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قلعة املرقب ودورها العسكري يف عصر احلروب الصليبية
م.د .مصعب محادي جنم
تاريخ القبول2008/6/8 :

تاريخ التقديم2008/3/31 :

تعد قمعة المرقب ( )1مف أىـ المعاقؿ العسكرية الكاقعة ضمف مناطؽ نفكذ
إمارة أنطاكية الصميبية ككانت ىذه القمعة ىي أكؿ ما يشاىده القادـ مف الغرب إلى
شماؿ بالد الشاـ مف جية البحر المتكسط مما اكسبيا مكقعان استراتيجيان ىامان
بالنسبة لمصميبييف ( )2كاف لو دكر كبير في كصكؿ اإلمدادات الصميبية بشكؿ
مستمر مف الغرب األكربي ( )3فقد كانت كظيفتيا الرئيسة الرصد كاإلنذار كحماية
()4
مدينة بانياس المجاكرة ليا كبالتالي اإلسياـ في حماية الساحؿ الشامي
كفضالن

 قسـ الحضارة اإلسالمية /كمية العمكـ اإلسالمية /جامعة المكصؿ.
( )1جاءت تسمية المرقب مف اسـ المكضع الذم يرقب فيو الجند لممراقبة كحماية القمعة
كالمنطقة المجاكرة ليا ،ينظر :شياب الديف ابك عبداهلل ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف
(بيركت1957 :ـ) ،ج  ،2ص  ،105كتكتب باليكنانية ماركابكس،Marcappos :
كمارشاباف ،Marchappin :كبالفرنسية مارغات Margat :كمرغاتكـ،Margathum :
كمرغانت .Margant :ينظر فكلفغانغ مكلر فينر ،القالع اياـ الحركب الصميبية ،ترجمة:
محمد كليد الجالد ،ط ( 2دمشؽ1984 :ـ) ،ص 71؛ بساـ العسمي ،فف الحرب االسالمي
في اياـ الحركب الصميبية (بيركت1988 :ـ) ،ج  ،4ص.343
( )2ستيفف رنسيماف ،تاريخ الحركب الصميبية ،ترجمة :الباز العريني (بيركت1967 :ـ) ،ج ،2
ص 218؛ نبيمة ابراىيـ مقامي ،فرؽ الرىباف الفرساف في بالد الشاـ في القرنيف الثاني عشر
كالثالث عشرالميالدم (القاىرة1994 :ـ) ،ص  ،82لالطالع عمى قمعة المرقب ،ينظر:
صكرة رقـ (.)1
( )3خاشع المعاضيدم كاخركف ،الكطف العربي كالغزك الصميبي (بغداد1981 :ـ) ،ص.239
( )4محيي الديف بف عبد الظاىر ،تشريؼ االياـ كالعصكر في سيرة الممؾ المنصكر ،تحقيؽ:
مراد كامؿ (القاىرة1961 :ـ) ،ص.85
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عف تاميف السيطرة الصميبية عمى األراضي الداخمية كانت تؤدم دكرىا في الدفاع
عف حدكد تمؾ اإلمارة الصميبية(.)1
اما عف مكقعيا الجغرافي ( )2فإنيا تقع عمى مسافة (  6كـ) جنكب شرؽ
مدينة بانياس كتشرؼ عمى ساحؿ البحر المتكسط مباشرة ،عمى مقربة مف قمعة
جبمة( )4()3كقمعة صييكف  )5(hastel Saoneكتبعد القمعة حكالي (  16كـ) عف
مدينة طرطكس ( )6اك(  24كـ) حسب تقديرات إحدل المصادر الجغرافية ( )7كفكؽ
ذلؾ كمو كانت قمعة المرقب تمثؿ الحد الشمالي إلمارة طرابمس الصميبية(.)8
كفيما يتعمؽ بتككينيا المعمارم ( )1فقد أقيمت فكؽ قمة جبؿ صخرم مثمث
الشكؿ يرتفع مسافة ( 300ـ) عف سطح البحر ( )2كقد بنيت مف أحجار سكداء
()1
()2
()3
()4

()5

()6

()7
()8
()1

كمكد كاىف ،الشرؽ كالغرب زمف الحركب الصميبية ،ترجمة :احمد الشيخ (القاىرة:
1995ـ) ،ص.263
لالطالع عمى مكقع قمعة المرقب ،ينظر :خارطة رقـ (.)1
جبمة :قمعة مشيكرة تقع عمى ساحؿ البحر المتكسط ،مف اعماؿ حمب قرب مدينة الالذقية
السكرية .ينظر :ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،ج  ،2ص.105
ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،ج  ،5ص،108؛ عماد الديف اسماعيؿ بف محمد ابك الفدا،
1840ـ) ،ص  ،255عبد
تقكيـ البمداف ،تحقيؽ :رينكد كماؾ كككيف ديسالف (باريس:

المؤمف بف عبد الحؽ البغدادم ،مراصد لالطالع عمى اسماء االمكنة كالبقاع ،تحقيؽ:
عمي محمد البجاكم( ،بيركت1957 :ـ) ،ج  ،2ص.1260-1259
قمعة صييكف :تعرؼ اليكـ بقمعة صالح الديف قرب بمدة الحفة شرقي مدينة الالذقية السكرية
اما تسميتيا بقمعة صييكف فال اصؿ ليا .ينظر :رنيو كركسيو ،الحركب الصميبية صراع
الشرؽ كالغرب ،ترجمة كتعميؽ :احمد ايبش (دمشؽ2002 :ـ) ،ص ،99ىامش رقـ (.)2
ابف عبد الظاىر ،تشريؼ االياـ ،ص85؛ شياب الديف احمد بف عبد الكىاب النكيرم ،نياية
2004ـ) ،ج ،31
األرب في فنكف األدب ،تحقيؽ :نجيب مصطفى فكاز كاخر (بيركت:
ص.15
ابك الفدا ،تقكيـ البمداف ،ص.255
( 2بيركت:
فيميب حتي ،تاريخ سكرية كلبناف كفمسطيف ،ترجمة :كماؿ اليازجي ،ط
1972ـ) ،ج ،2ص.231
لالطالع عمى مخطط قمعة المرقب كتصميميا المعمارم .ينظر :شكؿ رقـ (.)1
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قديمة ،كفي ذلؾ تشابيت مع برج السمطاف نكر الديف محمكد زنكي (
570ىػ1174–1146/ـ) في دمشؽ الذم بني أيضان مف األحجار السكداء
القديمة(.)3
اما عف تحصيناتيا العسكرية فيي محصنة تحصينان جيدان ،كتتألؼ القمعة
مف قميعة داخمية قكية كقمعة خارجية أكثر اتساعان ،يحيط بيا سكر خارجي مزدكج
جزئيان مرتبط داخميان بأبراج عديدة مختمفة القياسات كاإلشكاؿ ،كالقميعة الداخمية
عبارة عف قمعة صغيرة مستطيمة الشكؿ تقريبان ليا حمقتاف مف األسكار تقع عمى
الجية الجنكبية لذلؾ المكقع ،كيفصميا عف القمعة الخارجية قناة مائية عريضة ،كقد
عززت األسكار الخارجية بحصكف نصؼ دائرية معزكلة ( )4كفضالن عف األسكار
المزدكجة احتكت قمعة المرقب عمى أبراج مستديرة الشكؿ ،كقد كاف البرج الرئيس
لمقمعة أضخـ مف أم برج آخر ،يبمغ قطره ( 30ـ) ،كامتازت األبراج بارتفاعيا
الشاىؽ ،ككذلؾ كاف يكجد في الجية الجنكبية لمقمعة قصر يقع عمى مرتفع صغير
يكجد بآخره خزاف لممياه ( )5كتكجد في منتصؼ القمعة اثار كنيسة مربعة الشكؿ
كبسيطة في تككينيا المعمارم يقسـ فناءىا إلى قسميف غير متساكييف ( )6كيبدك اف
تمؾ الكنيسة كانت في األصؿ مسجدان حكلو الصميبيكف كعادتيـ إلى كنيسة بما
يخدـ أغراضيـ الدينية .ككذلؾ كجد فييا الحمامات كصياريج المياه كمخازف المؤف

()2
()3

()4
()5
()6

محمد بف ابي طالب المعركؼ بشيخ الربكة ،نخبة الدىر في عجائب البر
كالبحر(بطرسبكرغ ،)1865 :ص.208
كقع ىذا البرج في الجية الجنكبية الغربية مف سكر مدينة دمشؽ ،كقد بناه السمطاف نكر
الديف محمكد زنكي في سنة 564ىػ1168/ـ ،كقد بني بأحجار قديمة .ينظر :محمد مؤنس
عكض ،تاريخ الحركب الصميبية التنظيمات الدينية الحربية في مممكة بيت المقدس
الصميبية (عماف2004 :ـ) ،ص.84
فينر ،القالع ،ص.71
مقامي ،فرؽ الرىباف ،ص.83–82
العسمي ،فف الحرب ،ج  ،4ص.354
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التي كانت تكفي الحامية المدافعة عنيا مدة خمس سنكات ،فضالن عف احتكائيا
عمى مساكف كبيرة تسع ألؼ رجؿ مف المقاتميف االسبتارية(.)1
اما القمعة نفسيا فقد امتازت بارتفاعيا الشاىؽ ،فقد كاف يصعب عمى
المياجميف اقتحاميا كعدـ كصكؿ سياـ النشاب اك حجارة المنجنيؽ اثناء اليجمات
اإلسالمية المتكررة عمييا انذاؾ ( )2كما انيا كانت محاطة بتحصينات طبيعية
خارجية تمثمت بالمنحدرات التي أحاطت بالقمعة مف جميع جياتيا ىذا فضالن عف
المكقع االستراتيجي لمقمعة اذ كاف البحر المتكسط يحمييا مف جية كالجباؿ مف
جية اخرل ،كذلؾ احاطت بيا بعض الكدياف ( )3ككاف يتـ الدخكؿ إلى القمعة كميا
عبر برج بكابة متيف كاجيتو تجاه الغرب عند السكر ،كمف ىناؾ يتـ الكصكؿ إلى
حصف البكابة (مقر الحرس) عبر فناء امامي(.)4
كتجدر االشارة ىنا إلى اف العمارة العسكرية لمقالع كالحصكف الصميبية
تقسـ إلى قسميف كؿ قسـ لو ط ارزه الخاص في البناء االكؿ :اتخذه فرساف
االسبتارية  )5(Kinghts of the Hospitalكيتألؼ مف قالع مشيدة عمى
مرتفعات شديدة االنحدار كليا سكر مزدكج محصف بأبراج مستديرة ،كىذا الطراز
يشابو حصكف السيف كالمكار في أكربا في القرنيف ( 6-5ىػ12–11/ـ) ،كمف امثمتو
قمعة المرقب،اما الطراز الثاني :اتخذه فرساف تنظيـ الداكية Kinghts of the
()1
()2
()3
()4
()5

نظير حساف سعداكم ،التاريخ الحربي المصرم في عيد صالح الديف األيكبي (القاىرة:
1957ـ) ،ص .172
ابف عبد الظاىر ،تشريؼ االياـ ،ص 77؛ احمد بف محمد بف كثير ،البداية كالنياية ،خرج
أحاديثو :احمد بف شعباف (القاىرة2003 :ـ) ،ج  ،13ص.258
عكض ،تاريخ الحركب ،ص.84
فينر ،القالع ،ص.72
تنظيـ االسبتارية :يعد تنظيـ االسبتارية مف اقدـ الييئات الدينية العسكرية التي شيد الكجكد
الصميبي في بالد الشاـ قياميا ،كيعكد الفضؿ في تاسيسيا الى مجمكعة مف تجار مدينة
473ىػ1080/ـ ،بانشاء مستشفى لمعناية
امالفي االيطالية كذلؾ عندما قامت في سنة
بالحجاج النصارل الغربييف القادميف الى االراضي المقدسة ،كاف اسمكب حياتيا قائمان عمى
مبادئ الفقر كالعفة كالطاعة بؿ كنذركا انفسيـ لقتاؿ المسمميف .ينظر :عكض ،تاريخ
الحركب ،ص.35-31
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 )1(Templarsكىك مستكحى مف الحصكف البيزنطية اك العربية .كيتميز بأسكار
()2
محصنة بابراج مضمعة ،كىذه االسكار تتقدميا خنادؽ كمف امثمتيا حصف عثميث
كقمعة صافيتا (القصر االبيض) ( )4(Chastel–Blanc )3كبذلؾ كاف تصميـ قمعة
المرقب خميطان مف ىندسة الحصكف الكاقعة جنكبي فرنسا كاليندسة البيزنطية(.)5
كقد كانت قمعة المرقب إحدل اكبر كاقكل القالع الصميبية في بالد
 )7(Petra Desertiمف حيث الضخامة
الشاـ( )6كىي تماثؿ حصف الكرؾ
كاالتساع كقكة التحصينات ( )8كقد كصفيا ابف عبد الظاىر قائالن (( ىذه القمعة ليا
()9
))
بالنجم مناط ،وليا عمى الدىر اشتراط ،وبروجيا ببروج السماء اختالط
كعدىا ابك الفدا (( حصن االسبتارية في غاية العمو والحصانة لم يطمح احد من
( )1تنظيـ الداكية :منظمة عسكرية تطمؽ عمى جماعة فرساف المعبد ،كقد اسس ىذه الجمعية
ىيك باينز  Hugh Paynفي سنة 512ىػ1118/ـ ،لحماية طريؽ الحجاج النصارل بيف
مدينتي يافا كالقدس ثـ تحكلت الى ىيئة عسكرية كاف ليا دكر كبير في ارىاب المسمميف
كقتميـ كمساندة الحمالت العسكرية الصميبية عمى بالد الشاـ .ينظر :عكض ،تاريخ
الحركب ،ص.40-39
( )2حصف عثميث :حصف بساحؿ البحر المتكسط يقع بيف مدينتي حيفا كقيسارية ،ككاف يعرؼ
()3
()4
()5
()6
()7

()8
()9

بالحصف االحمر .ينظر :ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،ج  ،4ص.85
قمعة صافيتا :قمعة في عمؽ الساحؿ الشامي تقع عمى ارتفاع حكالي (  1000قدـ) فكؽ
سطح البحر حررىا الظاىر بيبرس سنة  669ىػ ػ 1271ـ .ينظر :فينر ،القالع ،ص.63
كركسيو ،الحركب الصميبية ،ص.99
جكزيؼ نسيـ يكسؼ ،العدكاف الصميبي عمى مصر ،ىزيمة لكيس التاسع في المنصكرة
كفارسكك ،ط ( 2بيركت1981 :ـ)،ص .235
ر .سي سميؿ ،الحركب الصميبية ،ترجمة :سامي ىاشـ (بيركت ،)1982 :ص.103
حصف الكرؾ :اسـ لمعقؿ حصيف يقع في اطراؼ بالد الشاـ ،بيف إيمة كالبحر االحمر شيده
الصميبيكف في سنة 537ىػ1142/ـ ،فكؽ قمة جبؿ شاىؽ تحيط بو االكدية مف ثالث
جيات .ينظر :ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،ج  ،4ص.453
احساف عباس ،تاريخ بالد الشاـ في عصر المماليؾ (عماف1998 :ـ) ،ص.101
تشريؼ االياـ ،ص.85
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المموك في فتحو)) ( )1كما قال عنيا ابن تغري بردي من القالع ((المشيورة
بالمنعة والحصانة))(.)2

كاذا كانت معظـ القالع كالحصكف في بالد الشاـ قد شيدت أياـ الركـ
البيزنطييف أك اياـ الصميبييف فاف قمعة المرقب كانت منذ نشأتيا قمعة عربية
–170
إسالمية( )3فقد شيدت في عيد الخميفة العباسي ىاركف الرشيد (
193ىػ809–789/ـ) ،ثـ اعيد بناؤىا في عيد الخميفة الفاطمي المستنصر
(487–427ىػ1094–1035/ـ) سنة 454ىػ1062/ـ( )4عمى يد احد امراء
المسمميف كىك رشيد الديف االسماعيمي انذآؾ ( )5كقد استمرت قائمة حتى قدكـ
الصميبييف.
كالجدير بالذكر اف قمعة المرقب كانت تحت حكـ بني محرز اثناء الغزك
الصميبي لبالد الشاـ ،ككاف بنك محرز مكاليف لبني عمار ( )6حكاـ طرابمس الذيف
كاف يتكلى قيادتيـ جالؿ الديف ابك الحسف عمى بف عمار الذم استطاع اف يبسط
سيطرتو عمى جبمة كبانياس كغيرىا مف مدف ساحؿ البحر المتكسط ،ككانت بالد
تحقيؽ :محمكد ديكب (بيركت1997 :ـ) ،ج ،2ص.355
ػ
( )1المختصر في اخبار البشر،
( )2جماؿ الديف ابك المحاسف يكسؼ ،النجكـ الزاىرة في اخبار مصر كالقاىرة ،تحقيؽ :جماؿ
الديف الشياؿ (القاىرة :د .ت) ،ج  .7ص317؛ محمد بف عبدالرحيـ بف الفرات ،تاريخ بف
()3
()4
()5
()6

الفرات ،عني بتحريره كنشره :حسف محمد الشماع (البصرة1969 :ـ) ،ج  ،7ص.317
العسمي ،فف الحرب ،ج  ،4ص.355
ابف عبد الظاىر ،تشريؼ االياـ ،ص85؛ شيخ الربكة ،نخبة الدىر ،ص.208
1960ـ)،
زكريا بف محمد بف محمكد القزكيني ،اثار البالد كاخبار العباد (بيركت:
ص.261
بنك عمار :ىـ اسرة تعكد اصكليا الى قبيمة كتامة المغربية االفريقية ،كبعد قياـ الدكلة
الفاطمية كاف شيكخ ىذه القبيمة ممف ليـ الصدارة في مؤسساتيا االدارية كالعسكرية ابرزىـ
الحسف بف عمار الذم كاف مف ابرز رجاؿ الخميفة الفاطمي العزيز باهلل ،ككاف بنك عمار
قضاة طرابمس ثـ اصبحكا امراءىا فمنيـ اميف الدكلة ابك طالب الحسف بف عمار كجالؿ
الممؾ ابك الحسف عمي بف عمار كفخر الممؾ عمار بف محمد بف عمار ،ثـ استقمت تمؾ
االسرة بطرابمس سنة 462ىػ1070/ـ ،ينظر :عماد الديف محمد االصفياني ،تاريخ دكلة اؿ
سمجكؽ ،تحقيؽ :يحيى مراد (بيركت2004 :ـ) ،ص.163
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الشاـ كساحميا تعيش في صراع خالؿ تمؾ الفترة بيف الفاطمييف في مصر كبيف
السالجقة الذيف حاكلكا كضع حد الطماع الفاطمييف كنفكذىـ(.)1
كعندما كصمت قكات الحممة الصميبية األكلى إلى بالد الشاـ في سنة
492ىػ1098/ـ كاحتمت جميع مدف الساحؿ الشامي باستثناء مدينتي صكر
كعسقالف ،كاشتركت قكات الركـ البيزنطييف في ىذه الحممة بقيادة جكف
كانتالكزينكس  )2(John Cantacuzeneفاستكلت عمى المنطقة الكاقعة بيف
مدينتي الالذقية كبانياس بضمنيا قمعة المرقب ،ثـ ما لبثت قكات الركـ اف
انسحبت منيا في سنة 498ىػ1104/ـ ،كتركت لمصميبييف حرية العمؿ في بالد
Tancard
الشاـ بعد اف كجدت انيا غير قادرة عمى مجابية تانكرد ىكتفيؿ
 )3(Hotivelامير انطاكية ( 505–498ىػ1111–1104/ـ) كاالصطداـ معو،
كىذا مايؤكد اف الخالفات كالتناقضات بيف الحمفاء الصميبييف ىي أكثر اتساعان
كاكبر عمقان مما كانت عميو بيف القادة المسمميف ،غير اف زخـ االعداد الكبيرة
لمجيكش الصميبية كقدرتيا القتالية كانت اكبر مف تمؾ التي تكافرت لممسمميف فكاف
البد اف تأخذ ىذه القكة مداىا كاتساعيا حتى يتمكف المسممكف مف قمب مكازيف

( )1رنسيماف ،تاريخ الحركب ،ج  ،1ص.29-27
( )2جكف كانتالكزينكس :ىك احد القادة البيزنطيييف قدـ الى قبرص لمطاردة اسطكؿ جنكم،
فكصؿ الى الالذقية حيث استكلى رجالو عمى الميناء مف الجية الجنكبية مف المدينة ،ككاف
قد عمؿ كصيا عمى االمبراطكر البيزنطي جكف الخامس باليالكج ثـ انتزع العرش منو كحكـ
بيزنطة ( 652–639ىػ1254–1241/ـ) باسـ جكف السادس ثـ انتصر عميو باليالكج
كاضطر لمتنازؿ عف الحكـ .ينظر :رنسيماف ،تاريخ الحركب ،ج  ،2ص.79-78
( )3تانكرد ىكتفيؿ :ىك احد االمراء االيطالييف كاف جنديان عمى درجة عالية مف الكفاءة ،اشترؾ
في الحممة الصميبية األكلى كخدـ مع االمير جكدفرم ككاف ذراعو االيمف في جميع
عـ لياتو العسكرية ،كقد منحو االمير جكد فرم امارة الجميؿ قبؿ خضكعيا لمسيطرة الصميبية
لتككف اقطاعان لو مدل الحياة .ينظر :سعيد عبداهلل البيشاكم ،الممتمكات الكنسية في مممكة
بيت المقدس الصميبية (االسكندرية1990 :ـ) ،ص.68-67
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القكل كاستثمار تناقضات الصميبييف ،كما استفاد الصميبيكف مف اكضاع بالد الشاـ
قبيؿ الحممة الصميبية االكلى كما تضمنتو مف سمبيات(.)1
كقد عمؿ تانكرد في ربيع سنة 502ىػ1108/ـ ،عمى تكسيع حدكد إمارتو
كذلؾ عمى حساب تفتيت إمارة بني عمار في طرابمس ،فانتزع منيـ جبمة كبانياس
كقمعة المرقب ( )2كظؿ تانكرد يحكـ انطاكية بمقتضى العرؼ اإلقطاعي الغربي
حتى كفاة بكىيمند االكؿ  ،Bohemond Iسنة 505ىػ1111/ـ ،،كمعنى ذلؾ اف
تانكرد حتى تمؾ السنة كاف نائبان عف بكىيمند االكؿ في حكـ انطاكية كلـ يتكلى
االمارة فييا اال بعد كفاة بكىيمند الف االخير ترؾ طفالن في الثانية مف عمره كىك
بكىيمند الثاني الذم ظؿ يعيش مع امو في ايطاليا ،كىكذا كاف عمى تانكرد اف
Roger
يفكر فيمف يخمفو في حكـ أنطاكية ،فاختار حفيده ركجرسالرنك
513–506( Salernoىػ1119–1112/ـ) كأكصى لو بالحكـ كىك عمى فراش
المكت ،كلكنو اشترط اف يتنازؿ ركجر عف الحكـ لبكىيمند الثاني عند بمكغو سف
الرشد كاتى إلى الشرؽ لمحصكؿ عمى تركة ابيو ( )3كعمى اية حاؿ تكلى ركجر
الحكـ في امارة انطاكية كحاكؿ اف يمد نفكذه كيبسط سيطرتو عمى جميع المكاقع
المحيطة بحمب مف جيتي الشماؿ كالغرب كما حاكؿ االستيالء عمى قمعة المرقب
التي رفضت االعتراؼ بتبعيتيا المارة انطاكية عقب كفاة االمير تانكرد(.)4
ككاف ركجر قد خرج إلى انطاكية في سنة 511ىػ1117/ـ ،لمياجمة حماة
522–497ىػ1128–1103/ـ)
كرفينة( )5فخرج في اثره طغتكيف امير دمشؽ (
كجرت بينيما مراسالت لعقد الصمح لكف مف دكف جدكل ،فعاد ركجر إلى انطاكية
كارسؿ كفدان إلى المرقب يأمر حكاميا بنك محرز باالستسالـ كتسميـ القمعة إلى
الصميبييف مف دكف قيد اك شرط ،غير انيـ تخكفكا مف ذلؾ فمـ يمتفتكا إلى ىذه
الرسالة كصرفكا رسمو ،كفي الكقت ذاتو شرع بنك محرز في مراسمة الصميبييف في
()1
()2
()3
()4
()5

العسمي ،فف الحرب ،ج  ،4ص.356-355
رنسيماف ،تاريخ الحركب ،ج  ،2ص.91
سعيد عبد الفتاح عاشكر ،الحركة الصميبية (القاىرة1963 :ـ) ج  ،1ص.341
رنسيماف ،تاريخ الحركب ،ج  ،2ص218 ،91؛ فينر ،القالع ،ص.75
رفينة :مدينة مف اعماؿ حمص .ينظر :ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،ج  ،3ص.55
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بانياس يعرضكف عمييـ تسميميـ قمعة المرقب فكافؽ الصميبيكف عمى الطمب كبعد
اياـ قميمة احتمكىا كاخرجكىـ منيا كعكضكىـ باقطاع اخر ،كشحنكا المرقب
بالمقاتميف مف الصميبييف كاالرمف( )1كيبدك اف رفض بني محرز تسميـ قمعة المرقب
لركجر يرجع إلى استخداـ اسمكب التيديد كالكعيد الذم اعتمده النتزاع تمؾ القمعة
مف المسمميف كلذلؾ فضمكا تسميميا إلى الصميبييف في بانياس فضالن عف يأسيـ
مف عدـ كصكؿ اإلمدادات كانقاذ القمعة مف السقكط.
كعمى الرغـ مف ذلؾ تمكف ركجر مف انتزاع قمعة المرقب مف الصميبييف
في سنة 511ىػ1117/ـ ،كاىتـ باصالح الحد الجنكبي النطاكية كاسند إقطاع قمعة
المرقب إلى اسرة مانسكير  Mansoerكبذلؾ استطاعت امارة انطاكية في عيد
اميرىا ركجر اف تقكـ بدكر فاعؿ في دعـ كتثبيت السياسية الصميبية في بالد
الشاـ(.)2
كالمعركؼ اف قمعة المرقب تضررت مرات عديدة بسبب الزالزؿ التي
()3
اجتاحت معظـ مناطؽ بالد الشاـ في السنكات 566–522ىػ1170–1157/ـ،
مما تطمب تخصيص امكاؿ ضخمة الجؿ إصالح القمعة كترميميا ،كعندما عجزت
أسرة مانسكير عف تاميف ىذه األمكاؿ اضطرت إلى قبكؿ عرض ىيئة االسبتارية
بالتخمي عف القمعة مقابؿ التعكيض المادم ( )4كىك ايجار سنكم قدره  2200بيزنت
Bertrand
ذىبي( )5دفعت الخر مالؾ لمقمعة كىك برتراند مانسكير المرقبي
()1
()2
()3

()4
()5

ابف عبد الظاىر ،تشريؼ االياـ ،ص.86
رنسيماف ،تاريخ الحركب ،ج  ،2ص 218؛ عاشكر ،الحركة الصميبية ،ج  ،1ص 348؛
العسمي ،فف الحرب ،ج  ،4ص.356
عز الديف محمد بف محمد بف االثير ،الكامؿ في التاريخ ،تحقيؽ :خميؿ مامكف شيحا
(بيركت2002 :ـ) ،ج  ،9ص  ،119ج  ،12ص 226؛ ابك الفدا ،المختصر ،ج ،2
ص125 ،103–102؛ ابف الكثير ،البداية كالنياية ،ج ،12ص ،203ج ،13ص.226
العسمي ،فف الحرب ،ج  ،4ص.356
البيزنت :عممة ذىبية بيزنطية سميت بيذا االسـ نسبة الى مدينة بيزنطة (القسطنطينية)
ككانت ىذه العممة متداكلة في العصكر الكسطى حتى مف تصؼ القرف 7ىػ13/ـ ،كىي
تعادؿ حكالي ثالثة كنصؼ غراـ مف الذىب .ينظر :يكسؼ ،العدكاف الصميبي ،ص ،216
ىامش رقـ (.)2
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 ،)1(Margatثـ خفض المبمغ إلى  2000بيزنت في سنة 614ىػ1217/ـ ،ثـ
زاده الباركف القبرصي بارتيس الذم تزكج ابنة برتراد المرقبي إلى  14400بيزنت
سنكيان( )2كذلؾ لضماف مكرد مالي ثابت الصحاب القمعة القدامى ،كما اف
االسبتارية قدمت لالمير بكىيمند كاكالده مبمغ  10,000بيزنت ثمنان ليذه الصفقة.
كتأتي ىذه الخطكة ضمف سياسة الدكلة الصميبية التي عاشت ظاىرة جديرة
باالىتماـ كىي ظاىرة منح القالع كالحصكف اليامة إلى التنظيمات العسكرية مف
االسبتارية كالداكية عمى كجو الخصكص كذلؾ عندما عجز االمراء كالباركنات عف
القياـ بميمة الدفاع عنيا كما كراء ذلؾ مف تكاليؼ باىضة ،فمـ يكجد انذاؾ سكل
الييئات العسكرية التي استطاعت القياـ بيذه الميمة بما لدييا مف امكاؿ طائمة
كسيؿ الينقطع مف الفرساف المحاربيف ،فمثالن بيع قمعة المرقب لالسبتارية لعجز
صاحبيا عف القياـ بكاجبات الدفاع عف اقطاعو الشاسع(.)3
كقد عاش في قمعة المرقب مئات مف الفرساف الرىباف االسبتارية بشكؿ
دائـ تحت قيادة عسكرية اك قائد عسكرم ىك القسطالف  )4(Chastelainكيساعده

()1

()2
()3
()4

بق
برتراند المرقبي :كىك االبف غير الشرعي لريمكند ككنت تكلكز اكريمكند الرابع ،عيد لو أ ك
إبدارة أمالكو عند مغاد رة بالده في فرنسا ،قدـ الى بالد الشاـ في بداية اذار سنة
503ىػ 1109/ـ لممطالبة بارث كالده في امارة انطاكية اذ كصؿ بجيش قكامو اربعة أالّؼ
مقاتؿ كاسطكؿ جنكم ضخـ كنتيجة لذلؾ دخؿ في نزاع مع تانكراد الذم اصدر ام انر يقضي
بمغادرة انطاكية .ينظر :رنسيماف ،تاريخ الحركب ،ج  ،1ص 230؛ ىاركلد فنؾ " تاسيس
االمارات الالتينية " ،ضمف كتاب تاريخ الحركب الصميبية ،تحرير سعيد عبداهلل البيشاكم
كآخر ،ترجمة :عامر نجيب مكسى (عماف2004 :ـ) ،ج  ،1ص.86
ىانز ابرىارد ماير :تاريخ الحركب الصميبية ،ترجمة كتعميؽ :عماد الديف غانـ (ليبيا:
1990ـ) ،ص239؛ العسمي ،فف الحرب ،ج  ،4ص.357
مقامي ،فرؽ الرىباف ،ص.71
القسطالف :كىك مستحفظ القمعة ،كيرجح اف المفظ معرب عف الكممة الالتينية
 .Castellanusينظر :يكشع براكر ،عالـ الصميبييف ،ترجمة :قاسـ عبدة قاسـ (القاىرة:
1999ـ) ،ص.100
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النائب اك الفيككنت  )1(Viscountفضالن عف جنكد آخريف كتركبكلية ( )2لذلؾ
اصبحت ىذه القمعة بمثابة ثكنات عسكرية لييئة االسبتارية كما كاف يتـ بالمرقب
االجتماعات السنكية الخاصة بالييئة ،كما كانت تمثؿ قص انر لمضيافة استضافت
فيو الييئة كبار زكارىا ىذا فضالن عف ككنيا مقر اإلدارة المركزية لييئة
االسبتارية(.)3
كيذكر ابف عبد الظاىر نصان ىامان عف دكر االسبتارية في االىتماـ بقمعة
المرقب كالمبالغ الطائمة التي أنفقكىا في أعمارىا قائالن (( :انفق إخوة بيت االسبتار
في عمارتيا من الفضة والذىب مايوزن بالقنطار بعد القنطار ،وكم كانوا اخوة
في االنفاق عمييا حساب التجار ))( )4ىذا فضالن عف دكرىا المعنكم في الدفاع
عف االراضي المقدسة التي كانت الغاية التي كرست مف اجميا منظمات الفرساف
الرىباف االسبتارية كالداكية كفرساف التيكتكف( )5كؿ طاقاتيا ،كقد قامت ىذه المنظمة
بدكر كبير في دعـ كتثبيت الكياف الصميبي في بالد الشاـ(.)6
()1
()2

()3
()4
()5

()6

الفيككنت :كىك مف اىـ مكظفي االدارة ينكب عف حاكـ القمعة في ادارة شؤكنيا .ينظر:
رنسيماف ،تاريخ الحركب ،ج  ،2ص.488
التركبكلية :كيقصد بيـ االجناد الذيف كانكا يشكمكف جزءان مف القكة العسكرية لمجيش الصميبي
ككانكا مف اميات يكنانيات كاباء مف الترؾ كالعرب ،كنظ انر النو لـ يكف لدييـ مف شرؼ
المكلد مايعتزكف بو فقد تزكجكا مف المسيحيات المحميات في بالد الشاـ ،كاخذ التركبكلية
( ،)Poulainsكبمغ عددىـ سنة
منذ سنة 545ىػ1150/ـ ،يؤلفكف طبقة البكالف
،2
576ىػ1180/ـ حكالي خمسة االلؼ شخص .ينظر :رنسيماف،تاريخ الحركب ،ج
ص.469
ماير ،تاريخ الحركب ،ص238؛ مقامي ،فرؽ الرىباف ،ص.83
تشريؼ االياـ ،ص.85
فرساف التيكتكف :التيكتكف ىـ سكاف جرمانيا الشمالية ،اما منظمة الفرساف التيكتكف فكانت
595ىػ1198/ـ ،الى منظمة عسكرية
منظمة خيرية في بادئ االمر ثـ تحكلت سنة
كاقتصرت عمى افراد الطبقة االرستقراطية مف االلماف .ينظر :كركسيو ،الحركب
الصميبية،ص  ،99ىامش رقـ (.)4
كركسيو ،الحركب الصميبية ،ص.99
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كقد اختمؼ المؤرخكف في تحديد تأريخ خضكع قمعة المرقب لتنظيـ
االسبتارية ،فقد اتفؽ سميؿ كفينر كماير عمى اف ذلؾ حدث في سنة
582ىػ1186/ـ( )1اما شيخك فيرل اف ارتباط االسبتارية بقمعة المرقب كاف في سنة
604ىػ1207/ـ )2(،كالراجح ىك الرام االكؿ كذلؾ الف الخطر الذم كاجو
الصميبييف كمعاقميـ العسكرية كاف خالؿ القرف السادس اليجرم/الثاني عشر
الميالدم ،مف المستبعد اف يككف قد تعداه إلى القراف السابع اليجرم/الثالث عشر
الميالدم ،اذ اف اقداـ الممكؾ كاالمراء الصميبييف عمى منح تمؾ المعاقؿ العسكرية
لمتنظيمات الدينية الحربية كاف ضركرة ممحة فرضتيا عمييـ الظركؼ القاسية في
حربيـ ضد المسمميف خالؿ الفترة المبكرة مف الصراع .بدليؿ عجز االيكبييف عف
583ىػ1187/ـ )3(،نظ انر لقكة
اسقاط قمعة المرقب فيما بعد معركة حطيف سنة
تحصيناتيا فضالن عف المقاكمة التي بذليا االسبتارية في الدفاع عف قمعتيـ ضد
ىجمات المسمميف.
كلقد عانى المسممكف كثي انر مف عنت ىيئة االسبتارية كجكرىا بما عرؼ
عنيا كعف بقية الييئات الدينية الحربية التي نظمت اياـ الحركب الصميبية مف
الحقد الدفيف كالتعصب الحاقد ضد االسالـ كاىمو كلـ يكف باستطاعة امراء
المسمميف كقادتيـ الكيد لحامية المرقب كذلؾ يعكد إلى ثالثة عكامؿ ،االكؿ :بعدىا
عف مراكز القكل االسالمية في المدف الداخمية مثؿ دمشؽ كحمب كحماة كحمص
كغيرىا ،كالثاني :ىك ارتباط حامية قمعة المرقب بالصميبييف المقيميف في بانياس
المرتبطة بامارة انطاكية الصميبية ،اما العامؿ الثالث :فتمثؿ بتكافر امكانيات الدعـ
البحرم لمدينة بانياس كقمعتيا المرقب(.)4
كيتجسد ىذا المكقؼ في تجنب الصداـ معيا في عيد الناصر صالح
الديف االيكبي ( 589–565ىػ1193–1169/ـ) كذلؾ عندما اتجو مف مدينة
()1
()2
()3
()4

الحركب الصميبية ،ص103؛ القالع ،ص73؛ تاريخ الحركب ،ص.239
لكيس ،جكلة في الدكلة العمكية (القاىرة1960 :ـ) ،ص.490
االصفياني ،الفتح القسي في الفتح القدسي ،تحقيؽ :مصطفى فيمي الكتبي (القاىرة:
د.ت) ،ص.102
العسمي ،فف الحرب ،ج  ،4ص.357
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طرطكس بعد تحريرىا في  6جمادل االكلى سنة 584ىػ1188/ـ ،فكصؿ قمعة
نفس ُو بممكو لعموه
المرقب فكجدىا (( من حصونيم التي الترام والتحدث احداً ُ
وامتناعو ،وىو لالسبتار والطريق تحتو ضيق اليسمكو اال الواحد بعد الواحد ))
كلذلؾ ترؾ تحريرىا لمستقبؿ االياـ القادمة كتكجو إلى جبمة السيما بعد اف عمـ
بكصكؿ الدعـ البحرم ليا مف جزيرة صقمية(.)1
اما بالنسبة لمدكر العسكرم الذم ادتو قمعة المرقب فيتضح في اتخاذ
عناصر فرساف االسبتارية قمعة المرقب قاعدة عسكرية لشف اليجمات عمى امالؾ
 3مف رمضاف سنة
المسمميف في مناطؽ مختمفة مف بالد الشاـ ،ففي
599ىػ1202/ـ ،قاد الصميبيكف مف قمعة المرقب ىجكمان مشتركان مع صميبي
حصف األكراد (1)2كطرابمس ضد المسمميف في منطقة بعريف (2)3غير اف الممؾ
المنصكر حاكـ حماه تصدل ليـ كتمكف مف ىزميـ كاسر عددان مف مقدمييـ
كخيالتيـ(.)4
( )1ابف االثير ،الكامؿ ،ج  ،9ص  411؛ كماؿ الديف عمر بف محمد بف العديـ ،زبدة الحمب
مف تاريخ حمب ،تحقيؽ :سامي الدىاف (دمشؽ1953 :ـ) ،ج  ،3ص 103-102؛ ابك
الفدا ،المختصر ،ج  ،2ص  159؛ احمد بف عثماف بف قايماز الذىبي ،تاريخ االسالـ
ككفيات المشاىير كاالعالـ ،تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا (بيركت2005 :ـ) ،ج ،12
 ،2ص 97؛ عبد الرحمف
ص161؛ زيف الديف عمر بف الكردم ،تاريخ بف الكردم ،ج
محمد الحضرمي بف خمدكف ،العبر كديكاف المبتدا كالخبر في اياـ العرب كالعجـ كالبربر
كمف عصرىـ مف ذكم السمطاف االكبر( ،بيركت1979 :ـ) ج  ،5ص.372
( )2حصف األكراد :كىك حصف منيع أقيـ عمى جبؿ الجميؿ المتصؿ بمبناف كيقابؿ حمص مف
جية الغرب كقد أحتمو الصميبيكف سنة 5.3ىػ1109/ـ ،كبقي في أيدييـ حتى تحريره في
عيد السمطاف الظاىر بيبرس .ينظر :ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،ج ،2ص.264
( )3بعريف :قمعة كبمدة بيف مدينة حمص كساحؿ البحر المتكسط .ينظر :ياقكت الحمكم ،معجـ
البمداف ،ج ،1ص.272
( )4ابف كاصؿ ،مفرج الكركب ،ج  ،3ص 143؛ ابف الفرات ،تاريخ ابف الفرات،ـ  ،4ج ،2
ص25؛
W. B. Stevenson, The Crusaders in the East (Cambridge: 1965), p.300301.
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كبعد مركر ثمانية عشر يكمان عمى ىذا االنتصار قامت قكة كبيرة مف
فرساف االسبتارية بمغ عددىا اربعمائة فارس كالؼ كمائتيف مف الجند المشاة عدا
التركبكلية مف قمعة المرقب كحصف األكراد كىاجمكا منطقة بعريف ،كتمكف الممؾ
المنصكر لممرة الثانية مف ىزميـ كالحاؽ خسائر بشرية بيـ ،كأخي انر عقد معيـ
اليدنة في سنة 600ىػ1203/ـ ،كلما انتيت مدة اليدنة ىاجـ االسبتارية مف قمعة
المرقب مدينة حماه في سنة 601ىػ1204/ـ ،فتجددت اليدنة بينو كبينيـ غير اف
الصميبييف نقضكا اليدنة عندما ىاجمكا قمعة جبمة كمدينة الالذقية السكرية كقتمكا
مف المسمميف إعدادان كبيرة(.)1
كفي العيد الممككي أصبحت قمعة المرقب خالؿ النصؼ الثاني مف القرف
السابع اليجرم/الثالث عشر الميالدم تمثؿ عاصمة قكية كمرك انز عسكريان رئيسان
لدكلة شبو مستقمة ىي ىيئة االسبتارية ،كقد حاكؿ السمطاف الظاىر بيبرس (–658
676ىػ1277–1260/ـ) االستيالء عمييا فكانت المحاكلة األكلى في سنة
(658ىػ1260/ـ) ،عندما أرسؿ قكة عسكرية بقيادة األمير مبارز الديف أقجا
انطمقت مف حمب كلدل كصكليا قمعة المرقب ضربت عمييا حصا انر كتمكنت مف
ىدـ البرج الذم يقع باتجاه باب الميناء ككادت تمؾ القكة أف تحقؽ ىدفيا كتستكلي
عمى القمعة غير اف مقتؿ قائدىا بسيـ أطمقو عميو الصميبيكف مف القمعة أثناء
اليجكـ ادل إلى ارباؾ الجند المياجميف كانسحابيـ كعكدتيـ إلى حمب مع غنائـ
كثيرة(.)2
اما محاكلتو الثانية فقد قادىا بنفسو سنة 659ىػ1261/ـ ،عندما قدـ مف
مصر إلى بالد الشاـ عمى راس حممة عسكرية كبيرة فكصؿ مدينة حماة كانطمؽ
منيا إلى قمعة المرقب ( )3بينما اشار ابف تغرم بردم انو كصؿ دمشؽ يكـ الثالثاء
( )1جماؿ الديف محمدبف كاصؿ ،مفرج الكركب في اخبار ايكب :تحقيؽ :جماؿ الديف الشياؿ
(القاىرة1953 :ـ) ،ج ،3ص 146؛ ابك الفدا ،المختصر ،ج  ،2ص 196-195 ،193؛
تقي الديف احمد بف عمي المقريزم ،السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ ،تحقيؽ :محمد عبد القادر
عطا (بيركت1997 :ـ) ،ج  ،1ص.276-275 ،273
( )2ابف كاصؿ ،مفرج الكركب ،ج  ،3ص.165
( )3ابف عبد الظاىر ،تشريؼ االياـ ،ص.77
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 7ربيع اآلخر مف السنة ذاتيا ( )1غير اف محاكلتو لـ يكتب ليا النجاح بسبب سكء
األحكاؿ الجكية لسقكط الثمكج كاألمطار فضالن عف كعكرة الطرؽ المؤدية إلى قمعة
المرقب( )2كيعمؽ ابف عبد الظاىر عمى الجيكد التي بذليا السمطاف الظاىر كاخفاقو
في االستيالء عمييا قائال (( :واجتيد الممك الظاىر في اإلغارة عمييا م ار ارً وتك ار ارً
فما قدر اهلل ذلك وال سيمو وال عجمو))(.)3
كلقد كاف لتحرير حصف األكراد في  16شعباف سنة 669ىػ/آذار سنة
 1271ـ ،دكره الكبير في دعـ مركز المسمميف في مكاجية الصميبييف ،فقد اتخذه
()4
السمطاف الظاىر بيبرس قاعدة لعممياتو العسكرية ضد الصميبييف في شماؿ الشاـ
كقد افزع ىذا التحرير حاكـ قمعة المرقب ىيك ريفيؿ  Hugh Revelكىك مقدـ
تنظيـ االسبتارية ( 676–656ىػ1277–1258/ـ) ،فارسؿ إلى السمطاف الظاىر
بيبرس طالبان الصمح كعقد ىدنة معو كانت مدتيا عشر سنيف كعشرة اشير كعشرة
اياـ اكليا مستيؿ شير رمضاف سنة 669ىػ1271/ـ ،كتضمف شركط عديدة ىي:
 .1استرجاع جميع ما أخذه االسبتارية مف بالد االسالـ في أياـ الناصر صالح
الديف االيكبي.
 .2ترؾ جميع مالالسبتارية مف مناصفات كحقكؽ عمى بالد الشاـ.
 .3تككف بالد المرقب مناصفة بيف السمطاف الظاىر بيبرس كاالسبتارية.
 .4عدـ تجديد عمارة بقمعة المرقب(.)5
اما السمطاف المنصكر سيؼ الديف قالككف (  689–678ىػ –1279 /
1290ـ) فقد سار ايضان عمى نيج أسالفو الناصر صالح الديف األيكبي كالسمطاف
()1
()2
()3
()4
()5

النجكـ الزاىرة ،ج  ،7ص.148
ابف عبد الظاىر ،تشريؼ االياـ ،ص.77
تشريؼ االياـ ،ص.77
عبد العزيز سالـ ،طرابمس الشاـ في التاريخ االسالمي (القاىرة1967 :ـ) ،ص268؛ احمد
مختار العبادم ،قياـ دكلة المماليؾ في مصر كالشاـ (االسكندرية1982 :ـ) ص.266
ابف عبد الظاىر ،الركض الزاىر في سيرة الممؾ الظاىر ،تحقيؽ :عبد العزيز الخكيطر
(الرياض1976 :ـ) ،ص.379
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الظاىر بيبرس في إخراج الصميبييف مف بالد الشاـ ،ككانت سياستو تجاه
الصميبييف في فترة اإلعداد لبناء الجبية الداخمية تتمثؿ بالمكافقة عمى عقد ميادنات
مؤقتة مع الصميبييف نظ انر النشغالو بصد اليجكـ المغكلي كالتفرغ لمقضاء عمى
منافسيو مف األمراء المسمميف مف جية ( )1كمف جية ثانية كاف ىدؼ السمطاف
قالككف مف تمؾ الميادنات (( فصل الصميبيين بالشام عن المغول في العراق
وفارس)) حسب قكؿ عاشكر(.)2

ككاف الصميبيكف قد استغمكا فرصة تردم األكضاع السياسية في بالد الشاـ
لضرب مناطؽ نفكذ المسمميف ،فقامكا بمحاكلة لالستيالء عمى حصف األكراد
كانتزاعو مف المسمميف فياجمكه كنكمكا بأىمو ،كفي طريؽ عكدتيـ انقضت عمييـ
قكة إسالمية عند قمعة صافيتا ،كألحقت بيـ خسائر فادحة في أكاسط سنة
679ىػ1280/ـ(.)3
كلـ يقؼ المسممكف مكتكفي األيدم إزاء ىذا االعتداء ،ففي أكاخر سنة
679ىػ1280/ـ كتب االمير سيؼ الديف الطباخي ( )4نائب السمطنة بحصف األكراد
كتابان إلى السمطاف قالككف يستأذنو في غزك الصميبييف بقمعة المرقب كذلؾ بسبب
مساعدتيـ لممغكؿ في اليجكـ عمى حمب ،فأذف لو السمطاف قالككف في ذلؾ،
فجمع االمير سيؼ الديف جيكش القالع كالحصكف االسالمية كامراء التركماف
كالرجالة كاستصحب معو المجانيؽ كآالت الحصار كتكجو إلى قمعة المرقب،
كبكصكلو الييا ضرب عمييا حصا انر كنصب المجانيؽ حكليا ثـ شرع في
()1

()2
()3
()4

دريد عبد القادر نكرم" ،سياسة المنصكر سيؼ الديف قالككف تجاه القكل الصميبية في بالد
الشاـ"( ،مجمة اداب الرافديف1978 :ـ) ،ع  ،9ص 51-45؛ المعاضيدم ،الكطف العربي،
ص.239
الحركة الصميبية ،ج ،2ص.1166
عزمي ابك عمياف ،مسيرة الجياد االسالمي ضد الصميبييف في عيد المماليؾ (عماف:
1995ـ) ،ص.71-70
سيؼ الديف الطباخي :ىك احد مماليؾ السمطاف المنصكر قالككف ،كاف نائب السمطنة
ق1299-1291/ـ) تكفي
بحصف االكراد ،ثـ اصبح كالي عمى حمب لمفترة (  699-691ػ
سنة 700ىػ1300/ـ؛ ينظر :ابك الفدا ،المختصر ،ج ،2ص.246
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مياجمتيا ،كلما لـ يحرؾ االسبتارية فييا ساكنان قكم عزـ القكات اإلسالمية
المياجمة ،فتقدمت إلى جانب القمعة محاكلة االستيالء عمييا عندىا رشقتيـ
عناصر االسبتارية بالسياـ ،في حيف كانت سياـ المسمميف التصؿ الييـ بسبب
ارتفاع القمعة كمناعة تحصيناتيا ،كقد احدث ذلؾ المكقؼ اضطرابان في صفكؼ
القكات اإلسالمية كحاكؿ األمير سيؼ الديف السيطرة عمى المكقؼ فأمر الجند
باالبتعاد عف القمعة فظنكىا ىزيمة كانسحبكا فما امكنو اال اف تبعيـ كاثناء
()1
االنسحاب خرج االستبارية في اعقابيـ فقتمكا كجرحكا كاسركا عددان كبي انر منيـ .
كما اف انتيى خطر المغكؿ حتى بدأ السمطاف قالككف يعد العدة
لالنقضاض عمى معاقؿ الصميبييف السيما منيا قمعة المرقب معقؿ عناصر
االسبتارية( )2كذلؾ لعدة أسباب اكليا :انيا كانت اعظـ المعاقؿ العسكرية الصميبية
خطكرة عميو نظ انر لمناعتيا كحصانتيا ( )3حتى اف الصميبييف كانكا (( يعتقدون انو
اليدرك بحول والقوة وان الحيمة فيو قميمة ))( )4كثانييا :اف االسبتارية أصحاب

قمعة المرقب نقضكا شركط اليدنة التي عقدكىا مع السمطاف قالككف في سنة
680ىػ 1281/ـ ،كلـ يكتفكا بذلؾ بؿ كاصمكا اعتدائيـ عمى المسمميف كمضايقتيـ
كمياجمتيـ مناطؽ نفكذ المسمميف مف جميع الجيات ( )5لذا قرر االستيالء عمييا
بعد اف لحؽ الضرر بالمسمميف (( وكان بيت االسبتار الذين بو قد زاد بغييم
وعدوانيم وكثر فسادىم ،حتى بقيت اىل القالع المجاورة ليم كانيا في حبس...
واستمروا عمى ىذا الطغيان ،ولم يقفوا عند االيمان وعمموا كل قبيح من الغدر

()1
()2
()3
()4
()5

ابف عبد الظاىر ،تشريؼ االياـ ،ص 80؛ ابف الفرات ،تاريخ ابف الفرات ،ج  ،7ص 317؛
المقريزم ،السمكؾ ،ج ،2ص.137
جماؿ سركر ،دكلة بني قالككف في مصر (القاىرة1947 :ـ) ،ص.237
ابف تغرم بركم ،النجكـ الزاىرة ،ج ،7ص.317
ابف عبد الظاىر ،تشريؼ االياـ ،ص.77
ابك الفدا ،المختصر ،ج  ،2ص 355؛ النكيرم ،نياية األرب ،ج  ،31ص 27؛ ابف الفرات،
تاريخ ابف الفرات ،ج ،8ص.17
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واألسر والنيب ))( )1كثالثيا :تيديد االسبتارية في قمعة المرقب لقكافؿ التجار
المسمميف عند مركرىـ بطريؽ القمعة ( )2كرابعيا :كاف في نفس السمطاف قالككف
االنتقاـ مف اىؿ المرقب لما فعمكه مع عسكره في السنيف السابقة ( )3فضالن عف انو
كاف قد صمـ عمى محاربة االسبتارية في قمعة المرقب كاالنتقاـ منيـ خاصة بعد
اف تعاممكا مع المغكؿ كتحالفكا معيـ ضد المسمميف ( )4كخامسيا :رغبتو في تحريره
()5
))
بعد اف (( كان قد اعجز المموك ،ولم يقدر احد منيم عمى التقرب منو

كسادسيا :عد السمطاف قالككف االستيالء عمى قمعة المرقب خطكة كبرل في
تقكيض الكياف الصميبي في بالد الشاـ(.)6
كعميو قدـ السمطاف مف مصر إلى بالد الشاـ ،كبعد كصكلو دمشؽ
استكمؿ تجييزاتو العسكرية كتحرؾ بالعساكر المصرية الشامية بسرية تامة دكف اف
يعمـ احد بكجيتو كآثر أف يفاجئ الحامية الصميبية في المرقب باليجكـ حتى اليقكـ
بكىيمند السابع  Bohemond VIIامير انطاكية ( 1287–1275/686–674ـ)
بنصرتيا كفي ذلؾ يقكؿ ابف عبد الظاىر (( وجيز المجانيق من دمشق واليعمم
احد إلى اين تسير ،وال إلى اين المصير ،والرجال من البالد مجيزة بازوادىم
ومقدمييم وعددىم وىي كثيرة والتحصى كثرة ،ومن الناس من يقول :إن العزم
إلى قمعة الروم( )7ومنيم من يقول غير ذلك))(.)8

كبكصكلو قمعة المرقب يكـ األربعاء  10مف شير صفر سنة 684ىػ/
1285ـ ،فرض حصا انر عمييا كاخذ الحجاركف بتنقيب جدار السكر ،كما نصبت

( )1ابف عبد الظاىر ،تشريؼ االياـ ،ص77؛ ابف الفرات ،تاريخ ابف الفرات ،ج ،8ص.17
(2) Lane-Pool, A History of Egypt in the Middle Ages (London: 1968),
p.281; Stevenson, The Crusaders, p.349.
( )3ابف تغرم ،بردم ،النجكـ الزاىرة ،ج ،7ص.315
( )4رنسيماف ،تاريخ الحركب ،ج ،3ص668؛ مقامي ،فرؽ الرىباف ،ص.84
( )5ابف عبد الظاىر ،تشريؼ االياـ ،ص.77
( )6عاشكر ،الحركة الصميبية ،ج ،2ص.1166
( )7قمعة الركـ :قمعة حصينة تقع في غرب الفرات مقابؿ البيرة بينيا كبيف سيمساط .كىي كاقعة
في كسط بالد المسمميف .ينظر :ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،ج ،4ص.390
( )8تشريؼ االياـ ،ص.77
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عمييا عدة مجانيؽ لقذؼ الحجارة الممتيبة كارغاـ مف بداخميا مف الصميبييف عمى
االستسالـ كتسميـ القمعة لممسمميف ،كعندما تمكف النقابكف مف إحداث ثغرات في
جدار السكر ادرؾ االسبتارية عدـ جدكل المقاكمة فاضطركا لطمب األماف،
فاجابيـ السمطاف قالككف إلى طمبيـ ( )1كيذكر ابف عبد الظاىر نصان ىامان يبيف
فاقتضى
األسباب المكجبة التي دعت السمطاف قالككف لممكافقة عمى الصمح ((
الحال ان موالنا السمطان رأى اختيار الغنيمة بيذا الحصن العظيم اولى من
()2
))
التطويل في حصاره ،وان التأخير لو آفات ،واالولى االىتمام بما ىو آت

كلربما كانت رغبتو في االبقاء عمى القمعة كالمحافظة عمى بنائيا النو لك اخذىا
بالسيؼ الحتاج إلى طاقات بشرية كمبالغ مالية طائمة العادة اعمارىا .كىذا ما
دفعو العطاء اىميا االماف كسمح ليـ بمغادرتيا بأركاحيـ كامتعتيـ بأستثناء
اسمحتيـ إلى طرابمس كطرطكس ،كدخؿ السمطاف قالككف القمعة يكـ الجمعة 19
ربيع االكؿ سنة 684ىػ 25/ايار سنة 1285ـ( )3بعد حصار داـ ثمانية كثالثيف
يكمان(.)4
كبعد اف تـ لمسمطاف قالككف ما اراد اجتمع بكبار امرائو كاستشارىـ في
ىدـ القمعة اـ ابقائيا ،فرأل بعضيـ ضركرة ىدميا لضررىا عمى المسمميف كحرماف
الصميبييف مف االفادة منيا في حالة استحكاذىـ عمييا الحقان ،بينما رأل البعض
االخر االبقاء عمييا خدمة لمصمحة المسمميف .اما السمطاف قالككف فقد أيد
اصحاب الرأم الثاني كقرر عدـ ىدميا لحصانتيا كمنعتيا كاىميتيا العسكرية
كاعادة اعمارىا كتحسينيا كتزيينيا ،كصمـ عمى ابقائيا (( حسرة في قموب الكفار،
وعضداً لمحصون التي ليا عمييا حق الجوار))(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

ابف عبد الظاىر ،تشريؼ االياـ ،ص77؛ الذىبي ،تاريخ االسالـ ،ج ،14ص.522
تشريؼ االياـ ،ص.79
ابك الفدا ،المختصر ،ج ،2ص355؛ ابف تغرم بردم ،النجكـ الزاىرة ،ج ،7ص.315
ابف الفرات ،تاريخ ابف الفرات ،ج ،8ص18؛ المقريزم ،السمكؾ ،ج ،2ص.189
ابف عبد الظاىر ،تشريؼ االياـ ،ص.80
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كلـ يكتؼ السمطاف قالككف بذلؾ بؿ رتب فيو الؼ رجؿ مف فرؽ الجيش
كعددان مف االمراء أصحاب الطبمخانات ( )1كمائة كخمسكف مف المماليؾ البحرية
فضالن عف اربعمائة مف ارباب الضائع ،كما زكده بأصناؼ عديدة مف االسمحة
كالمجانيؽ كالنشاب كالزردخاناه( )2كالنفط كغيرىا(.)3
كقد عمؽ ابك الفدا عمى يكـ التحرير اإلسالمي لقمعة المرقب كانتزاعيا مف
قبضة االسبتارية قائالن (( :وكان يوماً مشيوداً اخذ فيو الثأر من بيت االسبتار
ومحيت آية الميل بآية النيار ))( )4بعد اف كانت (( جمرة في حشى البالد ومقاعد
لقتال العباد ))( )5كبعد اف حررىا السمطاف قالككف استكلى عمى المكاقع االخرل

التابعة ليا مثؿ قمعة مرقبة( )6كمدينة بانياس(.)7
ككاف قد قدـ عمى السمطاف قالككف في أثناء حصاره لقمعة المرقب رسكؿ
مف قبؿ ليفكف الثالث ممؾ أرمينية الصغرل (688–669ىػ1289–1270/ـ) يطمب
الصمح كعقد ىدنة معو ألجؿ الحفاظ عمى مممكتو ( )8كقد رأل السمطاف قالككف انو

( )1الطبمخاناه :كممة فارسية معناىا فرقة المكسيقى السمطانية اك بيت الطبؿ كيشتمؿ عمى
الطبكؿ كاالبكاؽ ،ككانت العادة اف تدؽ مرة في كؿ ليمة بالقمعة بعد صالة المغرب كتككف
بصحبة السمطاف في اسفاره كحركبو .ينظر :احمد بف عمي القمقشندم ،صبح االعشى في
صناعة االنشا ،تحقيؽ :محمد حسيف شمس الديف (بيركت1987 :ـ) ،ج  ،4ص ،9-8
()2

()3
()4
()5
()6

()7
()8

.13
الزردخاناه :اك دار السالح كىي كممة فارسية مركبة كتشمؿ عمى انكاع االسمحة مف
السيكؼ كالقسي العربية كالنشاب كالرماح كغير ذلؾ ،كتعني ايضان السجف المخصص
لممجرميف مف االمراء اصحاب الرتب .ينظر :القمقشندم ،صبح االعشى ،ج ،4ص.11
ابف عبد الظاىر ،تشريؼ االياـ ،،ص.80
المختصر ،ج  ،2ص.355
ابف عبد الظاىر ،تشريؼ االياـ ،ص.86
قمعة مرقبة :قمعة صغيرة تقع قرب ساحؿ البحر المتكسط جنكب قمعة المرقب ،اقيمت فكؽ
جبؿ شاىؽ اليصؿ الييا سيـ كالحجر منجنيؽ حررىا السمطاف قالككف سنة
684ىػ1285/ـ .ينظر :ابف كثير ،البدابة كالنياية ،ج  ،13ص.258
الذىبي ،تاريخ االسالـ ،ج  ،4ص.523
ابف عبد الظاىر ،تشريؼ ،ص.92
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مف الممكف عقد ىدنة مع الممؾ االرمني فعقدىا مستيؿ شير ربيع االخر سنة
684ىػ 7/حزيراف 1285ـ كفؽ شركط أمنت لممماليؾ مصالحيـ في أرمينية
الصغرل(.)1
كقد كاف لتحرير قمعة المرقب أثره في نفكس المسمميف تمثؿ بمجمكعة
قصائد أشادت بيذا االنتصار ،كلعؿ اركع ما قيؿ في ذلؾ قصيدة لمشاعر شياب
الديف ابك الثناء محمكد التي نقتطؼ منيا ابياتان تصؼ ذلؾ االنتصار حيث قاؿ:
ير
ىذا ىو
الظفصصر
اكبر ىذا
عم ِّس
ُ
الس ُ
النصصصر و ُ
ُ
اهلل ُ
الفتح الماتز ُ
ِ
وتنتظر
الكوكب ترجصوه
إلى
طمحت
إن
ْ
ىصذا الذي كانت االما ُل ْ
ُ
الحصن من ِ
قصر
مصمك
قبمك ىذا
ام َ
ُ
فطال عنو وما في باعو ُ
كم ر َ
تدخصر
اء
االيصصام مممكصصةً
وكيي تمنحو
وكانت لدولتك الغر ُ
ُ
ُ
.............................
...............................
.............................
...............................
يمم من ٍ
يا ممكَ االر ِ
غرب إلى مشصصر ِ
ق
شصصوُ
اا الذي جي ُ
()2
ِ
ِ
رك لصم يسبصصص ِ
قِ
بالحصن العظيصمِ الصصذي
ىننت
غي َ
َ
لفتحو ُ
كما نظـ ابف عبد الظاىر قصيدة مطكلة مطمعيا:
ِ
استوعصب
فتح االراِ و
بصي
كم لكَ فتحٌ
غصصير ىصذا ُخ ِ
فاستو َ
ع َ
َ
ِ
استكصصتب
صصار فاكتصب عنك و
وابشر وبشر والى سانر اال مصص
ِ
ِ
المصصرقب
المرقى الصى
االرا الذي عزمصصُ ُو
يامصصمكَ
قد َ
س ّيل ْ
ِ ()3
يأتى بو شكركَ مصن يثصصرب
صصو
فتح ُ
يافصاتحَ الحصصنِ الذي ُ
( )1فتحي سالـ حميدم المييبي ،مممكة ارمينية الصغرل دراسة في العالقات السياسية مع القكل
المجاكرة لمفترة 776-463ىػ1374-1071/ـ (رسالة ماجستير غير منشكرة مقدمة الى
كمية االداب2000 :ـ) ،ص121-120؛
David Marshall Lang, Armenia Cradle of Civilization (London: 1970),
p.207.
( )2ابف عبد الظاىر ،تشريؼ األياـ ،ص.83
( )3تشريؼ األياـ ،ص.82
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كفي الحقيقة كاف سقكط قمعة المرقب سقكطان لييئة االسبتارية بأسرىا كذلؾ
الف الييئة بعد ذلؾ لـ يبؽ ليا في بالد الشاـ قالع كبرل كقمعة المرقب ( )1كبعد اف
تحقؽ لمسمطاف قالككف ما أراد غادر قمعة المرقب كتكجو إلى دمشؽ فكصميا كأقاـ
بيا أياما ثـ خرج منيا عائدان إلى مصر(.)2
كنخمص مف ىذا البحث إلى أمر ميـ كىك اف قمعة المرقب كانت مف أىـ
المعاقؿ الصميبية في بالد الشاـ كاف ليا دكر كبير في تثبيت االحتالؿ الصميبي
في المنطقة رغـ المحاكالت العديدة لمقادة المسمميف التي أخفقت في االستيالء
عمييا لمدة تزيد عمى مائة كثمانيف سنة كذلؾ يعكد إلى قكة القمعة كمناعة
تحصيناتيا فضالن عف مكقعيا البحرم المتميز الذم سيؿ كصكؿ اإلمدادات ليا
مف الغرب األكربي مما أطاؿ ذلؾ صمكدىا حتى نجح السمطاف المممككي
المنصكر قالككف اخي انر مف تحريرىا كانتزاعيا مف قبضة االسبتارية كظمت في حكزة
المسمميف حتى خركج الصميبييف نيائيان مف بالد الشاـ كالى الكقت الحاضر.

( )1مقامي ،فرؽ الرىباف ،ص.83
( )2ابف تغرم بردم ،النجكـ الزاىرة ،ج  ،7ص.319
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The Military Role of the Crac de Marget Castle
during Crusade Wars Age
Dr. Musab Himmadi Najim

Abstract
The Crac de Marget Castle considered one of the castles
which was existent before the crusading invasion to the Syria
then after the occupation it became one of the important
military castles which being concerning the districts of the
crusading power.
The Crac de Marget Castle has a very important military
role being it the sea and earth defense front from principality
in addition to it’s role in defending to the holly lands which
was the main purpose that was the military and religious
organizations took all their efforts, and the castle was as a
military base which the crusading assumed it to make attack
on the Muslim authority districts of Al-Sham country.
Concerning to the religions role, the castle was a central
of the administration for the consultation order and it is
considered as a location for the holding of annual meeting of
the order guesting it’s older visitors.
But for it’s religious role, the castle was the main head
quarter in addition it is contain a church to perform their
worshiping and rites duties.
This castle has power that make many Moslem’s leaders
couldn't occupied it for more than 180 year till was liberated
from crucifixion at the era of Mamlokion sultan Al-MansoorKulaRoon (678-689A.H/1279-1290A.D), it is still it’s
antiquities standing till now a days in spite of more than eight
century from it’s structure.
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