروا سراديب تحت األرض ليسقط فيها مدن الفدرنج إذا زحفدوا

إليهم.)2("...

وف ددي الوق ددت ذات دده أرس ددل وال ددي ص ددور ع ددز المل ددك إل ددى طغتك ددين أتاب ددك  -ح دداكم دمشد ددق-

يستص ددرخه ويس ددتنجده ,ويب ددذل ل دده تس ددليم ص ددور "قب ددل مج دديء الفد درنج ألنه ددم أيسد دوا م ددن نصد درة أه ددل

مص ددر"()3؛ فب ددادر طغتك ددين بإنف دداذ مئت ددي ف ددارس تمكند دوا م ددن دخ ددول ص ددور لل دددفاع عنه ددا ,ث ددم مض ددى
طغتكين بنفسه إلدى صدور ,وأثنداء سديره كدان يقدوم باإلغدارة علدى القدرى والحصدون الصدليبية القريبدة,

واستولى على عدد من حصونهم( ,)4ثم توجه إلى مدينة صيدا بح اًر لإلغارة عليها -بعد أن علم أن

بلدددوين يعتمددد فددي تمددوين جيشدده علددى صدديدا" -وقتددل جماعددة مددن الف درنج وغددرق م دراكبهم ,وأوصددل

مكاتبتدده إلددى أهددل صددور ,فقددوى قلددوبهم"

()5

وبددذلك تمكددن مددن قطددع اإلمدددادات التددي كانددت تددأتي عبددر

البح ددر للج دديش الص ددليبي ال ددذي يحاص ددر المدين ددة؛ فد دزاد ذل ددك ف ددي ص ددمود أه ددالي ص ددور ال ددذين ق دداتلوا
=فطلبدوا مددن بلدددوين مسدداعدته أن يسدداندهم فددي اسددتعادة مددا اسددتولى عليدده أم دراء أنطاكيددة م دن المدددن؛ فددرفض بلدددوين
ذلك؛ فاكتفى البيزنطيون بإمداد جيش الصليبيين بالمؤن .تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.362
) )1سالم ,السيد عبد العزيز  :تاريخ مدينة صيدا ,ص.317

) )2الكامددل ,ج ,7ص253؛ للمزيددد ,ينظددر :الشددارتري ,فوشدديه :تدداريخ الحملددة ,ص361؛ الصددوري ,ولدديم :الحددروب
الصليبية ,ج ,2ص231؛ ابن القالنسي :ذيل ,ص311_373؛ العيني :عقد الجمان ,ص.13_11
) )3العيني :عقد الجمان ,ص.31_32
) )4ابن القالنسي :ذيل ,ص371؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص256؛ العيني :عقد الجمان ,ص.31_32

) )5ابددن تغددري بددردي :النجددوم ال ازهدرة ,ج ,6ص .373ذكددر ابددن األثيددر أن طغتكددين تمكددن مددن إح دراق نحددو عش درين
مركباً على الساحل .الكامل ,ج ,7ص.256
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الصليبيين "قتال من أَيِس من الحياة"

()1

رغم أنه "لم تأت نجدة المصريين (الفاطميين)" لهم(.)2

يتضدح ممددا سددبق أن الخالفددة الفاطميدة فددي مصددر لددم تقدددم شديئاً لحاميددة المدينددة وأهلهددا ,ولددم

تبذل جهداً في الددفاع عدن مديندة صدور وحفظهدا مدن الوقدوع فدي أيددي الصدليبيين ,وبدالرغم مدن ذلدك

فدإن حاميتهددا وأهلهدا تمكندوا مددن الددفاع عنهددا بمسدداعدة طغتكدين أتابددك ,وقددد أرجدع الغامدددي أن سددبب
ع دددم تق ددديم الف دداطميين المس دداعدة والنصد درة أله ددل ص ددور ,إل ددى م ددا كان ددت تم ددر ب دده مص ددر م ددن أزم ددة

اقتصادية نتيجة تفشي الوباء بها في ذلك الوقت( ,)3على أن ذلك ال يعفي مسدؤولية الدولدة الفاطميدة
مددن الدددفاع عددن المدددن السدداحلية التددي كان ددت بيدددها مددن الوقددوع فددي أيدددي الصددليبيين ,باعتب ددار أن

الفدداطميين هددم األقددرب جغرافي داً ,واألقددوى مددن الناحيددة العسددكرية ,وذلددك المددتالكهم جيش داً بري داً قوي داً,

وأسطوالً بحرياً بإمكانه الوصول إلى مدن الساحل الشامي بوقدت قصدير ,عوضداً عدن أن تلدك المددن
كانت تخضع لهم قبيل احتاللها من قبل الصليبيين.

يددئس بلدددوين مددن احددتالل مدينددة صددور بعددد حصددارها مدددة أربعددة شددهور ونصددف؛ فرحددل هددو
وقواتدده عنهددا بعددد أن أحرق دوا البيددوت التددي كددانوا قددد عمروهددا ,والم اركددب التددي كانددت لددديهم بالسدداحل,

وتوجه إلى عكا في  31شوال 616هد 31 /ابريل 3332م(.)4

خضعت صور منذ ذلك الوقت لطغتكين أتابك بطلب من أهلها ,وذلك بعد أن أحسوا بعجز

الفدداطميين عددن مسدداعدتهم فددي الدددفاع عنهددا فددي مواجهددة الصددليبيين ,وعددين طغتكددين األميددر سدديف
الدولددة مسددعود واليداً عليهددا ,وقددد اسددتمر سدديف الدولددة "فددي إقامددة الدددعوة والسددكة علددى مددا كانددت عليدده

لصدداحب مصددر ,ولددم يغيددر لهددا رسددم[...فددي انتظددار قيددام الفدداطميين بإرسددال] مددن يتددولى أمرهددا ويددذب
عنهددا ويحميهددا ....وانفدداذ األسددطول بالغلددة إليهددا والتقويددة لهددا"( ,)5ولددم تددذكر المصددادر أن الفدداطميين

) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص256؛ للمزيد ,ينظر:

Gabrieli, Francesco: Arab historians of the Crusades, vol1, p31_32.

) )2ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.311
) )3الجهاد ضد الصليبيين ,ص.321
) )4ابد ددن األثي د ددر :الكام د ددل ,ج ,7ص256؛ للمزيد ددد ,ينظ د ددر :الش د ددارتري ,فوش د دديه :ت د دداريخ الحمل د ددة ,ص361_333؛
الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.231

Gabrieli, Francesco: Arab historians of the Crusades, vol1 ,p34.
) )5ابددن القالنسددي :ذيددل ,ص312؛ للمزيددد ,ينظددر :العينددي :عقددد الجمددان ,صُ .33يعتقددد أن سدديف الدولددة مسددعود
اسددتمر فددي دعوتدده للفدداطميين فددي مدينددة صددور  -رغددم أندده يتبددع لطغتكددين أتابددك -إلددى أندده كددان بحاجددة إلددى المددؤن
والددذخائر التددي كددان يرسددلها الفدداطميون بددين الفينددة واألخددرى إلددى المدينددة للدددفاع عنهددا أمددام الصددليبيين ,لتعددذر وصددول

اإلمدادات من دمشق.
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حينها قد أرسلوا والياً عليها من قبلهم ,أو دعموا الوجود اإلسالمي بها في مواجهة أي خطر صليبي

قددد يحدددث ,بددل تركوهددا فددي أيدددي الدماشددقة الددذين اسددتمروا فددي الدددفاع عنهددا غيددر معتمدددين علددى أي
نجدات تأتي من مصر.

لددم تنتدده التهديدددات الصددليبية بدداحتالل صددور عنددد ذلددك الحددد ,إذ فددي سددنة 631ه دد3337/م
توجده بلددوين األول لمنازلدة صدور مدرة أخدرى ,واكتفدى فدي هدذه المدرة بفدرض حصدار مدن ناحيدة البددر

فقط ,وشيد قلعة تسمى سكاندليون "لتكون شوكة في جنب أهل صور ,تقض مضاجعهم وتصلح أن

تشددن الغددارات منهددا علدديهم" ووضددع فيهددا حاميددة لددذلك( ,)1وبددذلك أتددم بلدددوين حصددار المدينددة ب د اًر مددن

جميع جهاتها؛ حيث أن صيدا الخاضعة للصليبيين تسيطر على المنافذ المؤدية إلى صور من جهة
الشمال ,بينما تشرف قلعة تل المعشوقة (تبنين) على الطرق المؤدية إليها من جهة الشرق(.)2

يتضددح ممددا سددبق أن الملددك الصددليبي كددان مدددركاً آنددذاك عدددم تجددرؤ الفدداطميين علددى إرسددال

أسددطول عبددر البحددر يقددوم بمسدداندة أهددالي صددور وحاميتهددا فددي مواجهددة الحصددار الصددليبي للمدينددة
فدداكتفى بفددرض الحصددار مددن ناحيددة البددر فقددط ,كمددا أن ذلددك يدددلل علددى ضددعف أسددطول الصددليبيين
البحري الذي كان دائم االعتماد على مساعدة الحجاج األوروبيين الذين كدانوا يدأتون للحدج إلدى بيدت

المقددس بدين الحدين واآلخدر ,ومسدداندة المددن االيطاليدة التدي كاندت دومداً تقدف إلدى جاندب الصددليبيين

لدديس تأييددداً لمشددروعهم االسددتعماري فددي الشددرق اإلسددالمي ,ولكددن تحقيقداً لمصددالحهم االقتصددادية فددي
حوض البحر المتوسط.

لم يتمكن بلدوين من احتالل المدينة في ذلك الوقت بالرغم من حصاره البري لها ,ويبدو أن
فشددله فددي احتاللهددا يرجددع إلددى شدددة بددأس أهلهددا فددي الدددفاع عنهددا ,عددالوة علددى عدددم امددتالك بلدددوين

أسددطول قددوي لفددرض الحص دار عليهددا بح د اًر ,كمددا أن بلدددوين األول لددم يلبددث أن تددوفي سددنة 633ه دد/

3331م بعد توجهه على رأس عسدكرية حملدة تجداه مصدر ,وقيامده بمهاجمدة مددينتي الفرمدا وتنديس,
ونقل جثمانه إلى القدس ودفن بها ,ثم أجمع الزعماء الصليبيين على أن يتولى بلدوين الثداني عدرش

مملكة بيت المقدس خلفاً له ,حيث تم تتويجه ملكاً في  1ذي الحجة 633هد 2 /ابريل 3331م(.)3

) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص353؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.121
) )2رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.353
) )3الشددارتري ,فوشدديه :تدداريخ الحملددة ,ص351_352؛ الصددوري ,ولدديم :الحددروب الصددليبية ,ج ,2ص,111_121
132؛ للمزي ددد ,ينظ ددر ,ص .371ت ددم التت ددويج الحقيق ددي لبل دددوين الث دداني ف ددي  21رمض ددان 631هد دد 26 /ك ددانون أول

 3333م ,إذ اتضددح أن شددقيقه األكبددر يوسددتاس الثالددث مددن بولددون لددن يحضددر للمطالبددة بمي ارثدده .الشددارتري ,فوشدديه:
تاريخ الحملة ,ص ,231هامش3؛ للمزيد ,ينظر :الصوري وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.131
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بالرغم من وفاة الملك الصليبي بلدوين األول إال أن الصراع اإلسدالمي الصدليبي علدى مددن

الشددام وس دواحله لددم يتوقددف ,وتمكنددت آنددذاك الق دوات اإلسددالمية بقيددادة القائددد َبْلددك بددن َبه درام بددن أُرتُددق
صاحب َخ ْرتَبِ ْرت( )1من أسر الملك الصليبي بلدوين الثاني في صفر637هد /ابريل 3321م ,فنصب
الصليبيون يوستاس جارنييه  -صاحب صيدا وقيسارية -زعيماً للصليبين في الشرق(.)2

إن تغيب بلدوين الثاني في األسر لم يكن له أثر سديء علدى مملكدة بيدت المقددس سدوى أنده

أغددرى الفدداطميين باإلغددارة علددى مدين دة يافددا الصددليبية ,وقدداموا بحصددارها ب د اًر وبح د اًر ,فبددادر يوسددتاس
جارنييدده بقيددادة جدديش بيددت المقدددس لمالقدداتهم ,وحقددق االنتصددار علدديهم ليعددود االسددتقرار س دريعاً إلددى

مملكة بيت المقدس( ,)3إذ لم يكن لتلك الغارة الفاطمية أثر كبير على الصليبيين حيث لم تتمكن من

تحقيق أهدافها في إلحاق خسائر كبيرة في أمالك الصليبيين في بدالد الشدام ,عوضداً عدن أن الهددف
من تلك الحملة لم يكن استعادة مدينة يافا أو غيرها من المدن الشامية من يد الصليبيين.

أمددا علددى الجانددب اآلخددر فبددالرغم مددن تعيددين طغتكددين والي داً مددن ِقبلدده علددى صددور ,إال أنهددا

استمرت تابعة للدولة الفاطمية ,وظل الوفاق سائداً بين طغتكين وبين الوزير الفداطمي األفضدل لمددة
عش ددر س ددنوات؛ وق ددد أرج ددع رنس دديمان ذل ددك إل ددى رغبتهم ددا وحاجتهم ددا إل ددى بعض ددهما ال ددبعض لمواجه ددة

الصليبيين(.)4

لدم يسدتمر التحدالف بددين الفداطميين وطغتكدين ,إذ لدم يلبددث أن قُتدل الدوزير الفداطمي األفضددل
ف د د د د د ددي  21رمض د د د د د ددان 636هد د د د د د دد 6 /ديس د د د د د ددمبر3323م( ,)5فتطل د د د د د ددع الخليف د د د د د ددة اآلم د د د د د ددر بأحك د د د د د ددام
اهلل(336()6ه دد_623ه دد3311_3313 /م) الفدداطمي إلددى اسددتعادة سددلطانه علددى مصددر ومدددن الشددام

( )1ابن القالنسي :ذيل ,ص213؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7صَ .161_162خ ْرتَبِ ْرت :اسم أرمني للحصن
المعروف بحصن زياد الذي يقع في أقصى ديار بكر من بالد الروم .الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.166
) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص .251كان بلك بن بهرام أيضاً قد أسدر جوسدلين كوندت الرهدا سدنة

635ه دد3322 /م بعددد أن خدداض معركددة قُتددل فيهددا أغلددب المقدداتلين الصددليبيين .الشددارتري ,فوشدديه :تدداريخ الحملددة,
ص331؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.111

) )3الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص335_336؛ رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.256 _253
) )4تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.253

) )5ابن األثيدر :الكامدل ,ج ,7ص .116ذكدر بعدض المدؤرخين أن الخليفدة اآلمدر بأحكدام اهلل الفداطمي هدو مدن أمدر
بقتل الوزير األفضل .ابن القالنسي :ذيل ,ص211؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص115؛ ابن القطان :نظم الجمان,
ص73؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,6ص233؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.13

) )6الخليفدة اآلمدر :هددو أبدو علددي المنصدور بددن المسدتعلي بددن المستنصدر بددن الظداهر بددن الحداكم العبيدددي ,ولدد سددنة
331هد3137/م بالقاهرة ,وتولى الخالفة بعد وفاة والده المسدتعلي سدنة 336هدد3312/م ,وكدان عمدره آندذاك خمدس=
165

التددي كانددت بيددد الفدداطميين ,فددأراد اسددتعادة صددور مددن طغتكددين ,ولددذلك أرسددل أسددطوالً سددنة 635ه دد/
3322م إليهدا مسدتغالً شدكوى أهدل صدور علدى والدي المديندة ,فلمدا خدرج الدوالي سديف الدولدة مسدعود

للترحيددب باألسددطول الفدداطمي وقائددده تددم اعتقالدده ,وحملدده إلددى مصددر ,ثددم أُرسددل إلددى دمشددق ,وعددادت
س دديطرة الف دداطميين الفعلي ددة عل ددى مدين ددة ص ددور ,لتتكش ددف ب ددذلك سياس ددة الخليف ددة اآلم ددر ف ددي مس ددالمة

الصليبيين( ,)1ويعلق ابن تغري بدردي علدى ذلدك بالقول":فكدان حدال المصدريين (الفداطميين) فدي أول
األمر تقاعدوا عن نصرة المسلمين ,واآلن بأخذهم سيف الدولة من صور صاروا نجدة للفرنج"(.)2

إن اسددتيالء الفدداطميين علددى مدينددة صددور ,وأخددذها مددن طغتكددين بددالمكر والحيلددة ُيبددين أن
الفاطميين لم ينظروا إال إلى مصالحهم الخاصة في العمل على استعادة نفوذهم السياسي على مددن
بالد الشام ,واعدادة نشدر مدذهبهم الشديعي الدذي بددأ ينمحدي مدن تلدك المددن دون التطلدع إلدى مصدالح
المس ددلمين العام ددة ف ددي توحي ددد جه ددود المس ددلمين ف ددي مص ددر والش ددام ف ددي مواجه ددة األخط ددار الص ددليبية

المت ازي دددة ,ال س دديما بع ددد أن احت ددل الص ددليبيون العدي ددد م ددن الم دددن اإلسد دالمية الواقع ددة عل ددى الس دداحل
الشامي ,وكان األجدر بالفاطميين أن يوحدوا جهودهم – إلى جانب جهود مدن بالد الشام الخاضعة

للسالجقة السنيين -في التصدي للصليبيين ,واستعادة المددن التدي احتلهدا الصدليبيون فدي بدالد الشدام

آنذاك.

فددي الوقددت الددذي ك ددان فيدده بلدددوين الث دداني أسددي اًر لدددى المسددلمين وص ددل إلددى س دواحل الش ددام

أسطول بندقي يتألف من أكثر من  321سفينة ,وكان بلدوين نفسه قد طلب ذلك األسطول لمعونتده

للتصد دددي لألراتقد ددة فد ددي الشد ددمال ,والفد دداطميين فد ددي الجند ددوب ,وذلد ددك قبد ددل أن يقد ددع أسد ددي اًر فد ددي قبضد ددة

المسلمين(.)3

وما أن بلغ دوق البندقية دومينيكو ميكائيل  -الذي كان قائدداً لدذلك األسدطول -سداحل عكدا

في سنة 637هد3321/م ,حتى سمع أن أسطوالً مصرياً عائداً من شواطئ يافا إلى عسقالن بعد أن
أنهددى مهمددة قددام بهددا علددى السدداحل الفلسددطيني؛ فددأبحر البنادقددة جنوب داً لمالقدداتهم ,وأرغم دوا األسددطول
الفاطمي على مواجهتهم وفق خطة حربية محكمة وضدعها دوق البندقيدة بنفسده ,فسدارت أمامده سدفن
األسددطول البندددقي الصددغيرة ,وخفيفددة التسددليح ,فاشددتبك معهددا األسددطول الفدداطمي معتقدددين أنهددم أمددام
=سددنين ,وتددوفي سددنة 623ه دد3311/م ,وكددان جددائر السدديرة ,مسددتهت اًر ,متظدداه اًر باللعددب واللهددو .ابددن خلكددان :وفيددات
األعيان ,ج,3ص311؛ ج ,6ص113_233؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.373_351

) )1ابن القالنسي :ذيل ,ص217؛ ابن األثير :الكامدل ,ج ,7ص161؛ الدذهبي :تداريخ اإلسدالم ,ج ,16ص111؛
خرابشة ,سليمان :المأمون البطائحي ,ص.3233_3231

) )2النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.313

) )3الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.333
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نصددر سددهل؛ إال أنهددم أضددحوا بددين أسددطولين كبيدرين للبنادقددة الددذين حققدوا النصددر فددي تلددك المعركددة,

ودمروا جميع قطع األسطول الفاطمي ,ثم أرسوا بساحل عكا بعد أن هددوا سواحل مصر(.)1

وتُظهر تلك المعركة أن الصليبيين كانوا يعتمدون بشكل كبير في صراعهم البحري مع
القوى اإلسالمية ال سيما في حصار مدن ساحل بالد الشام على قوى أوروبية ,وليس على قدراتهم
وامكانياتهم المتوفرة لديهم في مملكة بيت المقدس ,وتمثل استعانة الصليبيين بالمدن اإليطالية في
مواجهة القوى اإلسالمية عقبة كبيرة أمام المسلمين الذين ال يمتلكون أسطول قوي يجابه األساطيل
اإليطالية التي تسعى لفرض هيمنتها على حوض البحر المتوسط بشتى السبل ,ووجدوا أن وجود

الصليبيين في بالد الشام خير عون على تحقيق تلك المصالح.

توجده بعددد ذلددك دوق البندقيدة مددع كبددار قادتدده إلدى بيددت المقدددس

()2

حيدث جددرت مناقشددة بددين

القددادة الصددليبيين وبددين دوق البندقيددة حددول اسددتخدام األسددطول البندددقي لالسددتيالء علددى آخددر المعاقددل
اإلس ددالمية عل ددى س دداحل البح ددر ,عس ددقالن أو ص ددور؛ فأي دددت م دددن جن ددوب الس دداحل مهاجم ددة مدين ددة
عس ددقالن ,بينم ددا أص ددر ص ددليبيو م دددن ش ددمال المملك ددة عل ددى مهاجم ددة مدين ددة ص ددور لعظمه ددا وش دددة

حصددانتها( ,)3كمددا أندده كددان الميندداء الددذي تددرد إليدده خي درات دمشددق؛ ويضدداف إلددى ذلددك أندده يفددوق فددي
أهمية مركزه التجاري عسقالن بما له من مجرى مائي مفتوح تجتازه السفن إلى الشاطئ ,وبضآلة ما

يقددع خلفدده مددن أ ارضددي( ,)4عوضداً عددن ُبعددد مدينددة صددور السدداحلية عددن الدولددة الفاطميددة والتددي كانددت
تقدوم بدين الحدين واآلخدر بتدوفير أسدباب الصدمود لسدكان المددن السداحلية ,كمدا أن الصدليبيين أنفسدهم
لما عرفدوا "انصدراف مسدعود (والدي المديندة مدن قبدل طغتكدين أتابدك) عدن واليدة صدور تحدرك طمعهدم

فيها ,وحدثوا نفوسهم بتملكها ,وشرعوا في الجمع والتأهب للنزول عليها ,والمضايقة لها"(.)5

لددم يلبددث أن اتفددق زعمدداء الصددليبيين مددع قددادة األسددطول البندددقي علددى توحيددد جهددودهم فددي

مهاجمة صور ,ومقابل ذلك يحصل البنادقة في كل مدينة من مدن مملكة بيدت المقددس علدى شدارع
وكنيسدة وم ارفددق أخدرى ,وأن يددتم إعفددائهم مدن الضدرائب والرسدوم الجمركيددة فددي سدائر أنحدداء المملكددة,
) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص215؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص176_171؛ خرابشة,
سليمان :المأمون البطدائحي ,ص .3236_3233رجدح مسدفر الغامددي أن حملدة األسدطول الفداطمي تلدك قدد جداءت
نتيجة شعور الخليفة الفاطمي اآلمر بندوع مدن الحدرج تجداه رعايداه الدذين اعتدادوا أن يسدمعوا بدأن الدوزير األفضدل كدان

دائماً يقوم بإرسال الحمالت لمهاجمة قواعد الصليبيين في بالد الشام .الجهاد ضد الصليبيين ,ص.313

) )2الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.215

) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.177

) )4رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.257
) )5ابن القالنسي :ذيل ,ص.233
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وع ددالوة عل ددى ذل ددك يحص ددل أيضد داً البنادق ددة عل ددى ُدور ف ددي مدين ددة عك ددا ,وعل ددى ثل ددث م دددينتي ص ددور
وعسددقالن مقابددل المسدداعدة فددي االسددتيالء عليهمددا إلددى جانددب امتيددازات أخددرى ,وقددد تددم مباركددة تلددك
االتفاقية من قبل دوق البندقية نفسه ,وكذلك من قبل أساقفة وزعماء مدن مملكة بيت المقدس(.)1

مددا أن تددم إب درام تلددك المعاهدددة حتددى سددار جدديش الصددليبيين البددري تجدداه صددور ,بينمددا أبحددر
أسددطول البنادقددة موازي داً لدده علددى السدداحل ,وبدددأ الحصددار البددري الصددليبي ,والبحددري البندددقي لمدينددة

صددور فددي  21ذي الحجددة 637ه دد 35/فب اريددر 3323م( ,)2وقددد تددم تشددديد الحصددار الصددليبي علددى
صور بقيامهم بالسيطرة على مياه الشرب التي تصل إلى المدينة بهدف الضغط على سدكان المديندة

لتسليمها ,وفي الوقت ذاته شدد البنادقة الحصار البحري لمنع وصول أية إمدادات إليها(.)3

هدداجم الصددليبيون والبنادقددة أس دوار المدينددة ,وبن دوا األبدراج ,ونصددبوها فددي أمدداكن إسددتراتيجية,

وقدذفوا المديندة بالحجددارة ,وفدي المقابددل فدإن أهددالي صدور وحاميتهدا استبسددلوا فدي الدددفاع عنهدا ,ورمدوا

المهاجمين بالحجارة وكبدوهم خسائر كبيرة

()4

"بالرغم من عدم المنجد لهم من مصر"(.)5

لما أيقن حاكم المدينة الفاطمي أنه ال طاقة له على دفع المهاجمين لقلة جنده ومؤنه؛ أرسل
إلى الخليفة الفاطمي اآلمر يطلب منه المعونة ,فرأى اآلمر أن يرد والية صور إلدى طغتكدين ,فرتدب

طغتكددين مددن يدددافع عنهددا ,ونددزل إلددى مدينددة بانيدداس ليشددغل الصددليبيين عددن صددور ,كمددا أرسددل إلددى

الفاطميين بمصر ,فلم ينجدوه رغم امدتالكهم أسدطول بحدري ,وبدذلك ازدادت الصدعوبات الملقداة علدى
كاهل المدافعين عن المدينة(.)6

يتض ددح مم ددا س ددبق أن الم دددة الت ددي كان ددت تخض ددع فيه ددا ص ددور ب ددين س ددنتي (635_616هد دد/

3322_3333م) لحدداكم دمشددق لددم يددتمكن الصددليبيون خاللهددا مددن احددتالل المدينددة رغددم المحدداوالت

العديدددة التددي قدداموا بهددا ,ويبدددو أن ذلددك يرجددع إلددى تفدداني أهلهددا فددي الدددفاع عنهددا بمسدداندة الق دوات
اإلسالمية الدمشقية ,ولما خضعت مرة أخدرى للفداطميين نجدد أنهدم لدم يكوندوا علدى القددر الكدافي مدن
الدددفاع عددن صددور ,بددل ردوهددا إلددى حدداكم دمشددق للدددفاع عنهددا عندددما قددام الصددليبيون بمهاجمتهددا سددنة

637هد دد3323/م ,عوضد داً ع ددن ع دددم تق ددديم الخالف ددة الفاطمي ددة بمص ددر أيد دة إم دددادات لس ددكان المدين ددة
) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.113_173
) )2الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.217
) )3عمران ,محمود :الحروب الصليبية ,ص.61
) )4الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.21
) )5ابن تغري بردي ,النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.311

) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص161؛ للمزيد ,ينظر :خرابشة ,سليمان :المأمون البطائحي ,ص.3236
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وحاميتها للدفاع عنها ,فأصبحت فريسة سهلة في أيدي الصليبيين ,ويتبين بذلك أن هدف الفاطميين
هو أن تستمر المدينة في التبعية الدينية والسياسية لمركز خالفتهم في مصر.

بالرغم من عدم إرسال الفاطميين جيشاً للدفاع عن صور إال أن حامية عسقالن حاولدت أن

تصد ددرف الصد ددليبيين عد ددن صد ددور ,فقامد ددت بمهاجمد ددة بيد ددت المقد دددس ,وقتلد ددت عد دددداً مد ددن الصد ددليبيين
المتواجددين خدارج المدينددة ,ولدم تسددتكمل الحاميدة العسدقالنية مسدديرها إذ واجهدت عدددداً مدن الصددليبيين
ال ددذين ب ددادروا بال دددفاع ع ددن مملك ددتهم فع ددادت أدراجه ددا( ,)1ث ددم انطل ددق ج دديش آخ ددر م ددن عسد دقالن وق ددام
بمهاجمددة بلدددة البيدرة – التددي تسددمى فددي المصددادر الصددليبية باسددم بيلددين -التددي تقددع إلددى الشددمال مددن

مدينة القدس ,فاستولوا عليها قسد اًر وقتلدوا سدكانها الصدليبيين ,ثدم قفلدوا عائددين إلدى عسدقالن دون أن
يشدكلوا أي خطدر علدى الجدديش الصدليبي الدذي اسدتمر علددى حصداره ومضدايقته لمديندة صددور

()2

دون

توق ددف إل ددى أن "خف ددت األقد دوات فيه ددا وع دددمت الميد درة ...وأرس ددل أهله ددا المكاتب ددات إل ددى مص ددر تطل ددب

المعون د ددة والمس د دداعدة ف د ددي مواجه د ددة الحص د ددار ,وتم د ددادت األي د ددام عل د ددى أه د ددل ص د ددور" ( ,)3إال أن تل د ددك
االسددتغاثات كانددت دون فائدددة إذ فددي منتصددف جمددادى األولددى 631ه دد /آخددر يونيددو 3323م أخددذت

المؤونددة والميدداه فددي النفدداد ,وهلددك عدددد كبيددر مددن رجددال الحاميددة( ,)4إلددى أن ضددعفت نفددوس مددن بقددي
بها ,وأشرفوا على الهالك بعد أن "يئسوا من نصرة مصر"(.)5

خش ددي طغتك ددين عل ددى حي دداة س ددكان ص ددور م دددركاً عج ددزهم ع ددن مواجه ددة حص ددار الص ددليبيين

والبنادقددة لمدددينتهم ,فددي ظددل عدددم تقددديم الفدداطمين أي مسدداعدات تمك دن سددكانها مددن الصددمود لفت درة

أطدول؛ فقدام طغتكدين بم ارسددلة الصدليبيين ,وعدرض علدديهم تسدليم المديندة علدى أن يددتم تدأمين كدل مددن
أراد الخروج منها ,ومن أراد منهم البقاء فلهم ما أرادوا على أن تعود إليهم دورهم وممتلكاتهم(.)6

تم قبول العدرض مدن قبدل زعمداء الصدليبيين والبنادقدة ,وفدي  22جمدادى األولدى 631هدد7 /

يوليو 3323م فتحت المدينة أبوابها للصليبيين الذين رفعوا راياتهم على أسوار وأبراج المدينة ,وخرج

المسلمون منها بأمان( ,)7ولم يبق سوى عسقالن خارج حوزة الصليبيين.
) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.217
) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.13
) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص.233

) )4رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.272
) )5ابن تغري بردي ,النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.311
) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص31؛ ابن القالنسي :ذيل ,ص.233

) )7الش ددارتري ,فوش دديه :ت دداريخ الحمل ددة ,ص .236ذك ددر المؤرخ ددون المس ددلمون أن الص ددليبيين دخلد دوا ص ددور ف ددي 21
جمادى األولى 631هد 1/يوليو 3323م .ابن القالنسي :ذيل ,ص233؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.163
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ومددا يثيددر التسدداؤل هنددا هددو مدددى تقصددير واهمددال الخليفددة الفدداطمي اآلمددر ,ف دي الدددفاع عددن

صور ,حيث لم يقدم لها المساعدة بالرغم من توفر اإلمكانيات المادية والبشرية لديه لتسيير الجيوش
واألساطيل ,حيث امتلك عقب وفاة الوزير األفضل بن بدر الجمالي ثروة كبيرة ,فقدد "نقدل مدن أموالده

مددا ال يعلمدده إال اهلل تعددالى ,وبقددي الخليفددة فددي داره نحددو أربعددين يوم داً ,وال ُكتدداب بددين يديدده ,والدددواب

تحمددل لدديالً ونهددا اًر ,ووجددد لدده مددن األعددالق النفيسددة ,واألشددياء الغريبددة القليلددة الوجددود مدداال يوجددد مثلدده

لغيره"(.)1

) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.115
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المبحث الثاني
عسقالن ودورها في العالقات الفاطمية الصليبية من سنة 944ه1175/م حتى
سقوطها بيد الصليبيين سنة 598ه1153/م
أوالً :موقف الفاطميين من الصليبيين بعد فشلهم في استرداد بيـت المقـدس ودور عسـقالن

في ذلك:

أدرك الوزير الفاطمي األفضل بن بدر الجمالي عدم جدوى تكرار المحداوالت العسدكرية ضدد
الصليبيين إلزالة وجدودهم مدن بدالد الشدام عامدة وبيدت المقددس خاصدة ,ال سديما بعدد فشدل الحمدالت

الصليبية الثالث على بالد الشام أعوام (333ه3313/م336 -ه3312/م – 331ه3316 /م)؛
ولددذلك عمددد األفضددل علددى انتهدداج سياسددة جديدددة قامددت علددى تركيددز جهددوده فددي دعددم أهددل عسددقالن

ماديداً ومعنويداً ,وحدثهم علددى شدن غددارات متواصددلة ضدد الصددليبيين فدي مدددن السداحل الشددامي ,وذلددك
بتطبيددق أسددلوب الكددر والفددر ,ونصددب الكمددائن  -مددا يعددرف اليددوم بحددرب العصددابات ,)1(-ففددي صددفر

سددنة 611ه دد /أكتددوبر 3315م انتهددزت الق دوات الفاطميددة فددي مدينددة عسددقالن إنشددغال بلدددوين األول
بددأمور الجليددل فقدداموا باإلغددارة علددى طريددق يافددا -بيددت المقدددس ,مسددتغلين الدددعم الددذي قدمتدده مدددن
صور وصيدا وبيروت لهدم ,وقداموا بقتدل خمسدمائة صدليبي بدين مددينتي أرسدوف ويافدا( ,)2ثدم توجهدوا
نحو مدينة الرملة التي كان بها حامية صغيرة ,وهزموا حاكم يافا الذي جاء بقواته محاوالً الدفاع عن

الرملدة ,واضددطر للفدرار إلددى مدينددة يافدا تاركداً أربعددين رجدالً مددن المشداة يلقددون حددتفهم علددى يددد القدوات

الفاطمية التي توجهت بعد ذلك نحو بيت المقدس وسيطروا على قلعة صغيرة تسمى أرنولف لم يكن
بلدددوين قددد انتهددى مددن تشددييدها بعددد ,وكددان الغددرض مددن إنشددائها حمايددة الطريددق المددؤدي إلددى بيددت

المق دددس( ,)3وس ددرعان م ددا وص ددلت القد دوات الفاطمي ددة أم ددام مدين ددة بي ددت المق دددس ,ولكنه ددا ع دددلت ع ددن
حصارها ,واكتفت بتخريب الحقول المحيطدة بهدا ,بعدد أن علمدوا بتوجده بلددوين علدى رأس قواتده نحدو

الجنوب(.)4

وفي ربيع اآلخدر 613هدد /ندوفمبر3317م خرجدت قدوة مدن حاميدة عسدقالن تقددر بخمسدمائة

فارس وألف رجل من المشاة إلى الطريق الذي يربط مدينة يافا ببيدت المقددس بعدد أن علمدوا بمغدادرة
) )1نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.375
) )2عاشور ,سعيد :الحركة الصليبية ,ج ,3ص.117

) )3رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.337
) )4المصدر نفسه ,ج ,2ص331؛ المسحال ,حسن :عسقالن ,ص.311
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جموع كبيرة من الصدليبيين مدن يافدا لزيدارة بيدت المقددس( ,)1وقدد اعتدادت الحاميدة الفاطميدة بعسدقالن
علددى نصددب الكمددائن للصددليبين علددى هددذا الطريددق ,حيددث يختبئددون فددي الجبددال والكهددوف الصددخرية,

وينتظرون مرور الصليبيين لمهاجمتهم ,وقد أشار الرحالة الصليبي سايولف إلى األعداد الكبيدرة مدن

جثدث الصددليبيين علددى طددول الطريددق بددين يافددا وبيدت المقدددس ,دون أن يتجد أر أحددد علددى دفنهددا إذ أندده

"لددو فعددل ذلددك فإندده سدديكون مسددتعداً لعمددل قبددر لنفسدده ,بدددالً مددن قبددر لرفيقدده" حيددث ال يددأمن أحددد ذلددك

الطريق(.)2

مد ددا أن وصد ددل الصد ددليبيون موقد ددع الكمد ددين حتد ددى هد دداجمتهم الحاميد ددة العسد ددقالنية؛ فلد ددم يجد ددد

الصليبيون بداً من المواجهة ,ودارت بين الطرفين معركة شرسة تمكدن خاللهدا العسدقالنيون مدن أخدذ
بعددض الغنددائم وارتدددوا بهددا إلددى عسددقالن ليددذهب مددن تبقددى مددن الصددليبيين إلددى بيددت المقدددس بعددد أن

فقدوا عدداً من رجالهم(.)3

لددم تتوقددف غددارات الحاميددات الفاطميددة علددى الممتلكددات الصددليبية فددي بددالد الشددام ,ففدي سددنة
611ه3331/م تمكن الفاطميون من التوغل في أمالك الصليبيين حتى بلغوا أسوار بيدت المقددس,
ولم يلبثوا أن انسحبوا بعد أن دمروا الضياع المحيطة بالقدس(.)4

يتضددح أن تلددك الحمددالت التددي كددان يرسددلها الفدداطميون بددين الحددين واآلخددر تهدددف إلددى قددض

مضاجع الصليبيين في مملكة بيت المقدس ,والعمل على تخفيدف وطدأة الحصدار الدذي كدان يفرضده
الصليبيون على مدن الساحل الشامي  -بين الحين واآلخر -بهدف احتاللها وضمها إلدى مملكدتهم,
ولم يكن الهدف من تلك الحمالت العمل على استرداد بيت المقددس أو غيرهدا مدن مددن السداحل ,إذ

أن أعداد المشاركين في تلك الحمالت كانت قليلة ال يمكنها أن تحقق ذلك الهدف.
لقد أدرك الفاطميون – متأخرين -ضدرورة مواجهدة االنتصدارات المتالحقدة للصدليبيين علديهم
في مدن السداحل الشدامي ,حيدث قدام الخليفدة الفداطمي اآلمدر بأحكدام اهلل  -بعدد مقتدل والدي عسدقالن

جمال الملك سنة 331هد3313/م -بتوحيد جهود مدينتي صور وعسقالن اللتان بقيتا بأيديهم ,وذلك
) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص332؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.257
) )2وصف بيت المقدس ,ص.21

) )3الصددوري ,ولدديم :الحددروب الصددليبية ,ج ,2ص .257ذكددر فوشدديه الشددارتري أن الص ددليبيين لددم يفقدددوا فددي هددذه
المعركة سوى ثالثة رجال فقط؛ وهذا عدد قليل إذا ما علمنا أن عدد المقاتلين الصدليبيين فدي المعركدة كدان  56رجدل
في مقابل الحامية الفاطمية التي قدرتها المصادر نفسها بأنها بلغت خمسمائة فارس وألف من المشاة .تاريخ الحملدة,

ص.332

) )4رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.331
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بتعيين والياً جديداً على عسقالن يسمى بشمس الخالفة( ,)1وضم إليه والية صور ,وذلك بغية تهديدد
مملكة بيت المقدس الصليبية من الشمال والجنوب ,السيما وأن عسقالن تعتبر قاعدة متقدمة للقوات

البريددة والبحريددة الفاطميددة ,فددي حددين تعددد صددور تعددد قاعدددة بحريددة قويددة فددي الشددمال ,وبددذلك يمكددن

تنسديق العمليدات العسددكرية الفاطميدة ضددد مددن سدداحل الشدام التددي دخلدت تحددت السديادة الصددليبية(,)2

إال أن بلدددوين األول توجدده إلددى عسددقالن ,وقددام بشددن الغددارات عليهددا  -بعددد أن رتددب أمددور صدديدا-
فسارع واليها شمس الخالفدة إلدى بلددوين "وهادنده وأهددى إليده مداالً وعروضداً"( ,)3والتدزم بددفع ضدريبة
سنوية مقدارها سبعة آالف دينار عن مدينة صور تحمل إليه في مدة سنة وثالثة شهور(.)4

ويددرجح نبهددان أن شددمس الخالفددة هددادن بلدددوين األول بعددد أن فشددل الفدداطميون فددي اسددترداد

فلسطين من أيدي الصليبيين ,وأنه قد فُرضت عليه اتبداع سياسدة مرندة مدع الصدليبيين فدي ظدل سدوء
أوضاع عسقالن ,وصعوبة الدفاع عنها أمدام هجمدات الصدليبيين المسدتمرة عليهدا ( ,)5إال أن صدمود
أهالي عسقالن وحاميتها لمدة طويلة في مواجهة الصدليبيين قدد أظهدر عكدس ذلدك ,ويبددو أن شدمس

الخالفددة قددد هددادن بلدددوين "ليمتنددع بدده مددن الخليفددة بمصددر"( ,)6وليحقددق أطماعدده بهددا بعيددداً عددن اآلمددر

ويعتقددد أن الددذي دفددع شددمس الخالفددة إلددى التفكيددر باالسددتقالل بعسددقالن عددن
بأحكددام اهلل الفدداطميُ ,
الفدداطميين ,والدددخول فددي مفاوضددات مددع مملكددة بيددت المقدددس الصددليبية هددو عدددم اهتمددام الفدداطميين
أنفسددهم بالمدينددة ,وبغيرهددا مددن مدددن السدداحل الشددامي فددي مواجهددة األطمدداع الصددليبية المت ازيدددة بهددا,
وربمددا شددعر شددمس الخالفددة عدددم قدرتدده علددى مواجهددة الصددليبيين فددي ظددل عدددم تددوفر اإلمدددادات مددن

مصر ,خاصة أن عسقالن وصور هما المدينتان الساحليتان ببالد الشدام اللتدان كانتدا بيدد الفداطميين

آنددذاك ,غيددر أندده ال يوجددد مبددرر لشددمس الخالفددة بالتفدداوض مددع الصددليبيين إذا كددان هدفدده هددو تسددليم
المدينة للصليبيين.

بالرغم مدن حدرص شدمس الخالفدة علدى سدرية م ارسدالته مدع بلددوين( ,)7إال أنهدا وصدلت إلدى
الدوزير الفداطمي األفضدل عدن طريدق أعوانده فددي عسدقالن؛ فعدزم علدى الدتخلص مدن شدمس الخالفددة,

فجهدز فرقددة عسدكرية لددذلك ,وعددين عليهدا رجدالً يددعى عددز الملددك األعدز ,وأمدره بدالقبض علددى شددمس
) )1ذكر المقريزي أن اسم شمس الخالفة أسد .المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.61
) )2ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص223؛ نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.373
) )3ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.261
) )4ابن القالنسي :ذيل ,ص372؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.35
) )5عسقالن ,ص.313

) )6ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص11؛ ج ,6ص.223
) )7ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.261
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الخالفددة ,وأن يحددل محلدده فددي حكددم عسددقالن( ,)1إال أن شددمس الخالفددة أدرك نوايددا األفضددل؛ ف درفض

السماح لعدز الملدك بددخول عسدقالن( ,)2كمدا أخدرج شدمس الخالفدة مدن كدان عندده مدن عسدكر مصدر

لخشيته من والئهم لألفضل واتخذ جنداً من األرمن( ,)3ولتعويض قلة الجندد التدابعين لده طلدب العدون

مددن الصددليبيين()4؛ فرحددب بلدددوين بددذلك ,وأرسددل إليدده ثالثمائددة جندددي أندزلهم شددمس الخالفددة فددي قلعددة
عسددقالن( ,)5وبددذلك أصددبح الصددليبيون هددم الطددرف المسددتفيد مددن ندزاع الفدداطميين الددداخلي بددين مركددز
الخالفدة الفاطميددة بالقداهرة وبددين الدوالي الفدداطمي بعسددقالن ,ذلدك أنهددم كدانوا ينتظددرون أيدة فرصددة مددن
شأنها إضعاف عسقالن؛ ليتمكندوا مدن فدرض سديطرتهم عليهدا كسدائر مددن السداحل الشدامي ,خاصدة

أن عسددقالن مثل ددت نقط ددة انط ددالق الجيددوش اإلس ددالمية البري ددة والبحري ددة لمهاجمددة م دددن مملك ددة بي ددت

المقدس ,عوضاً عن أنها تعد من أكثر مدن الشام التي استعصت على الصليبيين مدة طويلة.

هكذا أصبحت عسقالن على وشك الوقوع في قبضة الصليبيين؛ إال أن األفضل اقتنع بعددم

محاربددة شددمس الخالفددة خشددية أن يقددوم شددمس الخالفددة بتسددليم عسددقالن للصددليبين ,ف ارسددله األفضددل
وتظدداهر بالرضددا عندده ,وأق دره علددى عسددقالن ,وأعدداد إليدده أمالكدده بمصددر ,والتددي تددم مصددادرتها أثندداء

تمرده على الفاطميين ومهادنته للصليبيين

(.)6

فددي الوقددت ذات ده أراد األفضددل أن يسددترد عسددقالن مددن شددمس الخالفددة دون قتددال ,فحددرض

األفضددل أعيددان عسددقالن وسددكانها علددى شددمس الخالفددة ,فاسددتنكروا تحالفدده مددع الصددليبيين ,وثدداروا

عليدده ,وقتلددوه سددنة 613ه دد3333/م" ,ونهب دوا داره وجميددع مددا فيهددا"( ,)7وحدداول بلدددوين إنقدداذ حاميتدده
بالمدينة ,إال أنه وصل أسوار المدينة بعد فوات األوان ,حيث جرت مذبحة في المدينة راح ضدحيتها

الحامية الصليبية( ,)8أما على الجانب اآلخر فقد سدارع األفضدل بإرسدال حاميدة إلدى عسدقالن وجعدل
عليها والياً جديداً وهو مؤيد الدولة خطلخ المعروف بزريق(.)9

بعددد أن عددادت عسددقالن تحددت السدديطرة الفااطميددة المباش درة واصددلت حاميتهددا فددي ظددل و ازرة
) )1المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.35
) )2ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص223؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.61
) )3ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص263؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.11
) )4ابن القالنسي :ذيل ,ص.372

) )5رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.363
) )6ابن القالنسي :ذيل ,ص372؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.37_35
) )7ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.263

) )8رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.363
) )9المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.63
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األفضددل شددن هجماتهددا علددى الصددليبيين ,فاسددتغلوا انشددغال بلدددوين األول بمحاربددة السددالجقة ,وقدداموا
بشددن غددارات مفاجئددة علددى بيددت المقدددس سددنة 615ه دد3331/م ,وتمكن دوا مددن الوصددول إلددى أس دوار
القدس ,ثم عادوا إلى عسقالن بعد أن أشعلوا النيران في المحاصيل(.)1

إن المتتب ددع لت دداريخ الدول ددة الفاطمي ددة ف ددي تلد ددك المرحل ددة يلم ددس فت ددو اًر ملحوظد داً ف ددي مواجهد ددة

الصليبيين ومقاتلتهم ,إذ كان هنداك اتجداه قدوي فدي المعسدكر الفداطمي يميدل إلدى مهادندة الصدليبيين,

وعدددم الجددد فددي محاولددة طددردهم مددن م دواقعهم فددي جنددوب بددالد الشددام ,وظهددر ذلددك االتجدداه قوي داً بددين

المتط درفين مددن شدديعة البيددت الفدداطمي ,وهددم الددذين أروا فددي بقدداء الصددليبيين ضددماناً لحمايددة أمددالك
الف دداطميين م ددن أطم دداع الس ددالجقة ,وزادت س ددلبية الدول ددة الفاطمي ددة ف ددي تل ددك المرحل ددة بمقت ددل ال ددوزير

الفدداطمي األفضددل فددي  21رمضددان سددنة 636ه 6/ديسددمبر3323م ,وقيددل أن سددبب مقتلدده سددماحه
لطغتكددين – أتابددك دمشددق السددني -بإرسددال قددوة للمشدداركة فددي الدددفاع عددن صددور ,األمددر الددذي أثددار
غالة الشيعة في مصدر ,مدا أدى إلدى مقتدل الدوزير األفضدل بيدد بعدض الباطنيدة الدذين كدانوا يكرهدون

األفضل ألسباب أخرى منها "تضييقه على إمامهم ,وتركه ما يجب عندهم سلوكه معهم ,ومنها ترك
معارضة أهل السنة في اعتقادهم ,والنهي عن معارضتهم"(.)2

لكددن الخليفددة الفدداطمي اآلمددر لددم يسددتطع أن يكشددف عددن سياسددته تجدداه الصددليبيين بعددد مقتددل

الوزير األفضل مباشرة حرصاً منه علدى مكانتده فدي العدالم اإلسدالمي؛ لدذلك رأى أن يسترضدي الدرأي

العددام  ,فأنفددذ فددي السددنة الددذي قُتددل فيهددا األفضددل حملددة كبي درة مددن عسددقالن لحصددار يافددا مسددتغالً
انشغال الصليبيين بمحاربة السالجقة في شمال بالد الشام ,وقامت الحملة الفاطمية بفرض الحصار
على يافا من البر والبحر ,ثم قاموا بشن هجوم شديد على المدينة ,إال أن الحامية الصليبية صمدت

فددي مواجهددة الحصددار فاضددطر الجدديش البددري للعددودة إلددى عسددقالن ,وأبحددر األسددطول الفدداطمي إلددى

صددور( ,)3ويددذكر المددؤرخ الصددليبي فوشدديه الشددارتري أن الحاميددة الفاطميددة خرجددت مددن عسددقالن بعددد
عشرة أيام من الحملة السابقة وهاجمت يافا إال أنها فشلت في تحقيق أهدافها بسبب تصدي الحاميدة

الصليبية لها(.)4

) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص361_362؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.111_112
( )2ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص115_116؛ الشيخ عيد ,يوسف :أثر الحركات الباطنية ,ص.362_363
) )3الشدارتري ,فوشدديه :تدداريخ الحملدة ,ص365_366؛ الصددوري ,ولدديم :الحدروب الصددليبية ,ج ,2ص133؛ الشدديخ
عيد ,يوسف :أثر الحركات الباطنية ,ص.362

) )4تاريخ الحملة ,ص.365
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ثانياً :حملة بلدوين األول على مصر سنة 512ه1118/م وموقف الدولة الفاطمية منها:
تطل ددع بل دددوين األول  -إزاء خط ددر الف دداطميين ف ددي الجن ددوب -إل ددى ض ددرورة االهتم ددام بت ددأمين

الجبهددة الجنوبيددة للمملكددة بعددد أن أدرك األهميددة اإلسددتراتيجية للمنطقددة ,باعتبارهددا حلقددة الوصددل بددين
مصددر والشددام؛ لددذلك اسددتمر الملددك الصددليبي فددي جهددوده لتحصددين المملكددة مددن تلددك الجهددة لتددأمين
الحدود من جهة مصر ,وقطع االتصال بين مصر ومدن بالد الشام اإلسالمية ,والعمل على إفساح

المجال للصليبين لالتصال بالبحر األحمر للسيطرة على طدرق القوافدل التجاريدة ,ومواجهدة الحمدالت
العسكرية الموجهة تجاه مدن مملكتهم ( ,)1وكدذلك لتثبيدت أقددام الصدليبيين فدي البدر بعدد أن أخضدعوا

أغلددب مدددن الش دريط السدداحلي الخصدديب( ,)2وقددد وجددد بلدددوين فددي موقددف الدولددة الفاطميددة الضددعيف
والغير قادر على صد هجماتهم خير مشجع ومعين له في تحقيق ذلك(.)3

ولتحقي ددق تل ددك األه ددداف توج دده بل دددوين عل ددى رأس حمل ددة عس ددكرية إل ددى ش ددرق األردن س ددنة

613هد3336/م ,وشيد قلعة الشوبك

()4

"مونتر يال " وشحنها بالرجدال واألسدلحة( ,)5وقدد شدكلت تلدك

القلعددة خط د اًر علددى الجبهددة الجنوبيددة لفلسددطين ,وبخاصددة علددى عسددقالن التددي كانددت ال ت دزال تحددت

السدديطرة الفاطميددة ,إذ أصددبحت مركد اًز متقدددماً لمهاجمتهددا ,وقطددع اإلمدددادات القادمددة إليهددا مددن الددديار
المصرية(.)6

وفي السنة التالية سار بلددوين علدى رأس جيشده وزار حصدن الشدوبك ,ثدم مضدى فدي طريقده

صوب الجنوب حتى وصل إلى أيلة

()7

التي تقع على رأس خليج العقبة في منطقة إستراتيجية تتحكم

بطدرق القوافددل التجاريددة والمواصددالت بددين مصددر وبددالد الشددام()8؛ فخدداف سددكان المدينددة وهربدوا عبددر
السددفن ,وقددام بلدددوين بتشددييد قلعددة فددي أيلددة للددتحكم فددي الطريددق البددري للقوافددل بددين مصددر والشددام,

) )1سالمة ,جالل :االستيطان الصليبي ,ص.337
) )2مولر :القالع زمن الحروب الصليبية ,ص.33

( )3الشيخ عيد ,يوسف :أثر الحركات الباطنية ,ص.371
القلزم ,وتقع قرب الكرك ,وقد أدى إنشاء
) )4الشوبك :هي قلعة حصينة تقع في أطراف بالد الشام بين َعمان وأيلة و ُ
هذا الحصن إلى إبطال السفر من مصر إلى الشام عن طريق البر .الحموي :معجم البلدان ,ج ,1ص.171
) )5الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص361_367؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.125

Archer,T.A: The Crusades ,p139.
) )6سالمة ,جالل :االستيطان الصليبي ,ص.331
) )7الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص361؛ رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.351

Archer,T.A: The Crusades ,p139.

) )8شاهين ,رياض :قلعة جزيرة فرعون ,ص.661
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ولتأمين حدود مملكته الجنوبية(.)1
واصددل بلدددوين تقدمدده داخددل البحددر األحمددر ,وبنددى قلعددة علددى جزي درة فرعددون( ,)2وأقددام بهددا

حاميددة عسددكرية لمنددع وصددول اإلمدددادات مددن مصددر إلددى عسددقالن( ,)3وقددد نجددح بلدددوين فددي سياسددته

تلدك ,إذ تمكددن مدن أخددذ قافلددة مصدرية ضددخمة كاندت متجهددة إلددى بدالد الشددام ,فاضدطر األفضددل إلددى

مهادنته لعدم القدرة على مواجهته(.)4

تج د أر بلدددوين بعددد ذلددك علددى مهاجمددة مصددر نفسددها بغددرض االنتقددام مددن المص دريين نتيجددة
اسدتمرار دعمهددم لحاميدة عسددقالن فدي مواجهددة أ ارضدي مملكددة بيدت المقدددس ,فسدار إلددى مصدر "علددى

رأس جدديش كبيددر"(" ,)5قاصددداً ملكهددا والتغلددب عليهددا"( ,)6وقددد رجددح عاشددور أن بلدددوين اسددتهدف مددن
مهاجمددة الفدداطميين بمصددر أن يضددطرهم إلددى االسددتعانة بحدداميتي صددور وعسددقالن ,فيسددتولى علددى
هاتين المدينتين في غير عناء السيما أن تلك المدينتان هما من أكثر المدن الشامية التي استعصت

على الصليبيين مدة من الزمن(.)7

يتبدين ممددا سدبق أن بلدددوين كددان مددركاً أهميددة مصدر فددي مواجهددة مشدروعه االسددتعماري فددي

الشرق اإلسالمي؛ لذلك كان عازفاً في بداية توليه مملكة بيت المقدس عدن توجيده أيدة حملدة تجاههدا
خشية تصدي الفاطميين له ,خاصة في ظل إمكانياتهم البشرية والمادية الهائلة ,والتي تفوق أيدة قدوة

إسددالمية أخددرى كانددت موجددودة فددي ذلددك الوقددت ,س دواء الخالفددة العباسددية فددي بغددداد أو السددالجقة فددي
بالد الشام ,فلمدا أيقدن بلددوين األول ضدعف الفداطميين وعجدزهم عدن مواجهدة المشدروع الصدليبي فدي

بددالد الشددام -,ال سدديما عندددما تقلصددت إمدددادات الفدداطميين لمدددن السدداحل الشددامي -وجدده إمكانيددات
مملكتدده نحددو مصددر ,السدديما أن مملكددة بيددت المقدددس أصددبحت أكثددر قددوة مددن ذي قبددل خاصددة بعددد
) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص361؛ رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص351
) )2جزيرة فرعون :تقع جزيرة فرعون في الجنوب الغربي من أيلة ,على بعد اثندي عشدر كيلدو متد اًر مدن خلديج العقبدة,

والدى الجنددوب مدن طابددا بمسدافة ثمانيددة كيلددو متدر ,وعلددى بعدد 261م مددن سدداحل شدبه جزيدرة سديناء .شدداهين ,ريدداض:
قلعة جزيرة فرعون ,ص.661

) )3شاهين ,رياض :قلعة جزيرة فرعون ,ص.663
) )4الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,16ص15؛ ابن تغري بردي ,النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.216

) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص .121ذكر رنسديمان أن الجديش الدذي قداده بلددوين إلدى مصدر بلدغ
حوالي مائتي فارس وأربعمائة راجل .تداريخ الحدروب الصدليبية ,ج ,2ص .353إال أن ذلدك اليتفدق مدع روايدة المدؤرخ
الصليبي وليم الصوري المذكورة في المتن ,وما يدعم ذلك أن الشارتري ذكر أن المائتي فارس شاركوا مع بلدوين في
حملته على العقبة قبل عامين ,وليس في توجهه إلى مصر .الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.361

) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.113

) )7الحركة الصليبية ,ج ,3ص.123_121
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امتالكهددا أغلددب مدددن السدداحل الشددامي ,وتددأمين مملكددتهم مددن ناحيددة الجنددوب ببندداء الحصددون والقددالع

الحربية.

تمكن بلدوين من عبور الصحراء داخل الحدود المصرية حتى بلدغ مديندة الفرمدا( ,)1فأحرقهدا

()2
عن بكرة أبيها بعد أن وجدها خالية من السدكان ,وأحدرق جامعهدا وسدائر مسداجدها  ,ثدم سدار غربداً

حتى وصل مدينة تنيس الواقعة على المصب الشرقي لنهر النيل(.)3

ومددا أن علددم األفضددل بددذلك أمددر والددي الش درقية بالتصدددي لبلدددوين( ,)4وفددي الوقددت ذاتدده كددان
بلدوين قد عزم على العودة إلى مملكة بيت المقدس بعد أن أصابه مرضاً قداتالً ,ولدم يلبدث أن تدوفي

()6
()5
ونقل
بلدوين أثناء عودته إلى مملكته قرب مدينة العريش بمكان ُسمي سبخة بردويل نسبة إليه ُ ,
ودفن بها( ,)7بعد أن شق أصحابه بطنه وأخرجوا أحشائه قبل نقله(.)8
جثمانه إلى بيت المقدس ُ

وب ددذلك حقد داً ك ددان بل دددوين األول أعظ ددم مل ددوك الص ددليبيين ف ددي الش ددرق ,إذ ت ددرك خلف دده مملك ددة

صدليبية متراميدة األطدراف ووطيددة األركدان شددملت فلسدطين  -باسدتثناء صددور وعسدقالن -والمندداطق

الواقعددة بددين بيددروت شددماالً إلددى بئددر السددبع جنوبداً ,وشددرق األردن شدرقاً حتددى المتوسددط غربداً ,إضددافة
إلددى تشددييده العديددد مددن الحصددون الواقعددة فددي الجنددوب الشدرقي مددن مملكتدده ,والتددي تددتحكم فددي الطددرق

الواصلة بين الشام ومصر(.)9

) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص352؛ الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص121؛ ابن أيبك :الدرة
المضية ,ص.311

) )2ابن المأمون :أخبار مصر ,ص31؛ ابن تغري بردي ,النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.353
) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص123؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.113
) )4ابن المأمون :أخبار مصر ,ص.31
) )5الع دريش :مدينددة جليلددة ,وآخددر مدينددة تتصددل بالشددام مددن أعمددال مصددر ,بهددا سددوق كبيددر ,وفنددادق جامعددة كبي درة,
ونخل كثير .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.333

) ) 6سبخة بردويل :يقال لها بحيرة البردويل ,وهي واقعة على شاطئ البحر المتوسط شرقي بورسعيد ,وعلى بعد 31
كيلددومت اًر منهددا ,وهددي لددم تددزل موجددودة إلددى اليددوم ,وينسددب هددذا االسددم إلددى الملددك الصددليبي بلدددوين األول .ابددن تغددري

بردي ,النجوم الزاهرة ,ج ,6ص ,353هامش.7

) )7الشددارتري ,فوشدديه :تدداريخ الحملددة ,ص352؛ الصددوري ,ولدديم :الحددروب الصددليبية ,ج ,2ص123؛ ابددن األثيددر:
الكامل ,ج ,7ص .113ذكرت المصادر الصليبية أن وفاته كانت بسبب سمك أكله مدن النيدل إلدى جاندب جدرح قدديم
عاوده ألمده .الشدارتري ,فوشديه :تداريخ الحملدة ,ص352؛ الصدوري ,ولديم :الحدروب الصدليبية ,ج ,2ص .123بينمدا
ذكر ابن األثير أن سبب وفاته أنه سبح في النيل عند تنيس" ,فانتقض جرح كان به" .الكامل ,ج ,7ص.113

) )8ابن المأمون :أخبار مصر ,ص31؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.353
) )9رنسيمان :تاريخ الحروب الصليبية ,ج ,2ص.352
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ثالثاً :سياسة بلدوين الثاني وفولك األنجوي تجاه عسقالن وموقف الفاطميين منها:
رغددم وفدداة الملددك الصددليبي بلدددوين األول إال أن الص دراع فددي جنددوب بددالد الشددام اسددتمر بددين

الصليبيين والقوى اإلسالمية ,ففي صيف 632هد3331 /م حشد الفاطميون جيشاً يقدر بسبعة آالف

فددارس( ,)1وتوجه دوا إلددى عسددقالن ,وفددي الوقددت ذات ده تقدددم طغتكددين لمسدداندة الجدديش الفدداطمي ب د اًر(,)2
وعالوة على ذلك فقد أبحر أسطول فاطمي إلى صور(.)3

وم ددن تل ددك الخطد دوات يتب ددين لن ددا أن طغتك ددين ك ددان م دددركاً لخط ددورة الصد دراع ب ددين المس ددلمين

والصددليبيين ,إذ رأى ضددرورة الوقددوف إلددى جانددب الفدداطميين رغددم اختالفدده معهددم فددي المددذهب ,ويمثددل

ذل ددك التواف ددق ب ددين الس ددالجقة الس ددنيين والف دداطمييين الش دديعة تأكي ددداً عل ددى أن الف دداطميين أدركد دوا م دددى
الضعف الذي وصلوا إليه ,وعدم قدرتهم على مواجهة الصليبيين لوحدهم.

خشددي الملددك الجديددد  -بلدددوين الثدداني626_632( -ه دد3313_3331/م) علددى ممتلكاتدده,

فطلب عقد هدنة مع طغتكين ,فاقترح طغتكين أن يتنازل بلدوين عدن كدل المنداطق الواقعدة وراء نهدر
األردن ,فد درفض بل دددوين ذل ددك ,فاس ددتمر طغتك ددين ف ددي الس ددير حت ددى اجتم ددع م ددع القد دوات الفاطمي ددة ف ددي

عسقالن ,وتولى طغتكين القيادة(.)4

ورداً على ذلك قام بلدوين الثاني بحشدد قواتده ,واسدتدعى قدوات إضدافية مدن إمدارتي أنطاكيدة

وطدرابلس ,وتمركددز فددي اسدددود انتظددا اًر للمعركددة الفاصددلة ,إال أن الجيشددين الفدداطمي والصددليبي خشدديا

مددن مواجهددة بعضددهما الددبعض فددي ذلددك الوقددت ,فتجمددد بينهمددا الموقددف علددى ذلددك الحددال مدددة قاربددت
الثالث ددة ش ددهور دون أن يج ددرؤ أح دددهما عل ددى مهاجم ددة الط ددرف اآلخ ددر خش ددية خ ددوض معرك ددة غي ددر

محمددودة العواقددب( ,)5فعدداد طغتكددين إلددى دمشددق فددي ظددل توجدده القائددد الفدداطمي ضددرورة الرجددوع إلددى

مصر دون مواجهة مع الصليبيين ,ثم عاد الصليبيون إلى ديارهم(.)6

لددم تنتدده الغددارات العسددكرية بددين الطدرفين إذ فددي سددنة 631هدد3333/م أغددار أميددر تددل باشددر

الصليبي (جوسلين كورتناي) على مدينة عسقالن بعد أن جمع جيشاً من طرابلس ,إال أنه ُهزم أمدام
) )1ذكددر الشددارتري أن الجدديش الددذي أرسددله الفدداطميون يقدددر بخمسددة عشددر ألددف فددارس وعش درين ألددف ارجددل .تدداريخ
الحملة ,ص.316

) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص112؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص225؛
) )3الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.316
) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.112

) )5الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.316
) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.233
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حامية المدينة(.)1
بعددد أن أُسددر بلدددوين الثدداني سددنة 637ه دد3321 /م علددى يددد َبْلددك بددن َبه درام شددن الفدداطميون
هجوماً عنيفاً على مدينة يافا ,حيث حاصروها ب اًر وبح اًر ,وضيقوا عليها ,ودكوها بدآالتهم العسدكرية,

ودم ددروا أجد دزاء م ددن أسد دوارها()2؛ فأرس ددل الص ددليبيون مبع ددوثين إل ددى األس ددطول البن دددقي يطل ددب م ددنهم

العون( ,)3وأعد الصليبيون قواتهم البالغة سدبعة آالف مقاتدل وأرسدلوهم إلدى يافدا ,وحددثت معركدة بدين
الطدرفين اضددطر علددى أثرهددا الفدداطميون إلددى رفددع الحصددار عددن يافددا ,والعددودة إلددى عسددقالن( ,)4وعنددد
عددودة األسددطول الفدداطمي إلددى عسددقالن وص دل األسددطول البندددقي الددذي خدداض معركددة حربيددة ضددد

أسددطول مصددر "وكددان الظفددر للبنادقددة"( ,)5الددذين دمددروا ع ددداً كبي د اًر مددن قطددع األسددطول الفدداطمي(,)6

فسهل ذلك مهمة احتالل الصليبيين لمدينة صور فيما بعد.

ويعلق فوشيه الشارتري على رفع الفاطميين حصارهم عن المدينة بالقول " ولو تجرءوا علدى

إطالة مكوثهم هناك ألخذوا المدينة بال ريب" بسب قلة مددافعيها ,وعددم وجدود أسدطول بحدري لدديهم,
عوضداً عددن أن الفدداطميين قددد حفددرواً خندددقاً حددول المدينددة ,عددالوة عددن امددتالكهم أسددطول يتكددون مددن
ثمانين سفينة(.)7

أدرك عندئذ بلدوين الثاني الذي أُطلق سراحه في رجدب 631ه /أغسدطس 3323ه(َ )8دور

عسدقالن فددي مواجهدة مشددروعه االسدتعماري؛ فأعددد حملدة عسددكرية سدريعة توجهددت إلدى عسددقالن ,إال

أن حامية المدينة علمت بنبأ قدوم بلدوين؛ فأعدوا أنفسهم ,وواجهوا القوات الصليبية التي قُسمت إلى
فرقتين؛ بهدف مباغتة العسقالنيين الذي قُتل منهم أربعدين رجدالً ,ثدم عداد بلددوين إلدى بيدت المقددس,
وكان ذلك في سنة 633هد3326/م(.)9

) )1ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.227

) )2الشددارتري ,فوشدديه :تدداريخ الحملددة ,ص .335_336ذكددرت المصددادر الصددليبية أن عدددد الجدديش الفدداطمي الددذي
جاء لحصار يافا يقدر بستة عشر ألف فارس .الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.173
) )3الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.336
) )4الصوري ,ولديم :الحدروب الصدليبية ,ج ,2ص .173أضداف الصدوري أن عددد مدن قُتدل مدن الفداطميين فدي هدذه
المعركة سبعة آالف فارس .المصدر نفسه ,ج ,2ص.172
) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.165
) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,2ص.176
) )7تاريخ الحملة ,ص.335

( )8الشارتري :تاريخ الحملة ,ص.233
) )9الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.63_33
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وفددي السددنة التاليددة أبحددر األسددطول الفدداطمي نحددو س دواحل الشددام بهدددف مباغتددة الحاميددات

الصليبية بها ,وما أن نضبت مياه األسطول الفاطمي حتى اضطروا إلى النزول على مقربة من أحد
األنهددار للتددزود بالميدداه ,فدرآهم رجددال الحاميددة الصددليبية فطدداردوهم وقتلدوا عدددداً مددنهم ,فقفددل األسددطول

الفاطمي عائداً إلى مصر دون تحقيق أي شيء(.)1

وعندددما تددوفي الملددك الصددليبي بلدددوين الثدداني (626ه دد3313/م) ,خلفدده علددى عددرش مملكددة

بيت المقدس زوج ابنته فولك األنجوي (617_626هدد3332_3313/م)

()2

الدذي دخدل فدي عالقدات

جديددة مدع الفداطميين فدي مصدر ,ذلدك أن الفداطميين بدادروا بإرسدال سدفارة محملدة بالهددايا إلدى فولددك

األنجددوي – ملددك مملكددة بيددت المقدددس الصددليبية -إلرسدداء قواعددد للعالقددة بددين الطدرفين فددي ظددل سددوء
األحدوال الداخليددة للدولددة الفاطميددة فددي مصددر ,وعدددم قدددرتهم علددى مواجهددة الصددليبيين ,إال أن الملددك
الصددليبي الجديددد اشددترط تسددليم مدينددة عسددقالن لعقددد الهدنددة بددين الط درفين ,إال أن الفدداطميين رفض دوا

ذلك(.)3

بعد فشل توقيع تلك الهدنة استغلت الحامية الفاطمية في عسقالن فرصة نشوب خالف بين

الملددك فولددك األنجددوي ,وهيددو حدداكم يافددا الصددليبي الددذي خشددي مددن بطددش فولددك بدده ,فتوجدده هيددو إلددى
عس ددقالن وتح ددالف م ددع حاميته ددا اإلس ددالمية ض ددد الص ددليبيين ,وس ددلم العس ددقالنيين ع دددداً م ددن الره ددائن
كضدمان لتنفيددذ تحالفدده معهددم ,ثددم عدداد إلددى يافدا مدرة أخددرى؛ وعندئددذ أغددارت الحاميددة العسددقالنية علددى
األراضي الخاضعة للصليبين حتى وصلوا إلى أرسوف ,ثم عادوا إلى مدينتهم محملدين بالغندائم سدنة

627هد3312/م( ,)4ورداً على ذلك قام الملك فولك بمهاجمة عسقالن ,غير أن حاميتها صمدت في
التصدي لهم ,ونجح العسقالنيون في قتل عدد من المحاربين الصليبيين بينما فدر البداقون تجداه بيدت

المقدس(.)5

أدرك فولك ضرورة القضاء علدى التحدالف الدذي كدان بدين حاميدة عسدقالن وهيدو حداكم يافدا,
فقام فولك بفدرض الحصدار علدى مديندة يافدا التدي كاندت تعدد المعقدل الرئيسدي لألميدر الصدليبي هيدو,
ونتيجددة لددذلك الحصددار اضددطر هيددو إلددى الخضددوع لشددروط فولددك بتددرك مدينددة يافددا وتسددليمها للملددك,

ونفيه خارج المملكة( ,)6ويبدو أن هيو قد أدرك أنده غيدر قدادر علدى تحقيدق أطماعده فدي مملكدة بيدت
) )1الشارتري ,فوشيه :تاريخ الحملة ,ص.217_215
) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.32
) )3علي ,سرور :جودفري دي بويون ,ص.215_213
) )4الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.323_321
) )5علي ,سرور :جودفري دي بويون ,ص.217

) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.321_322
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المقدددس معتم ددداً عل ددى الفدداطميين ,كم ددا أن األخيد درين لددم يس ددتغلوا فرص ددة الشددقاق تل ددك ,ول ددو أحس ددنوا
استغاللها في إضعاف الصليبيين لتمكنوا من ذلك ,حيدث أن هيدو كدان لده أتبداع وأنصدار فدي مملكدة

بيت المقدس الالتينية.
سار فولك األنجوي على نهج أسالفه في العمل على الحد من غارات حامية عسدقالن علدى

ممتلكددات الصددليبيين فشدديد قلعددة حصددينة بددالقرب مددن بيددت نوبددة(ُ )1سددميت بقلعددة أرنولددد ,وذلددك سددنة
621هد3311/م ,وبذلك أمن فولك الطريق الواصل بين بيت المقدس ويافا(.)2
ولخش ددي

وفد ددي سد ددنة 623ه د دد3316/م عد ددين الد ددوزير الفد دداطمي به د درام األرمند ددي

()4

()3

قائد ددده رض د دوان بد ددن

واليد داً عل ددى عس ددقالن ,فأخ ددذ رضد دوان يش ددن الهجم ددات عل ددى أم ددالك الص ددليبيين ف ددي الش ددام

انطالقاً مدن عسدقالن حيدث كدان يأتيده المددد كدل ثالثدة شدهور مدن مصدر( ,)5وعلدى النقديض نجدد أن
الددوزير به درام األرمنددي قددام فددي السددنة نفسددها بددإطالق س دراح أحددد زعمدداء الصددليبيين دون مقابددل رغددم

معارضة وانكار من عامة الناس بمصر( ,)6ويبددو أن أصدل ملدة بهدرام األرمندي النصدرانية قدد دفعتده
إلددى اإلحسددان للصددليبيين ,وذلددك كلدده يرجددع إلددى سددوء سياسددة الخلفدداء الفدداطميين فددي اختيددار الددوزراء

الذين كانوا يمتلكون سلطات أوسع من سلطات الخليفة نفسه.

تحدت وطدأة هجمدات الحاميدة العسدقالنية أمدر الملدك فولدك ببنداء قلعدة بيدت جبدرين

()7

الواقعدة

علددى تقدداطع الطددرق المؤديددة إلددى بيددت المقدددس والخليددل وغدزة وعسددقالن ,وقددد اسددتقر الصددليبيون فددي
منطقة بيت جبرين منذ مجيئهم إلى بالد الشام ,وأصبحت القلعة تابعة لمنطقة الخليل ,وكانت تعتبر
) )1بيت نوبة :هدي بليددة مدن ندواحي فلسدطين .الحمدوي :معجدم البلددان ,ج ,3ص .621مدن خدالل المدتن يبددو أنهدا
تقع في وسط فلسطين ذلك أن من نتائج إنشائها تأمين الطريق الواصل بين القدس ويافا.
) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.312
) )3بهرام األرمني :هو تاج الدولة بهرام األرمني النصراني ,كان واليداً علدى الغربيدة بمصدر ,ثدم تدولى الدو ازرة للحدافظ

ونعت بسيف اإلسالم تاج الخالفة .المقريزي :اتعاظ الحنفا,
الفاطمي في جمادى اآلخرة سنة 623هد/ابريل 3316مُ ,
ج ,1ص.365_366
) )4رضوان بن ولخشدي :واله بهدرام األرمندي عسدقالن سدنة 611ه3315 /م ,ثدم أعداده إلدى القداهرة ,وبعدد ذلدك واله
الغربية إبعاداً له لعدم إحسانه لألرمن ,تولى الو ازرة للحافظ الفاطمي في جمادى األولى سنة 613هد3317/م بعد أن

دخددل القدداهرة منتصد اًر علددى الددوزير بهدرام األرمنددي ,وُنعددت بالسدديد األجددل الملددك األفضددل ,وهددو أول وزيددر تلقددب بلقددب
ملك .المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.353_361
) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص313_311؛ نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.213
) )6المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.365

) )7بيت جبرين :هي بلدة تقدع بدين بيدت المقددس وغدزة ,قدام صدالح الددين بتخريدب قلعتهدا عنددما حدرر بيدت المقددس
من الصليبيين سنة 611هد3317/م .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.633
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أيضاً مرك اًز لمنطقة بئر السبع ,وقد منح فولك القلعة لإلسبتارية( ,)1وكان الهدف األصلي من إنشداء
تلك القلعة هو الدفاع عن حدود مملكدة بيدت المقددس مدن جهدة عسدقالن( ,)2تلدك المديندة التدي كاندت

تعددد رأس حربددة الدولددة الفاطميددة فددي مواجهددة أطمدداع الصددليبيين فددي مدددن بددالد الشددام ,وقددد شددكلت

عسقالن الخطر األكبر على الوجود الصليبي ,السيما وأن الحمالت البرية والبحرية اإلسالمية كثيد اًر
ما كانت تنطلق من عسقالن لتهديدد مملكدة بيدت المقددس الصدليبية ,خاصدة وأن الحاميدة العسدقالنية

تمكنت من الوصول أكثر من مرة إلى أسوار بيت المقدس وتهديدها.
مددا أن وصددل خبددر بندداء قلعددة بيددت جب درين إلددى الددوزير الفدداطمي رض دوان بددن ولخشددي حتددى

()3
بالع دددد واآلالت ,وأش دداع
"اس ددتجد ديد دوان الجه دداد  ,واه ددتم بتقوي ددة الثغ ددور ,واس ددتعد لتعمي ددر عس ددقالن ُ
الخروج إلى الشام لغزو الفرنج ,وأظهر من االعتناء بذلك ماال يوصف"( )4إال أنه علدى أرض الواقدع

نجدد أن الدولدة الفاطميدة لدم تقدم بأعمدال حقيقيدة ضدد الصدليبيين فدي بدالد الشدام سدوى قيدامهم بددبعض
الغ ددارات عل ددى مملك ددة بي ددت المق دددس الص ددليبية ,فه دداجموا اللُّ ددد س ددنة 631هد دد3317/م ,وقتلد دوا بع ددض
الصددليبيين ,وأسددروا عدددداً آخددر بيددنهم األسددقف رينيدده  -رئدديس ديددر القددديس جددورج ,)5(-ورغددم تحقيددق

الفدداطميين لددذلك النصددر إال أنهددم لددم يواصددلوا هجددومهم تجدداه ممتلكددات الصددليبيين ,مددع أندده كددان مددن
المفتددرض أن يكددون لددذلك النصددر أثددر قددوي فددي مواصددلة هجمدداتهم مددن أجددل اسددترداد أكبددر قدددر مددن
المدددن التددي احتلهددا الصددليبيين أو علددى األقددل تكبيددد الصددليبيين أكبددر قدددر مددن الخسددائر فددي األرواح

واألمالك ,انتظا اًر لمواجهات جديدة يكون فيها الصليبيون أضعف من ذي قبل.

) )1الصوري ,وليم :الحدروب الصدليبية ,ج ,1ص312_313؛ مقدامي ,نبيلدة :فدرق الرهبدان الفرسدان ,ص.71_77
اإلسددبتارية :هددي طائفددة مددن الفرسددان الصددليبيين نشددأت منددذ فجددر الحددروب الصددليبية ,وبدددأت نشدداطها فددي أول األمددر
علددى هيئددة جمعيددة خيريددة هدددفها العنايددة بمرضددى الصددليبيين ,وايدواء حجدداجهم ,ثددم تطددورت واكتسددبت صددفة عسددكرية,
فأصبح أعضاؤها يرتدون زي الرهبان ,ويقاتلون كالفرسان ,ونذروا أنفسهم لقتال المسلمين مندذ سدنة 613هدد3317/م,
وكانوا من الدعائم الرئيسية التي أسهمت في حماية الوجود الصليبي فدي بدالد الشدام لمددة أكثدر مدن قدرن مدن الزمدان.

الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص132_133؛ نبهان ,عادل :عسقالن ,ص212؛ هامش .2
) )2مقامي ,نبيلة :فرق الرهبان الفرسان ,ص.71
) ) 3ديوان الجهاد :يقال له ديوان العمائر ويشرف على دار الصناعة بمصر ,ويشرف علدى إنشداء م اركدب األسدطول
وتسددهيل النقددل البحددري ,ومندده ينفددق علددى رؤسدداء األسددطول ورجالدده ,واذا لددم يد ِ
ف بواجباتدده أُخددذ لدده مددن بيددت المددال مددا
َ
يكفيه .القلقشندي :صبح األعشى ,ج ,1ص.335
) )4المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.353_351
) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص .331القديس جورج :هو جدورج الشدهيد عداش بدين القدرنين الثالدث
وال اربددع الميالديددين ,واعتبددر القددديس الخدداص النجلت درا ,ويعددد أحددد أكبددر الشددهداء المسدديحيين شددهرة فددي عهددد المسدديحية

المبكر ,وال زال صيته قائماً على نحو خاص في الشرق .علي ,سرور :جودفري دي بويون ,ص ,231هامش.1
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ل ددم ي ددنجم ع دددم اس ددتقرار الص ددليبيين ف ددي جن ددوب الش ددام ع ددن هجم ددات الف دداطميين ب ددل نج ددد أن

األت دراك قددد سدداهموا فددي قددض مضدداجع الصددليبيين آنددذاك ,حيددث قددام بعددض األت دراك سددنة 613ه دد/
3313م بشددن هجددوم مفدداجئ علددى مملكددة بيددت المقدددس بعددد عبددورهم نهددر األردن ومددرورهم بمدينددة

أريحددا( ,)1وقدداموا بأعمددال النهددب والسددلب فددي العديددد مددن المدددن والقددرى التابعددة للصددليبين فددي منطقددة
البحر الميت مستغلين توجه الجديش الصدليبي إلدى األردن ,ثدم تمكدن األتدراك مدن الددخول إلدى مديندة

()2
عسقالن محملين بالغنائم بعد أن حداول مدن بقدي مدن الصدليبيين بالمملكدة مدن التصددي لهدم  ,ورداً

على ذلك قام الصليبيون فدي رمضدان 616هدد /ابريدل 3333م بشدن هجدوم علدى ضدواحي عسدقالن,
ولما علمت الحامية الفاطمية بها بقرب وصولهم خرجوا لقتالهم ,وقتلوا أعداداً كبيدرة مدنهم( ,)3وعندئدذ
أيقدن الملدك الصددليبي فولدك األنجددوي أنده ال بددد مدن اتخداذ إجدراءات حقيقيدة للتصدددي لهجمدات حاميددة

عسقالن وأهلها ,وكذلك لمهاجمة عسقالن نفسها ,فعمد سنة 615هد3333/م إلى إنشاء قلعة جديدة
()4

التددي تبعددد عددن عسددقالن ثمانيددة أميددال ,وزودهددا فولددك بالمقدداتلين

فددي مكددان ُيعددرف بتددل الصددافية
األشددداء واألطعمددة والددذخيرة()5؛ لتصددبح تلددك القلعددة وغيرهددا مددن القددالع قواعددد هجوميددة ترتكددز عليهددا
القد دوات الص ددليبية الت ددي تحاص ددر عس ددقالن ,وك ددذلك خط ددوط انط ددالق ألي ددة حمل ددة جدي دددة يق ددوم به ددا
الصليبيون داخل األراضي العربية(.)6

وفدي المقابددل فددإن بنداء تلددك القددالع كددان لده مددردوده السدديء علددى نفدوس أهددل عسددقالن الددذين

أدركوا خطورة ذلك على مدينتهم؛ ولذلك عمدوا إلدى إرسدال سدفارة مدن قدبلهم لمقابلدة الخليفدة الفداطمي
الح ددافظ ل دددين اهلل (633_623هد دد3333_3311/م) حذرت دده م ددن مغب ددة ذل ددك ,والتمس ددت من دده اتخ دداذ
إجراءات لحماية مدينتهم التي كانت تشكل خط الدفاع األساسي عدن أمالكده فدي مصدر ,السديما أنده

لددم يعددد لدده ممتلكددات بالشددام س دواها( ,)7لكندده لددم يسددتجب لطلددبهم حيددث أندده لددم يكددن متحمس داً لحددرب
الصددليبيين بسددبب األح دوال االقتصددادية السدديئة فددي مصددر( ,)8واكتفددى بتزويدددهم بالعسدداكر كددل سددتة
شهور تقوية لهم في مواجهة األخطار الصليبية (.)9

) )1أريحا :مدينة تقع في غور بالد الشام ,وهي قريبة من بيت المقدس .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.356
) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.373_372
) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص271؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص351؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.213

) )4تل الصافية :هو حصن بفلسطين ,يقع بالقرب من بلدة بيت جبرين .الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.32
) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.233_213
) )6مولر :القالع زمن الحروب الصليبية ,ص.35
) )7الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص232؛ نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.215
) )8ابن القالنسي :ذيل ,ص.275

) )9المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.331
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المبحث الثالث
سقوط عسقالن بيد الصليبيين سنة 598ه1153/م وأثره على العالقات الفاطمية
الصليبية
أوالً :موقف الفاطميين من حصار عسقالن وسقوطها بيد الصليبيين سنة598ه1153/م:
اسد د ددتغل بلد د دددوين الثالد د ددث

()1

فشد د ددل الحملد د ددة الصد د ددليبية الثانيد د ددة فد د ددي احد د ددتالل دمشد د ددق سد د ددنة

631ه3331/م( ,)2وطلددب مددن زعمائهددا مشدداركته فددي احددتالل عسددقالن ,حيددث أن االسددتيالء عليهددا
مددن شددأنه أن يرفددع روحهددم المعنويددة ,وأن يعددوض فشددلهم فددي احدتالل دمشددق ,كمددا أن قددرب عسددقالن
من مملكة بيت المقدس والخطر التي تمثله على المملكة دعى بلدوين إلدى طلدب تلدك المسداعدة مدن

زعماء الحملة الصليبية الثانية الذين رفضوا ذلك ,الطرح وقفلوا عائدين إلى أوروبا(.)3

إن بلدوين الثالدث عدزم علدى احدتالل عسدقالن ,ومهدد لدذلك ببنداء قلعدة فدي مديندة غدزة "حتدى

يتم تطويدق عسدقالن مدن الجندوب" مثلمدا تدم ذلدك بدالقالع التدي شديدت فدي الشدمال والشدرق؛ فاضدطر
عندئذ الجيش الفاطمي لمحاولدة تقدديم العدون لعسدقالن عدن طريدق البحدر خشدية الكمدائن التدي يعددها

لهم الصليبيون بغزة(.)4

أما بالنسبة للوزير الفاطمي العادل بدن السدالر

()5

فقدد أدرك عددم قددرة الجديش الفداطمي علدى

القيدام بعمددل حربدي كبيددر ضددد الصدليبيين فددي ظددل سديطرتهم علددى سدواحل الشدام واحدداطتهم بعسددقالن
) )1بلدوين الثالث :تولى الحكم بعد وفاة والدده فولدك األنجدوي سدنة 617هدد3332/م ,وكدان عمدره آندذاك ثالثدة عشدر
سنة .الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.211
) )2عد ددن حصد ددار الصد ددليبيين لدمشد ددق ,ينظد ددر :الصد ددوري ,ولد دديم :الحد ددروب الصد ددليبية ,ج ,1ص133_131؛ ابد ددن
القالنسي :ذيل ,ص233_231؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.337_335

) )3الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.121
) )4المصدر نفسه ,ج ,1ص.113_123
) )5العادل بن السالر :هو أبو الحسن وقيل أبو منصور علي بن السالر ,الملقب بالملك العادل سيف الدين ,تربدى
بالقصدر بالقداهرة ,ثددم تددرج فددي واليدات الصددعيد إلدى أن أصددبح وزيد اًر للخليفددة الفداطمي الظددافر سدنة 633هدد3333/م.
الوزرة كان والياً على اإلسكندرية والبحيدرة.
ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,1ص .335ذكر المقريزي أنه قبل توليه ا

اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص .335الظافر :هو أبدو المنصدور إسدماعيل الملقدب الظدافر بدن الحدافظ محمدد بدن المستنصدر
بدن الظداهر بدن الحداكم بدن العزيدز بدن المعدز الفداطمي ,ولدد بالقداهرة سدنة 627هدد3311/م ,وبويدع بالخالفدة يدوم وفدداة

أبيدده ,وقُتددل الظددافر علددى يددد ابددن وزي دره نصددر بددن عبدداس سددنة 633ه دد3363/م .ابددن خلكددان :وفيددات األعيددان ,ج,3

ص.217
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مددن ناحيددة البددر()1؛ فعمددد منددذ توليدده الددو ازرة إلددى االهتمددام بددالجيش ,وزيددادة أرزاق جنددده ,وتفقددد خدزائن

السالح ,واضافة إلى حبه للجهاد فإنه كان سنياً شدافعياً ,يشدد مدن عضدد مدذهب أهدل السدنة ,وظهدر

ذلددك جلي داً عندددما قدددم عليدده الحددافظ أبددو طدداهر أحمددد بددن محمددد الس دلَفي( ,)2فأكرمدده وبنددى لدده مدرسددة
للشافعية بمدينة اإلسكندرية(.)3

دى آخددر يختلددف عددن توجهددات مددن سددبقه مددن
ويبدددو أن مذهبدده السددني قددد جعلدده يتخددذ منحد ً
الوزراء ,فنجد أنده قدد اتخدذ إجدراءات كثيدرة للددفاع عدن عسدقالن "وسدد خللهدا وحمدل إليهدا مدن الغدالل
واألسلحة شيئاً كثي اًر"( ,)4وما يؤيد إجراءاته تلك إرسال أسدامة بدن منقدذ الكنداني

()5

للقيدام بعقدد تحدالف

مددع نددور الدددين محمددود ليقنعدده بددأن ينددازل طبريددة إلتاحددة الفرصددة لعسدداكر ابددن السددالر لتدددمير قلعددة

غزة

()6

إال أن نور الدين لم يتمكن من ذلك النشغاله بمحاربة دمشق من جهة ,والصليبيين مدن جهدة

أخرى ,ورغم ذلك سدير ندور الددين مدع ابدن منقدذ ثالثدين فارسداً لقصدد عسدقالن( ,)7فتوجده إليهدا ومعده
مئددات الفرسددان ,وأغددار مددن عسددقالن علددى الق دوات الصددليبية الددذين حدداولوا منازلتهددا ,ثددم هدداجم بيددت

وي ْب َنى ,وقام بقتل عدد من الصليبيين(.)8
جبرين ُ

وفي سنة 635هد3363/م جهز الوزير العدادل بدن السدالر أسدطوالً بحريداً يتدألف مدن سدبعين

مركبداً مشدحوناً بالرجدال "ولددم يخدرج مثلده فدي السددنين الخاليدة" ,وقدد بلدغ جملددة مدا أنفدق عليده ثالثمائددة
ألف دينار؛ وذلك لمهاجمدة الصدليبيين فدي سدواحل الشدام ,وبالفعدل نجدح فدي اإلغدارة علدى يافدا وعكدا
وصيدا وبيروت وطرابلس ,وحقق انتصدارات رائعدة علدى الصدليبيين ,واسدتولى المهداجمون علدى عددد
) )1نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.213

) )2الحددافظ السدلَفي :هددو أبددو طدداهر أحمددد بددن محمددد بددن أحمددد بددن محمددد بددن إبدراهيم بددن ِسدلَفة األصددفهاني ,وكانددت
والدتدده سددنة  372ه3173/م تقريب داً ,وتددوفي س دنة 675ه دد3311/م باإلسددكندرية ,ونسددبته إلددى جددده إب دراهيم ِس دلَفة,

و ِسلَفة :لفظ أعجمي ,معناه بالعربي ثالث شفاه ,ألن شفته الواحدة كانت مشقوفة ,فصارت مثدل شدفتين غيدر األخدرى
األصلية .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,3ص317_315؛ الذهبي :سير ,ج ,23ص.5_6

) )3ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,1ص337؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.331
) )4المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.333

) )5أسامة بن منقذ :هو أبو المظفر أسامة بدن ُمرشدد بدن علدي بدن ُم َقلَّدد بدن نصدر بدن ُم ِنقدذ الكنداني الكلبدي الشديزري
الملقب مؤيد الدولة مجد الدين ,من أكابر بندي منقدذ أصدحاب قلعدة شديزر وعلمدائهم وشدجعانهم ,ولده تصدانيف عديددة
فدي األدب ,ولدد سدنة 311هدد3136 /م بشدديزر ,وتدوفي سدنة 613هدد3311/م بدمشددق .ابدن خلكدان :وفيدات األعيددان,
ج ,3ص333_336؛ الذهبي :سير ,ج ,23ص.355_356
) )6ابن منقذ :االعتبار ,ص.31

) )7المصدر نفسه ,ص.36_33
) )8المصدر نفسه ,ص.37_35
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من مراكبهم الحربيدة ,وقتلدوا وأسدروا مدن ظفدروا بده مدن الصدليبيين ,وأرسدلوا مدا أمكدن مدن الغندائم إلدى

مصر(.)1

لدم يكتدف ابدن السددالر باالنتصدارات التدي حققهددا علدى الصدليبيين فددي سدواحل بدالد الشددام ,إذ

فددي سددنة 631ه دد3361/م أرسددل جيش داً "لحفددظ الددبالد مددن اإلف درنج" ,وسدديره إلددى بددالد الشددام لتدددعيم
الحامية في عسقالن ولمواجهة األخطار الصدليبية( ,)2إال أن الخليفدة الظدافر الفداطمي اسدتغل خدروج

الجدديش واقت اربدده مددن بلبدديس ف ددبر م دؤامرة قُتددل فيهددا الددوزير العددادل بددن السددالر ,وأدى ذلددك إلددى فشددل
"مسدير العسدداكر إلدى عسددقالن ,فسدر الفدرنج مددا جددرى"( ,)3حيدث كددان مقتلدده بمثابدة توقددف اإلمدددادات

العسددكرية – مددن الددذخائر واألسددلحة واألمدوال والرجددال -عددن مدينددة عسددقالن التددي كانددت تعتمددد علددى
الدعم البحري الذي كان يقدمه ابن السالر ,حيث أهمل الوزير الجديد  -عباس الصنهاجي( -)4أمر
عسقالن وتركها بال حامية تتولى الدفاع عنها(.)5

يتضح مما سبق أن الخلفاء الفاطميين ووزراءهم الدذين علدى مدذهبهم قدد أهملدوا الجهداد ضدد
الصليبيين فدي بدالد الشدام رغدم قددرتهم علدى ذلدك فدي ظدل إمكانيدات مصدر البشدرية والماديدة الكبيدرة,

وأن الذي أخذ على عاتقه محاربة الصليبيين بشكل جدي هو الوزير السني العدادل بدن السدالر الدذي
لم يأ ُل جهداً في تقديم أسباب الدفاع وعوامل الصمود لعسقالن ,بل ويوجه جيشه لإلغارة علدى مددن
السدداحل الشددامي القابعددة تحددت حكددم الصددليبيين ,إال أن جهددوده تل دك لددم تكلددل بالنجدداح إذ تددآمر عليدده
الفدداطميون ,وقدداموا بقتلدده ليصددبح الطريددق مفتوحداً أمددام الصددليبيين فددي احددتالل مدينددة عسددقالن ,وفددي
توطيد حكمهم في بالد الشام.

أصبح الملك الصليبي بلدوين الثالث يتطلع للسيطرة على مدينة عسدقالن( ,)6وذلدك فدي ظدل

ازديدداد اضددطراب أح دوال مصددر السياسددية بسددبب العددداء المسددتحكم بددين الخلفدداء والددوزراء مددن ناحيددة,
والتنددافس المريددر بددين رجددال الدولددة الفاطميددة مددن ناحيددة أخددرى ,ذلددك التنددافس الددذي تحددول فددي معظددم

األحيان إلى قتال دموي عنيف( ,)7حتى عبر ابن األثير عدن حدال خلفداء الفداطميين فدي ذلدك الوقدت
) )1ابن القالنسي :ذيل ,ص136؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,17ص.13
) )2ابن منقذ :االعتبار ,ص.31

) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص121؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.115
) ) 4عباس الصدنهاجي :هدو أبدو الفضدل عبداس بدن أبدي الفتدوح بدن يحدي بدن تمديم بدن المعدز بدن بداديس الصدنهاجي,
أصله من إفريقية .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,1ص.337
) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص611؛ نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.223

) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص111_113؛ ميخائيل السوري :تاريخه ,ص.221
) )7نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.236
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بالقول ":وكان الدوزراء بمصدر لهدم الحكدم فدي الدبالد ,والخلفداء معهدم اسدم ال معندى تحتده"( ,)1السديما
بعد مقتل العادل بن السالر ,حيث ثارت الفتن واالضطرابات من قبل الكتائب العسدكرية التدي كاندت

مواليه له( ,)2عدا عن أهل السنة الذين لم يرضوا بمقتله؛ إال أنهم لم يتمكنوا من إعالن عدم رضاهم

خوفاً من بطش الخليفة وعباس الصنهاجي(.)3

بعد أن تُوج بلدوين الثالدث ملكداً للصدليبيين فدي الشدرق ,وأمسدك زمدام أمدور المملكدة ال سديما
أنه أصبح الوصي على إمارتي أنطاكية وطرابلس تشجع على مهاجمة عسقالن فدي ظدل عددم تقدديم
الفاطميين أية إمدادات للحامية بها ,وامكانيدة اكتمدال فدرض حصدار كامدل علدى عسدقالن ببنداء قلعدة
غزة وغيرها من القالع كما ورد آنفاً(.)4

قبل أن يهاجم بلدوين الثالث عسقالن أوعز إلى فرقة من جيشه بتدمير األشجار القريبة من

المدينددة ,بغددرض الضددغط علددى سددكانها والحدداق الضددرر بهددم قدددر المسددتطاع ,ونجددح الصددليبيون فددي
تحقي ددق ذل ددك ,السددديما أن الحامي ددة الفاطمي ددة فد ددي المدين ددة ل ددم تتجد د أر عل ددى الخد ددروج لقت ددالهم ,واكتف د دوا

بالتحصُّدن داخدل أسدوار المديندة ,وفدي الوقدت ذاتده توجده بلددوين مصدطحباً قادتده وقواتده التدي جمعهدا
مدن كدل أرجدداء مملكدة بيددت المقددس الصددليبية وتوجده إلدى عسددقالن ,فوصدل أسدوارها ,وضدرب عليهددا

الحصار في  27شوال 637هد 26/يناير 3361م ,كما أوعز إلى حاكم صيدا باإلبحار إلدى سداحل
عسددقالن وحصددارها مددن البحددر لمنددع وصددول اإلمدددادات مددن مصددر إليهددا ,فخددرج حدداكم صدديدا بنفسدده

يقود أسطوالً يتكون من خمسة عشر سفينة إلطباق الحصار(.)5

لم يلبث بلدوين أن شدد الحصدار علدى المديندة ,وذلدك عقدب قددوم جمدوع كبيدرة مدن الحجداج
األوروبيين لزيارة بيت المقدس بعد أربعدة شدهور مدن الحصدار ,حيدث أمدر بلددوين بمندع الحجداج مدن

العودة إلى بالدهم دون المشاركة في حصار عسقالن ,فاسدتجابوا لده وشداركوا فدي حصدارها ,وعدالوة

علددى ذلددك قددام الملددك الصددليبي بإنفدداق مبددالغ طائلددة مددن األم دوال فددي ش دراء سددفن جديدددة ,واسددتدعى

الصددناع والعمددال ,وأمددرهم ببندداء بددرج مددن الخشددب ,وغطددوه بالجلددد مددن الددداخل والخددارج لحمايتدده مددن

خط ددر الح ددرق ,وت ددوفير الحماي ددة لم ددن بداخل دده م ددن المق دداتلين؛ فاش ددتد الموق ددف عل ددى أهد دالي عس ددقالن
وحاميتهددا ,وأرسددلوا إل ددى خليفددة مص ددر "الم درة تل ددو الم درة يلتمسددون من دده إسددعافهم بالنج دددة علددى أس ددرع
) )1الكامل ,ج ,7ص.611
) )2ابن القالنسي :ذيل ,ص121؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.216
) )3خليل ,محمد :االغتياالت السياسية ,ص.333
) )4الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.131_115

) )5المصدددر نفسدده ,ج ,1ص .163 ,161_133قدددر المددؤرخ النصدراني ميخائيددل السددوري أن عدددد المدددافعين عددن
عسقالن يبلغ عشرين ألف مقاتل .تاريخه ,ص.221
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وجه"( ,)1كما أرسلوا يستغيثون بكل من ندور الددين محمدود  -حداكم حلدب ,-ومجيدر الددين آبدق

()2

-

حدداكم دمشددق -اللددذان اجتمعددا واتفقددا مع داً علددى حددرب الصددليبيين ,وتقددديم العددون لسددكان عسددقالن,

فهاجما مع جندهما عدداً مدن حصدون الصدليبيين ,وقتلدوا عددداً كبيد اًر مدن حاميداتهم ,ثدم قفلدوا عائددين
ُّ
كل إلى مدينته( .)3وقد أرجع مؤرخ معاصر ذلك إلى النزاع الذي دب بينهما على مدينة بانيداس قبدل
وقوعها بأيديهما(.)4

بعددد خمسددة شددهور متتاليددة مددن الحصددار ضددعفت نفددوس المدددافعين ,وكددادوا يسددلمون المدينددة
للصليبين؛ إال أن أسطوالً مصرياً يزيد عن سبعين سفينة تمكن في ربيع أول 631هد/يونيو 3361م,
مدن اجتيداز سدفن األسددطول الصدليبي المقديم علددى ثغدر عسدقالن

()5

بعدد أن ألحقدوا أضد ار اًر بده وظفددروا

بعدددة م اركددب مندده ,ونددزل رجددال األسددطول الفدداطمي علددى سدداحل عسددقالن ,واسددتقبلهم أهلهددا فقويددت
نفوسهم بعد أن أمدهم رجال األسطول بالجنود والمال والذخيرة(.)6

ضدداعف الصددليبيون جهددودهم فددي ضددرب أسدوار المدينددة وأبراجهددا ودورهددا ,ودكوهددا بالحجددارة
دون توقف ,فدمروا عدداً كبي اًر من دورها ,وقتلوا عدداً كبي اًر من أهلها ,وأطلق الصليبيون من بدرجهم
المتحرك السهام على المدافعين وقتلوا عدداً منهم؛ فصمم المدافعون على تدمير ذلك البدرج ,فخرجدوا
من المدينة على حين غرة ,وتسللوا إلى معسكر الصدليبيين وأضدرموا النيدران فدي ذلدك البدرج ,وألحقدوا

به أض ار اًر كبيرة(.)7

تمكددن الصددليبيون مددن إحددداث ثغ درة فددي سددور المدينددة ,فحدداول عدددد مددن فرسددان الصددليبيين

دخددول عسددقالن مددن تلددك الثغ درة ,فوقفددت لهددم الحاميددة العسددقالنية بالمرصدداد ,وقتلددوا مددنهم أربعمائددة
) )1الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.165_166

) ) 2مجير الدين آبق :هو أبو سعيد مجير الدين آبدق بدن جمدال الددين محمدد بدن تداج الملدوك بدوري بدن ظهيدر الددين
طغتك ددين ,ت ددولى دمش ددق عق ددب وف دداة وال ددده ف ددي ش ددعبان س ددنة 613هد دد3331/م .اب ددن خلك ددان :وفي ددات األعي ددان ,ج,3

ص237_235؛ ثم أخدذها منده ندور الددين محمدود وعوضده عنهدا بحمدص ,ثدم أخدذها منده وعوضده عنهدا َببدالس ,ثدم
قصددد آبددق بغددداد ,إلددى أن تددوفي بهددا سددنة 653ه دد3353/م .ابددن خلكددان :وفيددات األعيددان ,ج ,6ص.311 ,313
بالس :هي بلدة ببالد الشام ,تقع بين حلب والرقة ,وعلى الضدفة الغربيدة لنهدر الفدرات .الحمدوي :معجدم البلددان ,ج,3
ص.121

) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص123_121؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,17ص.31
) )4نبهان ,عادل :عسدقالن ,ص .222ذكدر الدذهبي أن ندور الددين وآبدق عدادا بعدد أن بلغهدم أخدذ عسدقالن وتخداذل
أهلها واختالفاتهم .تاريخ اإلسالم ,ج ,17ص.33_31
) )5الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.161

) )6ابن القالنسي :ذيل ,ص123؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,3ص.275
) )7الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.152_153
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رجل( ,)1ثم قام المدافعون بسد الثغرة التي حدثت في السور بأعمدة خشبية ضخمة  -كان األسطول
الفاطمي في ميناء عسقالن قد وفرها ,-ودعموا األبراج المجاورة من السور الذي تهدم جزء منه(.)2

صددمدت الحاميددة الفاطميددة  -يشددد عضدددها أهددل عسددقالن -داخددل المدينددة ,وألحقدوا الضددرر

بالصددليبيين ,كمددا تمكن دوا مددن مباغتددة الق دوات الصددليبية خددارج المدينددة ,وشددنوا هجمددات علدديهم "وردوا
الفرنج إلى خيامهم مقهورين"(.)3

عندئددذ عقددد الملددك بلدددوين الثالددث اجتماع داً مددع كبددار قادتدده العسددكريين والدددينيين  ,وتشدداور

معهم بخصوص جدوى استمرار حصار عسقالن ,وقد انقسم الصليبيون في ذلك الشأن إلى فدريقين:

أحدهما أخذته الريبة في مقدرة الصليبيين على اقتحام المدينة ,وفضلوا االنسدحاب عنهدا بعدد أن قُتدل

عدد مدن رجدالهم وأُسدر عددد آخدر ,عوضداً عدن نفداد مدواردهم التدي كاندت بحدوزتهم ,ويؤيدد هدذا الدرأي

الملددك الصددليبي وكبددار قددادة المملكددة الدددينيين؛ أمددا الفريددق اآلخددر فكددان يددرى ضددرورة اسددتمرار فددرض
الحصار على المدينة رغم ما القوه من متاعب(.)4

وبينما بدأ الملك الصليبي َيهُم برفع الحصار عن عسقالن والعدودة عنهدا وصدل إلدى مسدمعه
أخبددار تفيددد بوقددوع الفددتن بددين سددكان مدينددة عسددقالن ,ووقددع بيددنهم قتلددى" ,وكددان سددبب هددذا االخددتالف

أنهددم لمددا عددادوا عددن قتددال الفدرنج قدداهرين منصددورين ,ادعدت كددل طائفددة مددنهم أن النصدرة مددن جهددتهم
كاندت ,وأنهدم هدم الدذين ردوا الفدرنج خاسدرين فعظدم الخصدام بيدنهم إلددى أن قتدل مدن إحددى الطددائفتين
ٍ
حينئذ ,وتفاقم الشر ,ووقعت الحدرب بيدنهم ,فقتدل بيدنهم قتلدى"()5؛ فتشدجع الملدك
قتيل ,واشتد الخطب
الصليبي بلدوين على إعادة فرض الحصار على عسقالن ,وعزم هدو وجندده علدى احتاللهدا فدي هدذه

المرة ,فشنوا هجوماً عنيفاً على المدينة ,وقتلوا عدداً كبي اًر من حاميتها(.)6

لما عاين رجال األسدطول الفداطمي  -ال ارسدي علدى السداحل  -مدا يحددث لعسدقالن مدن ِقبدل
الصدليبيين حتددى أصددابهم الرعددب والخددوف وبددادروا بركددوب سددفنهم وقفلدوا عائدددين إلددى مصددر ,تدداركين

) )1ميخائيل السوري :رواياته ,ص .221ذكر وليم الصوري أن عدد من قُتل من الصليبيين في تلك الحادثة أربعين
مقاتل فقط .الحروب الصليبية ,ج ,1ص.151
) )2الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.153
) )3ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.611
) )4الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص155_156؛ ميخائيل السوري :تاريخده ,ص221؛ نبهدان ,عدادل:
عسقالن ,ص.227

) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.611
) )6الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص155؛ ميخائيل السوري :تاريخه ,ص.221
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أهد ددل عسد ددقالن يواجهد ددون مصد دديرهم أمد ددام جحافد ددل الصد ددليبيين()1؛ ليفتح د دوا المجد ددال للصد ددليبيين علد ددى
مصراعيه باحتالل المدينة التي صمدت أمام هجماتهم المتوالية مدة خمسين سدنة كدان الددور األكبدر

لسكانها في الدفاع عنها.
ويبدو أن عدودتهم إلدى مصدر كاندت بتعليمدات مدن القيدادة الفاطميدة فدي القداهرة ,حيدث أشدار
المددؤرخ ابددن أيبددك إلددى تقصددير الفدداطميين فددي تقددديم الدددعم ألهددالي عسددقالن الددذين كددانوا "فددي أشددد

األح دوال منتظ درين النجدددة تددأتيهم مددن مصددر"( ,)2وأضدداف المددؤرخ نفسدده أن الددوزير الفدداطمي عبدداس
الص دنهاجي ,ونائبدده تمدديم المعددروف بدداألمين قددد دخددال فددي مفاوضددات مددع الصددليبيين ,تعهددد خاللهددا

الفدداطميون بتسددليم عسددقالن للصددليبين مقابددل السددماح لهددم بنقددل الدرأس المزعددوم للحسددين بددن علددي بددن

أبددي طالددب  -رضددي اهلل عنهمددا -مددن عسددقالن إلددى القدداهرة ,فوافددق الصددليبيون علددى ذلددك العددرض
المغري ,وسمحوا بخروج والي عسقالن سيف المملكة وقاضيها ,وبصدحبتهما الدرأس المزعدوم وجميدع
السددتائر واألمتعددة الموجددودة فددي مشددهد رأس الحسددين بعسددقالن ,ووفددروا لهمددا جميددع أسددباب الحمايددة

والرعاية حتى وصلوا إلى القاهرة(.)3

عندئددذ يددئس رجددال عسددقالن مددن نجدددة الفدداطميين ,فقددرروا تسددليم مدددينتهم للصددليبين ,وعقددد
أعيان المدينة مؤتم اًر شدعبياً حضدره جميدع سدكان المديندة ذكدروا فيده األوضداع الصدعبة التدي وصدلت

إليهددا مدددينتهم نتيج ددة حصددار الص ددليبيين وهجمدداتهم ,وعرض دوا عل ددى أهددالي المدين ددة التسددليم ,فواف ددق
المجتمعون على ذلدك ,وأرسدلوا وفدداً لبلددوين الثالدث وعرضدوا عليده تسدليم المديندة مقابدل السدماح لهدم
بمغادرتها بأمان ,فوافق بلدوين على ذلك ,ودخل بقواتده إلدى المديندة ,وسدمح لسدكانها بمغادرتهدا عدن
طريق البر ,وتكفل بحمايتهم وزودهم ِ
باألدالء والمرشدين حتى مدينة العريش(.)4
ويعدزي نبهدان قبدول تسدليم المديندة بأمدان وحمايدة العسدقالنيين إلدى أن بلددوين أراد أن يجنددب

قواته خسائر كبيرة حتماً كاندت سدتتكبدها لدو اقتحمدت المديندة بدالقوة ,إضدافة إلدى أن الملدك الصدليبي
أراد عدم إثارة الفاطميين وتعكير صفو التقارب بينهما(.)5

وهكذا تمكن الصليبيون من إخضاع مديندة عسدقالن بعدد أكثدر مدن خمسدين سدنة مدن سدقوط

بيددت المقدددس ,ويمكددن اإلشددارة هنددا إلددى أن سددقوط المدينددة يرجددع بالدرجددة األولددى إلددى اخددتالف أهدواء
) )1ميخائيل السوري :تاريخه ,ص221؛ نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.221
) )2ابن أيبك :الدرة المضية ,ص.651_652
) )3المصدر نفسه ,ص633؛ للمزيد ,ينظر :نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.221
) )4الصوري ,وليم :الحروب الصليبية ,ج ,1ص.173_157
) )5نبهان ,عادل :عسقالن ,ص.211
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الفاطميين أنفسهم – الخلفاء والوزراء ,-وقيامهم بقتل الوزير السدني العدادل بدن السدالر ,حيدث لدو لدم

ُيقتل لما تج أر الصليبيون على حصار عسقالن والسيطرة عليها ,ذلك أنه أعد حملة قادها بنفسه إلى
عسقالن ,لكنه لم يصل إليها بسبب تآمر الفاطميين عليه وقتله ,ذلك عوضاً عن عدم تقديم الخالفة
الفاطميددة لسددكان عسددقالن أسددباب الصددمود مددن رجددال وأسددلحة وميدرة بالشددكل الددذي يسددهم فددي الدددفاع

عنها مدة طويلة ,عوضاً عن عودة األسطول الفاطمي إلى مصر بدأمر مدن قيدادة الفداطميين بمصدر

الذين سدلموا عسدقالن للصدليبيين دون مقابدل ,ذلدك أنهدم طلبدوا نقدل الدرأس المزعدوم للحسدين بدن علدي
بددن أبددي طالددب – رضددي اهلل عندده -مددن عسددقالن إلددى مصددر مقابددل تسددليم المدينددة للصددليبيين الددذين
قبلوا ذلك العرض دون تفكير.
تل ددك المدين ددة الت ددي كان ددت نقط ددة انط ددالق الجي ددوش اإلس ددالمية لمحارب ددة الص ددليبيين ,وق ددض
مضدداجعهم لفت درة طويلددة ,ومهاجمددة مدددنهم وحصددونهم وقالعهددم التددي احتلوهددا أو أنشددئوها فددي بددالد

الشام ,وتهديدد مديندة بيدت المقددس الصدليبية ,وال غدرو أنده خدالل خمسدين سدنة مدن صدمود عسدقالن
وهجماتها المتكررة على مملكة بيت المقدس الصليبية قد تكبد الصليبيون الخسائر البشدرية والماديدة,

والمتاعب الجمة والكثيرة ,وذلك منذ احتاللهم بيت المقدس ,وحتى تسلمهم عسقالن من الفاطميين.

ثانياً:موقف الفاطميين من الصليبيين عقب سقوط عسقالن وعالقتهما بنور الدين محمود:
في الوقت الذي فيه احتل الصليبيون مدينة عسقالن كانت الخالفات في مصر على أشدها

إذ قُتل الخليفة الفاطمي الظافر بمؤامرة ُدبرت من وزيره عباس وابنه نصر ,وبإشارة من أسامة بن
منقذ الكناني ,ولم يقف الوزير عباس عند ذلك الحد بل أقدم على قتل اثنين من إخوة الخليفة,
وهما :يوسف وجبريل متهماً إياهما بقتل الخليفة الظافر ,ثم أحضر عباس ابناً للظافر صغير السن
له من العمر خمس سنوات اسمه عيسى ,فقلده الخالفة ولقبه الفائز بنصر اهلل(.)1

أساء الوزير عباس إلى أهل القصر الفاطمي ,وأخذ أموالهم وجواهرهم النفيسة؛ وبذلك

"اختلفت عليه الكلمة بمصر"( ,)2فثار أهل القصر عليه مستندين إلى الجند السودانيين ,كما

استنجدوا بالصالح طالئع بن رزيك( ,)3وأرسلوا شعورهم طي الكتب ,وكان طالئع في ُم ْنية بني
) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص633_631؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.213
) )2أبو الفداء :المختصر ,ج ,2ص.33
) ) 3ذكر المقريزي أن عمة الفائز هي من أرسلت بالكتب إلى طالئع بن رزيك .اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.236
طالئع بن رزيك :هو أبو الغارات طالئع بن رزيك ويلقب بالملك الصالح ,تولى الو ازرة بمصر للفائز بنصر اهلل

الفاطمي في  33ربيع األول سنة 633هد 1 /يونيو 3363م ,وقُتل في  33رمضان سنة 665هد 33 /سبتمبر
3353م .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص.621_625
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خصيب( ,)1والياً عليها وعلى أعمالها(.)2
استغل طالئع بن رزيك نداء أهل القصر فجمع أنصاره ,وتوجه بهم نحو القاهرة قاصداً

الوزير عباس ,فلما سمع عباس بقدوم طالئع هرب من مصر إلى الشام مصطحباً األموال التي
جمعها من قصور الفاطميين ,وأثناء مسيره واجهه الصليبيون وقاموا بقتله ,وأخذوا ما كان معه,

وأسروا ابنه نص اًر( ,)3وبذلك أصبح الطريق ممهداً لدخول طالئع بن رزيك إلى القاهرة ,وظهوره كقوة
جديدة مؤثرة في السياسة الفاطمية بمصر في ذلك الوقت في ظل ضعف الخلفاء الفاطميين ,وغياب

دورهم في مباشرة األمور.
تمكن طالئع من دخول القاهرة ,وعندئذ َخلَع عليه الخليفة الفاطمي الفائز ِخلَع الو ازرة,
واستقر طالئع في األمر ,وراسل الصليبيين ,وبذل لهم ماالً مقابل إرسال نصر بن عباس للتخلص

وصلب في القاهرة ,كما قتل طالئع عدداً
من معارضيه ,ورحب الصليبيون بذلك فأرسلوا نص اًر فقُتل ُ
من أعيان مصر ,وصادر أموالهم خشية أن يثوروا عليه وينازعوه في الو ازرة ,وبذلك استتبت أمور
الو ازرة بمصر لطالئع بن رزيك(.)4

إن اختالل أحوال مصر وعدم استقرارها ,وكثرة الصراعات بين الوزراء وقادة الجيش جعل

القوى الخارجية تتطلع إليها إذ أن العباسيين كانوا يأملون في إعادتها إلى الخالفة العباسية ببغداد,

( )5

واعتبروها البوابة الحقيقية لطرد الصليبيين من بالد الشام ,ولذلك كتب المقتفي ألمر اهلل العباسي

عهداً لنور الدين محمود  -صاحب دمشق -بوالية مصر والساحل ,وبعث إليه بمراكب ,وأمره
)ُ )1م ْنية بني خصيب :هي مدينة حسنة كبيرة ,كثيرة األهل والسكن ,تقع على شاطئ النيل في الصعيد األدنى.
الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص .231ذكر المقريزي أن طالئع كان والياً على األشمونين والبهنسا .اتعاظ الحنفا,

ج ,1ص .236األشمونين :هي مدينة قديمة عامرة ,وتعتبر من كور الصعيد األدنى بمصر ,تقع غربي نهر النيل,
وهي ذات بساتين ونخل كثير .معجم البلدان ,ج ,3ص .211البهنسا :هي مدينة تقع بالصعيد األدنى غربي نهر
النيل ,كما أنها كورة كبيرة وعامرة .معجم البلدان ,ج ,3ص.637

) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.633
) )3أبو الفداء :المختصر ,ج ,2ص33؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,17ص62؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج,1
ص .231_237ذكر بعض المؤرخين أن أخت الظافر كاتبت الصليبيين الذين بعسقالن ,وشرطت لهم ماالً جزيالً
إذا قبضوا على الوزير عباس ,فاستجابوا لذلك وخرجوا لغايتهم ,وقُتل عباس على أيديهم ,وأخذ الصليبيون أمواله,
وأرسلوا نصر بن عباس إلى مصر في قفص حديد .المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص221؛ ابن تغري بردي:
النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.237
) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص632؛ ابن تغري بردي ,النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.233_231

) )5المقتفي ألمر اهلل :هو أبو عبد اهلل محمد بن المستظهر باهلل ,ولد سنة 313ه3135/م من أم حبشية ,وبويع
له بالخالفة سنة 611ه3315/م ,وتوفي سنة 666ه3351/م .السيوطي :تاريخ الخلفاء ,ص.135 ,131
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بالسير إليها لما بلغه قتل الظافر واقامة الفائز من بعده(.)1
لم تقتصر األطماع الخارجية بمصر على العباسيين فحسب ,بل نجد أن الصليبيين تطلعوا

إلى بسط نفوذهم عليها مستغلين حالة الضعف التي كانت تعاني منها الخالفة الفاطمية ,والصراع
المرير بين الوزراء على السلطة ,وقد دعم ذلك التوجه سيطرة الصليبيين على عسقالن سنة

631هد3361/م ,وسقوط دمشق بيد نور الدين محمود سنة 633هد3363/م ,إذ أن ذلك أدى إلى

صعوبة توجه أنظار الصليبيين نحو شمال الشام وشرقه في ظل وجود قوة جديدة(.)2

ولتحقيق ذلك الهدف عمد الصليبيون إلى إرسال حملة عسكرية كبيرة سنة 633هد3363/م,

مؤلفة من خمسين مركباً سارت من جزيرة صقلية إلى مدينة تنيس حيث قامت بمهاجمتها ,وقتلت
وأسرت ونهبت ما قدرت عليه ,وعادت بالغنائم واألموال التي ال تحصى بعد ثالثة أيام من الهجوم

على المدينة(.)3

وأمام ذلك الخطر الصليبي ,وفي ظل عدم استقرار مصر عزم طالئع بن رزيك على

مصالحة الصليبيين بمال يحمل إليهم من الخزانة ومن أموال األمراء المقطعين ,إال أن األمراء
المقطعين رفضوا االستجابة لعرض طالئع بن رزيك ,وعزموا على عزله واستبداله بأمير آخر

يرتضون به( ,)4ما يوحي بإنفراد طالئع بن رزيك بأمور الدولة الفاطمية بمصر بغض النظر عن

الخليفة أو أمراء األقاليم الذين كانوا ال ينظرون إال ما يتوافق مع مصالحهم دون مراعاة أوضاع
مصر السياسية واالقتصادية ,إذ أنهم تصدوا لطالئع عندما طلب منهم المال إلعطائه للصليبيين

سيعطى للصليبيين.
لمصالحتهم رغبة في الحفاظ على أمالكهم ومكانتهم ,وليس ألن المال ُ

عندئذ اضطر طالئع إلى التراجع عن عقد الهدنة مع الصليبيين مستغالً سيطرة نور الدين

على مدينة دمشق سنة 633هد3363/م ,وبدأ يشن هجماته على الصليبيين ,وكانت أولى حمالته
بحر في حملة استطالعية سنة 661هد3366/م ,وعين عليها
تلك عندما سير األسطول الفاطمي اً

"مقدماً من البحرية شديد البأس بصي اًر بأشغال البحر ,فاختار جماعة من رجال البحر يتكلمون
بلسان الفرنج ...وأقلع في البحر لكشف األماكن والمكامن والمسالك"( ,)5ثم قام األسطول بمهاجمة

) )1الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,17ص33؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.221
) )2ابن القالنسي :ذيل ,ص127؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص .631أخذ نور الدين محمود دمشق من صاحبها
مجير الدين آبق بن محمد بن بوري بن طغتكين أتابك .ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.231
) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص113؛ ابن أيبك :الدرة المضية ,ص651؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.217
) )4الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,17ص.62
( )5ابن القالنسي :ذيل ,ص.112
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ميناء صور ,واستولى على ما فيه من المراكب واألموال ,وقتلوا عدداً من الصليبيين ,ثم عادوا إلى

مصر بعد أن أقاموا في صور ,واستولوا على مراكب للحجاج النصارى(.)1

وفي ربيع أول 662هد /ابريل 3367م حدث تقارب بين الوزير الفاطمي طالئع بن رزيك

في القاهرة وبين نور الدين زنكي في دمشق ,حيث قدم األمير زين الحجاج رسوالً من نور الدين -
وفي صحبته الرسول الذي أرسله ابن رزيك من قبل لنور الدين -إلى القاهرة ,وحمل معه مطالعات

إلى طالئع بن رزيك والخليفة الفاطمي الفائز بأمر اهلل( ,)2ويبدو أن ذلك التقارب الذي تم بين
الطرفين كان هدفه مواجهة الخطر الصليبي في بالد الشام ,إذ استجاب طالئع بن رزيك لطلب نور

الدين في مواجهة الصليبيين فشرع في تجهيز حملة فاطمية كبيرة مؤلفة من العساكر وعربان البالد
لإلغارة على مملكة بيت المقدس الصليبية(.)3

أرسل طالئع بن رزيك سرية عسكرية لمهاجمة الصليبيين في  37جمادي األولى 662ه/

 27يونيو3367م ,وأتبعها بأخرى في  33جمادى اآلخرة 23 /يوليو من السنة نفسها ,فوصلت

األولى إلى غزة( ,)4ونهبت أطرافها ,ثم سارت إلى مدينة عسقالن فأسرت وغنمت ,ثم عادت إلى

مصر محملة بالغنائم ,وفي الوقت ذاته سعى طالئع إلى تأمين طرق المواصالت بين مصر والشام

في ظل التقارب بينه وبين نور الدين محمود ,فجرد سرية ثالثة إلى بالد األردن ,فاصطدمت بقوات

بالء حسناً ,واستمر طالئع
الصليبيين بالقرب من نهر األردن ,ثم عادت إلى القاهرة بعد أن أبلت ً
على سياسته الرامية إلى مهاجمة أمالك الصليبيين في بالد الشام إذ في شهر رجب/أغسطس من

السنة ذاتها أرسل حملة عسكرية إلى الشوبك فعاثوا فيها وغاروا ورجعوا بالغنائم ومعهم كثير من
األسرى ,كما سير طالئع أسطوله البحري حيث قام بمهاجمة مدينة بيروت الساحلية ,وهزم عساكر

الصليبيين بها ,وغنم وأسر عدداً منهم ,ثم أرسل أسطوله للمرة الثانية إلى سواحل الشام حتى وصل

إلى عكا وهاجمها ,وقاتل حاميتها الصليبية وأسر منهم حوالي سبعمائة نفس ,وعاد األسطول في

رمضان سنة 662هد /أكتوبر3367م منتص اًر ,ثم أرسل سرية أخرى أغارت على أمالك الصليبيين
في الشام ,وعادت محملة بالغنائم ,وأرسل سرية جديدة في أول ذي القعدة /ديسمبر من السنة نفسها

وأردفها بأخرى بعد خمسة أيام ,ووصلت غاراتهم إلى أعمال دمشق وعادوا محملين بالغنائم(.)5
) )1أبو شامة :عيون الروضتين ,ق ,3ص211؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.223
) )2ابن القالنسي :ذيل ,ص.111
) )3المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.211

) )4ذكر الذهبي أن الفاطميين تمكنوا من استعادة غزة من يد الصليبيين خالل تلك السرية .الذهبي :تاريخ اإلسالم,

ج ,11ص36؛ دول اإلسالم ,ج ,2ص.51

) )5المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.211
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كثف طالئع بن رزيك سنة 661هد3361/م نشاطه العسكري ضد الصليبيين ,إذ أرسل في

المحرم /فبراير من تلك السنة جيشاً قوامه أربعة آالف مقاتل بقيادة شمس الخالفة أبو األشبال
()1

ضرغام

لإلغارة على مملكة بيت المقدس ,وتمكنت القوات الفاطمية من مهاجمة أمالك

الصليبيين حتى وصلوا إلى منطقة تل العجول القريبة من غزة ,وفي منتصف صفر /مارس جرت

معركة بين الطرفين ُهزم فيها الصليبيين(" ,)2وقُتل وأُسر منهم العدد الكثير ,والجم الغفير ,وحاز
[الجيش الفاطمي] من أموالهم وعددهم وأثاثهم ماال يكاد ُيحصى"(.)3
وفي جمادى األولى 661هد /يونيو 3361م أرسل طالئع جيشاً هاجم أعمال مدن وقرى

مملكة بيت المقدس وعاد محمالً بالغنائم ,كما حدثت معركة أخرى بين الطرفين قرب طبرية ُهزم

فيها الصليبيون أيضاً ,والستكمال أعمال اإلغارة على أمالك الصليبيين أنفق طالئع على إعداد

جيشه مائة ألف دينار ,فلما تكامل تجهيز جيشه أرسل خمس سفن في  6شعبان 661هد 3/سبتمبر

3361م إلى مدن الساحل الشامي الخاضعة للصليبيين ,وظفر األسطول الفاطمي بعدة مراكب
للصليبيين ,ثم عاد محمالً بالغنائم ,وعندئذ لم يتمكن حاكم العريش الصليبي من مواجهة الفاطميين,
بل نجد أن الصليبيين وتحت وقع تلك الهجمات اضطروا إلى طلب الصلح مع الفاطميين(.)4

رفض الوزير الفاطمي طالئع بن رزيك الصلح الذي طلبه الصليبيون ,ويبدو أن ذلك

الرفض قد جاء في ظل التعاون بينه وبين نور الدين ,إذ كثي اًر ما كان يطلب طالئع من نور الدين
العمل على مهاجمة مملكة بيت المقدس الصليبية( ,)5وما يدلل على التعاون النوري الفاطمي في

تلك اآلونة عودة الرسول النوري الحاجب محمود المسترشدي من مصر مصطحباً معه أحد مقدمي

األمراء الفاطميين ,ويحمل جواباً على المراسالت التي تمت مع الوزير طالئع بن رزيك " ,ومعه
المال المنفذ برسم الخزانة الملكية النورية ,وأنواع األثواب المصرية والجياد العربية"(.)6

) )1ضرغام :هو أبو األشبال ضرغام بن عامر بن سوار الملقب فارس المسلمين اللخمي المنذري .ابن خلكان:
وفيات األعيان ,ج ,2ص.332 ,331
) )2أبو شامة :عيون الروضتين ,ق ,3ص231_237؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,11ص .23ذكر ابن
القالنسي أن تلك المعركة كانت في شهر ربيع أول 661ه3361 /م .ذيل ,ص.163

) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص.163

) )4المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.213_211
) )5أبو شامة :الروضتين ,ج ,3ص.125
) )6ابن القالنسي :ذيل ,ص161؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,3ص .111ذكر المقريزي أن األمير محمود
المسترشدي قد عاد من مصر ,وهو محمل بالهدايا التي تبلغ قيمتها ثالثين ألف دينار نقداً ,وسبعون ألف دينار

عيناً ,تقوية لنور الدين على مهاجمة الصليبيين .اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.213
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في ظل تبادل السفارات بين نور الدين محمود والوزير طالئع بن رزيك تشجع األخير على

مهاجمة أمالك الصليبيين إذ أرسل سرية قامت باإلغارة على حاميتهم عند بلدة العريش في رمضان
661هد /أكتوبر 3361م ,وتمكنت تلك السرية من إلحاق الهزيمة بالصليبيين وغنمت منهم الكثير
من األموال والخيول( ,)1ثم أرسل سرية أخرى وصلت إلى بيت جبرين ,وتمكنت من االنتصار على
الصليبيين ,وعادت محملة بالغنائم ,ثم سير طالئع األسطول الفاطمي إلى تنيس حيث أقلع منها,

وقام بهجوم على أمالك الصليبيين ,ثم عاد محمالً بالغنائم ,وفي السنة ذاتها هاجم الفاطميون بيت

المقدس ,ووصلوا إلى وادي موسى( ,)2ثم أغاروا على الشوبك ,ثم عاد العسكر إلى مصر(.)3

لم تتوقف هجمات الفاطميين على ممتلكات الصليبيين في بالد الشام إذ في السنة نفسها

سارت العساكر الفاطمية في البر والبحر لمهاجمة معاقل الصليبيين ونجحت في إلحاق الهزيمة

بهم ,وعادوا إلى مصر محملين باألسرى ,وكان بينهم أخو حاكم جزيرة قبرص الذي استقبله طالئع

بن رزيك بالحفاوة والتكريم ,ثم أرسله إلى ملك القسطنطينية(.)4

نتيجة لكثرة الغارات التي وجهها طالئع بن رزيك على الصليبيين في الشام اضطر

الصليبيون إلى مراسلة طالئع بن رزيك مرة أخرى ,حيث بعثوا إليه رسوالً في شهر ربيع أول
663هد 3363/م ومعه هدية لطلب الهدنة ,إال أن الوزير الفاطمي رفض ذلك ,واستمر في سياسته

المؤيدة لنور الدين محمود والمناوئة للصليبيين ,وفي الوقت نفسه عاد محمود المسترشدي وبصحبته
موفدين من ِقبل
األمير عز الدين أبو الفضل غسان بن محمد بن جلب راغب اآلمري إلى مصر,
ْ
نور الدين لتوحيد الجهود في مواجهة األخطار الصليبية في البر والبحر ,حيث نقال إلى الوزير

الفاطمي طلب نور الدين المتمثل في إرسال سرية فاطمية لمهاجمة الصليبيين في غزة ليشغل
القوات الصليبية ,ومن ثم يقوم نور الدين بمهاجمة أمالكهم في شمال بالد الشام فاستجاب طالئع

لذلك ,وأرسل ما طُلب منه ,وعاد جيشه منتص اًر(.)5

لقد تمكن الفاطميون في عهد الوزير طالئع بن رزيك من تكبيد الصليبيين خسائر كبيرة,

ويبدو أن الهجمات التي قام بها الجيش الفاطمي في البر ,واألسطول في البحر كانت عبارة عن
حرب استنزاف كان الغرض منها قض مضاجع الصليبيين في بالد الشام ,وعدم إعطائهم أي
) )1أبو شامة :الروضتين ,ج ,3ص111؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.211
) )2وادي موسى :هو وادي يقع بين بيت المقدس وأرض الحجاز ,وينسب إلى سيدنا موسى -عليه السالم.-
الحموي :معجم البلدان ,ج.135 ,6
) )3المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.211
) )4المصدر نفسه ,ج ,1ص.213
) )5المصدر نفسه ,ج ,1ص.215
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فرصة اللتقاط أنفاسهم لإلغارة على مصر ,ال سيما وأن الفاطميين بسقوط عسقالن فقدوا جميع

ممتلكاتهم في الشام ,ولم تكن تلك الغارات حرباً كبيرة وموجهة تهدف إلى استرداد أمالكهم في بالد
الشام ,إذ أن عدم استقرار أحوال مصر الداخلية لم تؤهلها لتحقيق ذلك الهدف الكبير.

تطلع طالئع بن رزيك إلى تحقيق نتائج ملموسة من وراء هجماته على أمالك الصليبيين
في بالد الشام ,وفي هذه المرة خرج طالئع إلى مهاجمتهم بنفسه سنة 663هد3363/م ,وأنفق على

ذلك أمواالً طائلة بلغت حوالي مائتي ألف دينار ,وتمكن من الوصول إلى مدينة بلبيس ,إال أنه عاد
()1

اضطر على أثرها إلى عقد صلح مع الصليبيين

إلى القاهرة بسبب حدوث اضطرابات داخلية

تكفل بمقتضاه طالئع بن رزيك إلى دفع ثالثة وثالثين ألف دينار يحملها إليهم في كل سنة(.)2

يتضح أن التعاون بين نور الدين محمود والوزير الفاطمي طالئع بن رزيك كان له دور في

تحقيق االنتصارات المتتالية على الصليبيين في شمال الشام وجنوبه ,فإلى جانب الغارات التي

شنها الفاطميون كان آنذاك نور الدين يشن الغارات المتوالية على أمالك الصليبيين في الشام,

السيما المناطق القريبة من أمالكه( ,)3إال أن المعضلة الكبيرة التي كثي اًر ما كانت تواجه طموح

الوزير الفاطمي تتمثل في عدم استقرار مصر ,واستمرار االضطرابات فيها ,نتيجة الصراعات
الدائرة بين الوزير وأمراء األقاليم في ظل ضعف الخليفة الفاطمي.

ظل طالئع بن رزيك مستبداً بأمور مصر وخليفتها الذي "ليس معه أمر وال نهي ,وال تعد

كلمة"( ,)4كما استمر على احتقاره ألفراد القصر الفاطمي خاصة والشعب المصري عامة ,وما يدلل
على ذلك قوله" :وما علموا أنني كنت من ساعة أستعرضهم استعراض الغنم" ,وذلك عندما سمع

ضجة الناس وفرحهم بتولية العاضد

()5

الخالفة بعد وفاة الفائز سنة 666هد3351/م( ,)6وبذلك

"استقر العاضد اسماً والصالح معنى"( ,)7بل نجد أن طالئع بن رزيك قد أحكم قبضته على الخليفة

الجديد ,فزوجه من ابنته فأصبح وزيره وصهره( ,)8وقصد طالئع بزواجه ابنته من العاضد الفاطمي
) )1ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص.331_313
) )2المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.263
) )3ابن القالنسي :ذيل ,ص133_131؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,11ص.37_35
) )4المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.213

) )5العاضد :هو أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن الحافظ بن محمد بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم ,ولد سنة
635هد3363/م ,وتوفي سنة 657ه3373/م .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,1ص333_313؛
) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.637

) )7المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.233
) )8ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.635
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أن ُيرزق منه ولداً فيجتمع لبني رزيك الخالفة مع الملك( ,)1إال أن هدفه ذلك لم ُيحقق ,إذ أن
سياسته في اضطهاد أفراد البيت الفاطمي جعلتهم يضجرون منه ,ويدبرون المكائد له حتى تمكنوا
من قتله في رمضان 665هد /سبتمبر 3353م( ,)2وكانت آخر كلماته عند وفاته أسفه وندمه على
أنه لم يعمل على غزو بيت المقدس واستئصال شأفة الصليبيين ,وعدم قضائه على الدعوة الفاطمية
()3

بمصر ,واقامة الدعوة للخالفة العباسية ,وكذلك تحذيره البنه من شاور
يتعرض له بإساءة ألنه لن يأمن عصيانه والخروج عليه(.)4

حاكم الصعيد ,وأال

بصير بالسياسة؛ إذ كان مدركاً أن وجود
وبذلك يتبين أن طالئع بن رزيك كان بعيد النظر,
اً

الفاطميين في مصر ,وبقائهم على سدة الحكم بها كان له أسوأ األثر على مصر ,ورأى ضرورة
عودة مصر إلى الخالفة العباسية مرة أخرى؛ ألن ذلك هو السبيل األفضل لتحرير بالد الشام من

أيدي الصليبيين الغزاة.
تولى الو ازرة بعد مقتل الصالح طالئع ابنه ُرزيك

()5

بعد أن أوصى أبوه بذلك ,وسار ُرزيك

على نهج أبيه في حربه للصليبين إذ تصدى لهم حينما أغاروا على أعمال الحوف(.)6

عمل ُرزيك داخلياً على إصالح سياسة والده" ,وسامح الناس بما عليهم من البواقي الثابتة
في الدواوين ,وأسقط من رسوم الظلم مبالغ عظيمة ,وقام عن الحاج بما يستأديه منهم أمير

الحرمين ...وظفر بقتلة أبيه"( ,)7ويبدو أن ُرزيك كان يهدف من وراء ذلك إلى كسب عطف رجال

) )1المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.235
) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص636؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,11ص .13ذكر بعض المؤرخين أن من دبر
قتل طالئع هي عمة العاضد الفاطمي .أبو شامة :الروضتين ,ص136؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.235
) )3شاور :هو أمير الجيوش أبو شجاع شاور بن ُمجير بن نزار من قبيلة ربيعة العربية ,واله الصالح بن رزيك
الصعيد األعلى ,ثم ندم على توليته ,تولى شاور الو ازرة في شهر صفر سنة 661هد /يناير 3351م بعد أن قُتل
العادل بن الصالح بن رزيك ,وقُتل شاور في ربيع األول سنة 653هد /ديسمبر 3351م .ابن خلكان :وفيات
األعيان ,ج ,2ص.331 ,313

) )4ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص.33

)ُ )5رزيك :هو محي الدين رزيك بن طالئع بن رزيك ,ويكنى بأبي شجاع ,تولى الو ازرة في اليوم التالي لمقتل أبيه,
ولُقب بالعادل الناصر .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص.621
) )6عمارة اليمني :النكت العصرية ,ص .66_63الحوف :هي منطقة تقع شرق مصر ,وتقسم إلى حوفين :الحوف
الشرقي والحوف الغربي ,وهما متصالن ,أول الحوف الشرقي من جهة الشام وآخر الغربي قرب دمياط ,ويشتمالن

على ُبلدان وقرى كثيرة .الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.122
) )7المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.261
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القصر خاصة والمصريين عامة ,إذ أن سياسة والده تجاههم قد جعلتهم يستاؤون منه ,ويتآمرون
عليه حتى تمكنوا من قتله.

()1

حاول المقربون من الوزير العادل ُرزيك أن ُيحسنوا إليه صرف شاور عن والية قوص
ليتم األمر له بال منافسة ,فاستجاب العادل لذلك ,فأقصاه عن منصبه أواخر سنة 667هد3352/م
 بالرغم من وصية والده بعدم عزله  ,-وعين بدالً منه األمير نصر الدين شيخ الدولة ابن الرفعة()2

والياً على قوص

معتقداً بذلك أن أمور مصر كلها سوف تكون بيده.

) )1قوص :هي مدينة كبيرة ,عظيمة واسعة ,وتعد قصبة صعيد مصر ,وهي محط التجار القادمين من عدن,
وأكثرهم من هذه المدينة ,وهي شديدة الحر لقربها من البالد الجنوبية .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.331

) )2المصدر نفسه ,ج ,1ص .263ذكر ابن األثير أن أهل العادل هم الذين أشاروا عليه بعزل شاور "وخوفوه منه
إن أقروه على عمله" .الكامل ,ج ,7ص.511
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الفصل الرابع
الصراع الزنكي الصليبي على مصر وأثره في سقوط الدولة الفاطمية
المبحث األول :حمالت شيركوه على مصر وأثرها على الصراع اإلسالمي الصليبي
المبحث الثاني :وزارة صالح الدين على مصر وانهاء الخالفة الفاطمية
المبحث الثالث :التآمر الفاطمي الصليبي ضد صالح الدين األيوبي
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المبحث األول
حمالت شيركوه على مصر وأثرها على الصراع اإلسالمي الصليبي
أوالً :حملة شيركوه األولى سنة 554هـ1159/م:
لم تدم و ازرة العادل رزيك طويالً إذ في شهر محرم 661هد /ديسمبر 3352م ثار شاور بن

مجير السعدي على رزيك  -بعد أن أمر األخير بعزله ,-وسار من الصعيد بجموع كثيرة ,فعبر

واحات( ,)1واخترق من تلك البراري إلى أن وصل تروجة( ,)2وتوجه منها إلى القاهرة()3؛ فاضطر

عندئذ العادل رزيك إلى الفرار من القاهرة ,ومعه جماعة من غلمانه ,وعدة بغال موقرة من المال
()4

والجواهر والثياب الخاص ,ونزل بظاهر إطفيح

عند مقدم العرب سليمان بن الفيض ,فأخذه

وصادر كل ما معه ,ثم سلمه إلى شاور فقتله()5؛ لتدخل مصر حلقة جديدة من حلقات الصراع

الدموي العنيف بين الوزراء وقادة األقاليم بمصر على منصب الوزير ,الذي كانت بيده السلطات

الحقيقية ,وقد علق عمارة اليمني والمقريزي على مقتل رزيك بن طالئع بالقول" :وانما زالت دولة

مصر بزوالهم"(.)6

أصبح شاور وزي اًر للخليفة الفاطمي العاضد في  22محرم 661هد 13/ديسمبر 3352م(,)7

ولقب نفسه بأمير الجيوش ,واستصفى أموال بني رزيك( ,)8وقتل كل من يشك في والئه له(,)9
وأساء شاور وأبناؤه السيرة( ,)10إال أنه لم يكد يمضي على توليه الو ازرة تسعة شهور حتى نافسه

) )1واحات :هي ثالث كور غربي مصر تمتد جنوباً من غرب الصعيد إلى غرب القاهرة شماالً .الحموي :معجم
البلدان ,ج ,6ص.123

) )2تروجة :قرية بمصر من كورة البحيرة من أعمال اإلسكندرية .الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.27
) )3ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص333؛ ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص26؛ الصفدي :الوافي بالوفيات,

ج ,35ص66؛ مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص31؛ الزيبق ,إبراهيم :شاور بن مجير السعدي ,ص.332

) )4إطفيح :مدينة تقع على شاطئ النيل الشرقي بصعيد مصر األدنى .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.231
) )5المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص .261ذكر األصفهاني أن رزيك قد فر من القاهرة مع عمه فارس المسلمين
وسيف الدين حسين فردهما ,واستجار برجل من العرب يعرف بابن البيض .البستان الجامع ,ص.152

) )6النكت العصرية ,ص51؛ اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.263
) )7المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.263

) )8عمارة اليمني :النكت العصرية ,ص51؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص511؛ الروحي :بلغة الظرفاء,
ص355؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص263؛ مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص.31

) )9ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص.26
) )10العيني :عقد الجمان ,ص.36
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عليها القائد أبو األشبال ضرغام بن عامر بن سوار المنذري مقدم األمراء البرقية( ,)1وصاحب

(نائب) الباب( , )2الذي تمكن من تحقيق النصر على شاور بعد قتال بين الطرفين انتهى بمقتل
األمير طي بن شاور يوم الجمعة  21رمضان 661هد 11 /أغسطس 3351م وأخيه سليمان,
وأُسر أخيه الثالث علي الملقب بالكامل( ,)3وخلع الخليفة الفاطمي العاضد ِخلَ َع الو ازرة على ضرغام,
ولقبه بد "الملك المنصور"(.)4
لما تمكن ضرغام من الو ازرة قتل عدداً من األمراء الفاطميين لتخلو له البالد من منازع؛

"فاختلت الدولة بقتل رجالها ,وذهاب فرسانها"( ,)5وكانت تلك الصراعات بمثابة فرصة سانحة لكي

يتدخل الملك الصليبي عموري األول – الذي تولى عرش مملكة بيت المقدس الصليبية عقب وفاة

أخيه بلدوين الثالث سنة 667ه3352/م -في شئون مصر بحجة عدم دفع الضريبة فتوجه بجيشه

جنوباً إلى مصر ,ووصلوا إلى السدير( ,)6ثم نزلوا فاقوس()7؛ فأرسل إليهم ضرغام أخاه ناصر

المسلمين هماماً ,فالتقى معهم وحاربهم ,إال أنه ُهزم منهم ,وأصبح الطريق مفتوحاً أمام الصليبيين
فساروا إلى بلبيس ,وسيطروا على جزء من حصنها ,وتمكنوا من هزيمة الجيش الفاطمي ,ثم عاد
الصليبيون إلى ساحل الشام بعد أن أسروا عدداً كبي ًار من األمراء الفاطميين( ,)8حيث وجدوا صعوبة

في مواصلة زحفهم في األراضي المصرية بحيث شكلت مياه الفيضان وأوحال الدلتا عائقاً رهيباً
) )1البرقية :هي فرقة من أمراء الجيش ,أنشاها الصالح بن ُرزيك ,وجعل ضرغام بن عامر بن سوار الملقب بأبي
األشبال فارس المسلمين مقدمهم ,ثم صار صاحب الباب .المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.251

) )2صاحب (نائب) الباب :هي وظيفة تلي رتبة الو ازرة ,وكان يقال لها الو ازرة الصغرى ,وصاحبها ينظر في
المظالم إذا لم يكن وزير صاحب سيف ,وان كان الوزير صاحب سيف كان هو الذي يجلس للمظالم بنفسه,
وصاحب الباب من جملة من يقف في خدمته .القلقشندي :صبح األعشى ,ج ,1ص.311
) )3المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص253_263؛ الخطط المقريزية ,ج ,2ص133؛ للمزيد ,ينظر :عمارة
اليمني :النكت العصرية ,ص53_51؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص511؛ ابن خلكان :وفيات األعيان  ,ج,2

ص .333ذكر ابن خلدون أن ثورة ضرغام كانت بعد سبعة شهور من و ازرة شاور .تاريخ ,ج ,6ص.213

) )4ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص317؛ ابن أيبك :كنز الدرر ,ص26؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج,7
ص253؛ الخطط المقريزية ,ج ,2ص132؛ الزيبق ,إبراهيم :شاور بن مجير السعدي ,ص.332
) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص511؛ ابن خلكان :وفيات ,ج ,2ص333؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج,1
ص253؛ الخطط المقريزية ,ج,2ص.132

) )6السدير :تقع شرق مصر ,وهي أول مدينة يلقاها القاصد من الشام إلى مصر .الحموي :معجم البلدان ,ج,1
ص.212
) ) 7فاقوس :مدينة في حوف مصر الشرقي ,وهي آخر ديار مصر من جهة الشام في الحوف األقصى .الحموي:
معجم البلدان ,ج ,3ص.212

) )8المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص252؛ مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص.31
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جعل الصليبيين يتقهقرون إلى الساحل الشامي( ,)1وكانت تلك الحملة فرصة للصليبين في االطالع
على أحوال مصر الداخلية.

في ظل استيالء ضرغام على الو ازرة بمصر اضطر شاور إلى الفرار منها قاصداً بالد

الشام في رمضان 661هد/أغسطس _ سبتمبر 3351م مستنجداً بالسلطان نور الدين محمود -
حاكم دمشق -حيث وصل إلى دمشق في  5ربيع أول 663هد 2/فبراير 3353م( ,)2وتعهد شاور
لنور الدين إن ساعده في إعادته إلى منصبه والقضاء على منافسه ضرغام أن يدفع له ثلث خراج

مصر بعد إقطاعات العساكر ,ويكون نائبه مقيماً بعساكره في مصر ,وأن يتصرف شاور بأوامر
نور الدين في مصر( ,)3إال أن نور الدين كان " ُيقَدم في ذلك ِرجالً ,ويؤخر أخرى ,تارة تحمله
رعاية قصد شاور ,وطلب الزيادة في الملك والتقوي على الفرنج ,وتارة يمنعه خطر الطريق و َكون

()4
الفرنج فيه ,إال أن يوغلوا في البر فيتعرضوا لخطر آخر مع الخوف من الفرنج أيضاً"  ,فضالً

عن أن نور الدين لم يكن يثق كثي اًر في شاور أو يطمئن إلى أنه سيفي بوعده حين يستقر له األمر
في مصر ,في ظل مسئوليته هو وغيره من وزراء مصر عن سوء أوضاعها( ,)5وفي الوقت الذي

استقبل فيه نور الدين محمود شاور ,أرسل منافسه ضرغام إلى نور الدين يطلب منه تأييده على
منصبه الجديد ,وبأن يقبض على شاور ,إال أن ذلك الطلب لم يلق اهتماماً من قبل نور الدين(.)6

استجاب نور الدين إلى مطلب شاور بعد ُّ
تردد حيث "قَوى عزمه على إرسال الجيوش,

فتقدم بتجهيزها ,وازاحة عللها ,وكان هوى أسد الدين (شيركوه) في ذلك ,وعنده من الشجاعة وقوة
()8

النفس ماال ُيبالى بمخافة"( ,)7فاستدعاه نور الدين من حلب
دمشق ,وأمره بالمسير إلى مصر مع العساكر بصحبة شاور( ,)9والعمل على إعادته إلى منصب
 -حيث كان ينوب بها عنه -إلى

) )1قاسم ,عبده قاسم :ماهية الحروب الصليبية ,ص.331
) )2أبو شامة :الروضتين ,ج ,3ص.165

) )3ابن األثير :الباهر ,ص333؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص133؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج,2
ص333؛ العمري :مسالك األبصار ,ص11؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص127؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج,1
ص253؛ الخطط المقريزية ,ج ,3ص312؛ ابن تغري بردي ,النجوم الزاهرة ,ج ,6ص111؛ السيد عبد العزيز
سالم ,سحر :تاريخ مصر في العصرين األيوبي والمملوكي ,ص.62

) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص533؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,3ص.165
) )5ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص333؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.256
) )6المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص251_252؛ الزيبق ,إبراهيم :شاور بن مجير السعدي ,ص.331
) )7ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص533؛ الباهر ,ص323؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,3ص.165

) )8ذكر ابن خلدون أن أسد الدين شيركوه كان بحمص عندما استدعاه نور الدين محمود .تاريخ ,ج ,6ص.231
) )9المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.256
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الو ازرة بمصر",واالنتقام ممن نازعه في الو ازرة"( ,)1إال أن الهدف الحقيقي لنور الدين محمود

هو"مراقبة بالد مصر والتطلع على أحوالها"( ,)2و"ملك الديار المصرية واستضافتها إلى المملكة

النورية"( ,)3وبالتالي يتم إعادة مصر إلى المذهب السني ,واتمام تطويق مملكة بيت المقدس(.)4

يبدو أن نور الدين قد أدرك أهمية استغاثة شاور به ,إذ أن ذلك يفتح المجال له لالطالع
على مصر أكثر من ذي قبل ,بل وتسهيل الدخول إليها وتوحيدها مع بالد الشام للوقوف في وجه

الصليبيين ومحاصرة مملكتهم ,عوضاً عن أن مصر مشهورة بخيراتها الوفيرة التي ال تنضب ,والتي
ال غنى عنها لمواصلة الجهاد ضد العدوان الصليبي في بالد الشام( ,)5كما أن نور الدين ربما كان
يخشى من استيالء الصليبيين على مصر في ظل سوء أوضاعها الداخلية.

خرج شيركوه من دمشق وبصحبته شاور يوم االثنين  36جمادى األولى 663هد 31/ابريل

3353م ,وفي الوقت ذاته خرج نور الدين إلى أراضي الصليبيين القريبة من دمشق ليمنعهم من
التعرض ألسد الدين" ,فكان قصارى أمر الفرنج أن يمتنعوا من نور الدين ويحفظوا بالدهم"( ,)6وقد

اصطحب أسد الدين شيركوه معه في مسيره ابن أخيه صالح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب على

كراهية منه" ,وجعله مقدم عسكره وصاحب رأيه"(.)7

توجه شيركوه في سيره إلى مصر من المناطق الواقعة شرقي الشوبك حتى نزل أيلة ,وسار

منها إلى السويس ,ولم يكن الوزير الفاطمي ضرغام على علم بذلك ,إذ في الوقت نفسه وصل رسل
الصليبيين إلى القاهرة لطلب مال الهدنة المقرر لهم في كل سنة على أهل مصر ,وهو ثالثة
وثالثون ألف دينار ,فماطلهم ضرغام وعادوا(.)8

) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص533؛ الباهر ,ص323؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص136؛ ابن خلكان:
وفيات ,ج ,2ص333؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص311؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص255؛

مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص.31

) )2ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,7ص336؛ ابن شداد :النوادر السلطانية ,ص76؛ أبو شامة :الروضتين,
ج ,3ص165؛ حسن ,إبراهيم حسن :تاريخ اإلسالم ,ج ,3ص.373
) )3أبو شامة :الروضتين ,ج ,3ص.163

) )4باركر ,آرنست :الحروب الصليبية ,ص.73
) )5الغامدي ,عبد اهلل :استرداد بيت المقدس ,ص.11
) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص533؛ الباهر ,ص323؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص136؛ أبو شامة:
الروضتين ,ج ,3ص167؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.255

) )7ابن شداد :النوادر السلطانية ,ص75؛ اليافعي :مرآة الجنان ,ج ,1ص.113
) )8ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.311
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لما علم ضرغام بقدوم أسد الدين وبصحبته شاور ,أدرك أنه ضائع ال محالة ,إذ لم تكن

نداء جديداً إلى الصليبيين ,وعرض على عموري  -إذا استطاع أن
عنده ثقة بقواته ,وعندئذ وجه ً
يقطع الطريق على شيركوه -عقد تحالف معه يجعل مصر في حالة انتصار الصليبيين مقطعة

لمملكة بيت المقدس بدالً من أن تكون تابعة لنور الدين ,وقد قبل عموري ذلك العرض واستعد
للتدخل ,ولكنه لم يكن يمتلك قواتاً كافية ,فقد نجح نور الدين في تحويل أنظار الصليبيين إلى ناحية
بانياس ليحمي تقدم قوات شيركوه ,وجعلهم مضطرين إلى استبقاء بعض القوات هناك(.)1

وصلت قوات نور الدين بقيادة أسد الدين إلى بلبيس ,فخرج إليهم أخو ضرغام األمير

ناصر المسلمين ُهمام في  3جمادى اآلخرة 663هد 25/ابريل 3353م بستة آالف فارس من
الفاطميين "وانهزموا بأجمعهم ,وغنم العسكر الشامي جميع ما كان معهم ,فقووا به ,وتبعوهم وأسروا
منهم جماعة األمراء"( ,)2وعاد األمير ناصر الدين إلى القاهرة مهزوماً(.)3

اضطر ضرغام إلى مكاتبة أمراء األقاليم واألعمال المصرية ,فوصلوا إليه لخوفهم من أسد
الدين ومن معه ,فضمهم ضرغام إلى جيشه ,وتمركزوا معاً داخل القاهرة ,ووقعت عدة معارك بين
ضرغام ومن معه من األمراء الفاطميين ,وبين شاور وقوات نور الدين بزعامة أسد الدين شيركوه,
وبعد قتال مرير بين الطرفين تخلى الخليفة الفاطمي العاضد عن نصرة ضرغام بعد أن رأى ضعفه,

وقلة حيلته في مواجهة شاور وشيركوه ,فأمر المقاتلين بالكف عن القتال ,وانضم رجال ضرغام إلى

شاور ,ففترت همة أهل القاهرة ,وحاولوا الخروج منها آمنين(.)4

يتبين مما سبق أن الخليفة الفاطمي العاضد ووزيره ضرغام قد خشيا على مكانتيهما في
مصر؛ فاستعانا بالصليبيين ضد شاور وقوات نور الدين محمود ,ويوضح ذلك مدى ميل قادة

مصر – خلفاء وأمراء -إلى الزعامة والرئاسة بغض النظر عن مصلحة المسلمين العامة ,كما يمثل
تخلي العاضد وغيره من قادة األعمال عن ضرغام عند ضعفه على خشيتهم ,وحرصهم الشديد على

مكانتهم ومناصبهم في حال زوال الوزير ضرغام ,لذلك فضلوا الوقوف إلى جانب شاور وأسد الدين

شيركوه.

) )1المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص275؛ سيد ,أيمن :الدولة الفاطمية ,ص231؛ الشيخ عيد ,يوسف :أثر
الحركات الباطنية ,ص.367

) )2المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص37؛ للمزيد ,ينظر :ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص333؛ ابن
واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.313
) )3ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص533؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص136؛ الروحي :بلغة الظرفاء ,ص355؛ ابن
خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص333؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.313

) )4المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص253_251؛ الخطط المقريزية ,ج ,2ص.131_132
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وصل أسد الدين وبصحبته شاور القاهرة في أواخر جمادى اآلخرة 663هد /مايو3353م,

وقتلوا ضرغام وأخاه ناصر الدين( ,)1وفور القضاء على ضرغام أصدر الخليفة الفاطمي العاضد

سجالً بتولية شاور الو ازرة للمرة الثانية( ,)2وكان ذلك في  3رجب 663هد 21/مايو 3353م(,)3
ويعلق على ذلك المؤرخ أبو شامة بالقول" :ولم ُيغلب وزير لهم وعاد غير شاور"(.)4

ما أن عاد شاور إلى الو ازرة وأحكم قبضته عليها حتى تناسى وعوده لنور الدين محمود

"وعاد عما كان قرره لنور الدين من البالد المصرية" ,وأرسل إلى أسد الدين شيركوه  -الذي كان

مقيماً آنذاك بظاهر القاهرة" -يأمره بالعود إلى الشام"( ,)5بعد أن دفع له شاور ثالثين ألف دينار

نظير الخدمات التي قدمها له في مساندته في القضاء على ضرغام ,واعادته إلى منصب الو ازرة

مرة أخرى( ,)6إال أن أسد الدين رفض العودة إلى الشام ,وأرسل إلى شاور قائالً" :أن نور الدين

أوصاني عند انفصالي عنه ,إذا ملك شاور تكون مقيماً عنده؛ ويكون لك ثلث ُم َغل البالد؛ والثلث
اآلخر لشاور ,والثلث األخير لصاحب القصر يصرفه في مصالحه؛ فأنكر شاور ذلك[ ,وأرسل إلى
أسد الدين رسالة يقول فيها] إنما طلبت نجدة ,واذا انقضى شغلي عادوا ,وقد سيرت إليكم نفقة

فخذوها وانصرفوا ,وأنا أُرضي نور الدين ,فقال شيركوه :ال يمكنني مخالفة نور الدين ,وال أنصرف
إال بإمضاء أمره ...فأخذ شاور عند ذلك لمحاربة شيركوه ,واستعد أيضاً شيركوه"(.)7

أمر شاور بإغالق القاهرة ,وأخذ في االستعداد للحرب ,وعندئذ أشار صالح الدين يوسف
) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص536_533؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص136؛ ابن خلكان :وفيات األعيان,

ج ,2ص333؛ ابن العبري :تاريخ مختصر الدول ,ص151؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص313؛ اليافعي:
مرآة الجنان ,ج ,1ص113؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص231؛ المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص131؛ ابن
تغري بردي ,النجوم الزاهرة ,ج ,6ص .111ذكر أبو شامة أن مقتل ضرغام كان يوم الجمعة  21جمادى اآلخرة
663هد 21/مايو 3353م .الروضتين ,ج ,3ص.161
) )2عن تولية شاور الو ازرة للمرة الثانية ,والسجل الذي أصدره العاضد ,ينظر :صبح األعشى ,ج,31
ص.131_131

) )3المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص271؛ للمزيد ,ينظر :ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص536؛ ابن خلكان :وفيات
األعيان ,ج ,2ص336؛ ج ,7ص336؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص313؛ اليافعي :مرآة الجنان ,ج,1
ص113؛ الشيال ,جمال الدين :مجموعة الوثائق الفاطمية ,ص373؛ عن تولية شاور الو ازرة للمرة الثانية ,والسجل
الذي أصدره العاضد ,ينظر :صبح األعشى ,ج ,31ص.131_131

) )4الروضتين ,ج ,3ص.161
) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص536؛ الباهر ,ص323؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص136؛ أبو شامة:
الروضتين ,ج ,3ص163_161؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.313

) )6المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.271

) )7أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص53؛ العيني :عقد الجمان ,ص.31_37
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بن أيوب على عمه أسد الدين بالتأخر إلى بلبيس ,وكان أسد الدين ال يقطع أم اًر دون صالح

الدين( ,)1ويبدو أن شيركوه قد اقتنع بفكرة ابن أخيه ,فسير جزءاً من جيشه بقيادة صالح الدين إلى
بلبيس لجمع الغالل واألتبان

()2

واألحطاب "ويكون جميع ذلك في بلبيس ذخيرة"( ,)3وتمكن صالح

الدين من تسلم المدينة "وحكم على البالد الشرقية"( ,)4فرحب أهالي تلك المناطق بصالح الدين

وجيشه ,والدليل على ذلك عدم إشارة المصادر التاريخية إلى قيامهم بثورة أو انتفاضة على صالح
الدين عندما دخل تلك المناطق.
وفي الوقت ذاته أخذ شيركوه في قتال شاور ,والتقوا في  21شعبان 663هد 35/يوليو

()5
ونهبت خيمه ,وأُسر عدد من قادة جيشه ,وكاد شيركوه أن
3353م في كوم الريش  ,فهُزم شاورُ ,
يدخل القاهرة بعد أن انضم إليه عدد كبير من عسكر المصريين ,إال أن العاضد أمر بالتصدي له,

فأسرع الجيش الفاطمي بسد الثغرة التي أحدثها شيركوه وجنده في سور القاهرة(.)6

لما تحقق شاور أنه ال قبل له بشيركوه كتب إلى الملك الصليبي عموري األول "يستنجده,
ويخوفه من تمكن عسكر نور الدين من مصر ,ويقول له متى استقروا في البالد قلعوك كما يريدون
()8

أن يفعلوا"( ,)7كما تعهد شاور بإعطاء عموري ألف دينار عن كل مرحلة

يرحلها إلى مصر(.)9

بذلك يتبين أنه إذا كان لجوء شاور لطلب نجدة نور الدين يعد خيانة ,ألنه قصد أمي اًر سنياً

موالياً لبغداد ,ومخالفاً لعقيدة الدولة التي يمثلها ,فإن لجوءه في هذه المرة إلى ملك مملكة بيت

المقدس الصليبية يعد خيانة كاملة األركان ,إذ أنه لم يطلب في هذه المرة مساعدة حاكم مسلم ,بل
) )1ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج111 ,6؛ مصطفى ,شاكر :صالح الدين ,ص.55

) )2األتبان :جمع تبن ,وهو عصيفة (ما تهشم) من سيقان الُبر (القمح) ونحوه .ابن منظور :لسان العرب,
ص.333
) )3أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص53؛ العيني :عقد الجمان ,ص.31

) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص536؛ الباهر ,ص323؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص136؛ أبو شامة:
الروضتين ,ج ,3ص136؛ العمري :مسالك األبصار ,ص.13
) )5كوم الريش :هي بلدة يمر النيل بغربيها ,وكانت من أجمل متنزهات القاهرة ,يرغب أعيان الناس في سكناها
للتنزه بها ,وفي سنة 115هد3313/م ,زاد النيل ,وخرب جزءاً منها ,وتوالت المحن وخربتها .المقريزي :اتعاظ الحنفا,

ج ,1ص ,273هامش.3

) )6المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.275_273
) )7المصدر نفسه ,ج ,1ص.275
( )8المرحلة :هي المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم بالسير المعتاد على الدابة وتقدر بد  23ميالً .نحو.
محمد ,علي جمعة :المكاييل والموازين الشرعية ,ص.65

) )9العيني :عقد الجمان ,ص31؛ شاندور :صالح الدين األيوبي ,ص.75
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لجأ إلى أعداء المسلمين يطلعهم على نقاط ضعف بالده ويطمعهم فيها(.)1
رحب الصليبيون باستغاثة شاور بهم أمالً في االستيالء على مصر" ,و أروا أنه فرج لم

يحتسبوه؛ فسارعوا إلى تلبية دعوته ونصرته ,وطمعوا في ملك الديار المصرية"( ,)2حيث أن

الصليبيين كانوا يعتقدون أن استيالء نور الدين على مصر ,سيكون بمثابة تقليص مملكتهم ,وهالك
دولتهم في بالد الشام.
أعد عموري جيشه وخرج من عسقالن( )3مستعيناً بجمع كبير من الحجاج الصليبيين الذين

جاءوا من الغرب األوروبي بقصد زيارة بيت المقدس ,وسار إلى مصر ,ولما علم نور الدين بتوجه
عموري إلى مصر "سار بعساكره إلى أطراف بالدهم ليمتنعوا عن المسير ,فلم يمنعهم ذلك لعلمهم

أن الخطر في مقامهم ,إذ ملك أسد الدين مصر أشد ,فتركوا في بالدهم من يحفظها ,وسار ملك

القدس (عموري) في الباقين إلى مصر"( ,)4ألنه أدرك أهمية مصر في مستقبل الصراع الصليبي

اإلسالمي ,إذ تعد البوابة الحقيقية لبالد الشام من ناحية الجنوب ,وتوفر األمان بها يعني استقرار
مملكة بيت المقدس الصليبية.

لما وصل عموري إلى فاقوس قبض من شاور سبعة وعشرون ألف دينار مقابل سبع

وعشرين مرحلة سار بها من عسقالن إلى فاقوس( ,)5ولما بلغ أسد الدين شيركوه ذلك ارتحل عن
القاهرة مع من انضم إليه من أهل مصر ومقاتليها ,وتوجه إلى بلبيس ,حيث سبقه إليها ابن أخيه

صالح الدين ,وأعد بها الغالل وغيرها من أسباب الصمود في مواجهة الفاطميين والصليبيين,
وخرج شاور في عساكر مصر ,واجتمع بجيش الصليبيين بقيادة عموري ,وحاصروا أسد الدين
()6

شيركوه بمدينة بلبيس مدة ثالثة شهور

عمل خاللها الصليبيون برجاً عظيماً إلطباق الحصار

) )1سيد ,أيمن :الدولة الفاطمية ,ص.233
) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص536؛ الباهر ,ص323؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,3ص163؛ ابن واصل:

مفرج الكروب ,ج ,3ص313؛ العيني :عقد الجمان ,ص.31
) )3المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.277

) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص536؛ الباهر ,ص323؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص136؛ أبو شامة:
الروضتين ,ج ,3ص163؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص231؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص.261

) )5أبو شامة :الروضتين ,ج ,3ص53؛ العيني :عقد الجمان ,ص.31

) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص536؛ الباهر ,ص322_323؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص136؛ أبو شامة:
الروضتين ,ج ,3ص151_163؛ ج ,2ص52_53؛ ابن العبري :تاريخ مختصر الدول ,ص153_151؛ ابن
واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص331_313؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,11ص31؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا,

ج ,3ص277؛ الخطط المقريزية ,ج ,2ص37؛ ابن قاضي شهبة ,ص .261العمري :مسالك األبصار ,ص13؛
مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص .31كان الحصار قد بدأ في مستهل رمضان/آخر يوليو واستمر حتى شهر=
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على المدينة(.)1
وعندما بلغ ذلك الخبر إلى نور الدين محمود ,لجأ إلى تشديد هجماته على أمالك

الصليبيين في بالد الشام ,فقام في رمضان 663هد/أغسطس 3353م بمهاجمة قلعة حارم ,وتمكن

من استردادها من الصليبيين بعد مقتل أكثر من عشرة آالف منهم ,وأسر عدد آخر من بينهم عدد

من قادتهم( ,)2ثم توجه إلى بانياس ,وفرض عليها حصا اًر بعد أن "أظهر أنه يريد طبرية"(.)3

ويبدو أن نور الدين كان يهدف من وراء ذلك إلى تفريق وتشتيت قوى الصليبيين والضغط
عليهم بغية تخفيف وطأتهم ومساندتهم لشاور ضد قائده أسد الدين شيركوه.
بعد أن حقق نور الدين انتصارات على الصليبيين في بالد الشام قام بإرسال ما استولى

عليه من أعالم الصليبيين إلى شيركوه في بلبيس ,فوضعها شيركوه على أسوار المدينة ,فعرف

الصليبيون ما حل بممتلكاتهم ببالد الشام ,األمر الذي أقلق عموري ومن معه من الصليبيين وهم

على حصار بلبيس( ,)4كما أن أسد الدين أرسل رسالة إلى عموري أثناء حصار األخير لبلبيس فيها

من الترغيب والتهديد له(.)5

في النهاية اضطر عموري إلى طلب الصلح من شيركوه ,على أن يعود شيركوه إلى الشام,

وأن ُيسلم شيركوه ما بيده إلى الفاطميين ,فاستجاب أسد الدين لذلك نظ اًر لقلة األقوات عنده ,ومقتل
عدد من أصحابه أثناء دفاعهم عن بلبيس ,عوضاً عن عدم مجيء نجدة من نور الدين محمود
=ذي الحجة سنة 663ه/أكتوبر 3353م .أبو شامة :الروضتين ,ج ,3ص .151بينما ذكر ابن تغري بردي أنه
استمر مدة شهرين .النجوم الزاهرة ,ج ,6ص .113أما األصفهاني فقد انفرد بالقول بأن مدة الحاصر كانت 5
شهور .البستان الجامع ,ص .151وقد أبدى المؤرخون المسلمون إعجابهم بصمود أسد الدين شيركوه وجنده في
مدينة بلبيس بالرغم من قصر سورها ,وعدم وجود خندق لها ,وقلة جندها .ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص536؛
الباهر ,ص322؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص313؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,11ص31؛ ابن قاضي

شهبة :الكواكب الدرية ,ص .161ذكر ابن العديم أن سور بلبيس كان مبنياً من طين .زبدة الحلب ,ص.136

ويعتقد أن سبب صمود شيركوه وصالح الدين مع جندهما لفترة طويلة ,وقوف أهالي مصر إلى جانبهم؛ بسبب
ُ
سياسة شاور ,وبطشه بهم ,إلى جانب رفضهم لسياسة كل من يتعاون مع الصليبيين أو يسالمهم ,عوضاً عن بسالة
المقاتلين الشاميين وتفانيهم في قتال الفاطميين والصليبيين.

) )1الروحي :بلغة الظرفاء ص357؛ ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص.27
) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص531_535؛ الزيبق ,إبراهيم :شاور بن مجير السعدي ,ص336؛ للمزيد ,ينظر:
الحريري :اإلعالم والتبيين ,ص.71
) )3ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص.531

) )4العيني :عقد الجمان ,ص31؛ الشيخ ,محمد :عصر الحروب الصليبية ,ص.115
) )5ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص.27
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النشغاله بمحاربة الصليبيين في بالد الشام ,وخرج شيركوه من بلبيس في ذي الحجة 663هد/

أكتوبر3353م بعد أن تسلم من شاور ثالثين ألف دينار(.)1

والحقيقة أن كل أطراف النزاع كانت راغبة في الصلح؛ فإن أسد الدين لم يكن قاد اًر على

الصمود إلى ماال نهاية ,وكان على الصليبيين أن يسارعوا إلى حماية جبهاتهم الضعيفة أمام

هجمات نور الدين ,وكان شاور يأمل في التخلص من شيركوه وعموري جميعاً لينعم بحكم مصر

وحده ,وحقاً كان هو المستفيد األوحد من تلك الحملة ,إذ عاد إلى السلطة ,ولكن ثمن تلك العودة

هو ظهور مصر بغاية الضعف ,وأنها غنيمة سهلة البد وأن تقع بيد نور الدين أو الصليبيين,

وهكذا تحدد مسار الصراع بين القوتين(.)2

حاول الصليبيون اإليقاع بشيركوه أثناء عودته من مصر إلى دمشق ,إال أنه أحس بذلك

وسلك طريقاً آخر( ,)3وتمكن من الوصول إلى دمشق يوم األربعاء  21ذي الحجة 663هد33/
نوفمبر 3353م(" ,)4واجتمع بنور الدين وأخبره باألحوال ,وأعلمه بضعف ديار مصر ,ورغبه فيها,

وشوقه إلى ملكها"(.)5

وقد وصف ابن شداد انطباع شيركوه عن مصر بالقول" :وعرف أحوالها ,وعاد منها وقد

ُغرس في قلبه الطمع في البالد ,وعلم أنها بالد بغير رجال ,تمشي األمور فيها بمجرد اإليهام
) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص536؛ الباهر ,ص322؛ ابن شداد :النوادر السلطانية ,ص75؛ أبو شامة:
الروضتين ,ج ,3ص .153فسر ابن األثير أن سبب خروج شيركوه من بلبيس ,وتسليمها للفاطميين ,وعودته إلى
دمشق يرجع إلى عدم علمه بما حصل بالصليبيين في بالد الشام من هزائم على يد نور الدين محمود .الكامل,
ج ,7ص .536نقل المؤرخ نفسه خروج شيركوه من مصر عن شاهد عيان قوله" :أخرج أصحابه بين يديه ,وبقي
في آخرهم ,وبيده لِت من حديد يحمي ساقتهم ,والمسلمون والفرنج ينظرون إليه ,قال :فأتاه فرنجي من الغرباء الذين
خرجوا من البحر ,فقال له :أما تخاف أن يغدر بك هؤالء المصريين والفرنج ,وقد أحاطوا بك وبأصحابك ,وال يبقي

لكم بقية؟ فقال شيركوه :يا ليتهم فعلوه حتى كنت ما ترى ما أفعله؛ كنت واهلل أضع السيف ,فال يقتل منا رجل حتى
يقتل منهم رجاالً ,وحينئذ يقصدهم الملك العادل نور الدين ,وقد ضعفوا وفني شجعانهم ,فنملك بالدهم ,ويهلك من

بقي منهم ,واهلل لو أطاعني هؤالء لخرجت إليكم من أول يوم ,ولكنهم امتنعوا ,فصلب على وجهه ,وقال :كنا نعجب

من فرنج هذه البالد ومبالغتهم في صفتك وخوفهم منك ,واآلن فقد عذرناهم ,ثم رجع عنه" .الكامل ,ج,7
ص535_536؛ الباهر ,ص .322اللُّت :لفظ فارسي األصل ,معناه :الفأس الكبيرة أو القدوم ,وكانت من آالت
الحرب في تلك الفترة .المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص ,277هامش.1
( )2الزيبق ,إبراهيم :شاور بن مجير السعدي ,ص.336
) )3أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص51؛ العيني :عقد الجمان ,ص.33
) )4المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.271
) )5أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.51
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والمحال"(.)1
أما عن الصليبيين فقد تركوا بلبيس"ولم ينالوا منها غرضاً"( ,)2وعادوا إلى بالد الشام بعد أن

حصلوا على أموال كثيرة من شاور ,حيث كانوا يأخذون ألف دينار عن كل يوم نظير الوقوف إلى

جانب شاور ضد شيركوه(.)3

أما شاور فبعد رحيل أسد الدين والصليبيين إلى بالدهم عاد إلى القاهرة ,وتتبع من كان

يكاتب شيركوه أو يواده ,كما تشدد في طلب أصحاب ضرغام( ,)4وبذلك كان شاور هو الفائز
الحقيقي في ذلك الصراع ,فبعد أن أعادته جيوش شيركوه إلى منصب الو ازرة نجح  -بفضل تدخل

نور الدين ضد جيوش عموري في فلسطين -في التخلص من الطرفين على السواء ,وأصبح طوال
السنتين التاليتين ابتداء من المحرم سنة 651هد /نوفمبر3353م هو صاحب األمر والنهي,
والمتحكم في مقادير مصر ,وتخلص من أنصار ضرغام ,وفرض على الخليفة وصايته الكاملة(.)5

ثانياً :حملة شيركوه الثانية سنة 552هـ1150/م:
بعد أن عاد أسد الدين شيركوه بقواته من مصر إلى دمشق ظل "بعد َع ْوِده منها ال يزال
يتحدث بها وبقصدها ,وكان عنده من الحرص على ذلك كثير"( ,)6وكان أسد الدين قد غادر مصر
"وهو في غاية القهر" على حد قول ابن تغري بردي( ,)7فضالً عن أنه لم ينس غدر شاور به,
وعدم وفائه بما وعد به نور الدين محمود( ,)8وسماحه بوجود جماعة كبيرة من الصليبيين تمكنوا من

التصرف في بعض مناطق مصر ,بمساعدة الفاطميين أنفسهم( ,)9عوضاً عن ان أسد الدين قد

اطلع على خيرات مصر ,وعلى ضعف من بها من حكام بسبب كثرة الصراعات التي تنشب بين

قادة مصر وزعمائها العسكريين ,وفي الوقت ذاته ازداد تعسف شاور وظلمه واستبداده بعد مغادرة
كل من أسد الدين شيركوه وعموري مصر سنة 663ه3353 /م ,حيث "لم يبق للعاضد معه أمر
) )1ابن شداد :النوادر السلطانية ,ص.75
) )2ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.331
) )3المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.271
) )4أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص51؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص273؛ العيني :عقد الجمان ,ص.33
) )5سيد ,أيمن :الدولة الفاطمية ,ص.232_233

) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص32؛ للمزيد ,ينظر :أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.7
) )7النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.113
) )8أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص7؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص331؛ العيني :عقد الجمان,
ص.253

) )9ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص.323
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وال نهي"(.)1
إن نور الدين لم يكن يرغب في إرسال أسد الدين إلى مصر ,حيث كان يخشى على

قواته ,وال يريد تقسيمها في جبهتين  -مصر والشام ,-خصوصاً أن الوضع في بالد الشام يتطلب

مزيداً من الحذر واليقظة ,ولكنه في الوقت نفسه كان يتخوف من وقوع مصر في قبضة الصليبيين,
فتزيد قوتهم بها ,ويضعف المسلمين ,ومن األفضل أن تكون مصر في يد نور الدين ليقوى بها

على الصليبيين ,ويحصرهم بين مصر والشام(.)2

وقد واتته الفرصة عندما كاتب شاور الصليبيين "وقرر معهم أنهم يجيئون إلى البالد

ويمكنونه تمكيناً كلياً"( ,)3حيث أمر نور الدين قائده أسد الدين بالتوجه إلى مصر ,وأرسل معه

"جماعة من األمراء ,فبلغت عدتهم ألفي فارس ,وكان (نور الدين) كارهاً لذلك ,ولكن لما رأى جد

أسد الدين في المسير لم يمكنه إال أن ُي َسير معه جمعاً من حادث يتجدد عليهم فيضعف
اإلسالم"( ,)4وكان رحيل أسد الدين عن دمشق يوم الجمعة  21ربيع أول 652ه 33/يناير
3357م( ,)5واصطحب معه ابن أخيه صالح الدين يوسف على كراهة منه( ,)6وتوجه نور الدين
بجيشه إلى أطراف بالد الشام ,خشية تعرض الصليبيين ألسد الدين(.)7

ما أن وصلت أخبار تلك الحملة إلى عموري حتى بعث إلى شاور يخبره بمسير شيركوه

"فأجابه (شاور) يلتمس من نجدته" ,ووعده بإرسال المال الذي من المقرر أن يصل إلى عموري كل

سنة( , )8حيث أيقن شاور من استقراء األحداث أنه إذا قدم شيركوه إلى مصر في هذه المرة فسيكون
بنية البقاء فيها وعدم مغادرتها(.)9

رحب الصليبيون باستغاثة شاور ,و"أتوه على الصعب والذلول طمعاً في ملكها ,وخوفاً من

أن يملكها أسد الدين فال يبقى لهم في بالدهم مقام معه ومع نور الدين ,فالرجاء يقودهم والخوف
) )1ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.113
) )2عاشور ,فايد :جهاد المسلمين ,ص.216
) )3ابن شداد :النوادر السلطانية ,ص77؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,7ص.337
) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص.32

) )5المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.212
) )6أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص31؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص112_113؛ ابن كثير :البداية
والنهاية ,ج ,35ص.323
) )7ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص331؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.212

( )8أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص51؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص212؛ العيني :عقد الجمان ,ص.33
( )9سيد ,أيمن :الدولة الفاطمية ,ص.231
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يسومهم"( ,)1وتعهد شاور بدفع ألفي دينار عن كل مرحلة يسيرها الصليبيون إلى مصر(.)2
يتبين مما سبق أن الملك الصليبي عموري قد خشي من أن تصبح مملكته محاصرة بين

بالد الشام وبين مصر في حال تمكن نور الدين محمود من ضم مصر تحت ملكه ,ووصل
عموري إلى نتيجة حتمية بأنه إن حصل ذلك فإن الصليبيين "لم يبق لهم بالبيت المقدس والشام

مقام"(.)3

سار شيركوه إلى مصر عبر البر ,وترك أمالك الصليبيين على يمينه ,وتمكن من الوصول
()4

إلى إطفيح ,وتمكن من عبور النيل ,فوصل إلى جانبه الغربي ونزل بالجيزة
()5

"وتصرف في البالد الغربية وحكم عليها وأقام نيفاً وخمسين يوماً"

المقابلة للقاهرة,

انضم خاللها عدد من أشراف

مصر وأهلها إلى أسد الدين بعد أن أساء إليهم شاور( ,)6وعلى إثر ذلك حدثت بعض االشتباكات
بين جيش أسد الدين من جهة وجيش شاور من جهة أخرى(.)7

ومن أجل تحقيق الوحدة بين القوى اإلسالمية وعدم اندثارها في مواجهة أعدائها أرسل

شيركوه إلى شاور رسالة يدعوه فيها إلى الوحدة ضد الصليبيين ,ويحلف له بالقول ":أني ال أُقيم
ببالد مصر ,وال ُيؤذيك أحد من أصحابي ,وأكون أنا وأنت على الفرنج ,وننتهز فيهم فرصة قد
أمكنت ,وما أظن أن يتفق لإلسالم مثلها كثي اًر"( ,)8إال أن شاور رفض نداء شيركوه ,وأكد والئه
للصليبيين بقتل رسول شيركوه ,وقال ":ما هؤالء الفرنج ,هؤالء الفرج"(.)9

شاور القادة
لما وصل عموري بقواته إلى مصر قام شاور باستقباله والترحيب به ,ومنح
ُ
الصليبيين األموال وأقطعهم اإلقطاعات ,وأنزلهم دور ,القاهرة وبنى لهم أسواقاً تخصهم( ,)10وقام كل
من شاور وعموري بتوحيد جيشيهما في مواجهة أسد الدين ,وتمكنا بجيشيهما من العبور إلى

) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص.32

) )2األصفهاني :البستان الجامع ,ص.153
) )3ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.333
( )4الجيزة :بليدة تقع غرب مدينة الفسطاط ,ولها كورة كبيرة واسعة .الحموي :معجم البلدان ,ج ,2ص.211
) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص32؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص7؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج,3
ص333_331؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,2ص333؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.231

) )6أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص53؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.211
) )7األصفهاني :البستان الجامع ,ص.156
) )8المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص211؛ العيني :عقد الجمان ,ص.311_33
) )9أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.53

) )10ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.112
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الجانب الغربي للنيل( ,)1وشحنوا المراكب والرجال لتلتف على جيش أسد الدين شيركوه(.)2
خشي شيركوه من مواجهة القوات الفاطمية والصليبية كثيرة العدد ,فاضطر إلى مراسلة أهل

اإلسكندرية يستنجد بهم على شاور بسبب استعانته بالصليبيين ,ومساعدته لهم في دخولهم إلى

مصر ,وتضييعه أموال بيت مال المسلمين فيهم؛ فاستجابوا له ,وأمروا عليهم رجالً يعرف بنجم
الدين بن مصال( ,)3ووعدوا شيركوه بأن يمدوه باألسلحة والعتاد ,وجهزوا إليه خزانة من السالح على
عجل(.)4

وكان أسد الدين قد سار بجيشه إلى صعيد مصر ,فبلغوا مكاناً يعرف بالبابين ,وسارت

الجيوش الفاطمية والصليبية خلفه فأدركوه بها في  26جمادى اآلخرة سنة 652ه 31 /ابريل
3357م ,فعلم شيركوه بقربهم وكثرة عددهم وعزم على قتالهم "إال أنه خاف من أصحابه أن تضعف
نفوسهم عن الثبات في هذا المقام  ..لقلة عددهم وبعدهم عن أوطانهم وبالدهم ,وخطر الطريق",

فاستشار من معه من األمراء فأشاروا عليه بالرجوع إلى الشام إال أمي اًر واحداً يقال له شرف الدين

بزغش( ,)5وأيده على ذلك أسد الدين وابن أخيه صالح الدين ,واجتمعت كلمتهم على قتال
الفاطميين والصليبيين(.)6

وضع أسد الدين شيركوه خطة لمواجهة الجيشين الفاطمي والصليبي ,وتقضي تلك الخطة

بوضع صالح الدين في القلب لجعل الصليبيين يعتقدون أن أسد الدين هو من يتولى قيادة قلب
الجيش ,فال يقاتل صالح الدين في بداية المعركة الفاطميين والصليبيين بشراسة على أن يحافظوا
) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص32؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.333
) )2المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج,1ص211؛ العيني :عقد الجمان ,ص.33
()3نجم الدين بن مصال :هو ليس الوزير الفاطمي الذي كان وزي اًر للخليفة الفاطمي الظافر ,ورجحت المصادر أنه
أحد أبناء ذلك الوزير .الروضتين ,ج ,2ص56_53؛ اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص .211الوزير نجم الدين بن مصال
هو :سليم بن محمد بن مصال من أهل لُ َّ
ك ,وهي بليدة عند برقة بإفريقية ,تولى و ازرة الظافر الفاطمي نحو خمسين

يوماً ,ثم قُتل سنة 633ه3333/م بعد أن دخل ابن السالر القاهرة وتولى الو ازرة .الصفدي :الوافي بالوفيات,
ج ,36ص .233_231رجح الباحث إبراهيم شمس الدين أن ابن مصال المذكور في المتن هو الذي كان والياً
لإلسكندرية في ذلك الوقت .الروضتين ,ج ,2ص ,53هامش .2

) )4أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص56_53؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.211
) )5شرف الدين بزغش :هو شرف الدين بزغش النوري ,أحد قادة صالح الدين ,استشهد بتاريخ  21رجب سنة
673ه 35/نوفمبر3311م عندما كان يحارب الصليبيين قرب حصن الكرك .ابن شداد :النوادر السلطانية,
ص.331

) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص31_32؛ للمزيد ,ينظر :أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص1؛ ابن واصل :مفرج
الكروب ,ج ,3ص361؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص.252
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على أنفسهم ,ثم يظهرون الفرار على أن يدخل المعركة أسد الدين مع شجعان العساكر الذين

اختارهم ,ووقف بهم في الميمنة" ,فلما تقاتل الطائفتان فعل الفرنج ما ذكره ,فقاتلهم من به يسي اًر,
ٍ
حينئذ أسد الدين فيمن معه على من تخالف
وانهزموا بين أيديهم غير متفرقين وتبعهم الفرنج ,فحمل
عن الذين حملوا من المسلمين والفرنج ,الفارس والراجل فهزمهم ,ووضع السيف بهم ,فأثخن وأكثر
القتل واألسر" ,ويعلق ابن األثير على تلك المعركة بالقول ":وكان من أعجب ما يؤرخ أن ألفي

فارس تهزم عساكر مصر وفرنج الساحل"(.)1

دارت معركة البابين لمدة ثالثة أيام متواصلة( )2قُتل خاللها من الفاطميين والصليبيين
"عالماً كثي اًر ال يحصى عدده ,وغرق أكثر من ذلك ,وأُسر ما ال ُيحصى"( ,)3وكاد أسد الدين أن
يأسر الملك الصليبي عموري بعد أن وقع في قبضته سبعين أسي اًر من الصليبيين( ,)4وعلى إثر تلك

الهزيمة اضطر كل من شاور وعموري للفرار إلى القاهرة بعد أن ُهزموا من جيش أسد الدين شيركوه

في معركة البابين ,ولو " ساق أسد الدين خلفهم في الحال ملك القاهرة"( ,)5إال أنه فضل التوجه إلى

اإلسكندرية ,ولما وصلها "تسلمها بمساعدة من أهلها"()6؛ وذلك لميلهم إلى المذهب السني ,وكرههم
للفاطميين ولمذهبهم الشيعي( ,)7واستناب أسد الدين عنه باإلسكندرية ابن أخيه صالح الدين ,وعاد

إلى الصعيد حيث أخضعه تحت سيطرته ,وجبى أمواله(.)8

نستدل من ذلك أن أهل اإلسكندرية – كغيرهم من المصريين -لم يوافقوا الفاطميين في
موقفهم المؤيد للوجود الصليبي في مصر في مواجهة القوات اإلسالمية الشامية ,تلك القوات التي

جاءت لتوحيد مصر والشام من أجل مواجهة الصليبيين ,والعمل على طردهم من بالد الشام.

بعد أن ُهزم الفاطميون والصليبيون من جيش أسد الدين شيركوه في موقعة البابين عادوا
) )1الباهر ,ص311؛ للمزيد ,ينظر :ابن العديم :زبدة الحلب ,ص133-131؛ أبو شامة :الروضتين ,ج,2
ص3-1؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص3؛ ابن خلدون ,ج ,6ص231؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج,1
ص213؛ ابن قاضي شهبة ,ص.251_252
) )2ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص.21
) )3األصفهاني :البستان الجامع ,ص.156
) )4أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص32؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص .213ذكر ابن تغري بردي أن عدد
قتلى معركة البابين بلغ ألوفاً ,واألسرى مائة وسبعين فارساً .النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.112

) )5ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.112
) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص.31
) )7ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.363

) )8أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص32؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص363؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم,
ج ,13ص3؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص322؛ المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص.31
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إلى القاهرة ,وأعدوا عساكرهم بها ثم توجهوا إلى اإلسكندرية ,وحاصروا صالح الدين بها" ,واشتد
حصارهم لها ,وقل الطعام على سكانها إال أنهم صبروا على ذلك"( ,)1وقاتلوا مع صالح الدين أشد

قتال(.)2

ويبدو أن أهل اإلسكندرية قد رضوا الجوع والحرب مع صالح الدين ,وأيدوه على عدم
تسليم المدينة إلى شاور وعموري بالرغم من أنهما قد شددا الحصار عليها "وقطعوا كرومها
()3

ونخيلها"

في محاولة إلجبار سكان اإلسكندرية للضغط على صالح الدين من أجل التسليم إلى

شاور وعموري ,إال أنهما فشال في تحقيق هدفهما في ظل وقوف أهل اإلسكندرية خلف صالح

الدين في مواجهة القوات الفاطمية والصليبية ,وما يدلل على ذلك أن والي اإلسكندرية وأشرافها قد

تشاوروا وأحضروا جميع القبائل واتفقوا على عدم تسليم أي نزيل للفاطميين والصليبيين ,وتعاهدوا
على نصرة صالح الدين ,وأخرجوا له ولجيشه السالح والعدة ,وقدموا لهم األموال ,وحملتهم الحمية
والدين ,فرفضوا طلب شاور بفتح أبواب المدينة وتسليم صالح الدين ومن معه إليهم مقابل منحهم

األموال واإلقطاعات ,وأرسلوا لشاور وعموري قائلين ":معاذ اهلل أن نسلم المسلمين إلى الفرنج

واإلسماعيلية ,هذا ما ال يكون أبداً"(.)4

بعد أن اشتد الحال بصالح الدين وجيشه ,وبأهل اإلسكندرية لمدة ثالثة شهور من

الحصار ,قام أسد الدين بالخروج من الصعيد ,ونزل على القاهرة بتاريخ  1شوال 652ه21/
يوليو3357م ,فلما بلغ شاور ذلك رحل هو وعموري عن اإلسكندرية ,وعاد إلى القاهرة للدفاع

عنها( ,)5وفي الوقت نفسه قام نور الدين محمود بالهجوم على أمالك الصليبيين في بالد الشام
بهدف إشغال الصليبيين عن أسد الدين شيركوه وقائده صالح الدين ,وتمكن من استرداد المنيطرة

( )6

من أيديهم(.)7

) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص31؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.363
) )2الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص3؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.112
) )3الروحي :بلغة الظرفاء ,ص.76
) )4األصفهاني :البستان الجامع ,ص.156

) )5ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص23؛ العمري :مسالك األبصار ,ص15؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج,35
ص322؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص .216_213ذكر بعض المؤرخين أن مدة الحصار امتدت أربعة
شهور .أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص31؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ج13؛ ص3؛ العبر ,ج ,1ص17؛ ابن
قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص251؛ السيوطي :تاريخ الخلفاء ,ص.131

) )6المنيطرة :حصن يقع في بالد الشام بالقرب من مدينة طرابلس .الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص.237
) )7أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.31
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وفي النهاية أُجبر كالًّ من شاور وعموري على طلب الصلح من أسد الدين شيركوه الذي

قَبل الصلح معهما بسبب تعب قواته "وما عانوه من الشدائد ,وعاينوه من األهوال"( ,)1وتم توقيع
اتفاق بين الطرفين على البنود التالية:
-

أن يأخذ شيركوه خمسين ألف دينار ,عدا ما أخذه من البالد من مال وميرة(.)2

 أن يدفع شاور إلى شيركوه جميع ما أنفق في هذه الجولة من الصراع(.)3 أن ال يقيم الصليبيون بمصر وأال يتملكوا منها قرية واحدة(.)4-

يأخذ الصليبيون ثالثين ألف دينار تعويضاً عن خسائرهم في تلك المعارك(.)5

 -يقوم شيركوه بإطالق سراح األسرى الصليبيين(.)6

على ذلك االتفاق خرج صالح الدين من اإلسكندرية بعد أن أخذ المواثيق على شاور بأال
يتعرض ألهلها بسوء ,ولكن شاور حنث بأيمانه ,وقبض على من أعانوا صالح الدين وضيق
عليهم ,وتتبع أهل اإلسكندرية الذين قاتلوه ,فلما علم صالح الدين بذلك اجتمع بعموري وأبلغه بذلك,
فراسل عموري شاور ,وألزمه حفظ العهد واأليمان ,لكن الكثيرين من أهل اإلسكندرية لم يطمئنوا
لشاور ,فرحلوا بأموالهم وجموعهم إلى بالد الشام ,ولحق بهم شاور ,وحلف لهم األيمان ,فعاد
بعضهم ورحل الباقون(.)7
عاد أسد الدين شيركوه بقواته إلى دمشق فوصلها في  31ذي القعدة 652ه 6/سبتمبر

3357م( ,)8فأقام بها وهو يتطلع للعودة إلى مصر مرة أخرى ,وذلك بسبب "شدة الخوف عليها من
الفرنج لعلمه بأنهم قد كشفوها كما كشفها ,وعرفوها من الوجه الذي عرفها ,فأقام بالشام على

مضض ,وقلبه مقلقل"(.)9

) )1أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.31
) )2ابن العديم :زبدة الحلب ,ص133؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص.31
) )3المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.216
) )4ابن العديم :زبدة الحلب ,ص133؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.231
) )5المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.216

) )6الروحي :بلغة الظرفاء ,ص357؛ ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص.23
) )7المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.215
) )8ابن العديم :زبدة الحلب ,ص133؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص31؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج,35
ص322؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص.251

) )9أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.31
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منذ ذلك الحين أيقن عموري بأهمية إبعاد مصر عن أيدي نور الدين ,ورأى ضرورة إبقاء

مصر تحت أعينهم ,لذلك عقد مع شاور معاهدة من أهم شروطها أن يكون لهم بالقاهرة شحنة(,)1

وتكون أبوابها بيد فرسانهم( ,)2على أن ال يتم المساس بهم( ,)3وكل ذلك يتم دون علم الخليفة
العاضد الذي " ليس له من األمر شيء ,وال يعلم بشيء من ذلك ,قد حكم عليه شاور ,وحجبه عن

األمور كلها"( ,)4وبذلك وضع شاور مصر تحت حماية مملكة بيت المقدس الصليبية بدالً من أن
يسعى لتوحيد جهوده مع قوات نور الدين محمود في مواجهة الصليبيين.

لقد كان الهدف من وضع تلك الشحنة في القاهرة منع نور الدين من إنفاذ عسكر إلى

مصر ,عوضا عن تسلم أموال الضريبة المقررة على الفاطميين والتي تبلغ قيمتها مائة ألف دينار
مقابل حماية مصر من نور الدين محمود(.)5

ثالثاً :حملة شيركوه الثالثة سنة 559هـ1158/م:
نتج عن توقيع االتفاق بين شاور وعموري – عقب عودة أسد الدين إلى بالد الشام سنة
وضعت بالقاهرة بموجب ذلك االتفاق إلى
652هد3357/م -قيام القوة العسكرية الصليبية التي ُ
المغاالة في التسلط على زمام األمور بمصر حتى "تحكموا تحكماً كثي اًر ,وحكموا على المسلمين

()6
"فحش
حكماً جائ اًر ,فنال المسلمين منهم أذى شديد ,وجور عظيم ,وقهر زائد"  ,وفي الوقت ذاته ُ

أمر شاور ,وساءت سيرته ,وكثر تجريه على الدماء ,واتالفه لألموال"(.)7

إن انتهاء الدور الثاني من الصراع النوري الصليبي على مصر الفاطمية ,والذي تكلل بعقد
) (1شحنة :هي من يكون بالمدينة من أولياء السلطان لضبطها .ابن منظور :لسان العرب ,ص .2213ويقصد بها
هنا م فرزة من الفرسان للسهر على حسن تطبيق معاهدة التحالف التي عقدت بين الصليبيين والفاطميين ,ومن أبرز
مهماتها مراقبة أبواب المدينة ,وحماية الموظفين الصليبيين المكلفين بجباية الضريبة السنوية التي وعد شاور بدفعها
إلى مملكة بيت المقدس الصليبية .معلوف ,أمين :الحروب الصليبية كما رآها العرب ,ص.231

) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص33؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص3؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص31؛
ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص322؛ ابن خلدون ,ج ,6ص.231
) )3ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.111

) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص33؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.3
) )5ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص362؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,2ص333؛ الذهبي :العبر ,ج,1
ص17؛ العمري :مسالك األبصار ,ص15؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص322؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج,6
ص123؛ مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص.33_31

) )6ابن األثير :الباهر ,ص.317

) )7المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص31؛ مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص.33
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هدنة بين الطرفين الفاطمي والصليبي لم يلق رضاً من كبار قادة شاور – عدا عن عامة الناس,-
وذلك بسبب والئه ووفائه للصليبيين ,وسماحه بوضع حامية عسكرية صليبية في مدينة القاهرة,

عوضاً عن تعهده بدفع ضريبة سنوية كبيرة للصليبيين ,ومن أبرز الغاضبين على التعاون بين

شاور وعموري ,الكامل بن شاور الذي قام بمراسلة نور الدين محمود ,ينهي إليه محبته ووالءه,

ويسأله الدخول في طاعته ,وضمن على نفسه ذلك ,وعلى أن يقوم بجمع الكلمة على طاعة نور

الدين ,والى جانب ذلك بذل إليه ماالً ُيحمل إليه كل سنة ,فوافقه نور الدين على ذلك الرأي " وحمل
[الكامل بن شاور] إلى نور الدين ماالً جزيالً"( ,)1ال سيما وأن الكامل بن شاور كان بمثابة نائب
أبيه في الو ازرة(.)2

ويدلل ذلك على معارضة زعماء الفاطميين خاصة ,والمصريين عامة لسياسة شاور التي
انتهجها في مصالحة الصليبيين ,والسماح بوجود عساكر لهم في القاهرة ,ال سيما أن المراسلة التي

أرسلت إلى نور الدين محمود كانت من ابن شاور نفسه.

ويبدو أن الكامل بن شاور قد أدرك الباعث الديني الذي يرى ضرورة االحتماء بمظلة

العقيدة اإلسالمية التي تجمع أهل مصر بنور الدين ,وتجعل من الجميع صفاً واحداً في مواجهة
األعداء الصليبيين( ,)3إال أن ذلك لم يحن بعد ,وذلك لعدم توحد المسلمين على المذهب السني

الذي كان لمؤيديه الدور األبرز في مواجهة الصليبيين في بالد الشام ,وفي بعض األوقات في
مصر عندما كان يتولى الو ازرة للخلفاء الفاطميين وزي اًر من أهل السنة كما هو الحال مع الوزير

العادل بن السالر.

لما رأى الصليبيون الذين كانوا بمصر ضعف الخالفة الفاطمية ,وسوء أحوال البالد" ,وأنه

ليس بها راد ,وال عن أخذها صاد"()4؛ أرسلوا إلى ملكهم عموري "يستدعونه ليملك البالد ,وأعلموه
خلوها من مانع عنها ,وسهلوا أمرها عليه"( ,)5إال أنه رفض في بادئ األمر ,ولكنه عاد إلى إجابة

طلبهم بعد أن أصروا عليه ,وتشجع على ذلك أيضاً عندما قام أعيان الدولة الفاطمية الناقمين على
) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص33؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.217
) )2عن التفويض الذي ُمنح للكامل بن شاور بالنيابة عن أبيه بالو ازرة .ينظر :القلقشندي :صبح األعشى ,ج,31
ص.131_136
) )3أبو سعيد ,حامد :الجبهة اإلسالمية ,ج ,3ص.221
) )4ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.366
) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص23؛ الباهر ,ص317؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص12؛ ابن واصل :مفرج
الكروب ,ج ,3ص .365بينما ذكر المقريزي أن عموري هو من عزم على التوجه الحتالل مصر ,وأنه هو الذي
شاور قادته في ذلك ,فوافقوه الرأي .اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.233
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شاور بطلب المساعدة من الصليبيين ,ووعدوهم بتسهيل دخولهم إلى مصر(.)1
ويبدو أن فساد شاور ,وسوء سياسته تجاه الفاطميين أنفسهم قد جعل بعض زعماءهم يراسل

عموري ,ويعدوه بتسهيل احتالله لمصر ,وتحقيق النصر على شاور ,معتقدين أن ذلك نجاة لهم من

ويظهر ذلك االختالف الكبير بين األمراء
بطش شاور ,واسترداداً لحقوقهم التي سلبها منهمُ ,
الفاطميين ,ومدى تشتتهم وتفرقهم رغم أنهم على مذهب واحد ,مع أن ذلك من المفترض أن يكون
مدعاة للوحدة في سبيل مواجهة الخطر الصليبي.

حاول عموري الدخول في حلف مع اإلمبراطور البيزنطي سنة 653ه3351/م للقيام بعمل

عسكري مشترك ضد مصر ,وقبل مجيء رد اإلمبراطور البيزنطي الذي لم يكن متشجع لتلك
()2

الخطوة

سار عموري مكرهاً تحت رغبات قيادته العسكرية بعد أن أظهر – تعمية لنور الدين -أنه

يريد التوجه إلى حمص ,فأمر نور الدين عندئذ بتجهيز عساكره للتصدي للصليبيين على جبهة بالد

الشام(.)3

()4

جمع عموري جيشه في مدينة عسقالن ثم انطلق منها نحو مصر

في النصف من محرم

سنة  21/653أكتوبر3351م( ,)5وعند وصوله إلى الداروم( )6أرسل إليه شاور أمي اًر يعرف ببدران
لمعرفة نوايا عموري ,فلما اجتمع بدران بعموري أطمعه األخير ,ووعده بعدة قرى من قرى مصر

مقابل إخفاء أمره ,واظهار األمر لشاور بأن عموري قصد مصر لخدمة شاور ,فلم يطمئن شاور
لذلك ,وأرسل قائده شمس الخالفة محمد بن مختار ,فأخبره عموري بأنه جاء ألخذ المال المقرر

على مصر ,فرد عليه شمس الخالفة قائالً" :مكانكم حتى أصل إلى شاور ,وأبلغه مقامكم ,وأعود

بالجواب"( ,)7إال أن عموري أصر على استكمال مسيره ,فوصل بلبيس مستهل شهر صفر

653ه 3/نوفمبر 3351م ,وقام بحصارها ,وفي تلك الجولة من الصراع اإلسالمي الصليبي على

) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص23؛ البنداري :سنا البرق الشامي ,ص13؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص,12
53؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص335؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.232
) )2أبو سعيد ,حامد :الجبهة اإلسالمية ,ج ,3ص223؛ الشامي ,أحمد :تاريخ العالقات بين الشرق والغرب
ص335؛ موسى ,تيسير :نظرة عربية على غزوات اإلفرنج ,ص.351

) )3ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص23؛ الباهر ,ص311؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.365
) )4الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص32؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص.255
) )5البنداري :سنا البرق الشامي ,ص13؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.233
( )6الداروم :هي قلعة تقع على الطريق بين غزة ومصر ,بينها وبين البحر مقدار فرسخ .الحموي :معجم البلدان,

ج ,2ص.323

) )7المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص232؛ العيني :عقد الجمان ,ص.312
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مصر كشف الصليبيون عن حقيقتهم ,وأظهروا نواياهم تجاه المسلمين فاحتلوا بلبيس " ,وقتلوا منها
()1

خلقاً كثي اًر ,وأسروا آخرين ,ونزلوا بها ,وتركوا فيها أثقالهم ,وجعلوها موئالً ومعقالً"

في ظل ضعف

شاور عن مواجهتهم عند قيامهم بأعمال القتل والتدمير في المناطق التي احتلوها خاصة مدينة

بلبيس.

لما سيطر عموري على بلبيس أرسل الفاطميون إليه رسالة يقولون له فيها ":أتحسب أن

بلبيس جبنة تأكلها؟" فأرسل إليهم عموري قائالً ":نعم هي جبنة ,والقاهرة زبدة"( ,)2ليتبين بذلك مدى
إدراك عموري ألهمية سيطرة الصليبيين على مصر في تلك المرحلة ,وعدم رغبته في االكتفاء

باحتالل بلبيس ,ال سيما وأن مصر تعتبر البوابة الجنوبية لبالد الشام التي أقام الصليبيون مملكتهم
بها في ذلك الوقت ,إذ أن إبعاد مصر عن أيدي نور الدين محمود وقادته هو السبيل الذي ال يمكن

من خالله تحقيق الوحدة بين مصر والشام ,وبالتالي ضمان تحقيق استقرار مملكة بيت المقدس

الصليبية ,وقد استند عموري في تحقيق مشروعه االستعماري الكبير بمصر في تلك الحملة إلى

وقوف عدد من زعماء الفاطميين إلى جانبه تحقيقاً لرغباتهم الشخصية ,ومصالحهم الخاصة دون

النظر إلى مصلحة المسلمين العامة.

لما سمع شاور ما حدث في بلبيس استغل ذلك وقام بنهب مصر لنفسه ,وجمع الكثير من

األموال ,وأساء إلى أهلها وقتل عدداً منهم ( ,)3ثم شرع في بناء سور على مدينة الفسطاط "واستعمل

فيه الناس ,فلم يبق أحد من المصريين إال وعمل فيه ,وحفر من ورائه خندقاً"( ,)4ثم أمر في 3

صفر653ه 32/نوفمبر3351م – أي قبل نزول الصليبيين على القاهرة بيوم واحد -بإحراق

الفسطاط بعد أن أمر أهلها باالنتقال إلى القاهرة ,فقام الجنود بنهب المدينة ,ثم أشعلوا فيها النيران

التي بقيت تعمل فيها أربعة وخمسين يوماً(.)5

يبدو أن شاور قد لجأ إلى إحراق الفسطاط حتى ال يتخذها الصليبيون قاعدة ينطلقون منها
) )1العيني :عقد الجمان ,ص61؛ للمزيد ,ينظر :ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص23؛ الباهر ,ص311؛ ابن
واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص367؛ المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,3ص .313ذكر ابن أيبك أن عموري أمر
بقتل جميع الرجال وسبي النساء واألطفال في بلبيس ,وأنه "أبدع كل اإلبداع" .الدر المطلوب ,ص.23

) )2أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص53؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,2ص.231
) )3ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص23؛ مبارك :الخطط المقريزية :ج ,3ص.33
) )4المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.235

) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص23؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص71؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج,3
ص367؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج235 ,2؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص257؛ السيوطي :حسن
المحاضرة ,ج ,2ص.3
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إلى القاهرة ,مثلما انطلقوا سابقاً من بلبيس إلى الفسطاط ,كما أن أهل القاهرة بعد ما سمعوا بما حل
بأهالي بلبيس قاموا بحمل السالح للدفاع عن أنفسهم ,وطردوا الحامية الصليبية التي كان شاور قد

أدخلها إلى القاهرة(.)1

وصل الصليبيون أسوار مدينة القاهرة في  31صفر 653ه 31/نوفمبر 3351م ,وفرضوا
الحصار عليها ,فدافع أهلها عنها؛ لخشيتهم من أن يلقوا نفس المصير الذي واجهه أهالي بلبيس
على يد الصليبيين ,ويعلق ابن األثير على ذلك بالقول ":ولو أن الفرنج أحسنوا السيرة في بلبيس

لملكوا مصر والقاهرة"(.)2

لما أدرك شاور عجزه وعدم قدرته على مواجهة الصليبيين الذين ضيقوا حصارهم على
القاهرة لجأ مرة أخرى إلى مراسلة عموري ,وتذكيره بالمودة التي بينهما ,ويخوفه من نور الدين
محمود ,وبأن المسلمين لن يوافقوه على تسليم مصر للصليبيين ,وطلب شاور من عموري الصلح

على أن يحمل إليه ألف ألف دينار ,وأن يدفع منها أربعمائة ألف دينار معجلة ,فقبل عموري ذلك

واشترط موافقة الخليفة الفاطمي العاضد(.)3

يتضح مما سبق أن شاور كان يرى أن تسليم مصر للصليبيين أهون عليه من االستنجاد

بنور الدين محمود في مواجهتهم ,كما يتبين أنه كان يخشى على منصبه في و ازرة مصر ,وعلى

مكانته وممتلكاته بها ,وتأكيداً لذلك أنه بذل األموال للصليبيين كي ال يدخلوا القاهرة ويقضوا على

حكم شاور ,إال أنهم اشترطوا موافقة الخليفة العاضد؛ لدتأخذ االتفاقية الصبغة الرسمية ,إذ أن
عموري لم يكن يثق بشاور بالرغم من أن شاور شرع بجمع المال له ,وأرسل إليه مائة ألف دينار,
وطلب من عموري الرحيل عن مصر ليقوم بجمع المبلغ المتبقي بعد ذلك للصليبيين ,حيث حاول

أن يجمع المبلغ المتبقي عليه – تسعمائة ألف دينار – من أهل مصر إال أنه لم "يتحصل له إال
()4

قدر ال يبلغ خمسة آالف دينار"

بسبب سوء أوضاع المصريين ,واحتراق دورهم وما فيها ,ونهب

ما بقي من أقواتهم ,عوضاً عن أن أهل مصر أنفسهم – كما يبدو -لم يكونوا يثقوا بشاور ,فلم

يدفعوا األموال له إلعطائها للصليبيين ,عوضاً عن أن عدداً من زعماء الفاطميين ساندوا الصليبيين

) )1ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص111؛ السيوطي :حسن المحاضرة ,ج ,3ص312؛ شاندور :صالح
الدين األيوبي ,ص.71

) )2الكامل ,ج ,1ص.23
) )3ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص335؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص367؛ الذهبي :تاريخ
اإلسالم ,ج ,13ص32؛ السبكي :طبقات الشافعية ,ج ,7ص.33

) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص22؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص337؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج,1
ص.231
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في مشروعهم االستعماري بمصر.
عندما رأى األمير شمس الخالفة محمد بن مختار ما بين شاور والصليبيين من مهادنة,

اجتمع بالكامل بن شاور ,وطلب منه أن ال ُيحدث أباه بما بينهما ,فلما حلف الكامل له على ذلك
قال شمس الخالفة ":إن أباك قد وطن نفسه على المصابرة ,وآخر أمره يسلم البالد إلى الفرنج ,وال
يكاتب نور الدين ,وهذا عين الفساد ,فاصعد أنت إلى العاضد ,وأَْل ِزمه أن يكتب إلى نور الدين
فليس لهذا األمر غيره" فصعد الكامل إلى العاضد ,وكتبا الكتاب ,وأرساله إلى نور الدين دون علم

شاور(.)1

وكان ذلك الكتاب بمثابة استغاثة من العاضد بنور الدين على الصليبيين حيث "أرسل في

الكتب شعور النساء ,وقال :هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج"()2؛

فأرسل نور الدين رسالة سرية إلى العاضد "وأمره أن يستحلفه على أشياء عينها ,وأن يكتم ذلك من

شاور"(.)3

متخوفين من السياسة التي يتبعها
يبدو أن كالً من نور الدين محمود والخليفة العاضد كانا
ْ
شاور؛ فالعاضد يخشى على عرشه في منصب الخالفة في مصر خاصة في ظل اضطراب

أحوالها السياسية والعسكرية ,وعلى الجانب اآلخر كان نور الدين محمود يخشى من سيطرة

الصليبيين على مصر ,ووقوف شاور إلى جانبهم ,إذ أن ذلك يمثل ضربة قوية تجاه االنجازات

التي حققها نور الدين محمود في بالد الشام ,وتجاه أهدافه في توحيد مصر مع الشام ,واعادتها إلى
الخالفة العباسية مرة أخرى ,ثم االنقضاض على أمالك الصليبيين في بالد الشام.

خشي العاضد على زوال ملكه في ظل استمرار الخطر الصليبي على مصر ,وسيطرة
) )1أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص71؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص .231ذكر ابن واصل أن شاور هو

الذي راسل نور الدين محمود يطلب منه إنقاذ مصر من الصليبيين ويقول له "إن لم تبادر ذهبت البالد" .مفرج

الكروب ,ج ,3ص .361ولو افترضنا جدالً أن ذلك صحيحاً فإنه ُيعتقد بأن سبب ذلك هو ضرب قوات نور الدين
بالصليبيين ليكون هو المستفيد من وراء ذلك ,ولو هو الذي أرسل الرسالة وكان صادقاً فيها ألرسلها منذ بدء الهجوم
الصليبي على مصر ,إال أنه يرجح أن تكون الرواية المذكورة في المتن هي األصح واألدق ,وذلك ألنها منقولة عن

شمس الخالفة موسى بن شمس الخالفة محمد بن مختار ابن صاحب الواقعة نفسها؛ للمزيد ,ينظر :أبو شامة:
الروضتين ,ج ,2ص71؛ السبكي :طبقات الشافعية ,ج ,7ص33؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.231
) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص22؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص161؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص11؛
اليافعي :مرآة الجنان ,ج ,1ص213؛ المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,3ص313؛ العيني :عقد الجمان ,ص61؛
ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص257؛ السيوطي :حسن المحاضرة ,ج ,2ص.3

) )3أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.71
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شاور على زمام األمور بمصر ,فقام بم ارسلة نور الدين مرة أخرى يخبره بما فعله الصليبيون
بمصر ,ويطلب منه المجيء إلنقاذه مصر من خطر الوقوع بأيدي الصليبيين ,وفي هذه المرة

عرض العاضد على نور الدين ثلث خراج مصر ,وأن يكون أسد الدين مقيماً عنده بقواته العسكرية,

واقطاعهم على العاضد بخالف ثلث نور الدين(.)1

لقد كانت استجابة نور الدين محمود للعاضد الفاطمي سريعة ,إذ أنه أدرك أهمية مصر في
مواجهة الصليبيين في بالد الشام؛ فأرسل إلى أسد الدين شيركوه ,فجاءه من حمص إلى حلب في
يوم واحد(" ,)2وأمره بالتجهيز إلى مصر ,وأعطاه مائتي ألف دينار سوى الثياب والدواب واألسلحة
وغير ذلك ,وحكمه في العسكر والخزائن واختار من العسكر ألفي فارس ,وأخذ المال ,وجمع ستة
آالف فارس" ,وأعطى نور الدين كل فارس ممن مع أسد الدين عشرين دينا اًر مصرية ,وأضاف إليه
مجموعة من مقدمي األمراء( ,)3كما ندب صالح الدين األيوبي الذي كان كارهاً المسير إلى مصر,
وقال حينها ":واهلل لو أُعطيت ملك مصر ما سرت إليها ,فلقد قاسيت باإلسكندرية من المشاق ما ال
()4
َن تُ ِحُّبوا
َن تَ ْك َرُهوا َش ْيًئا َو ُه َو َخ ْيٌر لَ ُك ْم َو َع َسى أ ْ
أنساه أبداً"  ,ليحق قول اهلل سبحانه وتعالىَ }:و َع َسى أ ْ
َّ
ون}( ,)5ويعلق ابن األثير على ذلك بالقول" وكره صالح
َش ْيًئا َو ُه َو َشر لَ ُك ْم َواللهُ َي ْعلَ ُم َوأ َْنتُ ْم َال تَ ْعلَ ُم َ

الدين المسير ,وفيه سعادته وملكه"(.)6

في الوقت الذي كان فيه الصليبيون يستحثون شاور وأهل القاهرة على دفع المال المتفق
عليه ,وصلت مقدمات جيش شيركوه وابن أخيه صالح الدين إلى مصر؛ لنصرة المصريين,
ومواجهة الصليبيين ,فلما علم عموري بذلك اضطر إلى مغادرتها في  1ربيع اآلخر653ه 3/يناير

( )1ابن األثير :الباهر ,ص313_311؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص11؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج,2
ص337؛ العيني :عقد الجمان ,ص63_61؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص .257ذكر ابن األثير في

كتابه الكامل بأن من راسل نور الدين محمود في هذه المرة هم قادة مصر وغلمانهم ,وذلك بعد أن تعذر عليهم جمع
األموال المقررة عليهم للصليبين .ج ,1ص.22
) )2البنداري :سنا البرق الشامي ,ص13؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص.257

) )3ابن خلكان ,وفيات األعيان ,ج ,2ص337؛ العمري :مسالك األبصار ,ص17؛ ابن كثير ,ج ,35ص323؛
ابن خلدون ,ج ,6ص .232ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص.251
) (4ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص26؛ الباهر ,ص333؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص361؛ العمري:
مسالك األبصار ,ص.31

( )5سورة البقرة ,آية .235
) (6الكامل ,ج ,1ص21؛ الباهر ,ص.313
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3353م مصطحباً معه اثني عشر ألف أسير ما بين رجل وصبي وامرأة( ,)1وبذلك عاد الصليبيون

إلى مملكتهم في بالد الشام "بخفي حنين خائبين مما أملوا"(.)2

ويشير المقريزي إلى أن اتفاق ُعقد بين شاور وعموري قبيل انسحاب األخير من القاهرة,
يتم بمقتضاه عقد هدنة بين الطرفين ,وأن يقوم عموري بمنح شاور مبلغاً كبي اًر من المال ,وأن يطلق

سراح ابن طي بن شاور وجميع األسرى( ,)3ويبدو أن ذلك االتفاق كان مدب اًر بين شاور وعموري
ضد أسد الدين وقواته ,إذ منذ أن وصل شيركوه إلى القاهرة أشار شاور عليه باتباع الصليبيين

ومحاربتهم ,إال أن شيركوه اعتذر عن ذلك ,وبالتالي فشلت خطة شاور بالتخلص من أسد الدين

قبل أن يقيم بالقاهرة(.)4

وصل أسد الدين القاهرة في  7ربيع اآلخر653ه 1/يناير3353م بعد أن غادرها عموري
بأيام قليلة ,فخرج إليه العاضد وتلقاه(" ,)5وخلع عليه ,وعاد (شيركوه) إلى خيامه ِ
بالخلعة العاضدية,

وفرح به أهل مصر"(.)6

لم يتمكن شاور من مواجهة أسد الدين شيركوه لقوة جنده ,وأخفى شاور ما في نفسه على
أسد الدين وأصبح يماطله "في تقرير ما كان ُبذل لنور الدين من المال ,واقطاع الجند ,وافراد ثلث
البالد لنور الدين"( ,)7كما كان ُيظهر الود للصليبيين ويقول":الفرنج وال أسد الدين شيركوه"( ,)8ولم
يقف تحديه ألسد الدين عند ذلك الحد ,بل قام بمكاتبة الصليبيين يقول لهم "يكون مجيئكم إلى

دمياط في البر والبحر" ,وذلك لمساعدته في مواجهة أسد الدين وقواته ,وكان للتصرف الذي أقدم

عليه شاور أثره السيء في نفوس أعيان مصر فاجتمعوا بشيركوه ,وقالوا له":شاور فساد العباد

والبالد ,وقد كاتب الفرنج ,وهو يكون سبب هالك اإلسالم"( ,)9وبذلك أدرك عدد من قادة الفاطميين

بمصر ضرورة الوقوف إلى جانب أسد الدين ,ومواجهة طموح شاور الرامية إلى االستعانة
بالصليبيين من أجل الحفاظ على منصبه في و ازرة مصر ,ومكانته التي يتمتع بها.

) )1المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص233؛ العيني :عقد الجمان ,ص.61
) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص21؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,2ص.337
) )3اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.111_233
) )4المصدر نفسه ,ج ,1ص.111

) )5ابن األثير :الباهر ,ص313؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص323؛ العيني :عقد الجمان ,ص.61
) )6أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص11؛ العمري :مسالك األبصار :ص.11
) )7ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص21؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.353
) )8ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص.12

) )9ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص113؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص.251
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لما تأخر مجيء الصليبيين لمساندة شاور ضد شيركوه عزم شاور على دعوة أسد الدين

واألمراء الذين برفقته ليقبض عليهم ويتخلص منهم ,فنهاه ابنه الكامل وقال له ":واهلل لئن عزمت
على هذا ألعرفن شيركوه ,فقال له أبوه :واهلل لئن لم نفعل هذا لنقتلن جميعاً ,فقال :صدقت ,ولئن

نقتل ونحن مسلمون والبالد إسالمية خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج ...فترك (شاور) ما كان

عزم عليه"(.)1

ويبدو أن مماطلة شاور ,وعدم وفائه بما التزم به ألسد الدين قد جعل قادة شيركوه يفكرون
في قتله والتخلص منه ,وقد سنحت الفرصة لهم عندما جاء شاور إلى معسكر أسد الدين ,وهناك

قام صالح الدين وقادة آخرين بالقبض عليه وسجنه إلى أن طلب العاضد من أسد الدين رأس

شاور ,فقُتل في 37ربيع اآلخر653ه 31/يناير3353م( ,)2ثم أمر العاضد بقتل الكامل وأخيه -
ابني شاور -وعمهما بعد أن فروا من القصر( ,)3ويعلق المقريزي على تلك األحداث بالقول":وكانت
و ازرة شاور هذه كثيرة الوقائع والنوازل ,فإنه أطمع الغز والفرنج في البالد ,وجرهم إليها ,فأحرق

مصر ,وأزال نعم أهلها ,وأذهب أموالهم ,وكان السبب في إزالة الدولة الفاطمية من ديار مصر
وتملك الغز لها"(.)4

لقد كان مقتل شاور خطوة مهمة في بداية التدخل الحقيقي والمؤثر ألسد الدين شيركوه,

حيث أن شاور كان يمثل السياسي البارع والمنافس الحقيقي لشيركوه ,إذ أنه كان يستعين بنور الدين
تارة ,وبالصليبيين تارة أخرى ,وذلك كله وفق مصالحه الشخصية ,وبانتهاء حكم الوزير المستبد

شاور تحررت مصر من سياسة استبداد الوزراء الفاطميين الذين استأثروا بالحكم والزعامة طيلة
عقود طويلة ,لتدخل الدولة الفاطمية مرحلة جديدة يسيطر بها وزير سني موالي للخالفة العباسية

في بغداد.
) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص21؛ الباهر ,ص331؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص11؛ ابن واصل :مفرج
الكروب ,ج ,3ص353؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص111؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص251؛
العيني :عقد الجمان ,ص.63_61
) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص23؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص13؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج,13
ص35_36؛ العبر ,ج ,1ص32؛ الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج ,35ص67؛ اليافعي :مرآة الجنان ,ج,1
ص213؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص317؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص251؛ العيني :عقد
الجمان ,ص .53ذكر األصفهاني أن شاور عزم على قتل أسد الدين وجميع األمراء الذين جاءوا معه من الشام,
فأنفذ العاضد إلى أسد الدين رقعة فأعلمه بالقضية ,فبدأ أسد الدين بشاور وقتله .البستان الجامع ,ص.157
) )3الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص22؛ الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج ,35ص66؛ ابن قاضي شهبة:
الكواكب الدرية ,ص.276

) )4اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.113
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بعد أن قُتل شاور خلع الخليفة العاضد ِخلع الو ازرة على شيركوه ,وكتب له تفويضاً جاء
فيه"هذا عهد لم ُيعهد إلى وزير بمثله ,فتقلد ما أراك اهلل أهالً بحمله ,وخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة,
واسحب ذيل االفتخار بخدمتك بيت النبوة ,والزم حق اإلمامة تجد إلى الفوز سبيالً"( ,)1ولقبه
بد"الملك المنصور أمير الجيوش" ,فنزل شيركوه في دار الو ازرة ,واستقرت له األمور بال منازع,

"واستعمل على األعمال من يثق به من أصحابه ,وأقطع البالد لجنده"( ,)2ولم يكد يسمع نور الدين
بخروج الصليبيين من مصر ,وتولي قائده أسد الدين الوزراة بمصر حتى غمرته فرحة كبيرة" ,وأمر

بضرب البشائر في البالد اإلسالمية"(.)3

وبذلك تحقق ما كان يصبو إليه نور الدين محمود من تحقيق وحدة إسالمية تمتد من

العراق شرقاً حتى مصر غرباً؛ وذلك لوضع الصليبيين بين شقي الرحى تمهيداً لمحاربتهم ,ال سيما
أنهم تعرضوا لنقص في مواردهم البشرية والمادية من وراء حمالتهم المتكررة على مصر ,وحروبهم

في جبهة بالد الشام.

) )1ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص356؛ العمري :مسالك األبصار ,ص11؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج,6
ص111؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص253؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص115؛ لالطالع
على كتاب التفويض كامالً ,ينظر :القلقشندي :صبح األعشى ,ج ,31ص.32_13

) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص23؛ الباهر ,ص331؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص31؛ ابن واصل :مفرج
الكروب ,ج ,3ص351؛ العيني :عقد الجمان ,ص.51

) )3ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.351
222

المبحث الثاني
وزارة صالح الدين على مصر وانهاء الخالفة الفاطمية
أوالً :وزارة صالح الدين وموقف الفاطميين منها:
لم تدم و ازرة أسد الدين شيركوه في مصر طويالً إذ وافته المنية في  22جمادى اآلخرة سنة

653هد 21/مارس 3353م ,وذلك بعد شهرين وخمسة أيام من توليه الو ازرة للعاضد الفاطمي(,)1
وكان شيركوه قد أوصى قادته قبيل وفاته بعدم مفارقة القاهرة ,واإلحسان إلى أهلها ,وعدم التفريط

باألسطول(.)2

لما أن توفي شيركوه وقع خالف بين قادة جيشه عمن يتولى الو ازرة بعده ,إذ طلب عدد من

قادته الو ازرة ألنفسهم ,وحاولوا تحقيق ذلك( ,)3إال أن مماليك أسد الدين – وعددهم خمسمائة-
اجتمعوا على صالح الدين ي وسف وطلبوا و ازرته ,وتحدثوا بأن أسد الدين أوصى إليه؛ فبعث
العاضد إليهم ,وسأل األمراء من يصلح للو ازرة فسار إليه شهاب الدين محمود الحارمي – خال
()4

صالح الدين -وأرشده إلى تولية صالح الدين

الذي كان في ذلك الوقت "مباشر لألمور ,ومقرر

لها ,وزمام األمر والنهي مفوض إليه لمكان كفايته ودرايته وحسن تأتيه وسياسته"(.)5

لقد وجد ذلك العرض قبوالً لدى الخليفة العاضد ألن صالح الدين لم تكن له بطانة بمصر

لصغر سنه ,ظناً من الخليفة الفاطمي أنه بذلك يستطيع التحكم في أمور مصر واخضاعها

لسيطرته ,وبالتالي منع نور الدين من التدخل في شؤون مصر ,وقد أيده أصحابه على ذلك الرأي,

وقالوا له ":ليس في الجماعة أضعف وال أصغر سناً من يوسف ,والرأي أن يولى ,فإنه ال يخرج من
تحت حكمنا ,ثم نضع على العساكر من يستميلهم إلينا ,فيصير عندنا من الجنود من نمنع بهم

البالد ,ثم نأخذ يوسف أو نخرجه"( ,)6وعندئذ يطلب العاضد مساعدة الصليبيين في تحقيق ذلك
) )1األصفهاني :البستان الجامع ,ص151_157؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص23؛ ابن شداد :النوادر
السلطانية ,ص13؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص163؛ ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص15؛ العمري :مسالك
األبصار :ص13؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص313؛ العيني :عقد الجمان ,ص71؛ الحنبلي :األنس
الجليل ,ج.132 ,3

) (2ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.113
) )3ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص23؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.31
) )4المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.111

) )5أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص37؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.356
) )6ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص25؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.311
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الهدف ,الذي يسعى إليه أيضاً الملك الصليبي -عموري ,-وبالتالي -حسب تفكير العاضد -تقع
قوات نور الدين محمود في مصر في خالفاتها الداخلية على و ازرة مصر من جهة ,وبين القوات

الفاطمية والصليبية المشتركة من جهة أخرى ,كما كان يهدف العاضد من وراء تولية صالح الدين

الو ازرة إيقاع الفتنة بين األمراء النوريين الكبار ,أمثال :عين الدولة الياروقي( ,)1وسيف الدين

المشطوب الهكاري( ,)2وشهاب الدين الحارمي ,وغيرهم من األمراء ,وذلك ما حدث بالفعل عندما
خلع العاضد ِخلع الو ازرة على صالح الدين – وكان آخر منشور للعاضد -إذ رفض بعض أمراء
()3

نور الدين تولية صالح الدين الو ازرة إال الفقيه عيسى الهكاري

الذي بذل جهوده إلقناعهم بذلك,

فاستجابوا جميعاً عدا عين الدولة الياروقي الذي عاد إلى الشام رافضاً خدمة صالح الدين(,)4
وعندما وصل الياروقي دمشق أنكر عليه نور الدين فراقه لمصر ,وعدم طاعته لصالح الدين الذي
بدأ يثبت أقدامه بمصر ,ويرسخ بها ملكه نيابة عن نور الدين الذي أقيمت الخطبة له بمصر بعد

العاضد" ,وال يتصرفون إال عن أمره (نور الدين)"(.)5

امتنع صالح الدين عن تولي منصب الو ازرة في بداية األمر" ,وضعفت نفسه عن هذا

أخذ كارهاً"( ,)6وأصر الخليفة العاضد باتفاق مع قادة نور الدين في مصر
المقام ,إال أنه أُلزم به و ُ
على تولية صالح الدين منصب الو ازرة ,فتقلد صالح الدين الو ازرة بمصر بعد ثالثة أيام من وفاة
عمه شيركوه ,وقُرئ سجل (منشور) التقليد بين يدي صالح الدين يوم جلوسه في دار الو ازرة,
( ) 1عين الدولة الياروقي :هو أحد قادة نور الدين محمود ,دخل إلى مصر مع أسد الدين شيركوه ,ولما مات أسد
الدين ,كان عين الدولة يطمح في أن يتولى الو ازرة بعده ,وكان أكثر أمراء نور الدين جمعاً .الذهبي :تاريخ اإلسالم,

ج ,13ص.33

( )2سيف الدين المشطوب :هو سيف الدين علي بن أحمد بن أبي الهيجاء الهكاري ,المعروف بالمشطوب ,من
مشاهير األكراد في العصر األيوبي .ابن األثير :الكامل ,ج ,7ص .332عينه صالح الدين نائباً له بعكا بعد أن
دخلها بصحبة عدد من األمراء سنة 617ه3333/م ,ثم أسره الصليبيون في جملة من أسروا بعد احتلوا عكا في

السنة نفسها ,ثم أُطلق سراحه ,وواله بعد ذلك صالح الدين على نابلس ,وتوفي في شوال سنة 611ه /أكتوبر
3332م .ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص .533_531الهكارية جماعة من األكراد سكنوا بلدة الهكارية
شمالي الموصل فسميت باسمهم .الحموي :معجم البلدان ,ج ,6ص.311
) )3عيسى الهكاري :هو الفقيه أبو محمد عيسى بن محمد الهكاري ,من كبار رجال الدولة الصالحية ,وذكر ابن
خلكان أن نسبه يمتد إلى الصحابي الجليل علي بن أبي طالب – رضي اهلل عنه .-وفيات األعيان ,ج,1

ص.337
) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص25؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص351
) )5أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص33؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص351؛ ابن كثير :البداية والنهاية,

ج ,35ص312؛ الحنبلي :األنس الجليل ,ج.131 ,3

) )6ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص351؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.31
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وحضر التقليد جميع أرباب الدولتين المصرية والشامية( ,)1ولقبه الخليفة العاضد بالملك الناصر(.)2
كتب الخليفة الفاطمي العاضد ذلك المنشور بخط يده مع أن الخلفاء الفاطميين ال يكتبون

إال ناد اًر ,وقد ورد فيه "هذا عهد ال عهد لوزير بمثله" ,واحتوى المنشور على تقليد صالح الدين
جميع السلطات التي خولها العاضد من قبل لعمه شيركوه ,والمتمثلة في سيطرته على الجيش

والقضاء والدعوة ,عوضاً عن أموال الدولة( ,)3وكان منشور الو ازرة مكتوب في ثوب أبيض (وهو
شعار الفاطميين) ,وكانت ِ
الخلعة من القماش المطرز بالذهب ,فضالً عن الخيل وأشياء أخرى

أهداها العاضد لصالح الدين رغبة في كسبه إلى جانبه ضد معارضيه بمصر( ,)4إال أن تلك

الخلعة ,وذلك اليوم المشهود لم تجعل صالح الدين يتأثر بالعاضد ومذهبه ,ولم تكن إال مجرد
مظاهر خارجية لم يلتفت إليها صالح الدين إذ "هانت عنده الدنيا ,وشكر نعمة اهلل عليه ,وأعرض

عن أسباب اللهو وتقمص بلباس الجد واالجتهاد ,وما عاد عنه وال ازداد إال جداً.)5("...

في الحقيقة كان تولي شيركوه ومن بعده ابن أخيه صالح الدين الو ازرة للفاطميين بمصر
بمثابة إيذان بقرب سقوط الدولة الفاطمية ,إذ احتفظ صالح الدين بقواته العسكرية بعد أن أصبح

نائباً لنور الدين في مصر ,وكان القضاء على الخالفة الفاطمية ,وعودة المصريين إلى المذهب

السني أم اًر تمليه ضرورة الموقف اإلسالمي ,وذلك لتحقيق وحدة إسالمية بين مصر والشام تمكنهم

من الوقوف في وجه الصليبيين الذين استفادوا كثي اًر من ذلك التشتت.

لقد شعر صالح الدين بأهمية التنسيق بين جبهتي مصر والشام ,وضرورة الجهاد في سبيل

اهلل تعالى ,إذ قال لصديقه ابن شداد" :لما يسر اهلل لي الديار المصرية ,علمت أنه أراد فتح الساحل

ألنه أوقع في نفسي ذلك"( ,)6كما أن الصليبيين أنفسهم أدركوا أنه بتحقيق الوحدة بين مصر والشام

على يد المسلمين أن مملكتهم في بيت المقدس سوف تنهار(.)7
) )1ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص.12

) )2أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص31؛ ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص16؛ اليافعي :مرآة الجنان ,ج,1
ص213؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص313؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص253؛ ابن تغري
بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص5؛ السيوطي :تاريخ الخلفاء ,ص133؛ ابن العماد :شذرات الذهب ,ج ,5ص.161

) )3القلقشندي :صبح األعشى ,ج ,31ص .111للنظر في المنشور الكامل ,ينظر :المصدر نفسه ,ج,31
ص.31_33
) )4السيوطي :حسن المحاضرة ,ج ,2ص.6
) )5ابن شداد :النوادر السلطانية ,ص.13
) )6ابن شداد :النوادر السلطانية ,ص.33
) )7الفيتري ,يعقوب :تاريخ بيت المقدس ,ص.332
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ومن أجل تحقيق ذلك الهدف بدأ صالح الدين بإجراء اإلصالحات في مصر ,وكان عليه

أوالً أن يعمل على استقرار األمور في البالد ,فبدأ باستمالة المصريين ببذله األموال والهبات لهم,

وض ُعف أمر العاضد"( ,)1كما خلع السلطان صالح الدين على جماعة األمراء
"فمالوا إليه وأحبوهَ ,
والكبراء ووجوه البلد وأرباب دولة العاضد ,واستمر صالح الدين على نهجه اإلصالحي ,فقام "في

بد َدها ,وجرى في مناهج العدل على
الرعي بسياسة الشريعة ,ونظم بحسن تدبيره من الدولة َ
جددها ..وكاتب األطراف بما صار إليه من السلطان ..وقرب من أهل الفضل ..وأفاض على
()2

الذي أمر بإقامة الخطبة لسيده

الناس من كرمه ...و ُسر قلوب األصدقاء بما صار إليه السلطان"
نور الدين على منابر مصر من بعد الخليفة العاضد( ,)3وبذلك اتضحت سياسة صالح الدين,

و ُكشفت نواياه تجاه الخالفة الفاطمية ,وتجلى حرصه في القضاء عليها ,واعادة مصر إلى المذهب
السني ,ثم توحيدها مع بالد الشام من أجل مواجهة الصليبيين.

أقام صالح الدين في السنة األولى من حكمه عالقات حسنة مع جميع مراكز القوى في
مصر ,خاصة الخليفة العاضد ,وقد كان صالح الدين يهدف من وراء ذلك تثبيت أقدامه في مصر

قبل الشروع نهائياً في القضاء على المذهب الفاطمي ,ويروي ابن أبي طي عن ذلك بالقول ":ولما
استولى الملك الناصر على الو ازرة مال إليه العاضد ,وأحبه محبة عظيمة ,وبلغ محبته له أنه كان

يدخل إلى قصره راكباً ,فإذا حصل عنده اليوم والعشرة في قصره ال يعلم أين مقره"(.)4

يبدو أن الخليفة العاضد كان ضعيفاً غير قادر على مواجهة صالح الدين واصالحاته ,إذ

أُجبر على تعيين صالح الدين في الو ازرة – معتقداً لصغر سنه أن ذلك لصالحه ,-ولو سنحت

الفرصة للعاضد من التخلص من صالح الدين ومن معه من األمراء لما تردد في فعل ذلك؛ إذ كان
ال يحب أهل السنة على اإلطالق ,حيث كان "شديد التشيع متغالياً في سب الصحابة -رضوان اهلل

عليهم – واذا رأى سنياً استحل دمه"(.)5

بعد أن دعم صالح الدين مركزه في مصر بعث إلى نور الدين محمود يرجو منه أن يرسل

أهله إلى مصر ,إال أن نور الدين رفض ذلك في بداية األمر حرصاً على صالح الدين ومركزه,
وأرسل نور الدين إلى صالح الدين رسالة يقول له فيها":أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فتفسد

) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص25؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.373
) )2أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.77
) )3المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص.31

) )4ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص.273
) )5ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,1ص331؛ القرماني :أخبار الدول ,ج ,2ص.233
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()1
البالد"  ,ثم أرسل نور الدين إليه أخاه شمس الدولة تورانشاه ,وعدد من القادة اآلخرين مدداً

لصالح الدين لمواجهة أي تآمر فاطمي أو خطر صليبي متوقع ,واشترط نور الدين عليهم طاعة

صالح الدين ,والقيام بأمره ومساعدته ,ولما وصلوا مصر "كلهم فعل ذلك"(.)2

لما كان صالح الدين – كغيره من أهل السنة  -يرى أن الفاطميين قد انحرفوا عن الدين,
وتبعهم عامة الشعب المصري في ذلك ,نجد أنه قد حاول تسوية ذلك بتقوية المذهب السني في

مصر ,واعتبر ذلك واجباً عليه ,وعمل على تحقيق ذلك الهدف باتخاذ إجراءات جديدة من شأنها

أن تقوض دعائم الحكم الفاطمي في مصر؛ فبعد أن بذل األموال للناس أضعف العاضد باستنفاذ
ما عنده من المال ,وأبعد أهل مصر عن مناصب الدولة المهمة ,واستبد باألمور ,ومنع العاضد

من التصرف حيث "لم يبق له سوى إقامة ذكره في الخطبة فقط ,وأُبطل ركوبه من ذلك الوقت,

وصار ال يخرج من القصر البتة ,وتتبع صالح الدين جند العاضد ,وأخذ دور األمراء واقاطاعاتهم

فوهبها ألصحابه"( ,)3وال شك أن صالح الدين كان يعتمد في حماية تصرفاته تلك على قوتين؛

أوالها :القوة العسكرية التي جاءت من بالد الشام مع عمه شيركوه سابقاً ثم مع أخيه تورانشاه فيما

بعد ,والثانية :قوة الجماعات السنية التي كانت مبعدة عن نظام الحكم وتعتبره زيغاً ,وتشارك صالح

الدين في ذلك الرضى الديني عن عمله(.)4

لما ثقلت وطأة صالح الدين على أهل القصر الفاطمي ,وتجلى استبداده بأمر الدولة
الفاطمية ,واستبدل مذهب أهلها ,وقطع أرزاق قادتها ,وحرمهم مكانتهم ,وأضعف خالفتهم ,وقبض
على أكابر دولتهم حنق عليه رجال القصر الفاطمي ,ودبروا له المكائد للتخلص منه ,وكان

يتزعمهم مؤتمن الخالفة( ,)5وقد اتفق رأيهم على مكاتبة الصليبيين "والتقوي بهم على صالح الدين
) )1ابن األثير :الباهر ,ص331؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,7ص365؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية,
ص .272كان نور الدين يخاطب صالح الدين باألمير االسفهسالر .ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص25؛ الباهر,
ص331؛ ابن العديم :زبدة الحلب ,ص163؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص33؛ ابن العبري :تاريخ مختصر
الدول ,ص172_173؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص272؛ الصفدي :الوافي بالوفيات ,ج ,23ص.61
تعني االسفهسالر "مقدم العسكر" ,وهي كلمة مركبة من لفظين أولها فارسي وهو "أسفه" ومعناه المقدم ,والثاني
تركي وهو "سالر" ومعناه العسكر .القلقشندي :صبح األعشى ,ج ,1ص311؛ ج ,5ص.1_7

) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص25؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص17؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج,7
ص365؛ ابن العبري :تاريخ مختصر الدول ,ص173؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص.272
) )3المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص33_31؛ مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص.33
) )4مصطفى ,شاكر :صالح الدين ,ص.33

) )5مؤتمن الخالفة :هو جوهر أحد األستاذين المحنكين بالقصر .مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص .33وذكر
عدد من المؤرخين أنه مقدم جند السودان بمصر .العمري :مسالك األبصار ,ص33؛ ابن خلدون ,ج= ,6
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ومن معه" ,ودعوتهم إلى مصر – كما فعل شاور من قبل -ويقبضوا على األسدية – أتباع أسد

الدين شيركوه -والصالحية -أتباع صالح الدين األيوبي ,-فإذا ما خرج صالح الدين هو وجنده
لمواجهة الصليبيين قبضوا على من بقي من أصحابه بالقاهرة ,وبذلك تجتمع قوى الفاطميين

والصليبيين في محاربة صالح الدين والقضاء عليه(.)1

أرسل مؤتمن الخالفة رسالته إلى الصليبيين مع رجل يثق به ,وأمسى بالقاهرة ينتظر هو

ومن معه رد الملك الصليبي عموري على رسالته ,إال أن رجالً تركمانياً رأى رسول مؤتمن الخالفة

بمكان يقال له البئر البيضاء( ,)2وهو يحمل نعلين جديدين ,فأخذهما وجاء بهما إلى صالح الدين
"فوجد في البطانة ِخ َرقاً مكتوبة ,مكتومة ,مختومة ,بالشر محتومة ,واذا هي للفرنج من القصر,
يرجون بالفرنج النصر"()3؛ فأخذ صالح الدين الكتاب ,وقال دلوني على كاتب هذا الخط ,فدلوه
على رجل يهودي ,فلما جاءوا به أمام صالح الدين ليسألوه عن ذلك نطق بالشهادتين ,واعتصم
باإلسالم ,واعترف أنه قام بكتابة ذلك الكتاب بأمر أهل القصر(.)4

أدرك صالح الدين حجم المؤامرة التي تحاك ضده في مصر من ِقبل رجال القصر

الفاطمي ,إال أنه لم يظهر ذلك أمامهم ,حيث كان مدركاً مدى قوتهم وقوة أنصارهم بمصر ,إال أن

مؤتمن الخالفة استشعر بذلك ,وخاف على نفسه ,والزم القصر ال يخرج منه ,واذا خرج ال يبتعد
عنه "وصالح الدين ُم ِ
عرض عن ذكره البتة ,فصار ال يأمر فيه ببسط وال قبض"( ,)5بانتظار فرصة

=ص112؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص .117األستاذون :هم الموظفون الذين يقومون بأعمال
القصر المختلفة ,وكان يشرف على هذا الجهاز الضخم رؤساء يعرفون بالمحنكين .القلقشندي :صبح األعشى ,ج,1

.316_313
) )1البنداري :سنا البرق الشامي ,ص31؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص15؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج,3
ص376_373؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص112؛ المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص173؛ ابن قاضي
شهبة :الكواكب الدرية ,ص173-271؛ بدوي ,عبد المجيد :التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ,ص.221

) )2البئر البيضاء :هو مركز بريد منفرد ليس حوله ساكنون ,يقع بالقرب من مدينة بلبيس .القلقشندي :صبح
األعشى ,ج ,33ص.175
) )3البنداري :سنا البرق الشامي ,ص31؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص15؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج,3
ص376؛ ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص33؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,23ص.21

) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص27؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,23ص21؛ المقريزي :الخطط المقريزية ,ج,2
ص373؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص.273
) )5أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص17؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص376؛ للمزيد ,ينظر :البنداري :سنا
البرق الشامي ,ص31؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,23ص21؛ السبكي :طبقات الشافعية ,ج ,7ص166-163؛
ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص311؛ المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص173؛ ابن قاضي شهية:

الكواكب الدرية ,ص273؛ الحريري ,سيد :األخبار السنية ,ص.311
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مناسبة للتخلص منه دون أن يثور عليه أحد من بقايا الفاطميين بمصر.
لما اطمأن مؤتمن الخالفة لعدم تعرض صالح الدين له مدة من الزمن ظن أنه لن يقدم
()1

عليه ,فأصبح يخرج من القصر إلى قرية يقال له الخرقانية

كان له بها قصر ذات متنزه

وبساتين()2؛ فلما علم صالح الدين بذلك أرسل إليه جماعة من أصحابه فقاموا بقتله يوم األربعاء

 26ذي القعدة سنة 653ه 21/أغسطس3353م( ,)3ثم عزل صالح الدين الخدم الذين يتولون
أمر قصر الخالفة ,واستبدلهم بجند تابعين له ,وجعل عليهم بهاء الدين قراقوش( ,)4وهو خصي

أبيض تحكم في شئون القصر ,بحيث "كان ال يجري في القصر صغير وال كبير إال بأمره وحكمه

(صالح الدين)"(.(5

ما أن علم جند السودان بمقتل مؤتمن الخالفة ,وعزل رجال القصر الفاطمي ثاروا على

صالح الدين مع من انضم إليهم من األمراء والعامة ,حتى أصبح عددهم خمسين ألفاً( ,)6ثم ساروا

إلى دار الو ازرة التي يقيم فيها صالح الدين ,والذي ما لبث أن استعد لمواجهتهم وجعل قائده أبا

) )1المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص173؛ مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص .21الخرقانية :قرية صغيرة

من مديرية القليوبية تقع على الشط الشرقي للنيل .مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,31ص .37ذكر المقريزي أن

الخرقانية تقع بالقرب من بلبيس .الخطط المقريزية ,ج ,2ص.173
) )2ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.375_376
) )3ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص21؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص375؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج,13
ص21؛ المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص173؛ مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,3ص21؛ الحريري ,سيد:
األخبار السنية ,ص.311
) )4قراقوش :هو أبو سعيد قراقوش بن عبد اهلل األسدي الملقب بهاء الدين ,كان خادم صالح الدين ,وقيل خادم
عمه أسد الدين ,فأعتقه ,ولما استقل صالح الدين بمصر جعله ِزَمام القصر ,توفي مستهل رجب سنة 637ه7/
ابريل 3213م بالقاهرة ,وقراقوش تعني طائر العقاب .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,3صِ .32_33زَمام القصر:
هي وظيفة إدارية كانت موجودة في العهد الفاطمي ويقوم صاحبها بمراقبة ما يجري داخل قصر الخليفة ,وقال

القلقشندي بأن هذه الوظيفة تمثل ِزَمام الدور في زمانه .صبح األعشى ,ج ,1ص.316
) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص21؛ العمري :مسالك األبصار ,ج32؛ السبكي :طبقات الشافعية ,ج,7
ص166؛ ابن خلدون ,ج ,6ص112؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص273؛ العيني :عقد الجمان,
ص.17

) )6أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص17؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص375؛ ابن كثير :البداية والنهاية,
ج ,35ص .313ذكر السبكي أن عدد الثائرين على صالح الدين كانوا نحو مائة ألف كان نصفهم من الفرسان
والنصف اآلخر من المشاة .طبقات الشافعية ,ج ,7ص165؛ أورد الذهبي أن عددهم بلغ نحو مائتي ألف .تاريخ
اإلسالم ,ج ,33ص .165أشار المقريزي إلى بعض الفرق السودانية التي شاركت في تلك الواقعة .الخطط
المقريزية ,ج ,2ص.172
235

الهيجاء على رأس جيشه ,وتواجه الجيشان يوم السبت  21ذي القعدة 653ه 21/أغسطس3353م
لمدة يومين قام خاللهما الجيش الصالحي بإحراق أي مكان يلجأ إليه جند السودان حتى اضطروهم

للخروج من القاهرة(" ,)1وأصبح أمر السودان كأن لم يكن قط"(.)2

لقد أظهرت تلك المعركة أن العاضد لم يكن يرحب بوجود صالح الدين على كرسي
الوزراة ,وأنه يرغب بالتخلص منه ,إذ ساند العاضد ثورة السودان حيث أمر بقذف العساكر الشامية
بالنشاب والحجارة ,إال أنه عدل عن ذلك لما رأى ضعف جند السودان ,وعدم قدرتهم على مواجهة

جيش صالح الدين ,وقيام عدد من قادة صالح الدين بإحراق أجزاء من قصر العاضد(.)3

لم ينجح العاضد في تحقيق هدفه في استعادة السلطات التي فقدها في عهد الوزير شاور
بتعيين صالح الدين وزي اًر له ,ثم حاول العاضد التخلص من صالح الدين بإضعافه ومساندته للجند

السودان الثائرين عليه في مصر ,لكن كانت الغلبة في ذلك الصراع لصالح الدين وجند الشام ,وقد

مثل ذلك الصراع إحدى المراحل المهمة في توطيد نفوذ صالح الدين في مصر ,إذ أصبح هو
الحاكم الفعلي حيث أكد ذلك من خالل القيام بمصادرة مخصصات العاضد "إذ أتى على المال

والخيل والرقيق وغير ذلك ,ولم يبق عند العاضد غير فرس واحد ,فطلبه منه وألجأه إلى إرساله,

وأُبطل ركوبه من ذلك الوقت ,وصار ال يخرج من قصره البتة"(.)4

ثانياً :موقف الصليبيين من وزارة صالح الدين األيوبي:
لم تكن الصعاب التي واجهت صالح الدين -عندما كان وزي اًر للعاضد -مقتصرة على

الفتنة التي أثارها رجال القصر الفاطمي ,بل كان الصليبيون في بيت المقدس يرقبون عن كثب

ازدياد نفوذ نور الدين في مصر ,حيث أنه "لما ملك أسد الدين مصر قد خافوه ,وأيقنوا بالهالك"(,)5
وخشوا على مملكتهم الصليبية في بالد الشام ,وأدركوا أنهم قد وقعوا بين شقي الرحى ,وأن القوات

اإلسالمية قد أحاطت بالصليبيين من الشمال الشرقي والجنوب الغربي ,إذ تلك هي المرة األولى
التي تصبح فيها القوات اإلسالمية في مصر والشام تحت قيادة إسالمية واحدة كان لها ثقلها في

الصراع مع الصليبيين في بالد الشام ,على عكس جبهة مصر الفاطمية التي حصدت إخفاقات
) )1أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص17؛ العيني :عقد الجمان ,ص.17
) )2ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.377

) )3ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص21؛ السبكي :طبقات الشافعية ,ج ,7ص166؛ أبو شامة :الروضتين ,ج,2
ص11_17؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص313؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص.273

) )4المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص.33_31
) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص.13
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عديدة في صراعها مع الصليبيين في ذلك الوقت ,وبذلك يمكن القول أن سيطرة نور الدين محمود
وقائده صالح الدين على القواعد البحرية في شمال مصر -مثل اإلسكندرية ودمياط وغيرها من

المدن الساحلية -من شأنها أن تسلب الصليبيين سيادتهم البحرية ,وتجعل تلك السيادة للمسلمين في
الجزء الشرقي من حوض البحر المتوسط(.)1

أدرك الملك الصليبي عموري خطر توحيد نور الدين محمود لبالد الشام ومصر ,فأرسل

إلى ملوك أوروبا ,والى اإلمبراطور البيزنطي يطلب منهم المعونة العسكرية إلخراج جيش نور الدين
محمود من مصر لما يشكله من خطر على مملكة بيت المقدس الصليبية( ,)2إال أن ملوك وأمراء

أوروبا لم يتمكنوا من تقديم أية مساعدة لعموري نظ اًر للخالفات والنزاعات التي كانت قائمة بينهم(,)3
أما اإلمبراطور البيزنطي مانويل كومينين ,فقد اغتنم فرصة استنجاد عموري به ,فلبى الدعوة

لتحقيق مكاسب لإلمبراطورية على حساب الصليبيين ,وذلك بإدخال مصر ضمن النفوذ البيزنطي

في حال طرد نور الدين منها والسيطرة عليها ,فأمد اإلمبراطور عموري "بالمال والرجال
والسالح"( , )4عالوة عن توقيعه اتفاقية معه يتم بموجبها السير إلى مصر ,والنزول على دمياط

والسيطرة عليها ,واتخاذها قاعدة لالنطالق على بقية مدن مصر معتقدين أنه "إن حصلت لهم

حصل لهم مغرس قدم يأوون إليه"(.)5

انطلقت القوات الصليبية والبيزنطية من سواحل بالد الشام متوجهة نحو مصر ,واصطحبوا

معهم المنجنيقات والدبابات( ,)6وغيرهما من آالت الحصار( ,)7ووصلوا دمياط مستهل شهر
()8

صفر656ه 26/أكتوبر3353م ,وقاموا بحصارها والتضييق على من بها ب اًر وبح اًر
()9

والبؤس وقنطت النفوس"

نتيجة ذلك.

"فوقع اليأس

) )1عاشور ,سعيد :الناصر صالح الدين ,ص.16
) )2ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص13؛ الباهر ,ص331؛ ابن قاضي شهبة ,ص.276
) )3الغامدي ,مسفر :الجهاد ضد الصليبيين ,ص.131
) )4ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص.112
) )5ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص13؛ الباهر ,ص331؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.32
) )6الدبابة :هي آلة من الجلد والخشب يدخل فيها الرجال ,ويقربونها من الحصن المحاصر لينقبوه ,وتقيهم ما

يرمون به من فوقهم .ابن منظور :لسان العرب ,ص.3136

) )7أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص32؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.311
) )8األصفهاني :البستان الجامع ,ص151؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص13؛ الباهر ,ص331؛ ابن أيبك :الدر
المطلوب ,ص33؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص23؛ العمري :مسالك األبصار ,ص32؛ اليافعي :مرآة
الجنان ,ج ,1ص213؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص311؛ العيني :عقد الجمان ,ص.315_316

) )9البنداري :سنا البرق الشامي ,ص.33
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واجه صالح الدين خطر الصليبيين والبيزنطيين ,وأعد لذلك جيشاً بقيادة أحد مقدمي نور

الدين محمود ,وهو قطب الدين الهذباني( -)1كان نور الدين قد أرسله مدداً لصالح الدين بمصر,-

وأمره بالمسير إ لى دمياط بعد أن زوده بالمال والسالح والرجال مع ما كان سبق إليها من قوات
بقيادة ابن أخيه تقي الدين عمر ,وخاله شهاب الدين الحارمي(.)2

أما صالح الدين فقد ظل بالقاهرة حيث كان يخشى من حدوث انقالب يقوم به بقية

الفاطميين ,وأرسل إلى نور الدين يقول له ":إني إن تأخرت عن دمياط ملكها الفرنج ,وان سرت
إليها خلفني المصريون في أهلها وأموالها بالشر ,وخرجوا عن طاعتي ,وساروا في أثري ,والفرنج

من أمامي ,فال يبقى لنا باقية"؛ فسير نور الدين مددًا إلى صالح الدين ,ثم سار نور الدين بنفسه
نحو مملكة بيت المقدس الصليبية ,وقام باإلغارة عليها واستباحتها ,ونهب بعض ممتلكاتها,
()3

ووصلت غاراته "إلى ما لم تكن تبلغه قبل لخلو البالد من مانع"

كما أن العاضد نفسه أمد صالح الدين باألموال الجزيلة ,إذ ورد عن صالح الدين قوله":ما
رأيت أكرم من العاضد ,أرسل إلي مدة مقام الفرنج على دمياط ألف ألف دينار مصرية ,سوى

الثياب وغيرها"( ,)4وربما يرجع ذلك إلى خشية الخليفة العاضد من بطش صالح الدين إذا وقف إلى
جانب الصليبيين وساندهم في تحقيق مشروعهم االستعماري في مصر.
نتيجة لتضافر جهود نور الدين محمود – تلك الجهود التي تمثلت في المساعدات
واإلمدادات التي أرسلها لصالح الدين بمصر ,وما قام به من غزو الصليبيين ونزوله على الكرك

وحصاره لها -مع ما قام به صالح الدين من إمدادات عسكرية للدفاع عن دمياط ,فقد أُجبر
()5

الصليبيين والبيزنطيين على التراجع عنها والعودة إلى بالد الشام

بعد خمسين يوماً من

( )1قطب الدين الهذباني :هو قطب الدين خسرو بن تُليل الهذباني ,وهو ابن أخي أبي الهيجاء الهذباني صاحب
إربل .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,7ص.361
) (2ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص313؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص31؛ العريني ,السيد الباز :الشرق
األدنى ,ص.32
) )3ابن األثير :الباهر ,ص.333_331
) )4ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص13؛ السبكي :طبقات الشافعية ,ج ,7ص166؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج,3
ص311؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,2ص326؛ الذهبي :تاريخ االسالم ,ج ,13ص23؛ العبر ,ج ,1ص36؛
العمري :مسالك األبصار ,ص32؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص331؛ المقريزي :الخطط المقريزية ,ج,3
ص513؛ العيني :عقد الجمان ,ص.317
) )5ابن شداد :النوادر السلطانية ,ص13_11؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص333_331؛ ابن خلدون:

ج ,3ص313_311؛ ج ,6ص111_112؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,5ص7؛ الغامدي ,مسفر:
الجهاد ضد الصليبيين ,ص.133
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حصارها( ,)1وكان رحيلهم عنها في  26ربيع أول 656ه 37/ديسمبر3353م بعد ما غرق لهم

نحو ثالثمائة مركب ,وقتل عدد كبير من مقاتليهم( ,)2وقد عبر ابن األثير عن فشل الصليبيين
والبيزنطيين في تحقيق أهدافه بالمثل المشهور عن النعامة ,وهو "خرجت النعامة تطلب قرنين

فرجعت بال أذنين"(.)3

وقد ُسر نور الدين محمود وصالح الدين والمسلمون جميعاً بذلك النصر ,وأرسل نور الدين
إلى العاضد الفاطمي يهنئه برحيل الصليبيين والبيزنطيين عن مصر ,ويثني على األتراك ,فطلب
العاضد بإخراجهم من مصر ,واالقتصار على صالح الدين ,إال أن نور الدين رفض ذلك وكتب
()4

إلى العاضد يخبره "بأنه ما أرسلهم واعتمد عليهم إال لعلمه بأن قنطاريات

الفرنج ليس لها إال

سهام األتراك ,فإن الفرنج ال ُيرعبون إال بهم ,ولوالهم لزاد طمعه في الديار المصرية ,ولحصلوا
منهم على األمنية"(.)5
ويظهر طلب الخليفة العاضد من نور الدين إخراج الجنود األتراك من مصر ,واإلبقاء على
ُ
صالح الدين فقط أنه قد أدرك أن زمام األمور بمصر قد خرجت من يده رغم أنه كان يرغب في

بقاءه على سدة حكم مصر ,واالستئثار بها دون قوات نور الدين ,إال أن نور الدين – بخبرته
وحنكته العسكرية -أبقى قواته بمصر تحت قيادة صالح الدين لما لها من أهمية في ضبط مصر

,العمل على استقرار أحوالها؛ إلعادة توحيدها مع بالد الشام ,ومن ثم محاربة الصليبيين في الشام.

لقد أدى فشل الحملة الصليبية البيزنطية على مصر إلى تضييق الخناق على الصليبيين

في بالد الشام ,إذ أصبحوا محاصرين بين نور الدين محمود في بالد الشام ,وبين قوات قائده
صالح الدين في مصر ,وقد ظهر ذلك جلياً عندما تشجع صالح الدين على مهاجمة أمالك
الصليبيين في جنوب الشام ,فخرج على رأس قوة عسكرية كبيرة ,وأغار على عسقالن والرملة,

) )1ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص13؛ الباهر ,ص333؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,2ص326؛ الذهبي :العبر,
ج ,1ص36؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص331؛ المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,3ص513؛ العيني:
عقد الجمان ,ص316؛ الحنبلي :األنس الجليل ,ج ,3ص .131بينما ذكر آخرون أن مدة الحصار بلغت واحداً

وخمسين يوماً .البنداري :سنا البرق الشامي ,ص36؛ السبكي :طبقات الشافعية ,ج ,7ص.166
( )2المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,3ص.513
) )3الكامل ,ج ,1ص.13

( )4القنطاريات :لفظ من أصل يوناني ,وتعني نوع من الرمح يصنع من الخشب .ابن مماتي :قوانين الدواوين,
ص153؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص ,311هامش.2

) )5السبكي :طبقات الشافعية ,ج ,7ص21_33؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص33؛ ابن واصل :مفرج
الكروب ,ج ,3ص311؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص.27
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وهجم على ربض غزة وقام بنهبه ,وهناك نشبت معركة بين صالح الدين وعموري األول ,وأشرف

فيها عموري على الوقوع في األسر ,ولم يكتف صالح الدين بذلك إذ أمر فور عودته إلى مصر

بمهاجمة أيلة بعد أن ُحملت المراكب البحرية على الجمال في البر ,وقام بحصارها حتى ُحررت في
ربيع اآلخر سنة 655ه/أكتوبر3371م(.)1

ثالثاً :وفاة الخليفة العاضد وزوال الدولة الفاطمية:
بعد أن استكمل نور الدين محمود توحيد القوى اإلسالمية في بالد الشام والجزيرة بضم
()2

الموصل إلى ملكه سنة 655ه3371/م ,عقب وفاة أخيه قطب الدين مودود

شرع في إنهاء

خالفة الفاطميين ,واعادة الخالفة العباسية بمصر ,إذ أرسل إلى صالح الدين يخبره برغبته في
اإلطاحة بالخالفة الفاطمية الشيعية( ,)3ال سيما بعد أن قويت شوكته بقدوم أهله إلى مصر ,وعلى
رأسهم نجم الدين أيوب – والد صالح الدين -الذي خرج العاضد بنفسه الستقباله والمبالغة في

احترامه وتقديره( ,)4وخلع عليه الخليفة العاضد ولقبه الملك األفضل ,وحمل إليه من القصر الهدايا

( )1ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص31؛ البنداري :سنا البرق الشامي ,ص67؛ السبكي :طبقات الشافعية ,ج,7
ص165؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص331؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,2ص321_327؛ الذهبي :تاريخ
اإلسالم ,ج ,13ص11؛ العمري :مسالك األبصار ,ص33؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص111؛ ابن قاضي
شهبة ,ص213_211؛ الحنبلي :األنس الجليل ,ج ,3ص131؛ الحريري ,سيد :األخبار السنية ,ص.316
( )2ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص.13_11
( )3أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.33

( )4ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص316؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص26؛ المقريزي :الخطط
المقريزية ,ج ,2ص231_237؛ المقفى الكبير ,ج ,2ص111؛ العيني :عقد الجمان ,ص .12ينفرد المؤرخ
الشيعي ابن أبي طي باإلشارة إلى أن الخليفة المستنجد باهلل العباسي أرسل من بغداد إلى نور الدين "يعاتبه في
تأخير إقامة الدعوة له بمصر ,فأحضر (نور الدين) األمير نجم الدين ,وألزمه الخروج إلى ولده بمصر بذلك وحمله

رسالة" بذلك .أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص .33ويجدر القول بأنه ال يمكن ربط سفر نجم الدين أيوب برسالة
المستنجد باهلل ,وأمر نور الدين ألسباب عدة ,وهي:
 أوالً :أن نور الدين اشترط على قادته عند توجههم من دمشق إلى مصر طاعة صالح الدين ومساندته-

وعدم الخروج عليه ,وقد ُذكر ذلك آنفاً.

ثانياً :أن العالقة بين نور الدين وصالح الدين عالقة حسنة ,وال تخالطها أي شائبة ,والدليل على ذلك أن

نور الدين عندما أرسل إليه أبيه وأهله رافقهم بالحماية حتى بلدة الكرك ,وأرسل معهم هدية لصالح الدين.
أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.33_31
 ثالثاً :أن الرواية ُنقلت عن ابن أبي طي الذي ُيتهم فيما ينسبه إلى نور الدين ,ويبدو أن ذلك يرجع إلى أننور الدين قد أذل الشيعة بحلب ,وأبطل شعارهم ,وقوى أهل السنة بها ,وكان والد ابن أبي طي من رؤوس
الشيعة بحلب ,فنفاه نور الدين منها .أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص=.77
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والتحف(.)1
لما دخل نجم الدين أيوب القاهرة عرض عليه ابنه صالح الدين أمر مصر وتدبيرها ,على

أن يكون صالح الدين ومن معه أمراء لنجم الدين ,إال أنه رفض ذلك ,وقال لصالح الدين "يا ولدي

ما اختارك اهلل لهذا إال وأنت أهل له"( ,)2فاستمر صالح الدين على نهجه اإلصالحي في مصر,
وقام بعزل األمراء الفاطميين من مناصبهم واستبدلهم بقادته الشاميين ,وحكم أبيه في أموال مصر

()3
وخزائنها  ,كما صادر إقطاعات الفاطميين ,ومنحها ألهله ولألمراء الذين معه "فازدادوا له حباً

وطاعة"(.)4

لم يكن صالح الدين أقل تحمساً من سيده نور الدين في اإلسراع بخلع العاضد ,واقامة

الدعوة العباسية في مصر ,إال أنه سار بخطى بطيئة في ذلك خشية فتنة بمصر يقوم بها
الفاطميين وأعوانهم (.)5

اتبع صالح الدين خطوات ثابتة ومهمة من أجل توحيد مصر مع بالد الشام ,واعادتها

تحت الخالفة العباسية؛ فقام بمحاربة المذهب الشيعي ,واقامة المذهب السني بمصر ,وذلك من

خالل تحويل بعض الدور التي كانت سجوناً إلى مدارس للشافعية ,كما اشترى تقي الدين عمر
منازل العز

()6

بمصر وأقامها مدرسة للشافعية ,كما بنى مدرسة للمالكية أيضاً( ,)7وقام صالح الدين

=ولو صح أن نور الدين قد أرسل نجم الدين لمعاتبة ابنه صالح الدين بتأخير إقامة الدعوة للخالفة العباسية

فإنه كان يهدف من وراء ذلك الحصول على "الفضيلة الجليلة ,والمنقبة النبيلة" حسب قول ابن أبي طي نفسه .أبو
شامة :الروضتين ,ج ,2ص .33كما أن صالح الدين كان دائماً "تحت أوامر الملك العادل نور الدين محمود" .ابن

تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,5ص .7المستنجد باهلل :هو أبو المظفر يوسف بن المقتفي ألمر اهلل محمد بن
المستظهر باهلل أحمد بن المقتدي بأمر اهلل عبد اهلل الهاشمي العباسي البغدادي ,ولد سنة 631ه ,3323/وتولى
الخالفة سنة 666ه3351/م ,وتوفي سنة 655ه3373/م .ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.155

( )1أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.33

( )2ابن شداد :النوادر السلطانية ,ص16؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص315؛ اليافعي :مرآة الجنان ,ج,1
ص231؛ المقريزي :المقفى الكبير ,ج ,2ص111؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,5ص.5
( )3ابن شداد :النوادر السلطانية ,ص16؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.33
( )4ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص.25

( )5ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.211
) )6منازل العز :بنتها السيدة تغريد أم العزيز باهلل بن المعز ,ولم يكن حينها أحسن منها ,وكانت مطلة على نهر
النيل ,وكانت معدة لتنزه الخلفاء الفاطميين ,وفي العهد األيوبي ُحولت إلى مدرسة سميت بالمدرسة التقوية منسوبة
إلى تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن نجم الدين أيوب .المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص.113
( )7ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.331
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()2

بعزل قضاة مصر الشيعة( ,)1وولى صدر الدين عبد الملك بن درباس

القضاء والحكم بالقاهرة

وأعمالها( ,)3وعالوة على تلك اإلصالحات الدينية التي قام بها صالح الدين بمصر قام بقطع

إقطاعات العاضد ,وقبض على جميع ما كان بيده من البالد ,واستولى على القصور وأوكلها بمن
فيها إلى قراقوش الخادم ,وأمر بتغيير شعار اإلسماعيلية ,وأبطل من األذان (حي على خير

العمل) ,كما أنكر االنتساب إلى المذهب الفاطمي( ,)4وأبطل الجمعة في الجامع األزهر وجامع
الحاكم ,كونهما أهم مراكز الدعوة الفاطمية بمصر( ,)5وألغى مجلس الدعوة بالجامع األزهر وغيره

من الجوامع ,وأمر بالقبض على أمراء الدولة الفاطمية ,ومصادرة أمالكهم – من أهل ومال وخيول

وعبيد وجوار  ,-فأصبح أمراء الشام سادة مصر ,والفاطميين معتقلين ,ولما علم العاضد بذلك ُشق
عليه ,وأرسل إلى صالح الدين يسأله عن سبب القبض عليهم ,ويرجو منه إطالق سراحهم ,فأجابه

بأنهم كانوا عصاة للعاضد ,والمصلحة تقتضي التخلص منهم( ,)6واستمر صالح الدين على امتهان
()7

الفاطميين – قبل اإلجهاز على خالفتهم -حتى قال عمارة اليمني

أن صالح الدين فعل

بالفاطميين أكثر ما يفعله الصليبيون( ,)8وبذلك أحكم صالح الدين قبضته على مصر" ,وبقي

( )1ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص33؛ البنداري :سنا البرق الشامي ,ص67؛ أبو شامة :الروضتين ,ج,2

ص331؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص333_331؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,2ص321؛ ابن كثير:
البداية والنهاية ,ج ,35ص331_337؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص311؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج,1
ص133؛ الخطط المقريزية ,ج ,2ص33؛ العيني :عقد الجمان ,ص.331

( )2صدر الدين بن درباس :هو عبد الملك بن عيسى بن درباس الهذباني ,ولد بالموصل سنة 635ه3322/م ,ثم
ذهب إلى مصر ,وتولى القضاء فيها بعد أن كان قاضي الغربية ,وقد ناب عن أخيه في حكم مدينة القاهرة ,وتوفي

سنة 516ه3217/م .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,1ص231_232؛ السيوطي :حسن المحاضرة ,ج,3
ص.311
( )3أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.331
( )4ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص331؛ المقريزي :الخطط المقريزية ,ج ,2ص33؛ ج ,1ص213؛ ابن
قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص213؛ العيني :عقد الجمان ,ص.333

( )5السيوطي :حسن المحاضرة ,ج ,2ص.217
( )6المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.123 ,121
( ) 7عمارة اليمني :هو أبو محمد عمارة بن أبي الحسن بن علي بن زيدان بن أحمد الحكمي اليمني الملقب نجم

الدين ,الشاعر المشهور ,وهو من تهامة باليمن ,من مدينة ُيقال لها قرطان ,وكان فقيهاً سنياً شافعي المذهب ,دخل
مصر سنة 661ه3366/م ,وكان على رأس المؤامرة الفاطمية ضد صالح الدين بمصر سنة 653ه3373/م,
وقُتل بأمر من صالح الدين .ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,1ص311_313؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج13؛
ص161_163؛ العبر ,ج ,1ص61؛ اليافعي :مرآة الجنان ,ج ,1ص236؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج,35
ص.373

( )8ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.231
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العاضد معه صورة"(.)1
اختتم صالح الدين شروعه في القضاء على الخالفة الفاطمية بإبطال المكوس والضرائب

التي كانت تؤخذ من الناس ,وما كان ُيفرض على الحجاج ,وبذلك "اندرس مذهب االسماعيلية
بالكلية ,وانمحى أثره ,ولم يبق أحد من أهل البالد يمكنه التظاهر به"(.)2
لما علم نور الدين بثبات أقدام قائده صالح الدين بمصر ,وزوال "المخالفون له ,وضعف

أمر الخليفة العاضد بها" كتب إليه يأمره بقطع الخطبة للعاضد واقامتها للمستضيء بأمر اهلل

العباسي( ,)3إال أن صالح الدين اعتذر عن ذلك – في بداية األمر -لتخوفه من ثورة المصريين

الذين يميلون إلى الفاطميين( ,)4إال أن نور الدين كان يستعجل صالح الدين في ذلك وألح عليه,

"وألزمه إلزاماً ال فسحة له في مخالفته"( ,)5وفي هذه المرة استجاب صالح الدين ألوامر سيده نور
الدين ,وذلك بعد أن "خلت بالد مصر من معاند ومنابذ"( ,)6وقبل أن ُي ِقدم صالح الدين على تلك
الخطوة استفتى الفقهاء ,فأفتوه بجواز ذلك لما كان عليه الفاطميين الشيعة من فساد االعتقاد(.)7
( )1ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.123
( )2ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.331

) )3المستضيء بأمر اهلل :هو أبو محمد الحسن بن المستنجد باهلل ,ولد سنة 615ه3332 /م ,وبويع له بالخالفة
بعد وفاة أبيه سنة 655ه3373/م ,وتوفي سنة 676ه3311/م ,وبويع من بعده لولده الناصر لدين اهلل .الذهبي:
سير ,ج ,23ص.71 ,51

( )4ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص32؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص211؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج,1
ص .126يضيف ابن األثير أن صالح الدين قد كره قطع الخطبة للعاضد واقامتها للمستضيء ,وبأنه يريد بقاء
الفاطميين خوفاً من نور الدين ,حيث -حسب قول ابن األثير – أنه كان يخشى من دخول نور الدين إلى مصر

ويأخذها منه .الكامل ,ج ,1ص .32وهذا القول مخالف لرأي ابن األثير نفسه وغيره من المؤرخين كما هو في
المتن ,كما أن ذلك ال ينطبق مع حقيقة األمر ,إذ أن صالح الدين عندما عزم على قطع الخطبة استشار زعمائه

وقادته من ردة فعل المصريين على ذلك وليس خوفاً من نور الدين محمود .ابن األثير :الكامل في التاريخ ,ج,1

ص32؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص323؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,7ص367؛ ابن واصل :مفرج
الكروب ,ج ,3ص .211كما أن صالح الدين كان طيلة المدة السابقة يمهد للقضاء على المذهب الفاطمي بمصر,
متتبعاً سياسة التدرج في ذلك حتى ال يثور الفاطميون ,ومن يميل إليهم من المصريين عليه ,إذ أنهم "يؤثرون
َع ْودهم (الفاطميين)" .ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,5ص .23ذكر البنداري أيضاً أن صالح الدين كان "ال
يخرج البتة عن أمر نور الدين ,ويرجع في جميع النصائح إلى رأيه المتين" .سنا البرق الشامي ,ص.51

( )5ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص32؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص211؛ اليافعي :مرآة الجنان ,ج,1
ص117؛ المقريزي :اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص126؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.111

( )6أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.323
( )7ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص.37
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استغل صالح الدين مرض العاضد الفاطمي ,وعزم على قطع الخطبة له ,واقامتها

للمستضيء بأمر اهلل ,فلما كانت الجمعة األولى من محرم سنة 657ه 31/سبتمبر3373م تقدم

رجل ُيقال له األمير العالم ,وصعد إلى المنبر قبل الخطيب ,ودعا للمستضيء العباسي فلم ينكر
أحد عليه ذلك ,وفي الجمعة التي تلتها أمر صالح الدين الخطباء بقطع خطبة العاضد ,واقامتها

للمستضيء ففعلوا ذلك" ,ولم ينتطح فيه عنزان"( ,)1وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم ُيعلمه أحد
بقطع خطبته ,وقالوا ":إن ُعوِفي فهو يعلم ,وان توفي فال ينبغي أن نفجعه بمثل هذه الحادثة قبل

موته"( ,)2فمات بعد ثالثة أيام من إعالن الخطبة العباسية في القاهرة في العاشر من محرم سنة
657ه 31 /سبتمبر 3373م(.)3

يتضح مما سبق أن الهدف الذي كان يسعى إليه كل من نور الدين محمود ,وقائده صالح
الدين هو إلغاء الخالفة الفاطمية سياسياً ,وانهاء المذهب الشيعي الذي كان له انتشار واسع في

مصر ,وقد حانت الفرصة لصالح الدين عندما ضعف الخليفة الفاطمي ,فقام صالح الدين باعتقال
األمراء الفاطميين الذين لم يصبح لهم أي تأثير بمصر ,كما أن عدم معارضة أهل مصر على

إلغاء الخالفة الفاطمية ,وانهاء مذهبهم الشيعي قد بين أنهم  -رغم طول مدة حكم الفاطميين لهم-
لم يعتنقوا ذلك المذهب على اقتناع وعن عقيدة ,بل نجد أن الظروف هي التي أملت عليهم ذلك.

وزينت بغداد,
ضربت البشائرُ ,
لما وصلت بشارة إقامة الخطبة بمصر للخليفة المستضيء ُ
وظهر من الفرح ما ال حد له ,وأرسل المستضيء ِ
الخلع والهدايا لنور الدين محمود وصالح الدين
األيوبي ,ولخطباء مصر ,كما أُرسلت األعالم السود – شعار العباسيين – إلى مصر( ,)4وعالوة

فنقش
ضربت العملة باسم الخليفة العباسي ,وباسم الملك العادل نور الدين محمودُ ,
على ذلك فقد ُ
اسم كل منهما على وجه(.)5
بعد أن ألغى صالح الدين الخالفة الفاطمية بمصر وأقامها للعباسيين استولى على الكنوز
( )1ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص.31_32
( )2أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص323_321؛ ابن خلكان ,ج ,7ص367؛ ابن العبري :تاريخ مختصر الدول,
ص173_171؛ ابن قاضي شهبة ,ص216_213؛ ابن إياس :بدائع الزهور ,ج ,3ق ,3ص.216

( )3ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص31_32؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,2ص321؛ العمري :مسالك األبصار,
ص36؛ اليافعي :مرآة الجنان ,ج ,1ص117؛ ابن خلدون ,ج ,3ص.315_316
( )4ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص33؛ الباهر ,ص267؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,2ص323؛ الصفدي :الوافي
بالوفيات ,ج ,23ص63؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص361؛ ابن إياس :بدائع الزهور ,ج ,3ق,3
ص216؛ بدوي ,عبد المجيد :التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ,ص.372

( )5المقريزي :السلوك :ج ,3ص.363
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التي كان خلفاء الفاطميين قد كدسوها منذ مجيئهم إلى مصر في خزائنهم الخاصة ,حيث كانت من

كثرتها ال ُيمكن أن تحصى( ,)1وكلما استولى صالح الدين على خزانة من المال يقوم بتوزيعها على
عساكره" ,وال ُيبقي لنفسه شيئاً"(.)2
أما الكتب التي كانت بالقصور الفاطمية – وكانت كثيرة ,-فتخلص منها صالح الدين
الحتوائها على أفكار الشيعة وعقائدهم ,أما أهل العاضد وأوالده فأخرجهم قراقوش من القصر ,وأفرد

لهم مكاناً خاصاً ,وقرر لهم الكسوة والنفقة ,وما يحتاجون إليه ,وجمع أقاربهم واحترز عليهم ,وأبعد
عنهم النساء لئال يتناسلوا ,كما تخلص من عبيد وجواري القصر إما بمنحهم حريتهم ,واما بإبقائهم
بالرق(.)3

بإلغاء الخالفة الفاطمية بمصر ,ووفاة العاضد – آخر الخلفاء الفاطميين – سقطت الدولة

الفاطمية التي لم تعرف طعم االستقرار في مصر نتيجة الثورات الداخلية والحروب الخارجية التي

كانت بين الحين واآلخر ,ويمثل زوال الدولة الفاطمية الشيعية على يد األيوبيين السنيين ,واعادة
الخطبة للعباسيين بعد أن قطعت في مصر – كسائر الواليات الفاطمية األخرى – انتصا اًر للسنة

على الشيعة.

( )1ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص31؛ السبكي :طبقات الشافعية ,ج ,7ص.21
( )2ابن شداد :النوادر السلطانية ,ص15؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,6ص.121

( )3ابن األثير :الباهر ,ص365؛ البنداري :سنا البرق الشامي ,ص63؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج,3
ص211؛ الذهبي :العبر ,ج ,1ص33؛ ابن خلدون ,ج ,3ص315؛ المقريزي ,اتعاظ الحنفا ,ج ,1ص.137
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المبحث الثالث
التآمر الفاطمي الصليبي ضد صالح الدين األيوبي
لم يكن القضاء على جند السودان ,ثم سقوط الخالفة الفاطمية ,ووفاة الخليفة العاضد يعني

استقرار األوضاع الداخلية بمصر نهائياً لصالح الدين ,فبالرغم من إعالن نهاية الخالفة الفاطمية

وموتها على يد صالح الدين إال أن ذلك قد أغضب المخلصين الشيعة في مصر ,عوضاً عن

أتباع النظام القديم والمستفيدين منه ,وجلهم من االنتهازيين الذين عز عليهم أن ينقضي زمن

الفوضى ,وأن يسيطر على البالد رجل قوي يحطم أحالمهم ,ويصادر ممتلكاتهم(.)1

لذلك قام الفاطميون بمحاوالت عديدة لإلطاحة بصالح الدين ,منها ما كان في حياة
العاضد – كثورة مؤتمن الخالفة ,وجند السودان  ,-ومنها ما بعد وفاته وسيطرة صالح الدين على
مصر ,ومن بين تلك المحاوالت اجتماع قوم من الشيعة المصريين على داوود بن العاضد ومبايعته

بالخالفة ,إال أن تلك المحاولة باءت بالفشل أيضاً إذ قبض عليه صالح الدين ,وسجنه سنة
653ه3373/م ,ولم يخرجه إال بعد أن ِ
أمن خطره بعد مقتل مؤيديه ,ولم تسكن الدعوة السرية
ُ
للشيعة ,فقد خرج من الصعيد سليمان بن داوود ,فقبض عليه صالح الدين ,وسجنه حتى توفي(,)2
لتؤكد تلك الحركات الشيعية فشلها في إعادة الدعوة والحكم للفاطميين مرة أخرى ,عوضاً عن أنه لم
يكن لها أث اًر كبي اًر على صالح الدين ,ويبدو أن تلك المحاوالت كانت تفتقد إلى التخطيط رغم
مشاركة أبناء العاضد بها ,عوضاً عن قلة من أراد إعادة الخالفة الفاطمية بمصر مرة أخرى.

ولم تلبث أن ُدبرت مؤامرة في القاهرة سنة 653ه3373/م اشترك في حبك خيوطها جميع
العناصر الناقمة على الوضع الجديد بمصر ,مؤامرة كان الهدف منها إحياء الخالفة الفاطمية
بمصر "واقامة الدعوة العلوية ,وردها إلى ما كانت عليه"(.)3

وكان على رأس تلك المؤامرة الشاعر عمارة اليمني الذي وصفه ابن واصل "بأنه كان شديد

التعصب لهم (الفاطميين)" ,على الرغم من أنه كان سنياً شافعياً ,وفسر ابن واصل ذلك بأنه وفد
عليهم من اليمن "فأحسنوا إليه ,وخولوه ,فرعى لهم ذلك ,ووفى لهم" ,وصار "صنيعة اإلحسان"(.)4

وكان عمارة اليمني قد تأثر بفقدانه مكانته التي أوالها له الفاطميين ,وما ترتب على ذلك
( )1عاشور ,سعيد :الناصر صالح الدين ,ص.312
( )2ابن خلدون :تاريخ ,ج ,3ص.317_315

( )3ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.231
( )4المصدر نفسه ,ج ,3ص.232
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من حرمانه من منصبه وأرزاقه ,ونستدل على ذلك بعدة أبيات من قصيدة له يرثي فيها الفاطميين:
دت إلى مصر فأولتني خالئفها
قدم د د ُ

من الم د د د ددكارم ما أربى على أمد د د ددلي

أبكي على مأثد د د درات من مد ددكارم د ددكم

ح د ددال الزمد د ددان عليها وهي لم ت د د ددحل

ك د د د د د د د د د د د ددانت رواتبد د د د د د ددكم للواف د د د د د د د دددين

وللضيف المقيم وللطاري من الرسدل

()1

وذكر عدد من المؤرخين أن هناك عدداً آخر من أعيان الدولة الفاطمية شاركوا في التآمر

ضد صالح الدين إلى جانب عمارة اليمني ,ومن بينهم :عبد الصمد الكاتب ,والقاضي العويريس

(متولي ديوان النظر ثم القضاء) ,وداعي الدعاة ابن عبد القوي( -)2الذي كان عارفاً بخبايا القصر

وكنوزه ,)3(-إضافة إلى المفضل بن كامل القاضي( ,)4وعبد الصمد القشة – أحد األمراء الفاطميين

الحمامي( ,)5عوضاً عمن بقي من جند الفاطميين والسودان وحاشية القصر الفاطمي(,)6
– ونجاح َّ
كما أن بني رزيك وبني شاور قد اشتركوا في تلك المؤامرة ,إال أنهم اختلفوا في تعيين الوزير في

حال نجاح مؤامرتهم ضد صالح الدين ,فرأى بعضهم إقامة رجل كبير السن من بني عم العاضد,

ومنهم من جعل ذلك ألحد أوالد العاضد وان كان صغي اًر(.)7

اجتمع عمارة اليمني مع "جماعة من دعاة الدولة المصرية (الفاطمية) المتعصبة ,المتشددة
المتصلبة ,وتوازروا وتزاوروا فيما بينهم خيفة وخفية ..وعينوا الخليفة والوزير ,وأحكموا الرأي

والتدبير ..وتقاسموا الدور واألمالك"( ,)8ولتكتمل خيوط المؤامرة اتفقوا على مراسلة الصليبيين الذين
( )1ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.236_232
ويقال له الحاج بن عبد
( )2ابن عبد القوي :هو عبد الجبار بن اسماعيل بن عبد القوي الملقب بداعي الدعاةُ ,
القوي ,كان من بقايا أنصار الفاطميين بمصر ,قُتل سنة 653ه3373/م نتيجة اشتراكه في المؤامرة ضد صالح
الدين .ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,5ص71؛ الزركلي :األعالم ,ج ,1ص.273

( )3ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص51؛ البنداري :سنا البرق الشامي ,ص23؛ أبو شامة :الروضتين ,ج,2
ص315؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص237_235؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص63؛ العمري:
مسالك األبصار ,ص61؛ المقريزي :السلوك ,ج ,3ص352؛ الحريري ,سيد :األخبار السنية ,ص.336
( ) 4ابن كامل القاضي :هو أبو القاسم هبة اهلل بن عبد اهلل بن كامل ,كان داعي الدعاة ,وقاضي القضاة
للفاطميين ,وكان يلقب عندهم بفخر األمناء ,وكانت له مكانة كبيرة عند الفاطميين .أبو شامة :الروضتين ,ج,2

ص.333
( )5أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص315؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص.133
( )6ابن األثير :الكامل في التاريخ ,ج ,1ص51؛ الحريري ,سيد :األخبار السنية ,ص.336

( )7أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص313_311؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.233
( )8البنداري :سنا البرق الشامي ,ص23؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص.233
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ببالد الشام وصقلية ,وبذلوا لهم األموال ,ووعدوهم على اقتسام البالد ,وكانت الخطة تتمثل في أن

يقصد الصليبيون مصر ,وعند خروج صالح الدين لمواجهتهم يثور بقايا الفاطميين بالقاهرة
ويعيدوا الدعوة للفاطميين ,وفي حال بقاء صالح الدين بالقاهرة وارساله العساكر
والفسطاطُ ,
للتصدي للصليبيين ,يثور الفاطميون بالقاهرة ويقوموا بالقبض على صالح الدين ,كما أن عمارة

أبعدت أخاه (تورانشاه) إلى اليمن خوفاً أن يسد مسده,
اليمني قد أقنع الصليبيين بالقول ":أنا قد
ُ
وتجتمع الكلمة عليه بعده (صالح الدين)[...فوافق الصليبيون على تلك الخطة] ,وتقررت القواعد
بينهم ,ولم يبق إال رحيل الفرنج"(.)1

لم يكتف المتآمرون الشيعة باالتصال بالملك الصليبي عموري ,وانما اتصلوا أيضاً بوليام

الثاني النورماني( -)2ملك صقلية -حتى يهاجم أسطوله اإلسكندرية في الوقت الذي يداهم فيه

الصليبيون مصر من ناحية الشرق ,فتتشتت قوى صالح الدين ويثور الفاطميون في القاهرة(,)3
واستعان قادة التآمر الفاطمي أيضاً بالنصارى واليهود الذين يقيمون بمصر(.)4

أدرك المتآمرون الفاطميون أنه البد من االستعانة بقوى أخرى – إلى جانب الصليبيين

بالشام وجزيرة صقلية -تساند مشروعهم في إعادة الخالفة الفاطمية بمصر ,وفي هذه المرة أقدموا

( )1األصفهاني :البستان الجامع ,ص153؛ ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص53_51؛ ابن واصل :مفرج الكروب,
ج ,3ص233؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص66؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص117؛ المقريزي :السلوك,
ج ,3ص .353لم تكن تلك المؤامرة األولى بين الفاطميين والصليبيين إذ ذكر بعض المؤرخين المسلمين أن
الفاطميين كانوا قد راسلوا الصليبيين وطلبوا منهم المجيء إلى مصر ,ويقوم الفاطميون -ممثلون بحاشية القصر,
وطائفة الجند ,ومن يناصر النهج الشيعي -بالثورة على صالح الدين ,وكانت تلك المراسلة عندما توجه صالح
الدين بعساكره إلى الكرك والشوبك .أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص313؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج,13
ص .157كان صالح الدين قد توجه إلى الكرك والشوبك سنة 657ه3372/م باتفاق مع نور الدين محمود ثم عاد
إلى مصر بعد ما بلغه بأن الشيعة العلويين بمصر أرادوا الوثوب عليه واعادة الحكم الفاطمي مرة أخرى .ابن

األثير :الكامل في التاريخ ,ج ,1ص .36_33وكان المتآمرون – قبل ذلك– كثي اًر ما كانوا يقومون بمراسلة
الصليبيين للقدوم إلى مصر من بالد الشام ,و"يزينون لهم اإلقدام والقدوم" أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.311

ويبدو أن عموري كان متخوف من القيام بتلك الخطوة في ظل وجود قوات نور الدين محمود في مصر ,عوضاً عن
أن نور الدين كان كثي اًر ما يقوم بمهاجمة حصون وقالع الصليبيين في بالد الشام.

( ) 2كان حاكم صقلية هو وليام الثاني بن وليام األول بن روجر األول ,وهذا األخير هو مؤسس مملكة النورمانديين
في صقلية سنة 3311م ,وتسمي الكتب العربي وليام الثاني ب"غليالم بن غليالم بن رجار متملك صقلية" .ابن
واصل :مفرج الكروب ,ج ,2ص ,32هامش3؛ المقريزي :السلوك ,ج ,3ص.353

( )3عاشور ,سعيد :الناصر صالح الدين ,ص.311

( )4األصفهاني :البستان الجامع ,ص153؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.311
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على االتصال ِ
بسنان

()1

()2

زعيم الحشيشية

الباطنية ,وأرسلوا إليه "بأن الدعوة واحدة ,والكلمة جامعة,

صرة ,واستدعوا منه من يقم على الملوك غيلة ,ويثب
وأنه ما بين أهلها خالف يجب به قعود عن ُن ْ
عليه مكيدة وحيلة"( )3بغرض قتل صالح الدين والتخلص منه ,كخطوة أولى لنجاح مؤامرتهم,

وتحقيق هدفهم.

تعد تلك المؤامرة خيانة صريحة من قبل الفاطميين ,إذ كيف يستعين المتآمرون  -على

قتال ومحاربة أبناء ملتهم -بالصليبيين والنصارى واليهود من أجل تحقيق مصالح شخصية,
والغريب في أمرهم أنهم كانوا يهدفون من وراء ذلك أيضاً إلى تحطيم دولة صالح الدين الناشئة,
التي تجاهد ضد أعداء اإلسالم ,ذلك الجهاد الذي كان له وجهة نظر أخرى لدى الفاطميين تتمثل
فقط في استمرار نفوذهم السياسي والديني في بالد الشام طيلة فترة الحروب الصليبية ,رغم أن

الجهاد الحقيقي في مدن الساحل الشامي ضد الصليبيين كان على عاتق سكان البالد األصليين,
وليس الحكام الفاطميين.

في الوقت الذي بدأ فيه الثوار الفاطميون ينتهون من حبك خيوط مؤامرتهم لإلطاحة
()4

بصالح الدين ,علم الواعظ زين الدين على بن نجا المعروف بابن نجية

بتلك المؤامرة ,وحضر

إلى صالح الدين" ,وأعلمه حقيقة األمر ,فأمره (صالح الدين) بمالزمتهم ,ومخالطتهم ,ومواطئتهم

على ما يريدون أن يفعلوه ,وتعريفه ما يتجدد أوالً بأول ,ففعل ذلك وصار يطالعه بكل ما عزموا

( ) 1سنان :هو راشد الدين أبو الحسن سنان بن سليمان بن محمد بن راشد البصري ,مقدم اإلسماعيلية ,وصاحب
دعوتهم ,أصله من البصرة ,وكان في حصن ألموت في حدود الديلم ,ق أر كتب الفلسفة والجدل ,انتقل إلى بالد الشام

في أيام نور الدين محمود ,وعمل على نشر مذهبه ,وتمكن من االستيالء على عدة قالع بالشام ,وأقام بالشام مدة
 11سنة ,ولم يذعن بالطاعة لصالح الدين ,إال أنه اضطر إلى مصالحته بعد أن عزم صالح الدين على قصده,
واستمر في استقالله إلى أن مات سنة 611هد3332/م .القلقشندي :صبح األعشى ,ج ,31ص231_237؛
الزركلي :األعالم ,ج ,1ص.333

( )2الحشيشية :طائفة من الشيعة اإلمامية اإلسماعيلية الغالة ,تزعمهم الحسن الصباح ,وصار لهم وجود قوي في
إيران ,وبخاصة في قلعة ألموت الشهيرة ,كما أصبح لهم وجود قوي في بالد الشام ,حيث والوا الصليبيين ,وكثي اًر ما

ودعوا بالحشاشين لتعاطيهم الحشيش .كحيلة ,عبادة:
كانوا يلجئون إلى أسلوب االغتيال في التعامل مع خصومهمُ ,
العقد الثمين ,ص .233ذكر ابن خلكان أن نزار بن المستنصر الفاطمي هو جد أصحاب الدعوة بقلعة ألموت,
وغيرها من القالع التابعة لتلك الطائفة .وفيات األعيان ,ج ,3ص.373

( )3ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص233؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص313؛ الشامي ,أحمد :تاريخ
العالقات بين الشرق والغرب367_365 ,؛ شاندور :صالح الدين األيوبي ,ص.333
( )4ابن نجية :هو أبو الحسن زين الدين علي بن إبراهيم بن نجا الحنبليُ ,ولد بدمشق سنة 611ه3333/م ,ونشأ
بها ,واشتغل بالتفسير والوعظ ,وكان رسول نور الدين إلى بغداد ,توفي سنة 633ه3211/م .أبو شامة :الذيل على
الروضتين ,ص.16_13
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عليه"( ,)1وطلب ابن نجية مقابل ذلك الحصول على كل ما البن كامل الداعي من العقار والدور
واألموال ,فوعده صالح الدين بذلك(.)2

لما اكتملت ذيول المؤامرة وصل جورج – رسول عموري إلى صالح الدين-

()3

بهدية

ورسالة ,وهو في الظاهر إليه ,وفي الباطن إلى المتآمرين الفاطميين ,وقد كان في تلك المرحلة

مراسالت بين صالح الدين وعموري( ,)4وكان جورج "رسول مخاتلة وليس رسول مجاملة ,وحامل

بلية ال حامل هدية"( ,)5ولكن ظهرت هنا كفاءة وخبرة صالح الدين ,إذ أظهر إغفاله عن رسول
عموري ,ووضع عليه بعض من يثق به من النصارى لمراقبة كل ما يصدر عنه من تصرفات,

وعندئذ وجد صالح الدين أن جورج يخرج ليالً ويذهب إلى الكنيسة ,ليجتمع بحاشية القصر

الفاطمي ورجاله ,وبأمراء الفاطميين ,وبجماعة من النصارى واليهود وكتابهم(.)6

لما رأى صالح الدين أن خيوط المؤامرة الفاطمية الصليبية قد اتحدت فيما بينها ضده رأى

من الضروري أن يقضي عليها قبل دخولها موضع التنفيذ ,فألقى القبض على المتآمرين ,وأفتى

وصلبوا في أحد ميادين القاهرة( ,)7وكان من بين الذين
علماء مصر بقتلهم ,فأفتوه بذلك ,ف ُشنقوا ُ
أُعدموا عمارة اليمني ,وابن كامل القاضي ,والقاضي العويريس ,وعبد الصمد الكاتب ,وابن عبد
القوي ,ورجل آخر يقال له ابن سالمة ,وآخر يلقب بابن
المظبى ,وآخر بمصطنع الدولة ,ومنجماً
َ
نصرانياً كان يبشرهم بأن ذلك األمر يتم بعلم النجوم ,وكان إعدامهم يوم السبت  2رمضان
( )1ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص33؛ البنداري :سنا البرق الشامي ,ص23؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج,3
ص236_233؛ ابن قاضي شهبة ,الكواكب الدرية ,ص .131ذكر ابن االثير أن عدداً من أمراء صالح الدين قد
ويعتقد بأنه لو صح ذلك,
علموا بتلك المؤامرة ,ووافقوا عليها عمارة اليمني ,واشتركوا بها .الكامل ,ج ,1صُ .51
لكان اشتراكهم وموافقتهم للمتآمرين كان بغرض كشف أخبارهم ونقلها إلى صالح الدين ,كما حدث مع ابن نجية,
ولربما أن صالح الدين قد طلب منهم ذلك بعد أن علم بتلك المؤامرة من ِقبل ابن نجية ,ولو اشترك أحد قادة صالح
الدين في تلك المؤامرة لما تردد المؤرخون عن ذكر اسمه كما حدث عندما تولى صالح الدين الو ازرة ,وحدث خالف

بين زعماء الجيش النوري إلى أن اتفقوا على تولي صالح الدين الو ازرة ,والدليل على عدم اشتراكهم في تلك المؤامرة
أن صالح الدين لم يتعرض لهم -حسب ما ذكر ابن األثير نفسه -بعد أن فشلت تلك المؤامرة وقضى على ذيولها.
الكامل ,ج ,1ص.56
( )2الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص66؛ المقريزي :السلوك ,ج ,3ص.351
( )3أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.311
( )4ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص.53
( )5أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.311
( )6المصدر نفسه ,ج ,2ص311؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص.157

( )7ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص233؛ المقريزي :السلوك ,ج ,3ص351؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب
الدرية ,ص.131
251

653ه 5/ابريل 3373م( ,)1كما قبض على كل من كان له يد في المؤامرة من قريب أو بعيد,

فشنق كثي اًر من رجال الحاشية وأجناد وعبيد الفاطميين ,وتتبع أنصار الفاطميين بالقتل أو السجن,
وعالوة على ذلك فقد أمر من تبقى من جند مصر والسودان ,وحاشية القصر بالرحيل إلى أقصى
الصعيد بقصد نفيهم والتخلص منهم ,كما ألقى القبض على دعاة الفاطميين باإلسكندرية ,حيث كان

يتزعمهم رجل ُيقال له قديد القفاص ,والذي ادعى النسب إلى أهل القصر ,فأُعدم كغيره من أمراء
الفاطميين( ,)2وبذلك تم القضاء على الطرف الرئيسي من أطراف المؤامرة ,وهم رجال البيت

الفاطمي ,ومن يؤيدهم من النصارى واليهود.

لما علم عموري بقضاء صالح الدين على المتآمرين الفاطميين بمصر وقف عاج اًز عن

التدخل ,معتقداً بأن عدم وجود أي قوة مساندة له من داخل مصر ستؤدي حتماً إلى فشل أية حملة

يقوم بها( ,)3ويبدو أن اإلسماعيلية الباطنية بالشام كان لهم نفس الموقف إذ لم تُشر المصادر
التاريخية إلى قيامهم بالدور المنوط بهم – وهو اغتيال صالح الدين ,-والذي تم االتفاق عليه مع

قادة التآمر بمصر.
أما الطرف األخير من أطراف المؤامرة والذي كان بصقلية لم يكن يعلم بما حدث ألعوانه
الفاطميين من قتل وتشريد على يد صالح الدين ,إذ أعد وليام الثاني – ملك صقلية -أسطوالً كبي اًر
()4

يتكون من "مائتي شيني

تحمل الرجالة ,وست وثالثون طريدة

()5

تحمل الخيل ,وستة مراكب كبار

تحمل آلة الحرب ,وأربعون مركباً تحمل األزواد ,وفيها من الراجل خمسون ألفاً ومن الفرسان ألف

وخمسمائة ..وكان المقدم عليهم ابن عم صاحب صقلية (وليام الثاني)"(.)6

( )1األصفهاني :البستان الجامع ,ص153؛ البنداري :سنا البرق الشامي ,ص23؛ ابن واصل :مفرج الكروب,
ج ,3ص235؛ 237؛ أبو الفداء :المختصر ,ج ,2ص311؛ ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص66؛ الذهبي :تاريخ
اإلسالم ,ج ,13ص66؛ ابن كثير :البداية والنهاية ,ج ,35ص375_376؛ المقريزي :السلوك ,ج ,3ص.351

( )2أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص331؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,3ص261_233؛ الذهبي :تاريخ
اإلسالم ,ج ,13ص151_157؛ المقريزي :السلوك ,ج ,3ص351؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص.131
( )3ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص.36
( ) 4الشواني :جمع شاني أو شيني أو شينية ,وهي نوع من المراكب يجدف بمائة وأربعين مجدافاً ,وفيها إلى جانب
الجدافين المقاتلة ,وتسمى الغراب أيضاً .ابن مماتي :قوانين الدواوين ,ص131؛ مبارك :الخطط التوفيقية ,ج,33

ص.13

( )5الطريدة :جمعها طرائد ,وهي مركب مهمته حمل الخيل ,وأكثر ما ُيحمل فيه أربعون فرساً .ابن مماتي :قوانين
الدواوين ,ص113؛ مبارك :الخطط التوفيقية ,ج ,33ص.13
( )6ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص11؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,2ص33_31؛ ابن كثير :البداية والنهاية,
ج ,35ص .333ذكر المقريزي أن اسم قائد الحملة هو أكيم موذقة .السلوك ,ج ,3ص.353
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لما اقترب األسطول الصقلي من النزول على ساحل اإلسكندرية حاولوا اغتنام عدد من

سفن المسلمين التجارية التي على الشاطئ ,إال أن المقاتلين المسلمين سبقوهم إليها ,وقاموا بإغراق

بعضها ,وحرق البعض اآلخر ,وقُتل عندئذ سبعة من المدافعين عن المدينة بأيدي الصليبيين(.)1

ما أن علم أهل اإلسكندرية بذلك الخبر خرجوا بعدتهم وعتادهم ليمنعوا األسطول من النزول
على الشاطئ ,إال أن والي المدينة منعهم من االقتراب من الساحل ,وأمرهم بمالزمة سور المدينة

حفاظاً على حياتهم( ,)2وعندئذ ظن قادة األسطول الصقلي أن الطريق أصبحت مفتوحة وممهدة
أمامهم لدخول المدينة ,فنزلوا على الساحل يوم األحد  25ذي الحجة 653ه 21/يوليو

3373م( ,)3وضربوا خيامهم البالغ عددها ثالثمائة على البر ,ثم توجهوا إلى المدينة وفرضوا
حصارهم عليها مصطحبين ست دبابات

()4

– تشبه األبراج في ارتفاعها وكثرة المقاتلين فيه-

بكباشها( ,)5وثالثة منجنيقات كبيرة وعظيمة ,تضرب حجارة اصطحبوها معهم من صقلية ,وضربوا

المدينة ,فكان لذلك أث اًر كبي اًر على المدينة وعلى سكانها

()6

الذين واجهوا الغزاة الصليبيين رغم قلة

الجنود "ورأى الفرنج من شجاعة أهل اإلسكندرية ,وحسن سالحهم ما راعهم"(.)7

رغم صمود أهل اإلسكندرية في مواجهة الصليبيين إال أنهم أدركوا عدم قدرتهم على
مواصلة صمودهم دون مجيء إمدادات لهم من مناطق أخرى بمصر ,ولذلك أرسلوا إلى صالح

الدين يطلبون منه اإلمدادات ,ويستدعونه لدفع العدو عنهم ,وقبل أن يصل الخبر إليه وصلت

العساكر اإلسالمية المتمركزة بالقرب من اإلسكندرية إليها "فقويت بهم نفوس أهلها ,وأحسنوا القتال
( )1أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص233؛ المقريزي :السلوك ,ج ,3ص353؛ الحريري ,سيد :األخبار السنية,
ص .333ذكر ابن واصل أن عدد من قُتل عند نزول األسطول الصقلي على شاطئ اإلسكندرية سبعمائة نفس من
أهلها .مفرج الكروب ,ج ,2ص .33إال أنه – فيما يبدو -أن هذا العدد مبالغ فيه إذ لم تحدث معركة حاسمة أو
كبيرة في ذلك الوقت تؤدي إلى هذا العدد الكبير من القتلى ,إضافة إلى أن أهل اإلسكندرية كانوا يتوقعون وصول
ذلك األسطول بعد أن وصلتهم أخباره .أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.33

( )2ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص.71
( )3ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,2ص.33
( )4ذكر البعض أنهم اصطحبوا معهم ثالث دبابات .الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,13ص67؛ ابن قاضي شهبة:
الكواكب الدرية ,ص.132

( )5الكباش :هو آلة من آالت الحرب كانت تستعمل في الحصار لقذف الحصون وهدمها .مجمع الللغة العربية:
المعجم الوسيط ,ص.773
( )6أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص221_233؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,2ص33؛ المقريزي :السلوك,

ج ,3ص.353

( )7ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص71؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,2ص.36
252

والصبر" ,وشجع ذلك سكان المدينة فخرجوا من أبوابها ,وهاجموا دبابات الصليبيين فأحرقوها ,وقتلوا

عدداً كبي اًر من الصليبيين(.)1

في الوقت الذي نزل فيه الصليبيون على شاطئ اإلسكندرية كان صالح الدين في فاقوس,

فبلغه خبر نزول الصليبيين في اليوم الثالث من نزولهم ,فشرع في إعداد المقاتلين ,وأرسل أحد

أتباعه إلى اإلسكندرية ليبشر بوصوله ,كما أن كفايته الحربية دعته إلى إرسال طائفة من جيشه

إلى دمياط( ,)2وعلى ما يبدو فإن صالح الدين كان يتخوف من قيام عموري بمهاجمة مدينة
دمياط ,وااللتفاف على القاهرة بعد أن يصطحب جيشه إلى اإلسكندرية للدفاع عنها أمام الجيش
الصليبي القادم من صقلية.

لما سمع الصليبيون بقرب وصول صالح الدين بعساكره إلى اإلسكندرية خافوا ,وازدادوا

تعباً وفتو اًر ,ال سيما في ظل عدم حدوث ثورة بمصر ضد صالح الدين حسب ما تم االتفاق الذي

عقدوه مع الفاطميين – الذين أُعدموا على يد صالح الدين -فقام المسلمون بمهاجمتهم عندما حل

الظالم ,وتمكنوا من الوصول إلى خيامهم ,وغنموا ما فيها من األسلحة ,وقُتل عدد كبير من
فسلِم البعض ,وغرق البعض اآلخر بعد أن قام
المقاتلين الصليبيين؛ فاضطروا للهرب إلى البحرَ ,
عدد من المقاتلين المسلمين بتدمير واغراق عدد من سفن الصليبيين ,فخاف الباقي وولوا هاربين,

وبقي ثالثمائة مقاتل صقلي على رأس تل ,فقاتلهم المسلمون فقُتل البعض وأُسر البعض اآلخر(,)3
فلم ينج من الصليبيين "إال من نزع لبسه ,ورمى في البحر نفسه"( ,)4وغنم المسلمون الكثير من
اآلالت واألمتعة واألسلحة بعد أن أقلع األسطول عن اإلسكندرية يوم الخميس مستهل محرم سنة

671ه/أغسطس 3373م( ,)5وكان ذلك من "أعظم النعم من اهلل تعالى على المسلمين ,وامارة كل

سعادة ونجاح ,وهلل الحمد والمنة"(.)6

وبذلك فشل الطرف األخير من أطراف المؤامرة التي حاكها بقايا الفاطميين في مصر,
وقُتل جميع من شارك بها من الفاطميين أو أُسر أو ُنفي ,عوضاً عن أن األطراف األخرى هي
أيضاً لقيت مصي اًر مشابهاً لذلك المصير الذي واجهه بقايا الفاطميين ,فالنصارى واليهود الذي آزروا
( )1ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص.73_71

( )2ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,2ص36؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.221
( )3ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص73؛ ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,2ص35_36؛ ابن كثير :البداية والنهاية,
ج ,35ص333؛ ص67؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص.131
( )4أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص.221

( )5ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,2ص35؛ ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص.65
( )6ابن شداد :النوادر السلطانية ,ص.33
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الفاطميين الشيعة على الثورة على صالح الدين قُتلوا أيضاً ,وبذلك خلت مصر من العناصر
الموالية للصليبيين الذين لم ُيقدموا على القدوم إلى مصر – بناء على االتفاق مع األمراء
الفاطميين -نتيجة كشف المؤامرة بمصر قبل تنفيذها ,عالوة على أن اإلسماعيلية الباطنية لم
تتمكن من تنفيذ دورها باغتيال صالح الدين.

ويبدو أن نجاح صالح الدين في القضاء على تلك المؤامرة ,والتصدي للطرف األخير منها
()1

قد أثار حفيظة بقايا الفاطميين في صعيد مصر ,حيث ثار والي أسوان

( )2

المسمى بدكنز الدولة

على صالح الدين مع من انضم إليه من مؤيديه ,وقتل عدداً من أمراء صالح الدين( ,)3ثم قصد

قوص وأعمالها( ,)4ثم سار إلى القاهرة في مائة ألف مقاتل "ليعيد دولة العبيديين"(.)5

سار حسام بن أبي الهيجاء السمين  -أحد قادة صالح الدين -لقتال كنز الدولة ,وكان كنز

الدولة قد قَتل أخاً البن أبي الهيجاء ,وسير معه صالح الدين جماعة من األمراء وكثي اًر من
ط ْود( ,)6فضربوا عليها الحصار ,وقاتلوا من بها من أتباع كنز الدولة,
العسكر ,ووصلوا إلى مدينة َ
()7

وظفروا بهم وقتلوا عدداً كبي اًر منهم ,وتمكن كنز الدولة من الفرار بنفسه

بعد أن قُتل ثمانين ألفاً

( )1أسوان :هي مدينة كبيرة ,وكورة في آخر صعيد مصر ,وأنول بالد النوبة ,وتقع شرق نهر النيل .الحموي:
معجم البلدان ,ج ,3ص.333
( )2كان كنز الدولة المذكور والياً على أسوان ,وكانت عالقته حسنة بصالح الدين إذ كان قد أرسل إليه ليخبره بأن
السودان والعبيد قد اجتمعوا في جنوب مصر في عدد كبير قاصدين تملك مصر ,وبأنهم ساروا من أعمال الصعيد,

فأرسل صالح الدين جزءاً من جيشه إلى الصعيد ,وقضى عليهم بمساعدة من كنز الدولة .المقريزي :السلوك ,ج,3

ص367؛ ابن قاضي شهبة :الكواكب الدرية ,ص .116الكنوز :أصلهم من قبيلة ربيعة العربية ,استقروا في أسوان
بجنوب مصر ,و"كنز الدولة" لقب منحه ألول مرة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر اهلل لحاكم الصعيد في عهده أبو
المكارم هبة اهلل بن الشيخ أبي عبد اهلل بن محمد بن علي عندما ظفر بالثائر أبي ركوة الفار من بالده ,وأرسله إلى
الحاكم ,وكان آخر من تلقب منهم بهذا اللقب "كنز الدولة " هذا المعاصر لصالح الدين ,وكان كلهم يلقبون بكنز

الدولة .المقريزي :البيان واإلعراب ,ص .331_332وذكر ابن كثير أن اسمه عباس بن شادي .البداية والنهاية,
ج ,35ص611
( )3البنداري :سنا البرق الشامي ,ص11؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,7ص356؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج,6
ص111؛ المقريزي :السلوك ,ج ,3ص357؛ الحريري ,سيد :األخبار السنية ,ص.321

( )4أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص223؛

( )5الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,31ص31؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,5ص.73
( )6طَ ْود :بليدة بالصعيد األعلى ,فوق قوص ودون أسوان .الحموي :معجم البلدان ,ج ,3ص.37
( )7ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص73؛ البنداري :سنا البرق الشامي ,ص11؛ أبو شامة :الروضتين ,ج,2
ص232؛ ابن خلدون :تاريخ ,ج ,6ص111؛ الحريري ,سيد :األخبار السنية ,ص .321ذكر بعض المؤرخين أن
من خرج لقتال كنز الدولة هو سيف الدين أبو بكر العادل بن أيوب – أخ صالح الدين .-ابن شداد :النوادر
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من جنده( , )1ثم أُلقي القبض عليه بعد أن عجز عن مقاومة أمراء صالح الدين ,وكان مقتله في 7

صفر671ه 7/رمضان 3373م( ,)2وبذلك "انطفت جمرة المصريين (الفاطميين) ,ولم تقم بعدها

قائمة"( ,)3وقد عبر عدد من المؤرخين على ذلك بالقول ":ولم يبق للدولة بعد كنزها كنز ,وسال

دمه ,فلم ينتطح فيه عن اًز"(.)4

وهكذا نجد أن صالح الدين قد استطاع أن يفرغ من مشاكله الداخلية في مصر ,وأن يدعم

نفوذه بها ,وذلك بقضائه على الشيعة الفاطميين ومن يناصرهم ,واقامة المذهب السني بدالً من

المذهب الشيعي ,ولم يبق على صالح الدين بعد تحقيق الوحدة بين مصر والشام سوى أن يوجه
جهوده ضد الصليبيين في بالد الشام ,لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الصراع الصليبي اإلسالمي.

السلطانية ,ص31؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج ,7ص356؛ ابن أيبك :الدر المطلوب ,ص61؛ ابن العماد:
شذرات الذهب ,ج ,5ص.311

( )1الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج ,31ص31؛ ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ,ج ,5ص.73
( )2ابن األثير :الكامل ,ج ,1ص76؛ ابن شداد :النوادر السلطانية ,ص31؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ,ج,7
ص356؛ المقريزي :السلوك ,ج ,3ص.357
( )3ابن واصل :مفرج الكروب ,ج ,2ص.37

( )4البنداري :سنا البرق الشامي ,ص11؛ أبو شامة :الروضتين ,ج ,2ص223؛ الذهبي :تاريخ اإلسالم ,ج,31
ص.31
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النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج:
بحمد من اهلل وتوفيقه انتهى موضوع الدراسة التي تناولت العالقات السياسية والعسكرية بين

الفاطميين والصليبيين خالل الحروب الصليبية ,وقد خلصت الدراسة إلى الكثير من النتائج أهمها:

 -أن امتداد النفوذ الفاطمي إلى بالد الشام لم يكن بسهولة؛ إذ واجه الفاطميون صعوبات

كثيرة من قبل القوى المسيطرة على بالد الشام آنذاك ,عوضاً عن عدم ترحيب سكان الشام بهم.

 أن الفاطميين أيدوا الصليبيين عندما وجه األخيرون جيوشهم تجاه الشرق اإلسالمي,وذلك بسبب قيام السالجقة بأخذ بالد الشام من الفاطميين وردها إلى الخالفة العباسية بعد أن

سيطر عليها الفاطميون ألكثر من قرن.

السنيين ,ثم اقتسام
 أن الفاطميين وقعوا مع الصليبيين اتفاقاً يقضي بمحاربة السالجقة ُبالد الشام مناصفة بين الطرفين بعد طرد السالجقة منه ,على أن يحتل الصليبيون شماله ,ويسيطر

الفاطميون على جنوبه.

 أن الفاطميين كانوا على علم بخطط وأهداف ,وخط سير الصليبيين تجاه بالد الشام إبانالحرب الصليبية األولى ,بل وساندوا الصليبيين في تحقيق أطماعهم مطلع الحملة الصليبية األولى.
 تمكن الصليبيون من احتالل بيت المقدس وغيرها من مدن ساحل بالد الشام بسببتقصير الفاطميين في مواجهة األطماع الصليبية في الشرق اإلسالمي ,رغم أن الفاطميين قد علموا

بأهداف الصليبيين االستعمارية.

 -لم يكن الهدف من الجهود التي بذلها الفاطميون في مواجهة الصليبيين تحرير المدن

الشامية من نير االحتالل الصليبي بقدر ما كان هدفهم المحافظة على نفوذهم الديني والسياسي في
بالد الشام ,ولو كان ذلك على حساب القوى اإلسالمية.
 أن مقاوم ة الفاطميين لألطماع الصليبية كانت تزداد وطأتها عندما كان يتولى الو ازرةالسنة.
الفاطمية أحد الوزراء ُ
 -بذل أسد الدين شيركوه وابن أخيه صالح الدين جهوداً عسكرية كبيرة ,ومهارة سياسية فذة

في مواجهة التحالفات الصليبية الفاطمية ,ثم في القضاء على المذهب الشيعي ,واقامة المذهب

السني في مصر ,واعادتها تحت عباءة الخالفة العباسية.
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ثانياً :التوصيات:
نخلص من هذه الدراسة إلى التوصيات التالية:
 أن تهتم مراكز البحوث الفلسطينية والعربية واإلسالمية بدراسة الحروب الصليبية,واالستفادة منها في الحاضر باعتبارها حلقة من حلقات الصراع بين الشرق والغرب.

 -أن يتم إقامة مراكز أبحاث مستقلة خاصة بدراسة الحروب الصليبية.

 تقوم الجهات المختصة من جامعات ومؤسسات ومراكز أبحاث باالهتمام بموضوعالحروب الصليبية ,والعالقات التي تمت خالل تلك الحروب من وجهتي النظر

اإلسالمية والصليبية عبر ترجمة الكتب األجنبية إلى اللغة العربية ,ودراستها دراسة

تحليلية.

 أن يستفيد الساسة من دراسة تاريخ العالقات بين الفاطميين والصليبيين واإلستفادة منتلك التجارب في الحياة المعاصرة.

 تناول مواضيع ذات صلة بموضوع الدراسة ومن أبرز تلك المواضيع الجديرة باالهتمام: -3العالقات الصليبية السلجوقية.

 -2العالقات بين الفاطميين والمدن اإليطالية فترة الحروب الصليبية.
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قائمة المصــــــادر والمراجـــــع
أوالً -المصــــــادر:

أ -المصادر العربية:

 -3القرآن الكريم.

أبو داود ,اإلمام الحافظ سليمان بن األشعث األزدي السجستاني (ت 205ه884/م):

 -2سنن أبي داود7 ,ج ,تحقيق :شعيب األرناؤوط وآخرون ,دار الرسالة العلمية ,دمشق ,ط,3
3311ه2113/م,

ابن األبار ,أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر القضاعي (ت 558هـ1257/م):

 -1الحلة السيراء ,جزءان ,حققه وعلق حواشيه :حسين مؤنس ,ط ,2دار المعارف ,القاهرة,
3316م.

ابن األثير ,أبو الحسن علي بن محمد بن أبي الكرم (ت 537ه1232/م):

 -3الكامل في التاريخ1 ,ج ,علق عليه :سيد بن محمد السناري ,د.ط ,دار الحديث ,القاهرة,
3313هد2131/م.

 -6الباهر في الدولة األتابكية ,تحقيق :عبد القادر طليمات ,د.ط ,دار الكتب الحديثة ,القاهرة,
3352م.

اإلدريسي ,أبي عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس (ت 551ه1155/م):

 -5نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق ,مجلدان ,د.ط ,مكتبة الثقافة الدينية ,القاهرة,
3333ه3333/م.

األصفهاني :عماد الدين محمد بن محمد بن حامد األصفهاني (ت 540ه1271/م):

 -7البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان( ,منشور ضمن الموسوعة الشامية في الحروب
الصليبية) ,سهيل زكار ,ط ,3ج ,33دار الفكر ,دمشق3335 ,ه3336/م.
 -1تاريخ دولة ال سلجوق ,د.ط ,شركة طبع الكتب العربية3131 ,ه3311 /م.

األنطاكي ,يحي بن سعيد (ت 958هـ1750/م):

 -31تاريخ األنطاكي المعروف بصلة تاريخ أوتيخا ,حققه وصنع فهارسه :عمر عبد السالم

تدمري ,د.ط ,مطابع جروس برس ,طرابلس– لبنان3331 ,م.
ابن إياس ,محمد بن أحمد بن إياس الحنفي (ت 437هـ1533/م):
 -33بدائع الزهور في وقائع الدهور6 ,ج ,ط ,2الهيئة المصرية العامة للكتاب ,القاهرة,

3312هد3312/م _3313هد3313/م.

ابن أيبك ,أبي بكر بن عبد اهلل بن أيبك الداوداري (ت 032ه1331/م):

 -32الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية ,وهو الجزء السادس من كتاب كنز الدرر وجامع

الغرر ,تحقيق :صالح الدين المنجد ,د.ط ,القاهرة3111 ,هد3353/م.
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 -31الدر المطلوب في أخبار ملوك بني أيوب ,وهو الجزء السابع من كتاب كنز الدرر وجامع
الغرر ,تحقيق :سعيد عبد الفتاح عاشور ,د.ط ,دار إحياء الكتب العربية ,القاهرة3133 ,ه3372/م.
البنداري ,الفتح بن علي بن محمد (ت 522ه1225/م):

 -33سنا البرق الشامي ,تحقيق :فتحية النبراوي ,د.ط ,مكتبة الخانجي ,القاهرة3373 ,م.

البيروني ,برهان الحق أبو الريحان محمد بن أحمد (ت 997ه1798/م) :

 -36اآلثار الباقية عن القرون الخالية ,تحقيق :د.س.إدوارد ,د.ط ,ليبزيغ -ألمانيا3171 ,م.

ابن تغري بردي ,جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي األتابكي (ت 809هـ1954/م):
 -35النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة35 ,ج ,تعليق :محمد حسين شمس الدين ,ط ,3دار

الكتب العلمية ,بيروت3331 ,هد3332/م.

الثعالبي ,أبو منصور عبد الملك النيسابوري (ت 924هـ1738/م):

 -37يتيمة الدهر6 ,ج ,تحقيق :مفيد محمد قميحة ,ط ,3دار الكتب العلمية ,بيروت,

3311هد3311/م.

الجوذري ,أبي علي منصور العزيزي الجوذري (ت 347ه1777/م):

 -31سيرة جوذر ,تقديم وتحقيق :محمد حسين ومحمد شعيرة ,دار الفكر العربي ,د.ط ,د.م,

د.ت.
ابن الجوزي ,أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت 540هـ1271/م):

 -33المنتظم في تاريخ األمم والملوك33 ,ج ,دراسة وتحقيق :محمد ومصطفى عبد القادر عطا,

راجعه وصححه :نعيم زرزور ,ط ,3دار الكتب العلمية ,بيروت3332 ,هد3332/م.
ابن حجر العسقالني :شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقالني (ت 852هـ1998/م):

 -21رفع اإلصر عن قضاة مصر ,تحقيق علي محمد عمر ,ط ,3مكتبة الخانجي ,القاهرة,

3331هد3331 /م.

الحريري ,أحمد بن علي الحريري المغربي (ت 425ه1514/م):

 -23اإلعالم والتبيين في خروج الفرنج المالعين على ديار المسلمين ,تحقيق :سهيل زكار,

د.ط ,مكتبة دار المالح ,دمشق3313 ,م.
الحسيني ,صدر الدين أبي الحسن علي بن أبي الفوارس ناصر بن علي (ت 505ه1104/م):

 -22أخبار الدولة السلجوقية ,اعتني بتصحيحه .محمد إقبال ,ط ,3دار اآلفاق الجديدة ,بيروت,

3313/3313م.
ابن حماد ,أبي عبد اهلل محمد بن علي بن حماد (ت 528ه1231/م):
 -21أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم ,تحقيق ودراسة :التهامي نقرة وعبد الحليم عويس ,د.ط,

دار الصحوة ,القاهرة3313 ,هد.

الحموي ,شهاب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي البغدادي (ت 505ه1228/م):
 -23معجم البلدان6 ,ج ,د.ط ,دار صادر ,بيروت3137 ,هد3377/م.
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الحميري ,محمد بن عبد المنعم (ت 020ه1320/م):

 -26الروض المعطار في خبر األقطار ,ط ,2مكتبة لبنان , ,د.م3313 ,م.

الحنبلي ,مجير الدين (ت 420ه1521/م):

 -25األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ,جزءان ,مكتبة المحتسب ,د.ط ,عمان ,د.ت.

ابن حوقل ,أبي القاسم بن حوقل النصيبي (ت 350ه400/م):

 -27صورة األرض ,دار مكتبة الحياة ,د.ط ,بيروت ,د.ت.

ابن خرداذبة ,أبي القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل بن خرداذبة (ت 287ه843/م):
 -21المسالك والممالك ,مطبعة بريل ,ليدن3113 ,م.

خسرو ,أبو المعين ناصر خسرو (ت 982ه1788/م):

 -23سفرنامه ,ترجمة :يحي الخشاب ,ط ,2الهيئة المصرية العامة للكتاب ,القاهرة3331 ,م.

ابن الخطيب ,أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن سعيد الغرناطي األندلسي (ت 005ه1309/م):

 -11أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم وما يتعلق بذلك من الكالم1 ,ج,

تحقيق :أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني ,د.ط ,دار الكتاب ,الدار البيضاء3353 ,م.
ابن خلدون ,عبد الرحمن بن محمد (ت 878هـ1975/م):

 -13المقدمة ,وهي الجزء األول من تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ

العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر ,ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس :خليل
شحادة ,د.ط ,دار الفكر ,بيروت3323 ,هد2113/م.
 -12تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من
ذوي الشأن األكبر 1 ,ج ,ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس :خليل شحادة ,د.ط ,دار الفكر,
بيروت3323 ,هد2113/م.
ابن خلكان ,أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت 581ه1282/م):

 -11وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان1 ,ج ,تحقيق :إحسان عباس ,د.ط ,دار صادر ,بيروت,

3333هد3333/م.
الداعي عماد الدين ,إدريس (ت 802هـ1988/م):

 -13عيون األخبار ,تحقيق محمد اليعالوي ,ط ,3دار الغرب اإلسالمي ,بيروت.3316 ,

الذهبي ,شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 098هـ1309/م):

 -16تاريخ اإلسالم61 ,ج ,تحقيق :عمر تدمري ,ط ,3دار الكتاب العربي ,بيروت,

3311هد3311/م2111/3323-م.
 -15العبر في خبر من غبر6 ,ج ,تحقيق :أبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول ,ط ,3دار

الكتب ,بيروت3316,هد3316/م.

 -17سير أعالم النبالء26 ,ج ,تحقيق :بشار معروف وش وآخرين ,مؤسسة الرسالة ,بيروت,

3313ه_3313ه3311_3313/م.
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 -11دول اإلسالم ,تحقيقك :حسن إسماعيل مروة ,جزءان ,ط ,3دار صادر ,بيروت3333 ,م.
الروحي ,أبو الحسن :علي بن أبي عبد اهلل محمد بن أبي السرور (ت 597ه1293/م):
 -13بلغة الظرفاء في تواريخ الخلفاء ,تحقيق :محمد زينهم عزب ,د.ط ,مكتبة الثقافة الدينية,

القاهرة ,د.ت.

ابن سباهي زادة ,محمد بن علي البروسوي ( ت 440ه1584/م):

 -31أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك ,تحقيق :المهدي عيد الرواضية ,ط ,3دار

الغرب اإلسالمي ,بيروت3327 ,هد2115 /م.

سبط ابن الجوزي ,شمس الدين أبي المظفر يوسف قزوأغلي البغدادي (ت 559هـ1255/م):

 -33مرآة الزمان في تاريخ األعيان (الحقبة 337-136هد) ,دراسة وتحقيق :جنان جليل

الهموندي ,د.ط ,الدار الوطنية ,بغداد3331 ,م.
السبكي ,تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت 001ه1354/م):

 -32طبقات الشافعية الكبرى31 ,مج ,تحقيق :محمود الطناحي ومحمد الحلو ,ط ,3دار إحياء

الكتب العربي ,القاهرة3111 ,ه3353 /م.
السخاوي ,محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي (ت 472هـ1940/م):

 -31اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ,تحقيق :فرانز روزنتال ,ترجمة صالح أحمد العلي,

ط ,3مؤسسة الرسالة ,بيروت3317( ,هد3315 /م).

السيوطي ,جالل الدين بن الكمال أبي بكر (ت 411هـ1575/م):

 -33تاريخ الخلفاء ,دار ابن حزم ,ط ,3بيروت3323 ,هد2111/م.
 -36حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ,جزءان ,تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ,ط,3

دار إحياء الكتب العربية ,د.م3117 ,هد3357/م.

أبو شامة ,شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي (ت 555ه1250/م):

 -35الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية6 ,ج ,وضع حواشيه وعلق عليه ,إبراهيم

شمس الدين ,ط ,3دار الكتب العلمية3322 ,هد2112/م.

 -37الذيل على الروضتين ,تحقيق :محمد زاهد الكوثري ,ط ,2دار الجيل ,لبنان3373 ,م.
 -31عيون الدولتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ,تحقيق أحمد البيسومي ,د.ط,
منشورات و ازرة الثقافة ,دمشق3333 ,م.
أبو شجاع ,ظهير الدين الروذراوري محمد بن الحسين بن محمد بن عبد اهلل (ت 988ه1745/م):

 -33ذيل تجارب األمم ,تحقيق سيد كسرويه حسن ,ط ,3دار الكتب العلمية ,بيروت -لبنان,

3323ه2111/م.

ابن الشحنة ,قاضي القضاة أبي الفضل محمد (ت 847هـ1985/م):

 -61الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ,د.ط ,دار الكتاب العربي ,دمشق-سورية,

3313هد3313/م.
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ابن شداد ,بهاء الدين (ت 532ه1239/م):

 -63النوادر السلط انية والمحاسن اليوسفية (سيرة صالح الدين) ,تحقيق :جمال الدين الشيال,

ط ,2مكتبة الخانجي3336 ,هد3333/م.
الصفدي ,صالح الدين خليل بن أيبك (ت 059هـ1352/م):

 -62أمراء دمشق في اإلسالم ,ط ,2دار الكتاب الجديد ,بيروت3311 ,هد3311/م.
 -61الوافي بالوفيات23 ,ج ,تحقيق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ,ط ,3دار إحياء التراث

العربي ,بيروت3321 ,هد2111/م.

ابن الصيرفي ,تاج الرئاسة أمين الدين أبو القاسم علي بن منجب بن سليمان (ت 592ه1190/م):

 -63اإلشارة إلى من نال الو ازرة ,تحقيق :أيمن فؤاد سيد ,ط ,3الدار المصرية اللبنانية,

3331هد3331 /م.
ابن الطقطقا ,محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقا (ت 074ه1311/م):

 -66الفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية ,د.ط ,دار صادر ,بيروت ,د.ت,

ابن عبد الظاهر ,محي الدين أبو الفضل عبد اهلل بن عبد الطاهر المصري (ت 542هـ1243/م):

 -65الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة ,تحقيق :أيمن فؤاد سيد ,ط ,3مكتبة الدار

العربية للكتاب ,القاهرة3337 ,هد3335 /م.
ابن العبري ,غريغوريس أبي الفرج بن أهرون الطبيب الملطي (ت 585ه1285/م):

 -67تاريخ مختصر الدول ,تصحيح :األب أنطون صالحاني اليسوعي ,ط ,2دار الرائد اللبناني,

الحازمية -لبنان3336 ,هد3333/م.
ابن العديم ,كمال الدين أبي القاسم عمر بن أحمد بن هبة اهلل بن العديم الحلبي (ت 1252/557م):

 -61زبدة الحلب من تاريخ حلب ,وضع حواشيه :خليل منصور ,ط ,3دار الكتب العلمية,

بيروت 3337,ه3335/م.

ابن عذاري ,أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي (ت 545ه1245/م):

 -63البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب1 ,ج ,تحقيق :ج.س كوالن و إ .ليفي

بروفنسال ,ط ,1دار الثقافة ,بيروت3311 ,م.
ابن عساكر ,أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي (ت 1105/501م):

 -51تاريخ مدينة دمشق ,وذ كر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو اجتاز بنواحيها من
وارديها وأهلها 11 ,مج ,تحقيق :محب الدين العمروي ,دار الفكر ,بيروت3323 ,ه2113 /م.

العظيمي ,محمد بن علي العظيمي الحلبي (ت 555ه1151/م):
 -53تاريخ حلب ,حقق وقدم له :إبراهيم زعرور ,د.ط ,د.ن ,دمشق3353 ,م.
ا بن العماد ,شهاب الدين أبي الفالح عبد الحي بن أحمد بن الحنبلي ,الدمشقي (ت 1784هـ1504/م):

 -52شذرات الذهب في أخبار من ذهب31 ,ج ,حققه وعلق عليه :محمود األرناؤوط ,ط ,3دار

ابن كثير ,دمشق -بيروت3331(,هد3313/م).
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عمارة اليمني ,أبو محمد عمارة بن أبي الحسن بن علي بن زيدان بن أحمد (ت 554ه1109/م):

 -51النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية ,تصحيح :هرتويغ درنبرغ ,د.ط ,مطبع َم ْر َس ْو,

شالون3137 ,م.

العمري ,أبو العباس شهاب الدين أحمد بن فضل اهلل بن يحي بن أحمد (ت 094ه1394/م):

 -53مسالك األبصار (الجزء الخاص بالحروب الصليبية) ,وقع ضمن الموسوعة الشاملة في

الحروب الصليبية لسهيل زكار ,ج ,21دمشق3335 ,هد3336/م.
العيني ,بدر الدين أبو محمد (ت 855ه1951/م):
 -56عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (منشور ضمن الموسوعة الشامية في الحروب

الصليبية) ,سهيل زكار ,ط ,3ج ,23دار الفكر ,دمشق3335 ,ه3336/م.
الغزالي ,اإلمام أبي حامد (ت 094ه1394/م):

 -55فضائح الباطنية ,اعتنى به وراجعه :محمد علي القطب ,د.ط ,المكتبة العصرية ,صيدا-

بيروت3322(,هد2113/م).

الفارقي ,أحمد بن يوسف بن علي بن األزرق (ت بعد 500ه1181/م):

 -57تاريخ الفارقي (الدولة المروانية) ,تحقيق بدوي عوض ,د.ط ,الهيئة العامة لشؤون المطابع

العامة ,القاهرة3173 ,هد3363/م.
أبو الفداء ,عماد الدين اسماعيل بن نور الدين علي بن شاهنشاه بن أيوب (ت 032ه1332/م):

 -51تقويم البلدان ,تصحيح :رينود والبارون ماك كوكين ديسالن ,دار الطباعة السلطانية,

باريس3131 ,م.
 -53ا لمختصر في أخبار البشر ,جزءان ,علق عليه ووضع حواشيه :محمود ديوب ,دار الكتب

العلمية ,ط ,3بيروت3337(,هد3337/م).

ابن فهد ,محمد بن محمد بن محمد بن محمد (ت 885هـ1987/م):

 -71إتحاف الورى بأخبار أم القرى ,جزءان ,تحقيق :فهيم محمد شلتوت ,د.ط ,دار الجيل
القاهرة ,د.ت.

ابن قاضي شهبة ,تقي الدين أحمد (ت 1998/851م):

 -73الكواكب الدرية في السيرة النورية( ,منشور ضمن الموسوعة الشامية في الحروب

الصليبية) ,ط ,3ج ,21دار الفكر ,دمشق3335 ,ه3336/م.
القاضي النعمان ,أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن حيون المغربي(ت 353هـ409/م):

 -72األرجوزة المختارة ,تحقيق :قربان حسين بونا وآال ,ط ,3معهد الدراسات اإلسالمية ,مونتر

يال3371 ,م.
 -71افتتاح الدعوة ,مؤسسة األعلمي للمطبوعات ,د.ط ,بيروت3325 ,هد2116 /م.

 -73المجالس والمسايرات ,تحقيق :الحبيب الفقي وآخرون ,ط ,3دار المنتظر ,بيروت,
3335م.
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القرماني ,أحمد بن يوسف (ت 1714هـ1517/م):

 -76أخبار الدول وآثار األول 1 ,مج ,ط , 3دراسة وتحقيق :فهمي سعد وأحمد حطيط ,عالم

الكتب ,بيروت3332,هد3332/م.
القزويني ,زكريا بن محمد بن محمود (ت 582ه1283/م):

 -75آثار البالد وأخبار العباد ,د .ط ,دار صادر ,بيروت ,د .ت,

ابن القطان ,أبي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك المراكشي (ت حوالي 598ه1257/م):

 -77نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان ,تحقيق :محمود علي مكي ,د.ط ,دار

الغرب اإلسالمي , ,د.ت.

ابن القالنسي ,أبي يعلى حمزة بن أسد بن علي التميمي الدمشقي (ت 1157/555م):
 -71ذيل تاريخ دمشق ,مطبعة اآلباء اليسوعيين ,د.ط ,بيروت3311 ,م.
القلقشندي ,شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد بن عبد اهلل (ت 821ه1918/م):

 -73صبح األعشى33 ,جزء ,د.ط ,دار الكتب المصرية ,القاهرة3113( ,هد3331/م-

3111هد3333/م).

 -11مآثر اإلنافة في معالم الخالفة1 ,ج ,تحقيق :عبد الستار أحمد فراج ,د.ط ,عالم الكتب,

بيروت ,د.ت.
 -13نهاية األرب في معرفة أنساب العرب ,تحقيق :إبراهيم األبياري ,ط ,2دار الكتاب اللبناني,

بيروت3311 ,هد3311/م.

القيرواني ,أبو عبد اهلل محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني (ت 1174ه1548/م):

 -12المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ,ط ,3مطبعة الدولة التونسية ,تونس3215 ,هد.

ابن كثير ,عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت 009هـ1303/م):
 -11البداية والنهاية ,تحقيق :عبد اهلل التركي ,ط ,3دار هجر ,د.م3337 ,هد3337/م-

3333/3333م.

الكندي ,أبي عمر محمد ين يوسف الكندي المصري (ت 357ه451/م):

 -13الوالة والقضاة ,تهذيب وتصحيح :رفن َكست ,د.ط ,مطبعة اآلباء اليسوعيين ,بيروت,
3311م.

ابن المأمون ,جمال الدين أبو علي موسى بن المأمون البطائحي (ت 588هـ1142/م):

 -16نصوص من أخبار مصر ,تحقيق :أيمن فؤاد سيد ,د.ط ,المعهد العلمي الفرنسي لآلثار

الشرقية ,القاهرة ,د.ت.
المستنصر باهلل الفاطمي ,أبو تميم معد بن الظاهر إلعزاز اهلل الفاطمي (ت 980ه1749/م):

 -15السجالت المستنصرية (سجالت وتوقيعات الخليفة المستنصر باهلل الفاطمي إلى دعاة

الفاطميين باليمن) ,تقديم وتحقيق :عبد المنعم ماجد ,دار الفكر العربي3363 ,م.
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ابن مسكويه ,أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه (ت 921ه1737/م):

 -17تجارب األمم وتعاقب الهمم ,تحقيق سيد كسرويه حسن6 ,ج ,ط ,3دار الكتب العلمية,

بيروت -لبنان3323 ,ه2111/م.
المقدسي ,شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت 485/305م):
 -11أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ,ط ,2مطبعة بريل ,ليدن3313 ,م.

المقريزي ,تقي الدين أحمد بن علي (ت 895ه1991/م):

 -13اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطميين الخلفا1 ,ج( ,ج 3تحقيق :جمال الدين الشيال,

ج 2و 1تحقيق محمد حلمي أحمد) ,ط , ,2د.ن ,د.م 3335هد3335 /م.

 -31إغاثة األمة بكشف الغمة ,قدم له وعلق عليه :ياسر سيد صالحين ,د.ط ,د.ن؛ د.م .د.ت.
 -33الخطط المقريزية المسماة المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار1 ,ج ,تحقيق :محمد

زينهم ومديحة الشرقاوي ,ط ,3مكتبة مدبولي ,القاهرة3331 ,م.

 -32السلوك لمعرفة دول الملوك1 ,ج ,تحقيق محمد عبد القادر عطا ,ط ,3دار الكتب العلمية,

بيروت3331 ,هد3337 /م.

 -31المقفى الكبير1 ,ج ,تحقيق :محمد اليعالوي ,ط ,3دار الغرب اإلسالمي ,بيروت,
(3333هد3333/م).
ابن َم ّماتي ,القاضي أبو المكارم أسعد بن الخطير مهذّب بن مينا المصري (ت 575ه1274/م):
 -33قوانين الدواوين ,تحقيق :عزيز سور يال عطية ,ط ,3مكتبة مدبولي ,القاهرة,
3333ه3333/م.
مكرم بن علي بن منظور (ت 011ه1311/م):
ابن منظور ,جمال الدين أبو الفضل محمد بن ّ
 -36لسان العرب ,تحقيق :عبداهلل علي الكبير وآخرون ,د.ط ,دار المعارف ,القاهرة ,د.ت.
ابن منقذ ,مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة ,بن مرشد الكناني الشيزري (ت 589ه1188/م):
 -35االعتبار ,تحرير :فيليب حتي ,د.ط ,مكتبة الثقافة الدينية ,القاهرة ,د.ت.

ابن واصل :جمال الدين محمد بن سالم (ت 540ه1248/م):

 -37مفرج الكروب في أخبار بني أيوب6 ,مج ,تحقيق جمال الدين الشيال وآخرون ,مطبعة
جامعة فؤاد األول ,دار الكتب المصرية ,القاهرة3377_3361 ,م.

اليافعي ,أبي محمد عبد اهلل بن أسعد ,بن علي بن سليمي اليافعي اليمني المكي (ت 058هـ1355/م):

 -31مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان3 ,ج ,وضع حواشيه:

خليل المنصور ,ط ,3دار الكتب العلمية ,بيروت3337/3337 ,م.
اليماني ,أبي عبد اهلل محمد بن ماك بن أبي القبائل الحمادي المعافري (ت 907ه1700/م):
 -33كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ,حققه وعلق حواشيه :محمد ِ
الحوالي ,ط ,3مركز

الدراسات والبحوث اليمني ,صنعاء3336,هد3333/م.
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ب -المصـــــادر األجنبية:

1- Robert the Monk's: history of the first crusade, Ashgate Publishing Company,
Burlington,2005.

ت -المصـــــادر األجنبية المترجمة:
أنا كومنينا:

 -3االلكسياد( ,منشور ضمن الموسوعة الشامية في الحروب الصليبية) ,ج ,5ط ,3دار الفكر,

دمشق3335 ,ه3336/م.
أوتو أسقف فريزنغ:

 -2المدينتان( ,منشور ضمن الموسوعة الشامية في الحروب الصليبية) ,ج ,21ط ,3دار

الفكر ,دمشق3331 ,ه3337/م.
توديبود ,بطرس:
 -1تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس ,ترجمة وتعليق :حسين محمد عطية ,د.ط ,دار المعرفة

الجامعية ,القاهرة3333 ,م.
ثيوديريش:

 -3وصف األماكن المقدسة ,ترجمة وتعليق :سعيد البيشاوي ورياض شاهين ,ط ,3دار الشروق,

عمان2111م.
دانيال الراهب:

 -6وصف األرض المقدسة في فلسطين ,ترجمة وتعليق :سعيد البيشاوي وداود أبو هدبة ,ط,3

دار الشروق ,عمان2111 ,م.
روجر أوف ويندوفر:

 -5ورود التاريخ ,جزءان( ,منشور ضمن الموسوعة الشامية في الحروب الصليبية) ,ج ,13دار

الفكر ,دمشق3323 ,ه2111 /م.
سايولف:

 -7وصف بيت المقدس واألراضي المقدسة (3311-3312م) ,ترجمة :سعيد البيشاوي ,ط,3

دار الشروق ,عمان3337,م.
الشارتري ,فوشيه:

 -1تاريخ الحملة إلى القدس ,ترجمة :زياد العسلي ,ط ,3دار الشروق ,عمان3331 ,م.

الصوري ,وليم:

 -3تاريخ الحروب الصليبية 3 ,أجزاء ,ترجمة:حسن حبشي ,د.ط ,الهيئة المصرية العامة

للكتاب3333_3333 ,م.
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فورزبورغ ,يوحنا:

 -31وصف األرض المقدسة في فلسطين ,ترجمة وتعليق :سعيد البيشاوي ,ط ,3دار الشروق,

عمان3337,م.
الفيتري ,يعقوب:

 -33تاريخ بيت المقدس ,ترجمة :سعيد البيشاوي ,ط ,3دار الشروق ,عمان3331 ,م.

لودولف فون سوخم:

 -32وصف األرض المقدسة ( ,منشور ضمن الموسوعة الشامية في الحروب الصليبية لسهيل
زكار) ,ج ,17دمشق3321 ,هد3333/م.

مجهول:

 -31يوميات صاحب أعمال الفرنجة( ,منشور ضمن الموسوعة الشامية في الحروب الصليبية
لسهيل زكار) ,ج ,5ط ,3دار الفكر ,دمشق3335 ,ه3336/م.

ميخائيل السوري الكبير:
 -33رواياته( ,منشور ضمن الموسوعة الشامية في الحروب الصليبية لسهيل زكار) ,ج ,6ط,3
دار الفكر ,دمشق3335 ,ه3336/م.

ثانياً -المراجـــع:

أ -المراجـــع العربية:

بدوي ,جمال:

 -3الفاطمية ..دولة التفاريح والتباريح ,ط ,3دار الشروق ,القاهرة3323 ,هد2113/م.

برجاوي ,سعيد:

 -2الحروب الصليبية في المشرق ,ط ,3دار اآلفاق الجديدة ,بيروت3313 ,هد3313/م.

توفيق ,عمر:

 -1الدبلوماسية اإلسالمية والعالقات السلمية مع الصليبيين ,د.ط ,مؤسسة شباب الجامعة,

اإلسكندرية3315 ,م.
جمال الدين ,عبد اهلل:

 -3الدولة الفاطمية "قيامها ببالد المغرب وانتقالها إلى مصر إلى نهاية القرن الرابع الهجري مع

عناية خاصة بالجيش" ,د.ط ,دار الثقافة ,القاهرة3333(,هد3333/م).
الجنزوري ,علية:

 -6الحروب الصليبية (المقدمات السياسية) ,د.ط ,الهيئة المصرية العامة للكتاب ,د.م3333 ,م.

جودة ,صادق:

 -5مدينة الرملة منذ نشأتها حتى عام 332ه3133/م ,ط ,3دار عمار ,بيروت,

3315ه3315/م.
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حبشي ,حسن:

 -7الحرب الصليبية األولى ,ط ,3دار الفكر العربي ,القاهرة ,د.ت.

حسن ,إبراهيم حسن:

 -1تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي3 ,ج ,ط ,33دار الجيل ,بيروت,

3335هد3335/م.

حسن ,إبراهيم حسن وطه أحمد شرف:

 -3المعز لدين اهلل ,ط ,2مكتبة النهضة المصرية ,القاهرة3351 ,م.

الحسن ,عيسى:

 -31تاريخ العرب من بداية الحروب الصليبية إلى نهاية الدولة العثمانية ,ط ,3األهلية للنشر

والتوزيع ,عمان2111 ,م.
حسنين :عبد المنعم محمد:

 -33دولة السالجقة ,د.ط ,مكتبة األنجلو المصرية ,القاهرة ,3376

الحصني ,محمد أديب آل تقي الدين:

 -32منتخبات التواريخ لدمشق1 ,ج ,ط ,3دار اآلفاق الجديدة ,بيروت3133 ,هد3373/م.

الحريري ,سيد علي:

 -31األخبار السنية في الحروب الصليبية ,ط ,3المطبعة العمومية ,مصر3137,هد.

خليل ,محمد محمود:

 -33االغتياالت السياسية في مصر في عصر الدولة الفاطمية ,ط ,3مكتبة مدبولي ,القاهرة,

2115م.
الزحيلي ,وهبة:

 -36الفقه اإلسالمي وأدلته1 ,ج ,ط ,1دار الفكر ,دمشق3313 ,ه3313/م.

زكار ,سهيل:

 -35مدخل إلى الحروب الصليبية "المشرق" (وهو الجزء األول من الموسوعة الشامية) ,دار

الفكر ,دمشق3336 ,هد3336 /م.
زيان ,حامد زيان غانم:

 -37الصراع السياسي والعسكري بين القوي اإلسالمية زمن الحروب الصليبية ,د.ط ,دار الثقافة,

القاهرة3311 ,هد3311/م.
الزين ,أحمد:
 -31تاريخ صيدا ,د.ط ,مطبعة العرفان ,صيدا3113 ,ه3331/م.
سالم ,السيد عبد العزيز:

 -33تاريخ مدينة صيدا في العصر اإلسالمي ,د.ط ,مؤسسة شباب الجامعة ,اإلسكندرية,

3315م.
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 -21تاريخ اإلسكندرية وحضارتها في العصر اإلسالمي ,د.ط ,مؤسسة شباب الجامعة,
اإلسكندرية3312 ,م ص.317_315
سالم ,سحر السيد عبد العزيز:

 -23تاريخ مصر في العهدين األيوبي والمملوكي ,د.ط ,مؤسسة شباب الجامعة ,اإلسكندرية,

2115م.
سرور ,محمد جمال الدين:

 -22تاريخ الدولة الفاطمية ,د.ط ,دار الفكر العربي ,القاهرة ,د.ت.

أبو سعيد ,حامد:

 -21الجبهة اإلسالمية في مواجهة المخططات الصليبية ,ج(3جبهة الشام وفلسطين ومصر),

ط ,3دار السالم ,القاهرة3321 ,ه2117/م.
سيد ,أيمن فؤاد:

 -23الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديد ,ط ,2الدار المصرية اللبنانية ,القاهرة,

(3321هد2111/م).
الشامي ,أحمد:

 -26تاريخ العالقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ,ط ,3دار النهضة العربية,

القاهرة3316 ,هد3316/م

ابن الشدياق ,طنوس بن يوسف الشدياق:

 -25أخبار األعيان في جبل لبنان ,طباعة :بطرس البستاني ,د.ط ,د.ن ,بيروت3163 ,م.

الشرقاوي ,مديحة:

 -27الحمدانيون ,تاريخهم في الموصل وحلب ,ط ,3دار العالم العربي ,القاهرة3313 ,هد/

2131م.

الشيال ,جمال الدين:

 -21مجموعة الوثائق الفاطمية (وثائق الخالفة ووالية العهد والو ازرة) ,ط ,3مكتبة الثقافة الدينية,

القاهرة3322 ,هد2112/م.
الشيخ ,محمد:

 -23عصر الحروب الصليبية في الشرق ,د.ط ,د.ن ,د.م3337 ,هد3335 ,م.

الصاوي ,أحمد:

 -11مجاعات مصر الفاطمية...أسباب ونتائج ,ط ,3دار التضامن ,بيروت3311 ,م.

الطباخ الحلبي ,محمد راغب بن محمود بن هاشم:

 -13إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ,تحقيق :محمد كمال1 ,مج ,ط ,2دار القلم العربي,

حلب3311 ,هد 3311 /م.
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طقوش :محمد سهيل:

 -12تاريخ السالجقة في بالد الشام (633_373هد3337_3171 /م) ,ط ,1دار النفائس,

بيروت3311 ,هد2113/م.
العارف ,عارف:

 -11المفصل في تاريخ القدس ,ج ,3ط ,6مطبعة المعارف ,القدس3333 ,م.

عاشور ,سعيد عبد الفتاح:

 -13أوروبا العصور الوسطى (التاريخ السياسي) ,ج ,3ط ,1مكتبة األنجلو المصرية ,القاهرة,

3313م.

 -16أضواء جديدة على الحروب الصليبية ,د.ط ,دار القلم ,القاهرة3353 ,م.
 -15الحركة الصليبية ,جزءان ,ط ,2مكتبة األنجلو المصرية ,القاهرة3373 ,م.

 -17الناصر صالح الدين ,د.ط ,المؤسسة المصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر ,د.ت.
عاشور ,فايد:

 -11جهاد المسلمين في الحروب الصليبية (العصر الفاطمي والسلجوقي والزنكي) ,ط ,1مؤسسة

الرسالة ,بيروت3316 ,ه3316/م.
العبادي ,أحمد مختار:

 -13في التاريخ العباسي والفاطمي .مؤسسة شباب الجامعة ,د.ط ,اإلسكندرية3312 ,م.

عدوان ,أحمد:

 -31الدولة الحمدانية ,ط ,3المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واإلعالن والمطابع ,القاهرة,

3313هد2131 /م.
العريني ,السيد الباز:

 -33الشرق ا ألدنى في العصور الوسطى (األيوبيون) ,د.ط ,دار النهضة العربية ,د.ن .د.ت.

عطا اهلل ,خضر:

 -32عالقات الدولة الفاطمية بالدول اإلسالمية واألجنبية ,ط ,3دار ابن زيدون ,بيروت ,لبنان,

د.ت.
عمران ,محمود سعيد:

 -31تاريخ الحروب الصليبية (3233 -3136م) ,دار المعرفة الجامعية ,القاهرة2111 ,م.

عنان ,محمد عبد اهلل:

 -33الحاكم بأمر اهلل وأسرار الدعوة الفاطمية ,ط ,1مطبعة المدني ,المؤسسة السعودية بمصر,

القاهرة3313( ,هد3311/م).
عوض ,محمد مؤنس:

 -36الحروب الصليبية ,دراسة تاريخية ونقدية ,دار الشروق ,عمان ,ط3333 ,3م.
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الغامدي ,مسفر:

 -35الجهاد ضد الصليبيين في الشرق اإلسالمي قبل قيام الدولة األيوبية في مصر ,ط ,3دار

المطبوعات الحديثة ,جدة3315 ,ه3315/م.
الغزي ,كامل بن حسين بن مصطفى بالي الحلبي:

 -37نهر الذهب في تاريخ حلب1,ج ,د.ط ,المطبعة المارونية ,حلب ,د.ت.

غنيم ,أسمت:

 -31الدولة األيوبية والصليبيون ,د.ط ,دار المعرفة الجامعية ,اإلسكندرية3331 ,م.

فراج ,سمير:

 -33الدولة الفاطمية ,مركز الراية للنشر واإلعالم ,د.ط ,القاهرة2117 ,م.

الفقي ,عصام الدين عبد الرؤؤف:

 -61الدول المستقلة في المشرق اإلسالمي "منذ مستهل العصر العباسي حتي الغزو المغولي",

ط ,3دار الفكر العربي ,القاهرة3321 ,هد3333 /م.
فوزي ,فاروق عمر ومحسن محمد حسين:

 -63الوسيط في تاريخ فلسطين في العصر اإلسالمي الوسيط (31هد513/م_ 321هد3637 /م)

عمان3333 ,م.
 ,ط ,3دار الشروقَّ ,

قاسم ,عبده قاسم:

 -62ماهية الحروب الصليبية ,د.ط ,عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ,القاهرة,

3331م.
كحيلة ,عبادة بن عبد الرحمن رضا:

 -61العقد الثمين في تاريخ المسلمين ,ط ,3دار الكتاب الحديث ,الكويت3337( ,هد3335 /م).

كرد علي ,محمد:

 -63خطط الشام5 ,ج ,ط ,1مكتبة النوري ,دمشق3311 ,هد3311/م.

الكناني ,مصطفى:
 -66العالقات بين جنوة والفاطميين في الشرق األدنى (أضواء جديدة على الحركة الصليبية),

الهيئة المصرية العامة للكتاب ,د.ط ,اإلسكندرية3313 ,م.
ماجد ,عبد المنعم:

 -65تاريخ الخالفة الفاطمية ,ط ,3دار الفكر ,عمان3312 ,ه2133/م.

 -67نظم الفاطميين ورسومهم في مصر ,جزءان ,ط ,2مكتبة األنجلو المصرية ,القاهرة,
.3371
مبارك ,علي باشا:

 -61الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبالدها القديمة والشهيرة21 ,ج ,ط ,3المطبعة

الكبرى األميرية ,القاهرة3115 ,ه.
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مجمع اللغة العربية:

 -63المعجم الوسيط ,ط ,3مكتبة الشروق الدولية  ,القاهرة3326 ,ه2113/م.

محمد ,علي جمعة:

 -51المكاييل والموازين الشرعية ,القدس لإلعالن والنشر والتسويق ,القاهرة ,ط3323 ,2ه

2113/م.

محمود ,علي عبد الحليم:

 -53الغزو الصليبي والعالم اإلسالمي ,ط ,2عكاظ للنشر والتوزيع ,د.م3312 ,هد3312/م.

مصطفى ,شاكر:

 -52التاريخ العربي والمؤرخون1 ,ج ,ط ,1دار العلم للماليين ,بيروت3331 _3311 ,م.
 -51صالح الدين الفارس المجاهد ,والملك الزاهد المفترى عليه ,ط ,3دار القلم ,دمشق,

3333ه3331/م.
المطوي ,محمد العروسي:
 -53الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ,ط ,2دار الغرب اإلسالمي3312 ,م.
مقامي ,نبيلة:

 -56فرق الرهبان الفرسان في بالد الشام (في القرنين الثاني والثالث عشر) ,د.ط ,مطبعة جامعة

القاهرة والكتاب الجامعي ,القاهرة3333 ,م.
موسى ,تيسير:

 -55نظرة عربية على غزوات اإلفرنج من بداية الحروب الصليبية حتى وفاة نور الدين ,د.ط,

الدار العربية للكتاب ,د .م ,د .ت.
وهبة ,مصطفى:

 -57موجز تاريخ الحروب الصليبية ,ط ,3مكتبة اإليمان ,المنصورة -مصر3331 ,ه/

3337م.

يوسف ,جوزيف:

 -51اإلسالم والمسيحية وصراع القوى بينهما في العصور الوسطى ,ط ,3دار الفكر الجامعي,

اإلسكندرية3315 ,م.
 -53تاريخ الدولة البيزنطية  ,د.ط ,مؤسسة شباب الجامعة ,اإلسكندرية ,د.ت.
 -71العرب والروم والالتين في الحرب الصليبية األولى ,د.ط ,مؤسسة شباب الجامعة,

اإلسكندرية3311 ,م.

ب -المراجـــع األجنبية:

Archer,T.A:

1- The Crusades: The Story of the Latin Kingdom of Jerusalem, London, 1894.
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Gabrieli, Francesco:

2- Arab historians of the Crusades, vol1, England, 1969.

Hillenbrand, Carole:

3- Crusades: Islamic perspective, Routledge, New York, 2000.

Roscoe,Thomas:

3- History of Chivalry and the Crusades, vol1, Edinburgh, 1829.

Smith, Jonathan Riley:

5- The crusades A history, Second edition, Britain,2005.

ت -المراجـــع األجنبية المترجمة:
باركر ,آرنست:

 -3الحروب الصليبية ,ترجمة :السيد الباز العريني ,ط ,2دار النهضة العربية ,بيروت ,د.ت.

باالر ,ميشيل:

 -2الحمالت الصليبية والشرق الالتيني (من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر) ,ط,3

ترجمة :بشير السباعي ,مؤسسة عين ,القاهرة2111 ,م.
براور ,يوشع:

 -1االستيطان الصليبي في بيت المقدس ,ترجمة :عبد الحافظ البنا ,ط ,3عين للدراسات

والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ,القاهرة2113 ,م.
 -3عالم الصليبيين ,ترجمة :قاسم قاسم ومحمد خليفة ,ط ,3عين للدراسات والبحوث3333 ,م.
بردج ,أنتوني:
 -6تاريخ الحروب الصليبية ,ترجمة :أحمد سبانو ونبيل الجيرودي ,د.ط ,دار قتيبة ,دمشق,

3316م.

الدشراوي ,فرحات:

 -5الخالفة الفاطمية بالمغرب (156-235هد376-313/م) التاريخ السياسي والمؤسسات,

ترجمة :حمادي الساحلي ,ط ,3دار الغرب اإلسالمي ,بيروت.3333 ,
رنسيمان ,ستيفن:

 -7تاريخ الحروب الصليبية ,جزءان ,ترجمة :السيد الباز العريني ,ط ,1د.م3331 ,هد3331/م.

زابوروف ,ميخائيل:

 -1الصليبيون في الشرق ,ترجمة :إلياس شاهين ,د.ط ,دار التقدم ,موسكو.

ازمباور:
 -3معجم األنساب واألسرات الحاكمة في التاريخ اإلسالمي ,ترجمة :حسن محمود وآخرون,

د.ط ,دار الرائد العربي3311 ,هد3311 /م.
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سميث :جوناثان -ريلي:

 -31الحملة الصليبية األولى وفكرة الحروب الصليبية ,ترجمة :محمد الشاعر ,ط ,2الهيئة

المصرية العامة للكتاب ,القاهرة3333 ,م.

 -33ما الحروب الصليبية ,ترجمة :محمد الشاعر ,ط ,3دار األمين ,القاهرة3333 ,م.

سميل ,ر .سي:

 -32الحروب الصليبية ,ترجمة :سامي هاشم ,ط ,3المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,بيروت,

3312م.

 -31فن الحرب عند الصليبيين في القرن الثاني عشر (3331_3137م) ,ترجمة :محمد وليد
الجالد ,ط ,3مركز الدراسات العسكرية ,دمشق3316 ,م.
سيمينوفا ,ل.أ :

 -33تاريخ مصر الفاطمية (أبحاث ودراسات) ,ترجمة وتحقيق :حسن بيومي ,د.ط ,المجلس

األعلى للثقافة ,اإلسكندرية2113 ,م.
شاندور ,البير:
 -36صالح الدين األيوبي ,البطل األنقى في اإلسالم ,ترجمة :سعيد أبو الحسن ,ط ,2طالس

للدراسات والترجمة والنشر ,دمشق3331 ,م.
كاهن ,كلود:

 -35الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية ,ترجمة :أحمد الشيخ ,ط ,3دار سينا للنشر,

3336م ,القاهرة.
معلوف ,أمين:

 -37الحروب الصليبية كما رآها العرب ,ترجمة :عفيف دمشقية ,ط ,2دار الفارابي ,بيروت –

لبنان3331 ,م.
مولر ,فولفغانغ فينر:

 -31القالع زمن الحروب الصليبية ,ترجمة :محمد وليد الجالد ,ط ,2دار الفكر ,دمشق,

3313م.
هايد ,ف:

 -33تاريخ التجارة في الشرق األدنى في العصور الوسطى ,ترجمة :أحمد محمد رضا ,د.ط,

الهيئة المصرية العامة للكتاب3316 ,م.

ثالثاً -الرسائل العلمية:
األغا ,حسام:

 -3األوضاع االجتماعية في فلسطين زمن الحروب الصليبية ,رسالة ماجستير غير منشورة,

الجامعة اإلسالمية ,غزة3321 ,هد2117 /م.
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بدوي ,عبد المجيد:

 -2التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق اإلسالمي من القرن الخامس الهجري

حتى سقوط بغداد ,رسالة دكتوراة منشورة ,ط ,2دار الوفاء ,المنصورة – مصر3311 ,ه3311/م.
حسن ,علي إبراهيم:

 -1تاريخ جوهر الصقلي "قائد المعز لدين اهلل الفاطمي" ,رسالة ماجستير منشورة ,ط ,2مكتبة

النهضة المصرية ,القاهرة3351 ,م.
سالمة ,جالل حسني:
 -3االستيطان الصليب ي في األراضي المقدسة ,رسالة دكتوراة غير منشورة( ,جامعة عين شمس-

القاهرة وجامعة األقصى-غزة)3326 ,هد2113/م.
الشيخ عيد ,يوسف:

 -6أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين ,رسالة ماجستير منشورة ,ط ,3دار

المعالي ,عمان3333 ,ه3331/م.
الغامدي ,عبد اهلل:

 -5استرداد بيت المقدس في عصر صالح الدين ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة أم

القرى ,مكة المكرمة3312-3313 ,ه.
الغامدي ,علي محمد:

 -7بالد الشام قبل الغزو الصليبي(333--351هد3131-3171/م) ,رسالة ماجستير غير

منشورة ,كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ,جامعة أم القرى ,مكة المكرمة3313 ,هد-
3312هد3312-3313/م.
محاسنة ,محمد حسين:

 -1تاريخ مدينة دمشق خالل الحكم الفاطمي ,رسالة دكتوراة منشورة ,ط ,3األوائل للنشر

والتوزيع ,دمشق2113 ,م.
المسحال ,حسن:
 -3عسقالن في فترة الحروب الصليبية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة عين شمس-

القاهرة ,كلية التربية الحكومية -غزة3321 ,ه3333/م.
المعاضيدي ,خاشع:

 -31الحياة السياسية في بالد الشام خالل العصر الفاطمي (657_163ه3373_353/م),

رسالة دكتوراة منشورة ,ط ,3دار الحرية ,بغداد3375 _3376 ,م.
نبهان ,عادل:

 -33عسقالن منذ منتصف القرن الرابع الهجري ,وحتى النصف الثاني من القرن السابع الهجري

(دراسة تاريخية وحضارية) ,رسالة دكتوراة غير منشورة ,جامعة أم القري ,مكة المكرمة3323 ,هد/

2111م.
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رابعاً -األبحاث والمقاالت:
خرابشة ,سليمان:

 -3ثورة شريف مكة أبو الفتوح على الحكم الفاطمي في مطلع القرن الخامس الهجري /الحادي

عشر الميالدي ,أبحاث اليرموك ,جامعة اليرموك ,مج ,31العدد3336 ,1هد3333 /م.

 -2المأمون البطائحي وزي اًر للخليفة اآل مر بأحكام اهلل الفاطمي ,أبحاث اليرموك ,جامعة اليرموك,

مج ,33ع ,1سبتمبر 2111م.

 -1حركة األمير أفتكين التركي ضد الحكم الفاطمي في بالد الشام (151_153ه
371_376م) ,مؤتة للبحوث والدراسات ,جامعة مؤتة ,مج ,33العدد ,1ابريل_ يونيو3333 ,م.
الزيبق ,إبراهيم:

 -3شاور بن مجير السعدي ,مجلة الكاتب الفلسطيني ,االتحاد العام للكتاب والصحفيين

الفلسطينيين ,ع 3333 ,21م
سيد ,أيمن:
 -6األفضل بن بدر الجمالي وسياسة الفاطميين تجاه الصليبيين ,مجلة اإلسراء ,دار الفتوى

والبحوث اإلسالمية في القدس والديار الفلسطينية .ع ,32جمادى األولى -جمادى اآلخرة 3331ه.
شاهين ,رياض:

 -5قلعة جزيرة فرعون ساحة للصدام الصليبي اإلسالمي ,مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية,

الجامعة األردنية ,مج ,13ع ,1عمان2113 ,م.
العاوور ,صالح حسن:

 -7القرامطة "نشأتهم -عقيدتهم -قيام دولتهم -عالقتهم بالدولة الفاطمية" ,مجلة كلية التربية ,كلية

التربية الحكومية بغزة ,مج ,2ع ,3رمضان 3331هد /يناير 3331م.
عثامنة ,خليل:

 -1فلسطين في خمسة قرون ,من الفتح اإلسالمي حتي الغزو الفرنجي ,مؤسسة الدراسات

الفلسطينية ,ط ,3بيروت ,نيسان _ ابريل2111 ,م.
علي ,سرور:

 -3جودفري دي بويون حاكماً للكيان الصليبي في بالد الشام ,بحوث الشرق األوسط ,ع,33

مارس2111 ,م.
ماجد ,عبد المنعم:

 -31بيت المقدس بين الفاطميين والسالجقة ,مجلة التاريخ العربي ,جمعية المؤرخين العرب ,ع

3321 ,33هد3333 /م.
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Abstract
The crusades have formed a new milestone in the history of relations between
the Islamic east and western Europe, as with those wars, conflict increased, and a lot of
hostility effects of which still remain to our time.
The crusaders managed during their first crusade to configure three crusade
emirates for them in the east, close to the kingdom of Jerusalem. It is noted that what
has helped in the success of the crusaders in their campaign is the fragmentation of the
islamic forces, disparate and frequent infighting among themselves, as it led to the loss
of islamic forces to its unity and cohesion in the face of the crusader invaders.
In the midst of the first crusade, we find that the largest islamic forces
represented by the Fatimid's state had welcomed the crusader invaders, and the two
parties have agreed together to expel Seljuk Sunni from the Levant, and the sharing of
Sham between the crusaders and the Fatimid's to keep the north for the crusaders and
the south for the Fatimid's, to prove that the peaceful political and military relations
hosted by the Fatimid's with the crusaders at the beginning of the first crusade was
enough to the success of crusaders in their basic mission represented in the occupation
of the holy Jerusalem.
After the crusaders occupation to Jerusalem, they have reneged on their
promises towards the Fatimid's sharing Levant between the two sides, turning the
peaceful relations between the parties to the relationship runner in which its highlighted
chapters was ,the Fatimid's sent several campaigns to Palestine in an attempt to recover
Jerusalem, but these campaigns failed in their missions because of the Fatimid's
ignorance to real Jihad in the way of Allah, and their disregard toestablish an islamic
unity including the shores of Egypt and the Levant, rather than the weakness of these
campaigns and the loss of firm and wise leadership.
Once the crusaders occupied Jerusalem and its environs of the cities, they have
confirmed their power, and then extended their influence to the fortified coastal cities
which represented the spearhead of the Fatimid's in attacking cities of the crusade
kingdom of Jerusalem, but Fatimid's were delinquents in defending those cities, despite
their large human and material potentials.
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The military effort, which was carried out by the Fatimid's against the Crusaders
in the Levant was getting the brunt at the time who was in the Fatimid's ministerial
position, ministers on the Sunni sect, as what happened with the minister Al Adel bin
Alsllar who tried to achieve a kind of military unity between Egypt and the Levant, but
his efforts were unsuccessful because of his assassination by the leaders of the Fatimid's
when he was about to carry out a campaign against the crusaders.
Muslim leader Nur al-Din Mahmoud has realized Egypt's importance in the
future of the islamic- crusade conflict, and took advantage of the weakness of Fatimid's
and their poor internal conditions, and deterioration of their military power, and has
sent several campaigns ended in entering his forces to Egypt, despite addressing him by
the Fatimid's and crusaders both, to be able to then commander Saladin from the
overthrow of the Fatimid's in Egypt and eliminate them politically and religiously,
despite plotted their remains in line with the crusaders and the other powers, then start a
new phase of islamic- crusade conflict entitled with the real islamic jihad against the
crusaders in the Levant.
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