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السالجقة نشأتهم وعالقاتهم مع الصليبني
عدنان ابراهيم حمل /اختصاص التاريخ االسالمي  /العصر العباسي

المقدمـــــــــــــة
ظير السالجقة في بالد ما وراء النير في بدايتيم لم يكونوا ليم أي دور في الحياة السياسية

في مناطقيم وال يدينون بطاعة لسمطان أو أمير وىم من الترك  ،ظيروا في زمن أخذت فيو
إمارة البويييين باالضمحالل والضعف وفقدت الكثير من قوتيا خصوصاً في عيد الممك الرحيم،
أخذوا بالتوسيع عمى
في ىذا الوقت من القرن الخامس اليجري بدأ نجم السالجقة بالصعود و ّ
حساب المناطق المجاورة  ،لقد أخذ السالجقة منذ عام  084ه 9485 /م بالتوسع وخصوصاً
في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من بالد فارس وقد اصطدموا بالسمطان الغزنوي محمود

مرات عديدة .
وق د اتسع نطاق سمطان السالجقة حتى فاق سمطان أمارة الغزنويين وكان عصرىم اكثر
ازدىا اًر وأعظم رقعو وقوتيم أعز سمطاناً ومنعو  ،ولعب السالجقة دو اًر ميماً في التاريخ

االسالمي ،ودورىم واسع ًا في الحروب الصميبية .

ساعدىم االسالم حين اعتنقوه بأن أصبح ليم مكانو متميزة وقياميم بنشره والدفاع عنو

السيما بعد تولي طغرلبك أمارة السالجقة الذي استطاع ان يوحدىم ويجمع شمميم وانيم اطاعوه
لما يتمتع بو من عقل وافر وراجح  ،حيث كان عاقالً حميماً من أشد الناس احتماالً واكثرىم

كتماناً لمسر والذي استطاع أن يوسع نفوذ السالجقة ومناطق سيطرتيم وينتصر عمى الغزنويين

في معارك عديدة  ،واصبح لمسالجقة الييمنة والسيطرة عمى كل المناطق في بالد ما وراء النير

وبالد فارس.
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أصبح لمسالجقة نفوذ واسع وقوة عسكرية كبيرة وحسن تدبير من قادتيم والذي أثمر في

النياية بعد صبرىم الطويل وتحمميم الشيء الكثير أن يكون ليم السيادة والظفر والمنعة والييبة
والمكانة الميمة  ،وليذا استطاعوا القضاء عمى كل من وقف في وجييم .
في ىذه الفترة إمارة البويييين وصمت الى ادنى حالة من االنحالل والضعف والتفكك
واضمحمت مناطق سيطرتيم بل فقدوا الكثير من االراضي الخاضعة لسيطرتيم وبمغت الحالة
االقتصادية أسوأ مرحمة فييا مما تييأ لمسالجقة أخذ دورىم ومكانتيم واستطاعوا خالل سنوات
من بسط سيطرتيم ودخوليم الى عاصمة الخالفة العباسية ( بغداد) وانياء النفوذ البوييي بأسره.
وقد ظير عمى المسرح السياسي لقيادة السالجقة الكثير من االمراء بعد طغرلبك قدر ليم

ان يمعبوا دو اًر ميم ًا وتكون لمسالجقة في عيدىم مكانو ميمو وتوسع كبير امثال الب ارسالن
وممكشاه حتى وصمت حدود دولتيم من الصين الى سواحل بالد الشام .

ولعب السالجقة دو اًر ميماً اثناء الحروب الصميبية  ،فكان ألمرائيم في بالد الشام مواقف

ميمة ضد ىذا الغزو وشاركوا في معارك عديدة لكن السالجقة حين قسمت البالد بين امرائيم
كان بداية النييار السالجقة وضعفيم وحدوث المنازعات والمشاكل داخل البيت السمجوقي مما
اثر سمباً عمى بقائو وتماسكو .

مما ساىم في انشاء امارات في بالد الشام امثال أمارة حمب ودمشق مما جعل ىذا حاف اًز

لمصميبيين عمى التوجو الى بالد الشام واحتالل الكثير من مناطقيا وذلك بسبب حالة االنقسام
والفوضى في العالم االسالمي .

وعمى ذلك نرى ان السالجقة قد بدى عمييم الضعف والتفكك السيما بعد وفاة االمراء

العظام منيم وتولي أمراء صغار مما ولد حالو من الصراع والخالف بينيم وىذا ساعد وسيل
عمى ضعفيم ومن ثم نياية السالجقة .
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المبحث االول
نشأة السالجقة

ظير السالجقة في اقميم تركستان حيث كانوا يسكنون في اقصى االقميم وىم من القبائل
التركية وكان يطمق عمييم تسمية الغز ولكنيم بدأوا في الظيور خالل القرنين الثاني والثالث
اليجريين وذلك بفعل الضغوط التي واجيوىا من قبل بعض القبائل التي كانت تتمتع بالقوة
وكذلك كان لمظروف االقتصادية السيئة والصعبة في اماكن تواجدىم  ،وجانب أخر يضاف أذ

أخذت اعدادىم بالزيادة فمذلك لم تعد موارد الرزق في أماكن سكنيم عن سداد كفايتيم من الطعام
وحدثت مجاعة وقحط في منطقتيم ولذلك اصبحت الحياة صعبة وغير ممكنة العيش فييا ،
لذلك بدأت ىذه القبائل ب الترحال نحو الغرب وأخذت باالستقرار في مناطق ما وراء النير

وخراسان  ،وكان يقودىم سمجوق بن دقاق الذي جمع شمميم ووحدىم تحت زعامتو وسموا
()8

بالسالجقة عمى اسم قائدىم( ، )9ولم يدخموا قبل ذلك تحت أي سمطان أو حاكم
ِ
بالده لمضايقة الترك لو الى
وتنسب ىذه الدولة الى سمجوق وىو أحد أمراء الترك رحل من

بالد االسالم بحدود ايران واسمم ىو وعشيرتو وتوفي عمى مقربو من بخارى

.
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 ،وكانوا إذا

قصدىم غزو من أية جية و أروا إنيم ال طاقة ليم بو  ،دخموا في عمق االراضي الصحراوية
()0

وتحصنوا بالرمال فال يستطيع أحد الوصول الييم

 ،وكانت اعدادىم كبيرة يجل عن الحصر

( )9ابن االثير  ،ابو الحسن عز الدين بن عمي  ( ،ت  204ه  9805/م )  ،الكامل في التاريخ  ،دار
صادر بيروت  ( ،بيروت 9522 ،م )  ، 931/5 ،المعاضيدي  ،خاشع  ،الحياة السياسية في بالد

الشام  ( ،بغداد  ، ) 9525 ،ص. 49

( )8اليافعي  ،ابو دمحم عبد هللا  ( ،ت 324ه  9022 /م )  ،مرأة الجنان وعبرة اليقظان في ما يعتبر من
حوادث الزمان  ( ،بيروت . 32/0 ، ) 9534 ،

( )0الصدفي  ،رزق هللا منقربوس  ،تاريخ دول االسالم  ،مطبعة اليالل  ( ،مصر  9543 ،م ) . 50/8
( )0ابن خمكان  ،شمس الدين أحمد  ( ،ت249ه 9049 /م )  ،وفيات االعيان  ( ،القاىرة 9504 ،م ) ،
. 911/0
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()9

واالحصاء

 .وىذا يدل عمى انيم اصحاب فطنو ودراية في الحرب يستغمون المواقف واالماكن

لصالحيم مما سيل ليم التوسع والنفوذ وازدياد سمعتيم  ،ولذلك نرى منذ أواخر القرن الرابع

اليجري أخذ التاريخ يبرز ويردد اسم السالجقة بكل قوة واىمية .

ويذكر السالجقة بانيم من ساللة ممكية حسب ادعائيم ويرجع نسبيم الى دقاق الذي يعتبر
ىو المؤسس الحقيقي ليذه الساللة  ،وقد بدأ ىذا الشخص حياتو عسكرياً في جيش الخزر حينما
كانت ىنالك عالقات تجارية بينيم وقد أرتقى الى منصب قائد  ،وقد أنجب ولداً اسمو سمجوق
الذي توفي والده  ،والذي يقول عنو ابن األثير كان شيماً ذا رأي وتدبير  ،وكان زعيم االتراك
لو أم اًر  ،أما أبنو سمجوق أصبح
الغز ،يرجعون إليو في امورىم وال يخمفون لو قوالً وال يعصون ُ

تحت حماية حاكم الخزر ووفر لو حياة ىادئو ومريحو مثل بقية افراد العائمة المالكة وادخمو
مدرسة البالط  ،ولما شب عن الطوق وبمغ مبمغ الرجال ظيرت ِ
عميو إمارات النجابة ومخايل
الذكاء ،وعرف بعمو اليمو وسعة العقل والكرم حتى استمال قموب رجال الدولة إليو  ،ولكن زوجة

الممك أوجست خيفو من سمجوق لما رأت طاعة الناس لو وانجذابيم نحوه ،طمبت وسعت لقتمو

من الممك  ،وعندما سمع سمجوق ما يدور حولو من محاولة قتمو ترك البالد ىو واتباعو

()8

 ،الى

مناطق دار االسالم واعتنق الدين االسالمي وقد سكن السالجقة في المناطق المجاورة لنفوذ

( )9ابن العبري  ،ابي الفرج بن أىرون الطبيب الممطي  ( ،ت  241ه 9882 /م )  ،تاريخ مختصر الدول،
دار الرائد المبناني  ( ،لبنان 9540 ،م )  ،ص. 090

( )8الكامل في التاريخ  ، 030/5 ،ابي الفدا  ،عماد الدين  ( ،ت 308ه 9009 /م )  ،المختصر في
اخبار البشر  ( ،القاىرة 9019 ،ه )  ،ص 920؛ ابن الوردي  ،زين الدين( ،ت 305ه9005/م) ،
تاريخ ابن الوردي (،النجف 9525 ،م)  ،ص 049؛ القرماني  ،ابي العباس احمد( ت9495ه

 9009/م)  ،اخبار الدول واثار االول في التاريخ  ( ،بيروت  ،بال )  ،ص 83؛ حسن  ،ابراىيم ،
تاريخ االسالمي السياسي والديني والثقافي واالجتماعي  ،مطبعة مكتبة النيضة المصرية  ( ،القاىرة ،

9523م ) . 0/0 ،
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السامانيين والخانيين والغزنويين  ،وسيل ليم ىذا التقرب من الحكام المسممين المجاورين ليم
التدخل في المساىمة في فض المنازعات التي تحدث بينيم

()9

.

وكان احفاد سمجوق من االشداء دفاعاً عن االسالم وتحوليم الى الدين االسالمي

الحنيف( ،)8ولذلك سمح ليم ىذا االتجاه بتثبيت موقعيم واصبح ليم مكانو ميمة ورأي مسموع،
ولذلك طمب السامانيين من السالجقة المساعدة العسكرية لموقوف بوجو القرخانيين فارسل ليم
أبنو ارسالن عمى رأس جيش كبير ،وكانت ليذه المساعدة اثرىا الطيب لدى السامانيين فسمحوا

لمسالجقة بالمرور في بالدىم واالستقرار عمى شواطئ نير سيحون واالستقرار في مدينة جند(.)0

توفي سمجوق في مدينة جند حينما أصبح عمره مائو وسبع سنين  ،وقد خمف عدد من

االوالد ىم اسرائيل ( ارسالن )  ،وميكائيل وموسى ،واصبح اسرائيل ( ارسالن ) زعيماً لمسالجقة

فدانت ليم عشائرىم بالطاعة واالنقياد لو

()0

.

حينما أستقر السالجقة في بالد ما وراء النير خالل القرن الخامس اليجري ( الحادي عشر

الميالدي) ،وفي ىذا الوقت نرى الدولة السامانية قد انيارت وتوزعت اراضييا بين الخانيين

والغزنويين  ،وفي الوقت نفسو ضاقت بيم االرض وأخذوا يتنقمون ما بين بخارى في الشتاء وفي

( )9بروكممان  ،كارل  ،تاريخ الشعوب االسالمية  ،ترجمة نبيو أمين فارس  ،ط ( ،9بيروت 9521 ،م ) ،
ص ،809حسنين  ،عبد النبي دمحم ،دولة السالجقة  ( ،القاىرة 9531 ،م )  ،ص. 94

( )8الم  ،بارتولد  ،تاريخ الترك في أسيا الوسطى  ،تحقيق وترجمة احمد السعيد سممان ،راجعو ابراىيم
صبري ،ط ( ،9القاىرة 9514 ،م )  ،ص.944

( )0ابن االثير  ،الكامل في التاريخ  ، 030/5 ،أمين حسين  ،تاريخ العراق في العيد السمجوقي  ( ،مصر،

9521م )  ،ص 01؛ حسن تاريخ االسالم السياسي واالجتماعي واالقتصادي  ،ص 8؛ جند  :مدينة

عظيمة وكبيرة تقع في بالد تركستان القريبة من نير سيحون  ،ياقوت الحموي( ،ت282ه 9885/م) ،

شياب الدين  ( ،ت282ه 9885 /م )  ،معجم البمدان  ،دار صادر بيروت  ( ،لبنان 9513 ،م )

ص. 924

( )0ابن األثير  ،الكامل في التاريخ 030/5 ،؛ ابو الفدا  ،المختصر في اخبار البشر  920/9 ،؛ ابن
الوردي  ،تاريخ ابن الوردي  049/9 ،؛ ابن العبري  ،تاريخ مختصر الدول  ،ص. 090
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سمرقند في الصيف وقد تعود عمى ىذه الحياة السالجقة النيم من االقوام القبمية وعاشوا عيشة

التنقل والترحل من مكان الى أخر وىم يختمفون عن السامانيين المتميزين عمى حياة االستقرار(.)9
وخالل فترة سنوات أصبح السالجقة ذات جيش وافر العدد ذو قوة يحسب ليا حساب
وجيزوا انفسيم بالمال والسالح  ،قوة عسكرية وسياسية يخشى بأسيا وشدتيا وعددىا والذي
ساعدىم عمى ذلك اسالميم وحرصيم الشديد عمى التمسك بالدين ومحاولتيم دائماً التقرب من

أئمة االسالم لمحصول عمى تأييدىم  ،مما ولد حقد وكراىية الخانيين الساكنيين في بالد ما وراء

النير  ،لذلك بدأوا ايجاد السبل والطرق لمحد من نفوذىم فاتجيوا الى السمطان محمود الغزنوي
واعتبروه الشخص الذي بإمكانو أن يضع حداً لتوسعيم ويقضي عمى شرىم وأخذوا يخوفونو من
()8

السالجقة بكثرة عددىم وقوتيم العسكرية وخطورتيم بوجودىم خمف ظيره

.

وفي ىذه االثناء كان محمود الغزنوي المتمتع بالقيادة والشجاعة يغزو بالد اليند وينشر

الدين االسالمي ويحظى بالتأييد والمكانة الالئقة من الخميفة العباسي في بغداد  ،واخبره الخانيين
خيفو منيم
بما وصل السالجقة في بالد ما وراء النير من توسع نفوذىم وقوتيم  ،لذلك توجس
َ
محمود الغزنوي  ،بعد ان قام السالجقة بالتوسع عمى حساب أراضي الدولة الغزنوية  ،فأخذ
دعوة الخانيين لمقضاء عمى السالجقة وطردىم من مناطقيم ولذلك أخذ محمود الغزنوي يفكر في

القضا ء عمى رؤساء السالجقة فارسل الييم رسالة مع وفد يطمب منيم توثيق عالقات الصداقة
ومعاونتو في الحرب والغزو لنشر االسالم وعقد اتفاقية مع السالجقة وحينما وصمت الرسالة قرر

السالجقة ارسال وفد برئاسة اسرائيل واستقبمو محمود الغزنوي واكرمو فدارت بين الطرفين
محادثات أوضح اسرائيل فييا كثرة جيش السالجقة وقوة بأسيم وشدتيم في المعارك فخاوف

محمود الغزنوي منيم لذلك قبض عمى اسرائيل ومن جاء معو لممقابمة ووضعو في احدى قالع
()0

اليند حتى مات ىناك

.

( )9حسنين  ،عبد المنعم دمحم  ،سالجقة ايران والعراق  ( ،القاىرة 9515 ،م ) ص. 89
( )8حسنين  ،سالجقة ايران والعراق  ،ص. 88

( )0الصدفي  ،رزق هللا  ،تاريخ دول االسالم  51/8 ،؛ ابن العبري  ،تاريخ مختصر الدول  ،ص. 095
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لقد كان لما حدث ذو تأثير كبير عمى السالجقة فاتخذوا ق ار اًر البد من الثأر لزعيميم وقرروا

اختيار أخيو ميكائيل زعيماً ليم  ،وقرر االنتقال بالسالجقة الى أقميم خراسان راسماً خطة

وطريقة جديدة لمتوسع من خالل تثبيت اقدام السالجقة وبعد ذلك انياء نفوذ الغزنويين في اقميم

خراسان وبالد ما وراء النير  ،وطمب السالجقة من محمود الغزنوي السماح ليم بالمرور من
اراضييم لمرحيل الى اقميم خراسان واالقامة بيا فوافق محمود الغزنوي عمى الرغم من نصيحة
حاكم طوس وحاجبو بعدم السماح ليم بالمرور لكثرة عددىم وقوتيم وىذا مما خطط لو زعيم
السالجقة ميكائيل

()9
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وتمكن ميكائيل من ترسيخ اقدام السالجقة في اقميم خراسان وسعى الى جمعيم وتوحيد

صفوفيم  ،وىنا طمب أىالي مدينة نسا وما جاورىا من السمطان محمود الغزنوي بابعادىم عن
شن عمييم الحرب ودارت معارك عنيفة بحضور
المنطقة ،حيث أمر والي مدينة طوس الذي َ
السمطان محمود الغزنوي الذي تمكن فيو الغزنويين من االنتصار عمى السالجقة وفي ىذه
االثناء توفي السمطان محمود وكذلك زعيم السالجقة ميكائيل

()8

.

تولى زعامة السالجقة طغرلبك والغزنويين مسعود ،واستغل السالجقة الموقف حيث تم
توحيد صفوفيم وتكوين جيش قوي ،فأما السالجقة طمبا من والي نيسابور االقامة بالقرب منيا
حيث رفض بشده واستعان بالسمطان مسعود الذي لبى طمبو لدفع ىذا الخطر فجرت معارك بين
الطرفين انتيت بعقد صمح بين الطرفين الذي ينص عمى اعطاء مناطق دىستان لداود ونسا
()0

طغرلبك وفراوه لبيغو وتمقب منيم بمقب دىقان وترك المنطقة الغزنويين ورحموا الى اليند

.

( )9ابن االثير ،الكامل في التاريخ  002 – 001/5 ،؛ حسنين  ،دولة السالجقة  ،ص 81؛ حسن  ،ابراىيم،
تاريخ االسالم . 0/0 ،

( )8الصدفي  ،رزق هللا  ،تاريخ دول االسالم  50/8 ،؛ ابن العبري  ،تاريخ محتصر الدول  ،ص. 091

( )0البييقي ،ابو الفضل ( ت121ه9422/م)  ،تاريخ البييقي  ،ترجمة يحيى الخشاب  ،وصادق نشأت ،
( القاىرة  ،بال)  ،ص 184؛ ابن االثير ،الكامل في التاريخ  034/5 ،؛ ابن العبري ،تاريخ مختصر

الدول  ،ص095؛ الصدفي  ،تاريخ دول االسالم  50/8 ،؛ حسن  ،ابراىيم  ،تاريخ االسالم . 0/0 ،
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يرى من ذلك مدى قوة واصرار السالجقة العمل المستمر وكأنما وفق خطط موضوعة
ومدروسة كيف إن السالجقة قد توسعوا وسيطرتيم عمى أراضي واسعو وخصوصاً من أمالك
الدولة الغزنوية ذات السمعة والقوة ولكنيم بفعل صبرىم وتخطيطيم واصرار رؤساءىم وطاعة

الجند ليم وعمميم بما يقتضيو الموقف عممو ومن خالل ذلك أصبحت مناطق أقاليم خراسان
تحت سيطرتيم واسسوا فييا دولتيم .
اعالن السالجقة دولتهم
أصبحت في ىذا الوقت الظروف السياسية والعسكرية بجانب السالجقة والوقت مالئم
لمسالجقة إلتمام احكام سيطرتيم عمى جميع أقميم خراسان بعد االنتصارات المتالحقة ليم ضد
الغزنويين  ،واصبحت قوة السالجقة ال يسستيان بيا ولكن مسعود الغزنوي قرر خوض الحرب
ضدىم وبالنتيجة خسر المعركة عمى الرغم من النصيحة التي قدمت لو ودخل زعيم السالجقة
طغرلبك مدينة نيسابور منتص اًر وجمس عمى عرش مسعود وخطب لو فييا وتمقب بمقب السمطان
المعظم

()9

.

()8

وسيطر داود أخيو عمى مدينة مرو واقيمت الخطبة لو فييا

 ،وقد تمقب السالجقة في

بداية أمرىم بأسم (( شاىنشاه )) وسكوا عممو بذلك وبأسميم  ،وحين توسع السالجقة بقدوميم
()0

نحو غرب أقميم خراسان عمى مقربو من حدود الخالفة ومقرىا تمقبوا بمقب سمطان االسالم

.

ولكن العداء بين الغزنويين والسالجقة أستمر فقرر الغزنويين خوض معركة حاسمة ضد
السالجقة فجيزوا جيشاً كثيفاً ذو عدد وعده وتوجو الى مرو

()0

 ،ولكن الغزنويين كانت معنوياتيم

ضعيفة وليس لدييم الرغبة في القتال والحر شديد والعمف قميل وبالمقابل كان السالجقة
()1

مستعدين لمحرب ومعنوياتيم عالية

.

( )9ابن االثير  ،الكامل في التاريخ  04/5 ،؛ ابن الوردي  ،تاريخ . 048/9 ،

( )8الصدفي ،تاريخ دول االسالم  52/8 ،؛ بروكممان  ،تاريخ الشعوب  ،ص. 838
( )0بارتولد  ،مصدر سابق  ،ص. 941

( )0البييقي  ،تاريخ البييقي  ،ص. 220

( )1أمين  ،تاريخ العراق في العيد السمجوقي  ،ص.01

041

ويصف البييقي استعداد السالجقة لممعركة بقيادة زعيميم طغرلبك (( لم ينزع عنو الزرد
وكان يتوسد درعو حين ينام ))

()9

 ،حيث التقى الجيشان في منطقة بين سرخس ومرو وىي

معركة دنداقان  ،وىي المعركة الحاسمة واالخيرة بين الطرفين والتي حقق فييا السالجقة انتصا اًر
حاسماً وىزم مسعود وجيشو وغنم السالجقة معسكر الغزنويين وعاد كل طرف الى مقر

حكمو(.)8

حيث لم يفكر الغزنويين بعدىا بحرب السالجقة والتصدي ليم وىي من المعارك الحاسمة

وقوي أمر السالجقة وصارت ليم دولة قوية  ،وبدأ السالجقة التفكير بالتوسع نحو الغرب وضم
مناطق جديدة ليم .
ولذلك كانت ىذه المعركة من المعارك الفاصمة والميمة في تاريخ الحرب بين الغزنويين

والسالجقة  ،لذا نرى ان السالجقة لم يفكروا أو يقرروا الحرب مع السالجقة وبدأوا بالعمل الجاد
والتفكير بالتوسع والسيطرة عمى حساب االراضي المجاورة وقوي أمرىم كثي اًر من حيث العدد
والعدة وجيش مقاتل وفكر جيرانيم باالنضمام والدخول تحت طاعتيم وتقمص نفوذ الغزنويين ،

واخذ السالجقة يعممون عمى السيطرة عمى مناطق غرب بالد ما وراء النير والتوجو الى عاصمة
الخالفة االسالمية وىذا ما تحقق فعالً بعد فترة زمنية  ،حيث سيطر السالجقة بقيادة طغرلبك

منذ سنة 000ه وما بعدىا عمى مناطق جرجان وطبرستان ثم بعدىا عمى اصفيان

واذربيجان( ،)0ولم يزل السعد يخدميم والفوز يحالفيم حتى قوي أمرىا وعظم صيتيا دولة
()0

السالجقة

 ،ودانت ليم مناطق واسعة وانتقل السالجقة في فتوحيم من ٍ
نصر الى نصر

()1

.

بعد ان اصبحت كل مناطق شرق عاصمة الخالفة العباسية تمت حكميم وانتياء الدولة

الغزنوية  ،وشممت سيطرتيم بالد ما وراء النير وامالك الدولة الغزنوية وايران  ،عمل السالجقة
( )9البييقي  ،تاريخ  ،ص. 224

( )8حسنين  ،دولة السالجقة  ،ص. 85

( )0ابن العبري  ،تاريخ مختصر الدول  ،ص. 088 - 089
( )0الصدفي  ،تاريخ دول االسالم . 52/8 ،

( )1حسن  ،ابراىيم  ،حسن  ،تاريخ االسالم .1/0 ،

042

عمى ارساء قواعد دولتيم وتقويتيا وتوحيد صفوفيم ومنع حدوث أي خالف أو نزاع فيما بينيم

فاجتمع قادة السالجقة طغرلبك واخيو جغري وعمو وابناء عمومتيم وغيرىم من رجال السالجقة
بوضع قواعد واسس مسير السالجقة وتعاىدوا جميعاً عمى البقاء متحدين ومتماسكين وفي ىذا
االجتماع تقرر أن يكون طغرلبك قائداً أعمى لجيوشيم وسمطاناً عمى دولتيم والوالء الدائم لو ،

لما كان يتمتع بشخصية قوية وذكاء حاد وشجاعة فائقة وادى ذلك الى االلتفاف حولو

وطاعتو

()9

()8

الغارات

 ،وكان حميماً شجاعاً باسالً في الحروب ال يطيب لو العيش بغير الغزو وشن
 ،ثم قام طغرلبك بتقسيم دولتو طغرلبك واخيو جغري مناطق من نير جيحون الى

نيسابور وألخيو من أمو ابن عمو ابراىيم ينال قيستان وجرجان  ،والبن موسى ىراة وسجستان
وبالد الغور

()0

.

التوجه الى العراق
أما الوضع في الخالفة العباسية وعاصمتيا بغداد فكانت مضطربة وغير مستقرة
إالوضاع السياسية واالقتصادية في أسوآ حاالتيا ،وكان االمراء البويييين قد بمغ الضعف أشده
والخالف بين أمرائيم شديد وبالمقابل كان الخميفة العباسي في حالة ضعف وليس لو اي فعل
ايجابي ولم يكن لو أي سمطة وكان االمير البوييي بيده كل شيء وىو المسيطر عمى عاصمة
الخالفة العباسية  ،والخميفة العباسي القائم بأمر هللا ال حول لو وال قوة وانشغمت االسرة البوييية
في السنين االخيرة بالنزاع بين احفادىا لمسيطرة عمى مقاليد الحكم والبالد تعاني من عدم
االستقرار والجيش في حالة من عدم االستقرار والتنافر فيما بينيم يضاف الى ذلك افالس
الخزينة وقمة مواردىا المالية(.)0

( )9حسنين  ،دولة السالجقة  ،ص. 09

( )8الصدفي  ،رزق هللا  ،تاريخ دول االسالم . 52/8 ،

( )0البنداري  ،الفتح بن عمي ( ت200ه9801 /م)  ،تاريخ دولة آل سمجوق  ،ط ( ، 8بيروت 9534 ،م )
ص. 94

( )0الدوري  ،عبدالعزيز ،دراسات في العصور العباسية المتأخرة  (،بغداد 9501 ،م) ،ص.832-830

043

وكذلك احاط بالدولة العباسية توسع الفاطميين الحاكمين لمصر واصبح ليم نفوذ في بالد

الشام والعراق واصبح من المؤيدين ليم قائد الجيش البساسيري ويرى وجوب التعامل معيم
خاصة بعد ان ساءت العالقة بينو وبين الخميفة القائم بأمر هللا(.)9

وكان البساسيري قد تمقب بالممك المظفر وكان أحد مماليك بياء الدولة البوييي ولو مكانو

كبيرة وعالية في البداية من الخميفة القائم بأمر هللا وال يقطع أم اًر دونو وخطب لو عمى منابر
العراق كمو مقترناً أسمو مع الخميفة( ، )8وكان السالجقة يراقبون الوضع في العراق السيما بعد
أكمال سيطرتيم عمى شرق الدولة االسالمية والعمل عمى مد نفوذىم الى عاصمة الخالفة
العباسية وأرسموا رسالة الى الخالفة العباسية أوضحوا فييا عمى تمسكيم بالدين االسالمي
والحصول عمى اعتراف الخالفة بيم واوضحوا فييا دفاعيم عن االسالم ونشره وموقفيم من
الغزنويين ونشر العدل واالبتعاد عن الظمم والجور والفساد وان عمميم ىذا يسير وفق المباد
()0

االسالمية وارسل السالجقة رسوالً الى الخميفة القائم بأمر هللا يحمل رسالة الى دار الخالفة

،

ولما تسمم الخميفة رسالة طغر لبك رحب بيا وارسل لو كتاباً رقيقاً وذكر اسم االمير السمجوقي

في الخطبة

()0

 ،وعمى أثر ذلك توجو السمطان طغر لبك الى بغداد لبسط سيطرة السالجقة عمى

العاصمة بغداد وسار من مكان اقامتو متوجياً الى بغداد  ،حيث وصميا بعد ان استأذن من
الخميفة بالدخول  ،فأذن لو وخرج الوزير وكبار رجال الدولة الستقبالو في موكب عظيم وقد

وصل في  81رمضان سنة 003ه وشارك في ىذا االستقبال كذلك القضاة واالشراف والنقباء

( )9سرور ،دمحم جمال الدين  ،سياسة الفاطميين الخارجية  (،القاىرة9523،م)  ،ص.943-942
( )8ابن االثير  ،عماد الدين ( ت  204ه  9805/م )  ،البداية والنياية  ( ،القاىرة  ،بال ) 40/98 ،؛ ابن
خمكان  ،ابي العباس شمس الدين احمد  ( ،ت 249 ،ه 9849 /م )  ،وفيات االعيان  ،تح احسان
عباس  ( ،بيروت 9524 ،م )  ، 958/9 ،ابن العبري  ،تاريخ مختصر الدول  ،ص.089

( )0أمين  ،تاريخ السالجقة  ،ص. 12

( )0حسن  ،ابراىيم  ،تاريخ االسالم . 94/0 ،

044

وامراء االجناد والسمطان البوييي الممك الرحيم

()9

 ،وبعد ذلك استقبمو الخميفة القائم في قصر

السالم في احتفال مييب حيث جرت مراسيم تتويجو وتقميده بالخمع والسيوف في احسن حال

()8

،

وبعد فترة القي القبض عمى الممك الرحيم وارسمو أسي اًر الى الري وحبس في قمعة طبرك حتى
()0

وفاتو سنة  014ه  ،وبذلك انتيى حكم البويييين في العراق

.

وىكذا أسدل الستار عن دولة البويييين التي حكمت عاصمة الخالفة العباسية وبقية

االقاليم والذي استمر حكميم مئة وسبعة وعشرون عاماً .

لكن طغرلبك واجيتو مشكمة خطيرة وىي الموقف من البساسيري الذي سيطر عمى مناطق

كثيرة وأقام عالقة قوية مع الفاطميين في مصر الذين ساندوه  ،لكن االمير السمجوقي طغرلبك
()0

استطاع في النياية القضاء عمى البساسيري وقتمو وحمل رأسو الى بغداد

 ،وكان ذلك في

أواخر عام 019ه وبذلك انتيت مشكمة البساسيري واعيدت الخطبة لمخميفة العباسي في

بغداد(.)1

وبذلك عال شأن طغرلبك واصبح سمطاناً عمى العراق واجزاء واسعة من العالم االسالمي

بعد االنتصارات التي حققيا وبسط سيطرة السالجقة عمى العراق وايران وبالد ما وراء النير

( )9ابن االثير ،الكامل في التاريخ  294/5 ،؛ البنداري  ،تاريخ آل سمجوق  ،ص 98؛ ابن الوردي ،تاريخ ،

 050/9؛ ابن العبري  ،تاريخ  ،ص ، 089الصفدي  ،تاريخ  53/8 ،؛ حسن  ،ابراىيم  ،تاريخ

االسالم . 99/0 ،

( )8حسن  ،ابراىيم  ،تاريخ . 99/0 ،

( )0الفارقي  ،احمد بن يوسف ( د ت ،وفاه)  ،تاريخ الفارقي  ،تحقيق بدوي عبد المطيف عوفي  ( ،القاىرة ،
8515م )  ،ص ، 912 -911ط ( ، 9بيروت 9540 ،م )  ،ص 95؛ ابن االثير  ،الكامل،

. 298/5

( )0ابن االثير  ،الكامل في التاريخ  ( ،القاىرة 9854 ،ه ) . 808/5 ،

( )1ابن العبري ،تاريخ مختصر الدول  ،ص 089؛ ابن خمدون  ،عبد الرحمن  ( ،ت 444ه 9041 /م )،
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب  ( ،القاىرة 9539 ،م ) . 022/0 ،

045

وسيطر عمى الخميفة العباسي سيطرة كاممة وبمغ من القوة ،الى مرحمة وصل بيا مصاىرة
الخميفة القائم بأمر هللا والزواج من ابنتو ولكن المنيو عاجمتو حيث توفي سنة ( 011ه )

()9

.

التوجه الى بالد الشام
بعد أن سيطر السالجقة عمى العراق سيطرة تامة قرر السالجقة التوجو الى المناطق التي
فقدتيا الخالفة العباسية في بالد الشام والسيطرة عمييا وساعدىم في ذلك عدم استقرار االوضاع
خصوصاً في حمب في عيد بنو مرداس وكذلك فمسطين لذلك توجيت انظار السالجقة الى

الشام فحدثت مراسالت بين أمير حمب والسمطان ألب ارسالن وتم االتفاق بينيما عمى ان يقيم
الخطبة في حمب لمخميفة العباسي القائم بأمر هللا والسمطان السمجوقي فذىب رسول من الخالفة

ومعو الخمع واليدايا فأجابيم ابن مرداس أمير حمب وجمع اىل حمب وقال ليم (( لقد ذىبت
دولة المصريين وىذه دولة جديدة ومممكة سديدة والرأي ان نقيم الخطبة خوفاً من ان يجيئنا وقت

ال ينفعنا فيو قول وال بذل ))

()8

 ،ولذلك أيده بالموافقة رجال أمارتو الى ذلك واقيمت الخطبة

لمقائم بأمر هللا .
وتوجو بعد ذلك ألب ارسالن الى بالد الشام بعساكره سنة 020ه قادماً من خراسان مرو اًر

بديار بكر التي أقر عمييا أميرىا ثم توجو الى مدينة أمد ثم الرىا ثم مدينة حمب فخرج إليو

أميرىا مع والدتو ليالً فاستقبميما وخمع عميو وأقره عمى حكميا فأرسل عمى أثر ذلك الى السمطان
()0

ماالً جزيالً

.

( )9ابو الفدا  ،مصدر سابق  940/9 ،؛ المقريزي  ،احمد بن عمي  ( ،ت402ه 9009 /م )  ،السموك
لمعرفة دول المموك  ،ط ( ،8القاىرة 9512 ،م )  00/9 ،؛ الصفدي  ،تاريخ دول االسالم  53/8 ،؛
ابن العبري  ،تاريخ مختصر الدول  ،ص. 089

( )8ابن االثير  ،الكامل في التاريخ  20/9 ،؛ ابن العديم  ،كمال الدين (ت 224ه 9828 /م) ،زبدة حمب
في تاريخ حمب  ،تحقيق سامي الدىان  ( ،دمشق . 92/8 ، ) 9510 ،

( )0ابن االثير  ،الكامل في التاريخ  20/9 ،؛ الذىبي  ،شمس الدين ابو عبد هللا بن قايماز  ( ،ت304ه/
 9003م )  ،العبر في خير من غير  ،تحقيق فؤاد السيد  ،مطبعة الكويت  ( ،الكويت 9529 ،م ) ،

. 839/8

094

نفوذ السالجقة في بالد الشام أخذ بالتوسع وفي ىذه االثناء خرج ممك الروم رومانوس من
()9

بالده عام 020ه في مائة الف ووافى بتجمل وزي عظيم فوصل الى مالذكرد

 ،أما السمطان

ألب ارسالن فحين عمم بذلك سار بجيش عمى وجو السرعة قوامو اثنا عشر الف مقاتل ،وطمب
من رومانوس اليدنة فرفض  ،وجرت معركة حاسمة كبيرة في يوم الجمعة وصمى وبكى وطمب
من مقاتميو القتال والصبر والتقى الجيشان في ىذه المعركة والتي حقق فييا نص اًر حاسماً وقتل
()8

من الروم اعداد كبيرة واسر رومانوس واطمق سراحو بعد ذلك

.

واظير ألب ارسالن كل معاني الشجاعة والكرم حين أقدم عمى اطالق سراح رومانوس
عمى فدية بعد أن ذىل حين عفا عنو ورحل الى بمده مع من وقع باألسر

()0

.

بعد ىذه المعركة الميمة عاد ألب ارسالن بجيشو الى بالد ما وراء النير وذلك في عام
()0

021ه قاصداً دمحم بن جغري بك لكنو قتل من قبل شخص يسمى يوسف الخوارزمي
أن اتسعت حدود مممكتو وصارت من حدود الشام الى ضفاف نير جيحون وامتألت خزائنو

 ،وبعد

بالمال وتحت أمرتو جيش كبير  ،وتوفي بعد ان حكم تسع سنين وستة أشير وأياماً وىو من

أشير القادة الفاتحين وكان يكرم العمماء وينشط العمم وتقدمت البالد في عيده تقدماً كبي اًر يسانده

وزيرهُ نظام الممك  ،حيث دفن ألب ارسالن في مدينة مرو ببالد خراسان واوصى البنو ممك شاه
سمطاناً بعده عمى السالجقة( ، )1والذي أظير من الشجاعة بالقضاء عمى مناوئية في تمك البالد
حيث استقرت البالد في عيده فواصل السالجقة عمى تحقيق ىدفيم وحمميم في السيطرة عمى

( )9ابن العبري  ،تاريخ مختصر الدول  ،ص088؛ الصدفي  ،تاريخ دول االسالم . 54/8 ،

( )8ابن االثير  ،الكامل  ، 80/94 ،البنداري  ،تاريخ آل سمجوق  ،ص 03وما بعدىا ؛ ابن العبري  ،تاريخ
مختصر الدول  ،ص 080 -080؛ الصدفي  ،تاريخ دول االسالم  55 – 54/8 ،؛ حسن  ،ابراىيم ،

التاريخ االسالم . 80 -88/8 ،

( )0لمزيد من التفاصيل يراجع الصدفي  ،تاريخ دول االسالم  55 – 54/8 ،؛ ابن العبري  ،تاريخ مختصر
الدول  ،ص 080؛ حسن  ،تاريخ االسالم . 80-88/0 ،

( )0ابو الفدا  ،المختصر في اخبار البشر  944/9 ،؛ الذىبي  ،تاريخ دول االسالم  830/9 ،؛ ابن
العبري ،تاريخ مختصر الدول  ،ص. 080

( )1الصدفي  ،تاريخ دول االسالم . 944/8 ،

099

بالد الشام فجيز الجيوش ووضعيا تحت قيادة أتز بن أبق الخوارزمي وأمره بالسير الى بالد
الشام سنة 021ه ففتح مدينة الرممو وبين المقدس واستمر بالقتال حتى سنة 024ه واستطاع
السيطرة عمى دمشق بعد أن حاصرىا حتى ضاق األمر باىميا وقمت االقوات وفي النياية

أضطر اىميا الى تسميميا إليو من دون قتال ودخميا أتز وجنوده في ذي القعدة سنة 024ه(،)9
()8

وخطب فييا لمخميفة العباسي المقتدي بأمر هللا وتغمب القائد السمجوقي عمى اكثر بالد الشام

،

وا رسل رسالة لمخميفة يوضح فييا باستالم دمشق وانو نظر في احواليا ومحاولتو اصالح
اوضاعيا وأمر بأطالق الغالت الزراعية لفالحي المناطق المجاورة ليا مما ساىم بصورة فعالة
()0

في تحسين احوال اىميا ورخص اسعارىا

.

وفي محاولة من أتز ألحتالل مصر ووضعيا تحت سمطة السالجقة لكن أمير الجيوش
المصرية بدر الدين استطاع ان يقف بوجيو ويحقق انتصا اًر عمى السالجقة

()0

 ،ويرسل جيشاً

لمحاصرة دمشق مما أضطر أتز الى طمب النجدة من تاج الدولة تتش بن ألب ارسالن

السمجوقي لتخميصو من ىذا الوضع الذي وقع فيو ويقرر لو تسميم دمشق إليو ويكون في الخدمة
()1

بين يدية

 ،ويبدأ عيد جديد من سيطرة تاج الدولة تتش بن ألب ارسالن الذي أقام دولة

السالجقة في بالد الشام .
حيث استطاع تاج الدولة من حصار حمب ولكنو ذىب الى دمشق لمسانده أتز ضد
()2

جيوش الفاطميين التي انسحبت من مدينة دمشق

 ،ودخميا تاج الدولة سنة 039ه فاحسن

( )9ابن القالنسي  ،ابي يعمى حمزه  ( ،ت 111ه 9924 /م )  ،ذيل تاريخ دمشق  ( ،بيروت ، ) 9544 ،
ص 944؛ ابن االثير  ،الكامل في التاريخ . 03/94 ،

( )8ابن العبري  ،تاريخ مختصر الدول  ،ص. 000

( )0ابن القالنسي  ،ذيل تاريخ دمشق  ،ص 945؛ ابن تغري بردي  ،النجوم الزاىرة . 949/1 ،

( )0ابن القالنسي  ،ذيل تاريخ دمشق  ،ص 999 -994؛ سرور  ،مصر في عيد الفاطميين  ،ص. 983
( )1ابن االثير  ،الكامل في التاريخ  999/94 ،؛ ابن القالنسي  ،ذيل تاريخ  ،ص. 988

( )2ابن االثير ،الكامل في التاريخ  999/94 ،؛ ابن القالنسي  ،ذيل تاريخ دمشق  ،ص 998؛ ابن خمدون،
خمدون ،العبر وديوان المبتدأ والخبر . 902/1 ،

098

الى اىميا واقام العدل بينيم( ،)9وجرت معارك ومحاوالت عديدة من أجل بسط السيطرة عمى بالد
الشام ،وقد خرج تاج الدولة سنة 031ه وقصد مدينة انطاكية ومعو بعض امراء العرب في
الشام  ،ولكنو عاد في عام 032ه حين وصمتو االخبار بان شرف الدولة مسمم العقيمي يريد
()8

السيطرة عمييا

.

عمى ان الفاطميين واصموا جيودىم وعمميم الستعادة سيطرتيم عمى مدن بالد الشام فتقدم
بدر الجمالي محاوالً استرداد مدينة دمشق وذلك سنة 034ه فتقدم عمى رأس جيش فحاصرىا
حصا اًر شديداً وجرى قتاالً مستم اًر بينو وبين تاج الدولة تتش غير إنو لم يتمكن من استردادىا
والسيطرة عمييا فمذلك قرر الرحيل عنيا والعودة الى مصر

()0

.

غير ان بدر الجمالي لم يتخمى عن تصميمو من سيطرة واستعادة الفاطميين عمى بالد
الشام  ،وما أن جاءت سنة 048ه حتى تمكن من االستيالء وفرض سيطرتو عمى أغمب مدن
بالد الشام الساحمية  ،وتمكنت قواتو من السيطرة عمى مدينة صور

()0

.

واستمرت جيوش الفاطميين زحفيا إلكمال سيطرتيا عمى سواحل بالد الشام  ،فسيطرت
عمى عكا وبعمبك ودخل أميرىا في طاعتيم واقام الخطبة لمخميفة المستنصر باهلل الفاطمي ،
وكان لتاج الدولة تتش اموال وذخائر في عكا فاستولى عمييا قائد جيش الفاطميين نصر الدولة
الجيوشي حيث بعث تاج الدولة تتش الى صاحب مدينة حمب وصاحب مدينة الرىا طالباً نجدتو
()1

فوافقا عمى طمبو وبعثوا عسك اًر لو

 ،وقد واصل تاج الدولة محاولتو إلعادة السيطرة عمى

سواحل بالد الشام حيث لم يفمح في ذلك فعاد الى دمشق واستقر بيا

()2

( )9ابن االثير  ،الكامل في التاريخ . 99/94 ،
( )8ابن االثير  ،الكامل في التاريخ . 982/94 ،

( )0ابن االثير  ،الكامل في التاريخ  912/94 ،؛ سرور  ،سياسة  ،ص. 910
( )0المصدر نفسو .905/94 ،

( )1ابن تغري بردى  ،النجوم الزاىرة . 984/1 ،
( )2ابن واصل  ،مفرج الكروب. 908/1 ،

090

.

لكن تاج الدولة كان يتطمع ان يكون سمطاناً لمسالجقة بعد وفاة السمطان ممكشاه الذي

توفي في السادس عشر من شوال سنة 041ه  ،وعمى الرغم من إنو بسط سمطانة عمى أغمب

مدن بالد الشام  ،ولم يستغل ظروف ضعف الفاطميين  ،وترك ذلك وتوجو من دمشق قاصداً
بغداد لمقاء أخيو ممكشاه وبينما كان في مدينة ىيت وصل الخبر إليو بوفاة أخيو السمطان
()9

فاستولى عمى ىيت وبدأت تحضيراتو وتجييز الجيوش لالستيالء عمى عرش السمطنة

.

وقد حاول كثي اًر تاج الدولة ألخذ السمطنة وخاض معارك عديدة فنرى صاحب حمب أعمن

طاعتو لو ،وكذلك صاحب الرىا وصاحب انطاكية قد اعمنوا طاعتيم لو وخطبوا لو عمى المنابر
في مدنيم

()8

 ،وكذلك سيطر عمى نصيين تقدم الى الموصل يطمب من صاحبيا بالخطبة لو
()0

بالسمطنة ودخميا ثم ارسل تاج الدولة تتش الى بغداد يطمب الخطبة عمى منابرىا

.

وذىب تاج الدولة الى اذربيجان لطمب السمطنة من بركياروق لكنو عاد الى بالد الشام

فاستقامت لبركياروق االوضاع فقرر قتال تاج الدولة فجيز جيشاً بقيادة كربوقا صاحب الموصل
حيث التقى الجيشان في منطقة روبان عمى نير السبعين

()0

 ،وحدثت معركة شديدة بين الطرفين

الطرفين انتصر فييا تاج الدولة تتش فقصد اذربيجان لقتال السمطان بركياروق فدارت معركة

بالقرب من الري في اوائل سنة  044ه فانيزم جيش تاج الدولة تتش وقتل فييا وحمل رأسو الى

بغداد  ،وبذلك انتيت حياتو واصبح بركياروق سمطان السالجقة فدانت لو مناطق شاسعة من
الشرق الى سواحل بالد الشام

()1

.

لذى نالحظ ان القوى االسالمية في مناطق بالد الشام قد أصابيا الضعف وبداية لالنقسام

والتنافر بعد مقتل تاج الدولة تتش في سنة 044ه ودخمت في حالة من النزاع والصدام المسمح
( )9ابن القالنسي  ،ذيل تاريخ دمشق  ،ص 989؛ ابن العديم  ،زبدة حمب في تاريخ حمب .942/8 ،
( )8ابن االثير  ،الكامل في التاريخ  ، 895/94 ،ابن واصل  ،مفرج الكروب . 88/9 ،
( )0ابن االثير  ،الكامل في التاريخ . 889/94 ،
( )0ياقوت  ،معجم البمدان . 941/0 ،

( )1ابن الجوزي  ،ابو الفرج  ( ،ت 153ه9844 /م )  ،المنتظم في تاريخ المموك واالمم  ،ط ( ،9حيدر
اباد الدكن – 9015ه )  43 /5 ،؛ ابن القالنسي  ،ذيل تاريخ دمشق  ،ص. 904 - 985

090

وقد ساعدت ىذه الحالة من االضطراب عمى محاولة الفاطميين العودة مرة أخرى الى احتالل
بالد الشام .
وقد قسم تاج الدولة بالد الشام قبل وفاتو بين ولديو رضوان الذي أصبحت حصتو وسمطتو
إمارة حمب بينما اصبحت سمطنة دقاق في مدينة دمشق

()9

 ،عمى إن الصراع بين الفاطميين

والسالجقة قد استمر عمى الرغم من محاولة الخالفة الفاطمية خالل ىذه الفترة محاوالتيا في
ضبط امور بالد مصر وترسيخ حالة األمن  ،عمى إنو لم يكن بعيداً عن أعين الخالفة الفاطمية

حالة الخالف بين السالجقة

()8

 ،واستغل الفاطميين ذلك وحصموا من رضوان صاحب حمب

عمى موافقتو لمخطبة لمخميفة الفاطمي  ،في مدينة شيزر

الشام( ،)0ولكنو عاد وخطب لمخميفة العباسي

()1

()0

 ،وكذلك في مناطق اخرى من بالد

 ،عمى إن ىذا النزاع بين السالجقة من جية

والفاطميين من جية أخرى عمى السيطرة عمى مناطق بالد الشام وحالة عدم االستقرار أدى الى
ضعف القوى االسالمية أمام خطر جديد ىو زحف الصميبيين نحو بالد الشام الذين أستغموا ىذا
()2

الوضع من حالة الفرقة واالنقسام

 ،واستطاع الصميبيين السيطرة عمى مدينة انطاكية رغم

محاوالت امراء بالد الشام لموقوف بوجييم ولكنيم لم يستطيعوا فعل شيء وذلك سنة 059ه(،)3

059ه( ،)3وحاول الصميبيون التوسع عمى حساب أمارة حمب  ،مما دفع أميرىا الى االستعداد

لوقف توسع الصميبيين ولكنو خسر معركة معيم وفقد العديد من جنوده( ،)4واستمر توسع

وسيطرة الصميبيين عمى مناطق أخرى في بالد الشام واستمر تدفق الصميبيين من الغرب متجيو
( )9ابن خمكان  ،وفيات . 851/9 ،

( )8سرور ،النفوذ الفاطمي  ،ص. 21-20
( )0المشيداني  ،دمحم جاسم حمادي  ،تاريخ امارة بني منقذ العربية  ( ،بغداد 9541 ،م )  ،ص. 05
( )0ابن االثير  ،الكامل في التاريخ . 834/94 ،

( )1ابن القالنسي  ،ذيل تاريخ دمشق  ،ص. 900

( )2ابن العديم  ،زبدة حمب  985 /8 ،؛ الطباخ  ،دمحم بن راغب  ،اعالم النبالء بتاريخ حمب الشيباء ،
. 033/9

( )3سرور  ،سياسة الفاطميين  ،ص 913 – 912؛ حسن  ،ابراىيم  ،تاريخ االسالم . 04/0 ،
( )4ابن العديم  ،زبدة حمب . 900/8 ،

091

الى الشرق بمساندة رجال الدين المسيحيين الذين كانوا يثيرون في نفوسيم روح القتال من خالل
خطبيم ضد المسممين

()9

 ،ونالحظ موقف الخالفة العباسية الضعيف تجاه الغزو الصميبي حيث

كان النزاع قائماً بين السالجقة أنفسيم خصوصاً بين بركياروق واخيو دمحم كل منيم يعمل ليكون
سمطاناً  ،ولذلك أضطر الخميفة العباسي ان يرسل ليم بضرورة انياء النزاع والتفرغ لمواجية

الغزو الصميبي وىذا مما سيل لمصميبيين فرصة ميمة ألقامو أمارتيم في بالد الشام وتثبيت

اقداميم(.)8

لذلك قرر الصمبيون ان يسيروا الى بيت المقدس وفعالً توجو الصميبيين الييا سنة 058ه

واستطاعوا السيطرة في طريقيم عمى مناطق عديدة الى ان تم الوصول الى بيت المقدس وتم
()0

حصارىا الذي استمر اربعين يوماً لحين دخوليا رغم دفاع الحامية عنيا

.

ونيب ما في بيت المقدس وقبة الصخرة فضالً عن قتل المسممين داخميا(.)0
المبحث الثاني
العالقات االقتصادية بين السالجقة والصليبيين
لعل من أبرز وأدق الظروف والدوافع الى اشعال نار الحروب الصميبية والتي استمرت

منذ عام  059ىجرية الى عام  254ىجرية  ،واصبح العامل االقتصادية ىو المحرك الفعال
ليذه الحروب .
وىذه الحروب الصميبية ىي المرحمة االولى لالستعمار لتحقيق منافع ومكاسب اقتصادية
عمى حساب مناطق العالم االسالمي وخصوصاً بالد الشام ،لمسيطرة عمى ىذه المناطق الواقعة
( )9المعاضيدي  ،خاشع واخرون  ،الوطن العربي والغزو الصميبي  ( ،بغداد  ، ) 9549 ،ص. 88
( )8ابو بدر  ،شاكر احمد  ،الحروب الصميبية واالسرة الزنكية  ( ،بيروت  ،بال )  ،ص 00؛ االلوسي ،
جمال الدين  ،اسامة بن منقذ بطل الحروب الصميبية  ( ،بغداد 9523 ،م )  ،ص. 88

( )0ابن االثير  ،الكامل في التاريخ . 840/94 ،

( )0ابن االثير  ،الكامل في التاريخ  840 /94 ،؛ سرور  ،سياسة الفاطميين  ،ص 914؛ المطوي  ،دمحم
العمروسي  ،الحرب الصميبية في المشرق والمغرب  ،ط ( ،8بيروت 9548 ،م )  ،ص. 19

092

شرق البحر االبيض المتوسط لتركيز العالقة مع تجارة الشرق االسالمي لالستفادة منيا في
انعاش وتطوير اوضاعيم االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي كانت تعيشيا دوليم في تمك
الفترة الزمنية .
ورغم الحروب الصميبية التي اشتعمت وجرت فييا معارك مستمرة وطويمة وحدوث حمالت
صميبية مستمرة  ،اال إنو رغم ذلك ظيرت عالقات ونشاطات اقتصادية بين الطرفيين استفاد

منيا المزارعون والنجار بين الطرفيين .

وتزامناً مع ىذا الظرف نشطت التجارة وتطورت وامتدت الى موانئ متعددة عمى سواحل

بالد الشام وكان ليا دو اًر ميماً في النشاط االقتصادي  ،السيما ان المسممين قد وضعوا ايدييم
وسيطرتيم عمى طرق تجارية ميمة وىذا مما حفز الصميبيين محاولتيم انتزاع ذلك من ايدي
المسممين ومحاولة البيزنطيين السيطرة والييمنة عمى موانئ سواحل البحر االبيض المتوسط .
وخالل وجود الصميبيين في بالد الشام وبيت المقدس ولحين تحريرىا منيم نشأت بين
المسممين والصميبيين عالقات رغم الحرب واستفاد الصميبيين الكثير من مظاىر الحضارة العربية
االسالمية وتأثروا بيا ونقموىا الى بالدىم .
وقد استفاد الصميبيين في الجانب االقتصادي فائدة كبيرة لذا إن المنافع المادية قد أىتم بيا

الغرب اذ جاءت سيالً متدفقاً من الرجال عمى اختالف الوانيم واشكاليم الى الشرق العربي وما
تتصف بو تمك الجوع من فقر وجوع جاءوا الى الشرق يدفعيم الطمع واألمل في كسب االموال
()9

لصالحيم

.

ولذلك نالحظ َّ
إن العمل الزراعي قد استمر نشاطو رغم ظروف الحروب الصميبية  ،وان

ىنالك المزروعات والمحاصيل الزراعية بصورة واسعة والقرى الزراعية عامرة باىميا ومتعددة في
بنائيا  ،وان القوم من مسممين وافرنج من الفالحين والتجار قد سادت بينيم عالقات طيبو من
()8

التسامح والتساىل بين الجانبيين  ،مما مكنيم من العيش بعيداً عن أىل الحرب

 ،فمذلك إذا

( )9رنسيمان  ،ستيفن ،تاريخ الحروب الصميبية  ،ترجمة السيد الباز العريني( بيروت 9525 ،م ) . 03/9 ،
( )8ابن جبير  ،رممو  ،ص. 801

093

وجد عامل وعنصر األمن الذي يعتبر ميماً فالجوانب االخرى ال محالو سوف يظير عمييا
االزدىار والتطور .

وقد استفاد الصميبيون من نظم الزراعة وطبيعة ممارستيا وكيفية زراعتيا وجباية االموال ،

الن نظام جباية االموال عن المحاصيل الزراعية في اوربا كان قاسياً عمى الفالحين عمى عكس
الفالحين المسممين في بالد الشام حيث ان الفالحين في اوربا يدفعون ضرائب عن االشجار
المثمرة وضرائب من نقل المنتوجات الزراعية التي تباع في اسواق المدينة

()9

.

وقد بقيت مينة الزراعة عمى حاليا من النشاط برغم حمالت الصميبيين وكثي اًر في حاالت

ان المسممين واالفرنج من الفالحين قد سادت بينيم حالة من روح التساىل والتسامح مما جعميم

يعيشون بأمان رغم حالة الحرب والناس في عافية ال تعترض الرعايا والتجار فاألمن ال يفارقيم

سمماً أو حرب ًا  ،وان سطوح الجبال والمروج قد ىيأت لمصميبين مراعي طبيعية باإلضافة الى
وجود بساتين الفاكية ومزارع الزيتون والخض اروات التي كانت عمى اطراف المدن( ، )8وكان
الفالحون من المسممين يعيشون في حالة من الترفيو والتي استفاد منيا الصميبيين وقد عاش

الصميب يين والمسممين في مناطق بالد الشام ومدنيا التي كانت عامره وضياعيا متصمة وسكانيا
()0

منيم عمى حالة من الرفاىية

.

ويصف لنا ابن جبير عن الواقع الزراعي في ميناء بانياس واالراضي المحيطة بو الزراعية

وكيف إن الفالحين من مسممين وأفرنج يعممون سوية وانيم ( يتشاطرون الغمة عمى استواء

ومواشييم مختمفة وكان الفالحين المسممين يعيشون عمى حالة من الترفيو ) (.)0

( )9زابورف  ،ميخائيل  ،الصميبيون في الشرق  ،دار التقدم ( موسكو 9542 ،م )  ،ص. 900
( )8ابن جبير  ،ابي الحسن حمد بن احمد (ت 290ه9893/م)  ،رحمة بن جبير  ،دار مكتبة اليالل ،
( بيروت 9549 ،م)  ،ص. 803

( )0عاشور  ،سعيد عبد الفتاح  ،الحركة الصميبية صفحة مشرقة من الجياد العربي في العصور الوسطى ،
مكتبة االنجموا المصرية  ( ،مصر 9520 ،م )  ،ص. 044

( )0رحمة  ،ص. 814

094

وىذا يدل عمى ما تعممو الصميبيين حينما احتموا بالد الشام والسواحل عمى انيم كانوا
متخمفين ويعيش الفالحين عندىم في حالة من الفقر والجيل والتخمف وحين سكنوا ىذه المناطق

تعمموا من الفالحين المسممين الكثير ومن ذلك شرعوا في تصدير حاصالتيم من الزيتون
والموالح الى الغرب وقد عرفوا زراعة قصب السكر في بالد الشام كما تعمموا استخراج السكر
منو وانشأوا مصانع لمسكر في عدة مدن منيا عكا وصور

()9

 ،حيث كانتا ىاتين المدينتين

أرضيما منبسطة وتجمب ليما الفواكو من البساتين الواقعة عمى مقربة منيما وليا عمالو متسعة
وفييا ضياع كثيرة في الجبال المحيطة بيا

()8

 ،ورغم ان الحرب قائمة بين الطرفين لكنيم التزموا
()0

بعدم التعرض الى اتالف اشجار الفواكو والمحاصيل الز ارعية

.

إن الصميبيون حين عرفوا السكر وزراعتو نقموا زراعتو الى بالدىم  ،وكذلك نقموا زراعة

فواكو الميمون والبطيخ والمشمش وىذا يعود الفضل بو لمعرب المسممين حيث نقل الصميبيين
زراعتو الى اوربا وظل المشمش لفترة طويمة في بالد اوربا تطمق عميو تسمية ثمر دمشق  ،ونقل
()0

الصميبيين زراعة السمسم والدخن واالرز الى ىناك

.

إن مدن وسواحل بالد الشام عامرًة بمنتوجاتيا الزراعية فكانت مدينة عكا وصور فكانت
الفواكو والمنتوجات الزراعية تجمب الييا من بساتينيا الواقعة عمى مسافة منيما وتوجد فييا

فالحين مسممين وافرنج يعممون بيا سوية

()1

.

ومن مدن بالد الشام الميمة في االنتاج الزراعي كانت مدينة حماة تعتمد عمى الزراعة في
اقتصادىا  ،فكانت المحاصيل والفالل اىم مصادر الثروة فييا  ،رغم الخطر الناجم عن الغزو
الصميبي والحروب لكنيا كانت مدينة زراعية حيث اشتيرت بالمزروعات وتطعيم االشجار  ،واىم
( )9عاشور  ،الحركة الصميبية  ،ص. 044
( )8ابن جبير  ،رحمة  ،ص. 811

( )0قمعجي  ،قدوري  ،صالح الدين االيوبي  ،دار الكتاب العربي  ( ،بيروت 9535 ،م )  ،ص. 299

( )0باركر  ،ارنست  ،تراث العرب  ،تعريب وتعميق جرجيس فتح هللا  ،دار الطميعة  ( ،بيروت 9534 ،م )،
ص. 949

( )1ابن جبير  ،رحمة  ،ص. 811

095

ما اشتيرت بو االشجار المثمرة وفييا الفواكو الكثيرة ومنيا المشمش الموزي  ،واشتيرت بالقمح
والشعير والفول والحمص والعدس والكروم ،وىذا مما استفاد منو الصميبيين ونقموه الى بالدىم(.)9

ويعترف الصميبييون بانيم لم يكونوا أبداً السكر ومذاقة وحالوتو في بمدانيم ولم يشاىدوا

ذلك أو دخل بالدىم  ،واثناء تواجدىم في بالد الشام قاموا بنقمو الى بالدىم باإلضافة لما تم نقمو

من انواع منتوجات اشجار الفواكو كالميمون والبطيخ والمشمش المشيور بحالوتو وطعمو ومنظره

الذي أبير الصميبيين  ،ولذلك أستمر الصميبيين بنقل ىذه االشجار والمنتوجات من الفواكو
بأنواعو الى بالدىم .
يالحظ من ذلك مدى استفادة الصميبيين من الزراعة وممارستيا ونقل زراعتيا الى اوربا
وانتشارىا ىناك وبأسماء عربية .
أما في مجال الصناعة فقد بقيت وبمختمف صناعاتيا في ايدي العرب المسممين خالل
فترة الحرب الصميبية وبقيت مدن مشيورة بصناعاتيا مثل بيروت ودمشق وصور تزىو بجميل
صناعاتيا وبديع ما ينتج منيا وخصوصاً صناعة الفخار ،لما عرف بو اىل ىذه المدن من بديع

صناعتو وبياء منظرة ،وكان الخزف الشامي من أبرز السمع في تجارة المستعمرات االفرنجية

وكانت ىذه الصناعات قد تم اعفائيا من الضرائب  ،وقد بقيت دمشق محتفظة في صناعة
()8

الخزف

.

وقد انتقمت صناعة الفخار الى اوربا  ،بحيث ان الصميبيين يحممون الى بالدىم قطع من

الفخار بما فيو من بديع الصناعة العربية االسالمية يحممونو الى بالدىم لمذكرى وىذا جاء من
خالل اتصاليم بالعالم العربي االسالمي

()0

 ،وقد نقمت جيوش االفرنج والتي طغت عمييا أثار

( )9سعد الدين  ،عدنان  ،مممكة حماة االيوبية ،ط ، 9دار المنار لمنشر والتوزيع ( ،عمان8440 ،م) ،
ص. 933

( )8النقاش  ،زكي ،العالقات بين االفرنج خالل الحرب الصميبية  ،دار الكتاب المبناني  ( ،بيروت ،
9514م)  ،ص. 925

( )0قمعجي  ،صالح الدين  ،ص. 48

084

الحضارة العربية حين اقامتيا في البالد العربية قد نقموا صناعة الصابون الى اوربا من مصانعو
في مدن انطاكية وطرطوس ونابمس وحمب

()9

.

وكان لبالد ومدن الشام عالقات تجارية مع جزيرة صقمية وخصوصاً عندما اصبحت
صقمية وجزر أخرى تحت سيطرة البيزنطيين الذي اتاح ليم الحصول عمى ارباح طائمو وقد نقموا

من بالد الشام صناعة الحرير  ،والميمون والبرتقال الى دوليم

()8

.

وكانت المدن في بالد الشام مشتيرة بمختمف انواع الصناعات وخاصة الصناعات
الزجاجية  ،وكذلك صناعة النسيج لما لو اىمية ميمة في حاجيات السكان وكان ذلك من وسائل
التجارة المتبادلة بين الطرفين والتي انتقمت صناعاتيا الى دول الصميبيين

()0

.

اشتيرت دمشق بصناعة نسيج خاص عبارة عن قماش مزين برسوم حيوانات أو سيام أو
تعريجات وقد امتازت بو مدينة دمشق والذي كان لو مكانو ميمة وخاصة لدى التجار لنقمو الى
()0

اوربا

.

وقد استفاد االفرنج من صناعة معدن الزجاج ونقموه الى بالدىم واستفادوا منو بشكل واسع

وكبير ،وان صناعة الزجاج قد أصبح ليا مكانة عالية بين الصناعات خالل القرون الوسطى
السيما قد اندىش الغرب من بديع صناعاتيا كاالكواب البديعة والزجاجيات المذىبة المطمية

بالميناء وان متاحف أوربا تحتفظ بتحف فنيو واثرية منيا( ،)1وزاد االىتمام بصناعة الزجاج

( )9ابن الشحنة  ،ابو الفضل مجد الدين الحمبي  ( ،ت 440ه 9024 /م )  ،الدر المنتخب في تاريخ

مممكة حمب  ،تعميق يوسف الياس سركيس  ،المطبعة الكاثوليكية ( بيروت 9595 ،م )  ،ص810؛

عاشور  ،الحركة الصميبية  ،ص. 044

( )8لويس ،ارشبالد ،القوى البحرية والتجارية في حوض البحر االبيض المتوسط ،ترجمة احمد دمحم عيسى ،
نشر مكتبة النيضة المصرية  ( ،القاىرة  ،بال )  ،ص 930؛ عارف  ،تقي الدين  ،صقمية عالقاتيا

بدول البحر المتوسط منذ الفتح حتى الغزو النورمندي ،دار الرشيد لمنشر( ،بغداد  )9544 ،ص. 930

( )0الجعفري ،ياسين ابراىيم عمي ،اليعقوبي المؤرخ والجغرافي ،دار الرشيد لمنشر( بغداد )9544 ،ص. 844
( )0بينسي  ،دعفيف  ،الشام لمحات تاريخية وفنية  ،دار الرشيد ( بغداد  ) 9544 ،ص.882

( )1الغزي  ،كامل بن حسين الحمبي  ( ،ت9839ه 9410 /م )  ،نير الذىب في تاريخ حمب  ،المطبعة
المارونية  ( ،حمب 9008 ،م ) . 00/9 ،

089

وانتاجو وتصديره الى اوربا ،وقد تفنن العرب المسممين خصوصاً في الحفر عمى الحجارة  ،وقد
ابدع فييا الصناع من أىل الشام وقد استيوى ذلك الكثير من النبالء في المدن الصميبية(. )9
وكانت ىنالك عالقات تجارية بين العرب والروم البيزنطيين حتى وقت الحروب الصميبية
لم تنقطع فكانت بالد الشام تصدر مختمف البضائع الى دور الروم وتستورد منيا الديباج الرومي
والثياب الكتانية وغيرىا .

السيما إن العرب اصبح ليم عمل نشيط في المجال التجاري عبر البحر االبيض

المتوسط طن السيما وان جميع موانئ بالد الشام تطل عمى البحر االبيض المتوسط  ،فأخذت
السمع والبضائع يتم تبادليا مع الدول البيزنطية

()8

.

وكذلك استفاد الصميبيون من صناعة االصباغ والدباغة والتي تركزت في مدن امثال

الالذقية وطرابمس  ،وكذلك صناعة الحمي التي كانت ليا سوق مقبولة وتداوليا بكثرة  ،وجانب
أخر قد تغنن بو العرب المسممين ىو الحفر عمى الحجارة الذي ابدع فيو الصناع الشاميين
والذي نقمو الصميبيين الى بالدىم .
ونشأت عالقات اقتصادية بين الجانبين في مجال التجارة لما ليا من أىمية اقتصادية
واسعة وميمة  ،السيما قد درت اموال طائمة خصوصاً في ايطاليا وفرنسا وغيرىا من الدول

ال ميماً في عوامل استمرار وادامة الحروب الصميبية والتي يقودىا رجال الدين
وكانت سبباً وعام ً

وغيرىم(.)0

وقد تركز النشاط التجاري في عدة مواني من مدن بالد الشام  ،ولذا قام التجار من أىل

اوربا بأنشاء واقامة مراكز تجارية ومناطق سكنية في مواني امثال صور وطرابمس وبيروت

وغيرىا( ،)0وان كافة المدن الساحمية من بالد الشام ،التي احتميا وسيطر عمييا الصميبين بقيت
( )9النقاش  ،العالقات بين االفرنج  ،ص 940؛ عاشور  ،الحركة الصميبية  ،ص. 044

( )8الكبيسي  ،حمدان  ،دراسات في تاريخ االقتصاد العربي واالسالمي  ،مطبعة التعميم العالي  ( ،بغداد ،
 ، ) 9544ص. 903

( )0النجار  ،حسن فوزي  ،السياسة واالستراتيجية في الشرق االوسط  ( ،القاىرة 9510 ،م ) . 09/9 ،
( )0قمعجي  ،صالح الدين  ،ص. 298

088

موانئيا عامره ومستمرة نشاطيا التجاري وكانت ىذه الموانئ ليا تجارة واسعة ونفوذ في بالد
اوربا ،حيث ان سواحل بالد الشام أمتألت بالقوافل الصادرة والواردة ببضائعيا المتنوعو حتى إنو
تجار المغرب وىم من أغنيائيم ومن مياسير التجار كان ليم نصيب وان القوافل التجارية ليا
قدرىا واىميتيا لدى امراء المسممين والصميبيين  ،وان قوافل المسممين تذىب الى بالد الصميبيين
()9

في حركو مستمرة دون توقف

.

ازدىرت التجارة في مممكة حماة وخصوصاً مع الصميبيين في فترات اليدوء والسالم ،

وىي بمثابة حمقة وصل بين مدن الشمال والجنوب من بالد الشام  ،وكان ليا نشاط واسع مع

تجار من البنادقو وبي از وجنوه  ،واستمر الصميبيين في تجارتيم مع المسممين في بالد الشام ،
وكانت بضائع الفرنجة مستمرة  ،وكانت تصدر المنتجات الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية
واالقمشة والثياب والجمود والسمن والعسل والقطن وجمعو ثم نقمو الى اوربا واستفاد منو
()8

الصميبيين رغم ظروف الحرب اال إن التجارة مستمرة

.

وكانت مدينة عكا ليا دور ميم وواسع في مجال حركة النشاط التجاري وقاعدة ميمة

لمصميبيين في بالد الشام  ،ونشاط بمغ قمتو وذروتو في اواخر القرن الثاني عشر  ،وانيا كانت

محط الجواري المنشأة في البحر كاألعالم وممتقى التجار المسممين والنصارى من جميع
االفاق(.)0

وكانت العالقات التجارية عمى أوجيا  ،حيث كان التجار من بالد الغرب يبيعون ما جمبوه

ويمألون سفنيم الشراعية بمختمف انواع البضائع من المدن االسالمية امثال االقمشة الحريرية
والقطنية وىي من الصناعات التي يقوم بيا عمال ميره من اىل بالد الشام وكذلك انواع الفواكو
واكياس السكر والحرير الخام والقطن كميا تنقل من مدن بالد الشام  ،وكانت التجارة يحصل
()0

منيا التجار أرباح كبيرة

.

( )9ابن جبير ،رحمة  ،ص. 810

( )8سعد الدين  ،عدنان  ،ص. 949
( )0ابن جبير  ،رحمة  ،ص. 805

( )0زايورف  ،الصميبيون في الشرق  ،ص. 905

080

لقد كان الطرفين العرب المسممون واالفرنج ييتمون بالعالقات التجارية واالقتصادية وىي

فوق كل شيء واعتبار ،ورغم الحروب الصميبية بين الطرفين اال ان التجارة مستمرة ولن تقف
الحرب حائالً ليا ،بل عمى العكس أستمرت الحركة التجارية والتبادل لممنتوجات دون توقف

()9

.

وكانت ىذه (( سيرت اىل البالد في حربيم والفتنو الواقعة بين امراء المسممين ومموكيم

كذلك  ،وال تعترض الرعايا وال التجار فاألمن اليفارقيم في جميع االحوال سمماً أو حرباً ))

()8

.

لقد كانت حركة التجارة في دول اوربا تتقدم وتنتعش باستمرار حتى أصبح التجار من اىل

اوربا ليم مكانة ونفوذ واسع وقوي واصبحوا يتدخمون في اوضاع حكوماتيم وليم السطوة
()0

الواسعة

 ،ورغم الحروب الصميبية والتنافس الشديد بين تجار اوربا إال إن موانىء بالد الشام

امثال دمشق وحمب وبيروت ظمت عمى مكانتيا واتصاالتيا بالغرب وكانت أساطيميم تقصدىا
وترسوا فييا ألخذ ما يحتاجونو من مواد  ،وبقيت التجارة نشطة في مجال السمع التجارية في
مختمف اصنافيا كالزجاج والعطور والخزف والحجارة الثمينة وغيرىا عامرة ومستمرة  ،وان
الموانىء الصميبية لم تستقبل التجار المسيحيين فقط  ،بل استقبمت في عصر وفترة الحروب
الصميبية اعداداً كثيرة من أىل التجارة العرب المسممين

()0

.

وىذا يدل عمى أىمية بالد الشام عموماً ومكانتيا الميمة لما تتمتع بو من موقع ميم

وارض خصبو في جودة انتاجيا الزراعي الذي أليب حماس الصميبيين في التعمم من الفالحين

طرق الزراعة  ،وكذلك الصناعة التي كانت تتمتع بيا البالد  ،لذلك نشطت الحركة التجارية بين
الجانبين رغم الحروب الصميبية .

( )9حبشي ،حسن  ،نور الدين والصميبيون  ،دار الفكر العربي  ( ،القاىرة 9504 ،م )  ،ص. 914
( )8ابن جبير  ،رحمة  ،ص. 801

( )0النقاش  ،العالقات بين االفرنج  ،ص. 945
( )0ابن جبير  ،رحمة  ،ص. 803

080

الخاتمـــــــــــــــــــــــــــة

-9

ظير السالجقة خالل القرن الخامس اليجري كقوة جديدة في بالد ما وراء النير ليا
مكانتيا ودورىا في االحداث السياسية .

-8

نافست ووقفت ضد امارات كانت موجودة وليا مكانتيا وتغمبت عمييا بفعل قوتيا
ومجالدتيا وحنكة قادتيا .

-0

استطاع السالجقة خالل فترة زمنية قصيرة من بسط نفوذىم عمى مناطق شاسعة امتدت
من بالد ما وراء النير شرقاً الى بالد الشام وسواحمو غرباً .

 -0توسع السالجقة عمى حساب امارات كالغزنويين والسامانيين واستطاعوا فرض سمطانيم
السياسي والعسكري كقوة جديدة يحسب لو حساب .

-1

يعمل السالجقة بيدوء وتأني واستغالل الظروف والوقت وبصورة منظمة دون أنفعال ،

وليم طاقة كبيرة في تحمل المشاكل والصبر عمى الشدائد .
-2

كان ظيورىم في وقت بدأت فيو االمارة البوييية بالضعف واالنحالل وفقدت الكثير من
اماكن نفوذىا وخسارتيا لمناطق عديدة .

-3

ظيور لمسالجقة أمراء ذات ىيبو ومكانو كان ليم االثر والفعل المشيود في توحيد

-4

استغل السالجقة ضعف الخالفة العباسية خالل ىذه الفترة  ،حيث ان الخميفة العباسي لم

-5

فرض السالجقة سيطرتيم عمى مقر الخالفة العباسية وحصموا من الخميفة العباسي

صفوف السالجقة وتكوين جيش قوي ومقاتل .
يكن لو سوى االسم والدعاء لو عمى المنابر .

الصفة الشرعية حين استدعاىم الى بغداد والسيطرة عمييا .

 -94ظير خالل فترة حكميم وزراء ذو مكانو ميمة ودراية واسعة في شؤون حكميم حيث كان
ليم الدور الفاعل في ادارة حكميم امثال الوزير نظام الممك .
 -99السالجقة كقوة عسكرية ورغم اعتناقيم االسالم الذي صيرىم في بوتقتو اال أنيم قد سمبوا
الكثير من امتيازات الخميفة .
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 -98نالحظ حالة الصراع بين امرائيم ويصل الى معارك قوية بين رجال البيت السمجوقي
صراعاً عمى السمطة .

 -90تدخل النساء في الصراع عمى السمطة  ،ىذا التدخل قد أضعف السالجقة  ،مما جعل
حالة من التمزق والتفكك في البيت السمجوقي في الحاكم .

 -90السالجقة في بالد الشام لم ييتموا بالناحية االدارية واالقتصادية والعمرانية ولم يطوروا فييا
خالل فترة حكميم .
المصــــــــــــــــــــــــــــادر

 -9ابن االثير  ،ابو الحسن عز الدين بن عمي  ( ،ت  204،ه  9805/م )  ،الكامل في التاريخ  ،دار
صادر بيروت  ( ،بيروت 9522 ،م ) .

 -8ابن جبير  ،ابي الحسن حمد بن احمد ( ،ت290ه 9893 /م ) رحمة بن جبير  ،دار مكتبة اليالل ،
( بيروت 9549 ،م) .

 -0ابن الجوزي  ،ابو الفرج  ( ،ت153ه9844/م ) المنتظم في تاريخ المموك واالمم  ،ط ( ،9حيدر اباد
الكن – 9015ه ) .

 -0ابن خمكان  ،شمس الدين أحمد  ( ،ت249ه 9049 /م )  ،وفيات االعيان ( ،القاىرة 9504 ،م ).

 -1ابن خمدون  ،عبد الرحمن  ( ،ت 444ه 9041 /م ) ،العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب ،
( القاىرة 9539 ،م ) .

 -2ابن الشحنة  ،ابو الفضل مجد الدين الحمبي  ( ،ت 440ه 9024 /م )  ،الدر المنتخب في تاريخ مممكة
حمب  ،تعميق يوسف الياس سركيس  ،المطبعة الكاثوليكية ( بيروت 9595 ،م ) .

 -3ابن شداد  ،بياء الدين ،ابو المحاسن يوسف بن رافع  ( ،ت208ه 9803 /م )  ،النوادر السمطانية
والمحاسن التوفيقية  ،تحقيق جمال الدين الشيباك  ،الييئة العامة لقصور الثقافة  ( ،مصر ،بال ) .

 -4ابن العبري  ،ابي الفرج بن أىرون الطبيب الممطي  ( ،ت 241ه 9842 /م )  ،تاريخ مختصر الدول،
دار الرائد المبناني  ( ،لبنان 9540 ،م ).

 -5ابن العديم  ،كمال الدين  ( ،ت 224ه 9828 /م ) زبدة حمب في تاريخ حمب  ،تحقيق سامي الدىان ،
( دمشق . ) 9510 ،

-94

ابن القالنسي  ،ابي يعمى حمزه  ( ،ت 111ه 9924 /م ) ذيل تاريخ دمشق ( ،بيروت .) 9544 ،
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 -99ابن كثير  ،عماد الدين اسماعيل بن عمر ( ت  330ه  9038 /م )  ،البداية والنياية  ( ،القاىرة ،
-98

بال ) .

ابن واصل  ،جمال الدين دمحم بن سالم  ( ،ت253ه 9853 /م )  ،مفرج الكروب في اخبار بني

أيوب  ،جامعة فؤاد االول  ( ،القاىرة 9510 ،م ) .

 -90ابن الوردي  ،زين الدين  ( ،ت 305ه 9005 /م )  ،تاريخ ابن الوردي  ( ،النجف  9525 ،م ).

 -90ابي الفدا  ،عماد الدين  ( ،ت 308ه 9009 /م )  ،المختصر في اخبار البشر  ( ،القاىرة ،
9019ه ) .

 -91البييقي ،ابو الفضل ابو الحسن عمي  ( ،ت 121ه 9422 /م )  ،تاريخ البييقي  ،ترجمة يحيى
الخشاب وصادق نشأت  ( ،القاىرة  ،بال) .

 -92البنداري  ،الفتح بن عمي  ( ،ت 200ه 9801 /م )  ،تاريخ دولة آل سمجوق  ،ط ( ، 8بيروت ،
9534م ).

 -93الحسيني  ،صدر الدين عمي بن ناصر  ( ،ت288ه 9881 /م )  ،اخبار الدولة السمجوقية  ،تحقيق
دمحم اقبال  ( ،بيروت . ) 9540 ،

 -94الذىبي  ،شمس الدين ابو عبد هللا بن قايماز  ( ،ت304ه9003 /م )  ،العبر في خير من غبر ،
تحقيق فؤاد السيد  ،مطبعة الكويت  ( ،الكويت 9529 ،م ) .

 -95الصدفي  ،رزق هللا منقريوس  ،تاريخ دول االسالم  ،مطبعة اليالل  ( ،مصر  9543 ،م ) .

 -84الغزي  ،كامل بن حسين الحمبي  ( ،ت9839ه 9410 /م )  ،نير الذىب في تاريخ حمب  ،المطبعة
المارونية  ( ،حمب 9008 ،م ) .

 -89الفارقي  ،احمد بن يوسف ( د ت  ،وفاه )  ،تاريخ الفارقي  ،تحقيق بدوي عبد المطيف عوفي ،
( القاىرة 9515 ،م ) .

 -88القرماني  ،ابي العباس احمد  ( ،ت9495ه 9294 /م )  ،اخبار الدول واثار االول في التاريخ ،
( بيروت  ،بال ) .

 -80المقريزي  ،احمد بن عمي  ( ،ت401ه 9009 /م )  ،السموك لمعرفة دول المموك  ،ط ( ،8القاىرة ،
9512م ) .

 -80اليافعي  ،ابو دمحم عبد هللا  ( ،ت 234ه  9022 /م )  ،مرأة الجنان وعبرة اليقظان في ما يعتبر من
حوادث الزمان  ( ،بيروت . ) 9534 ،

 -81ياقوت الحموي  ،شياب الدين  ( ،ت282ه 9885 /م )  ،معجم البمدان  ،دار صادر بيروت ،
( لبنان 9513 ،م ) .
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المراجــــــــــــــــــــــــــــــع

 -9أمين حسين  ،تاريخ العراق في العيد السمجوقي  ( ،مصر9521 ،م ) .

 -8ابو بدر  ،شاكر احمد  ،الحروب الصميبية واالسرة الزنكية  ( ،بيروت  ،بال ) .
 -0االلوسي  ،جمال الدين  ،اسامة بن منقذ بطل الحروب الصميبية  ( ،بغداد 9523 ،م ).

 -0باركر  ،ارنست  ،تراث العرب  ،تعريب وتعميق جرجيس فتح هللا  ،دار الطميعة  ( ،بيروت 9534 ،م.

 -1بروكممان  ،كارل  ،تاريخ الشعوب االسالمية  ،ترجمة نبيو أمين فارس  ،ط ( ،9بيروت 9521 ،م ) .
 -2بينسي ،دعفيف  ،الشام لمحات تاريخ وفنية  ،دار الرشيد ( بغداد . ) 9544 ،

 -3الجعفري  ،ياسين ابراىيم عمي  ،اليعقوبي المؤرخ والجغرافي  ،دار الرشيد لمنشر ( بغداد .) 9544 ،
 -4حسن ،ابراىيم  ،تاريخ االسالمي السياسي والديني والثقافي واالجتماعي ،مطبعة مكتبة النيضة المصرية ،
( القاىرة 9523 ،م ) .

 -5حسنين  ،عبد المنعم دمحم  ،سالجقة ايران والعراق  ( ،القاىرة 9515 ،م ) .
-94

حسنين  ،عبد النبي دمحم ،دولة السالجقة  ( ،القاىرة 9531 ،م ) .

-98

الدوري  ،عبدالعزيز ،دراسات في العصور العباسية المتأخرة  (،بغداد 9501 ،م).

-99
-90
-90

حبشي  ،حسن  ،نور الدين والصميبيون  ،دار الفكر العربي  ( ،القاىرة 9504 ،م ).
رنسيمان  ،ستيفن ،تاريخ الحروب الصميبية  ،ترجمة السيد الباز العريني( بيروت 9525 ،م ).

ازبورف  ،ميخائيل  ،الصميبيون في الشرق  ،دار التقدم ( موسكو 9542 ،م ).

-91

سعد الدين  ،عدنان  ،مممكة حماة االيوبية  ،ط ، 9دار المنار لمنشر والتوزيع  ( ،عمان.)8440 ،

-93

الطباخ  ،دمحم بن راغب  ،عالم النبالء في تاريخ حمب الشيباء ،

-92
-94

سرور ،دمحم جمال الدين  ،سياسة الفاطميين الخارجية  (،القاىرة9523،م).

عاشور ،سعيد عبد الفتاح  ،الحركة الصميبية صفحة مشرقة من الجياد العربي في العصور الوسطى،

مكتبة االنجموا المصرية  ( ،مصر 9520 ،م ).

-95

عارف  ،تقي الدين  ،صقمية عالقاتيا بدول البحر المتوسط منذ الفتح حتى الغزو النورمندي  ،دار

-84

قمعجي  ،قدوري  ،صالح الدين االيوبي  ،دار الكتاب العربي  ( ،بيروت 9535 ،م ).

الرشيد لمنشر  ( ،بغداد . ) 9544 ،

-89

الكبيسي  ،حمدان  ،دراسات في تاريخ االقتصاد العربي واالسالمي  ،مطبعة التعميم العالي  ( ،بغداد

. ) 9544 ،

-88

الم  ،بارتولد  ،تاريخ الترك في أسيا الوسطى  ،تحقيق وترجمة احمد السعيد سممان ،راجعو ابراىيم

صبري ،ط ( ،9القاىرة 9514 ،م ) .
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-80

لويس  ،ارشبيالد  ،القوى البحرية والتجارية في حوض البحر االبيض المتوسط  ،ترجمة احمد دمحم

عيسى  ،نشر مكتبة النيضة المصرية  ( ،القاىرة  ،بال ) .

-80

المشيداني  ،دمحم جاسم حمادي  ،تاريخ امارة بني منقذ العربية  ( ،بغداد 9541 ،م ).

-82

المعاضيدي  ،خاشع واخرون  ،الوطن العربي والغزو الصميبي  ( ،بغداد .) 9549 ،

-81
-83
-84

المعاضيدي  ،خاشع  ،الحياة السياسية في بالد الشام  ( ،بغداد . ) 9524 ،

المطوي  ،دمحم العمروسي  ،الحرب الصميبية في المشرق والمغرب  ،ط ( ،8بيروت 9548 ،م ).
النجار  ،حسن فوزي  ،السياسة واالستراتيجية في الشرق االوسط  ( ،القاىرة 9510 ،م ) .

 -85النقاش ،زكي ،العالقات بين االفرنج خالل الحرب الصميبية ،دار الكتاب المبناني ( ،بيروت 9514 ،م).
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