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بانها / الصليبية الحركة ماهية عن عامة فكرة اعطاء 

 بداية الى جذورها تمتد االسالم تجاه المسيحي الفعل رد
 العربية جزيرتهم من المسلمين وخروج ، ظهوره

 الحركة هذه وان ، البيزنطية بالدولة واصطدامهم
 تخرج ماتكاد القرون مدى على الحي كالكائن تطورت

 الفترة وماكانت ، جديد طور في لتدخل اال طور من
 – 1095 /هـ690 -488 ) سنتي بين الممتدة الزمنية
 على تاثيرا واعمقها واهمها اطوارها احد اال ( م1291
  . السياسية الساحة



 
 قلب الى الصلٌبٌة الجموع دفع فً االهم الدافع وهو : الديني الدافع -1

  اذ ، واسلحتهم امتعتهم على المقدس الصلٌب شعار ورفع ، المعركة
  اذ البابوٌة مركز تقوٌة الى ادت قد اوربا فً الدٌنً االحٌاء لحركة ان
 البابا هو ، الصلٌبٌة العسكرٌة للحمالت الدعوة تبنى من اشهر ان

 الدٌن رجال الٌه ودعى كلٌرمونت مجمع عقد الذي الثانً اوربان
 اراد هكذا) الحاضرٌن ٌردده اخذ شعار ورفع المتنفذه والشخصٌات

 من باوربا المحدق االسالمً بالخطر ماسماه الى البابا واشار ( هللا
 ظلم من ٌعانون الشرق فً النصارى ان واعلن القسطنطٌنٌة جهة

 الوقت فحان ، كنائسهم وتخرٌب االضطهاد الى وتعرضهم المسلمٌن
 فً والترهٌب الترغٌب اسلوب واتبع ، المسلمٌن هٌمة من لتخلٌصهم

 فضال هذا . الشرق نحو وتوجٌهم قواهم لتجمٌع الحاضرٌن مع خطابه
 هو كنٌسه وتكوٌن معا والغربٌة الشرقٌة الكنٌستٌن دمج فً رغبته عن

 الحملة ٌهًء ان استطاع اذ تلك مهمته فً نجح وقد . علٌها القائم
 . القسطنطٌنٌة الى وارسلها االولى الصلٌبٌة

 

 

  
 



 الحركة فً اسهموا الذٌن واالمراء الملوك كان: السياسي الدافع -2

 سواء اخفاءها ٌستطٌعوا لم سٌاسٌة اطماع وراء ٌسعون الصلٌبٌة

 لمشكلة كان اذا استقرارهم بعد او وفلسطٌن الشام وصولهم قبل

 االمٌر مكانة تحدٌد فً سلبً اثر اوربا فً االقطاعً النظام

 فً االمراء عاشه الذي الحرمان ان اذ المجتمع فً السٌاسٌة

  لتحسٌن اخرى بدائل عن ٌبحثون جعلهم االرث فً حقهم اجحاف

 لتأسٌس امامهم فتح جدٌد باب الصلٌبٌة الحركات فكانت احوالهم

 . الغرب فً مافاتهم تعوضهم الشرق فً النفسهم امارات
 

 

 

 

 



 صراع الوسطى العصور خالل اوربا عاشت : االجتماعي الدافع -3

 وطبقة الدٌن رجال طبقة فٌه سادت فقد ، كبٌر طبقً وتماٌز

 على مغلوب الفالحٌن طبقة وكانت والفرسان النبالء من المحاربٌن

 وكان ، االولٌٌن الطبقتٌن حاجة لٌسدوا ٌكدحون افرادها كان اذ امرها

 اسٌادهم نحو التزاماتهم بالغاء فوعدهم هذا بحالهم دراٌة على البابا

 فً المشاركة شرط على االسالمً الشرق بخٌرات واغراءهم

 الحصول فً طمعا النداء هذا اغلبهم لبى وقد ، الصلٌبٌة الحمالت

   . امتٌازات على






