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 المحاضرة التاسعة

  الفكرة الصلیبیة وتغیر الحملة الصلیبیة الرابعة

الشخصیة والخالفات والمطامع اظھرت الحملتان الصلیبیتان الثانیة والثالثة األھواء             
الذي خرجت من فلم تحقق الحملة الثانیة الھدف الجوھریة بین زعماء الصلیبیین في الشرق، 

 من الصلیبیین بعض فقد تسببت فيعلى العكس  السیطرة على إمارة الرھا، بلادة أجلھ وھو اع
الذي قامت من أجلھ لم تتمكن الحملة الصلیبیة الثالثة من تحقیق ھدفھا حصونھم الحیویة، كذلك 

ي في انقاذ األراضي المقدسة واعادة مملكة بیت المقدس الصلیبیة الفعلیة، وان كانت قد نجحت ف
واألھم من  مدن الھامة والحیویة من المسلمین، وكبدت المسلمین خسائر فادحة،استرداد بعض ال

وعطلتھ عن خطة توحید الشرق  الح الدین في بالد الشام والعراقذلك أنھا أوقفت تقدم ص
اظھرت على جانب آخر و واسترداد المدن التي استولى علیھا الصلیبیون،تحت رایتھ، االسالمي 

على الصالح العام  مصالح الشخصیةیطرة الالصلیبیین وبعضھم البعض، وسطبیعة العالقات بین 
 .األسمیة للشرق الالتیني والمملكة الصلیبیة

التخلى عن الفكرة الصلیبیة ذاتھا، وانتھت النظرة   ؛ فقد أظھرتأما الحملة الصلیبیة الرابعة
السبیل ھو ھو الغنیمة وأصبح الشرق والمسیحیة والقبر المقدس، و للشرق على أنھ مھد المسیح

 وبالتدریج بدأت، وضمان الحصول على امتیازات مادیةلفتح أسواق جدیدة وتسھیل طرق تجاریة 
ن العاشر وطوال القرن والتي بلغت ذروتھا في نھایة القر - فكرة الحج إلى األراضي المقدسة

  عي لتكفیر الذنوب.تتالشى ویتالشى معھا االھتمام بالحصول على الغفران أو الس -الحادي عشر

ملة قبل اعالن ورغم أن البابویة دعت للحملة الصلیبیة الثالثة، إال أن قرار الملوك بالخروج للح
بابوي؛ منحھم حریة التصرف واتخاذ القرارات وتحدید مصیر ما استردوه البابویة وتحدید مندوب 

األیوبي وریتشارد مثلما حدث بین صالح الدین من مدن، بل والدخول في مفاوضات منفردة 
  ، ولذلك وصف البعض الحملة بأنھا ذات طابع علماني.األول

البابا على أن ھذا الطابع العلماني نما وتزاید خالل الحملة الصلیبیة الرابعة، فعلى الرغم من أن 
ھو الذي بادر بالدعوة للخروج بحملة العادة المدینة المقدسة مملكة صلیبیة  أنوسنت الثالث

ھو الذي عین بنفسھ مندوب بابوي للخروج مع الحملة، إال أن ارتباط بوادر الحملة بإسم التینیة، و
الذي قرر الخروج بحملة دون استشارة البابا أو بتوجیھ منھ، ثم انضمام البنادقة  ھنري السادس

عنصر أساسي في تكوین الحملة وضربھم بقرارات البابویة ورأیھا عرض الحائط، فكانت الحملة 
یة الرابعة ھادمة للفكرة الصلیبیة واثباتا لبطالن االدعاء بأولویة مصالح المملكة الصلیبیة الصلیب

على مصالح رجال الدولة العلمانیین، فخمدت الروح الصلیبیة، وبدال من التوجھ لتخلیص القبر 
المقدس واعادة المملكة التي استردھا صالح الدین األیوبي؛ توجھ الصلیبیون الحتالل أكبر 

واصم العالم المسیحي، فاستولوا على القسطنطینیة وتقاسموھا فیما بینھم، وفي خضم فرحتھم ع
 بما استولوا علیھ وما حققوه من مكاسب مادیة نسوا كل ما یتعلق بالمدینة المقدسة وواجبھم نحوھا

، فكانت بدایة تحول فكرھم الحتالل القسطنطینیة ھي نفسھا أم انقاذ القبر المقدس من المسلمین...
 بدایة انھیار الفكرة الصلیبیة، وھي نفسھا الذریعة التي اتخذھا أصحاب الرأي القائل بأن األسباب 

ھي األسباب أال والحقیقیة أخفى خلفھ االسباب للحركة الصلیبیة ما ھي إال ستار  الدینیة
  .یة للغرب األوروبي واألحوال االجتماع اإلقتصادیة
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  ھنري السادس واالستعداد لحملة صلیبیة للشرق

  ھنري واإلمبراطوریة البیزنطیة قبیل الحملة الصلیبیة الرابعة

اركة في الحملة للمش الشرق أثناء توجھھ في اإلمبراطور فریدریك بربروسابعد موت 
ي كان مصاحبا لھ باستكمال الذ فریدریك السوابيقام ابنھ وتفرق شمل جیشھ،  الصلیبیة الثالثة

قوات ولحق بالصلیبیین في اثناء حصار عكا، ثم مات ھو اآلخر في الالمسیرة بمن بقي معھ من 
  الشرق قبل انتھاء الحملة. 

، وكان والده قد أرسل لھ من الشرق رسالة ھنري السادسوتولى عرش اإلمبراطوریة األلمانیة 
بضرورة حث البابویة على اعداد حملة لتأدیب اإلمبراطوریة البیزنطیة، متھما اإلمبراطور 
البیزنطي بعرقلة مسیرتھ نحو األراضي المقدسة عن طریق عقد ھدنة مع السالجقة وتحریضھم 

، وكذلك اتھمھ بالتحالف مع وقیةاالراضي السلجعلى مھاجمة القوات األلمانیة أثناء عبورھا 
   صالح الدین ضد الصلیبیین.

(عن طلب فریدریك اعداد حملة صلیبیة ضد االمبراطوریة البیزنطیة؛ یمكن مراجعة المحاضرة 
  الثامنة)

وكان لفریدریك برباروسا ابن ثالث ھو فیلیب، الذي منحھ أخوه اإلمبراطور ھنري السادس 
  .باألمیر فیلیب السوابيفریدریك، فأصبح یعرف مقاطعة سوابیا بعد موت شقیقھم 

باإلضافة لذلك، فقد ورث ھنري السادس عرش صقلیة، وأصبح یجمع تحت حكمھ بین 
  اإلمبراطوریة األلمانیة ومملكة صقلیة.

  ؟)صبح ھنري السادس ملكا على صقلیة(كیف أ

وھو یستعد للرحیل إلى األراضي المقدسة كما سبق القول   ولیم الثاني ملك صقلیةمات 
 تانكرید لیسيللمشاركة في الحملة الصلیبیة الثالثة، وألنھ لم یترك وریثا للعرش فقد استولى قریبھ 

وكان أن مر  ،جوانا أرملة ولیم الثاني وأخت رتشارد األول قلب األسدعلى الحكم وقام بحبس 
الحملة الصلیبیة  وأنقذ أختھ التي صاحبتھ في ریتشارد في طریقھ لألراضي المقدسة على صقلیة

الثالثة وأدب تنكرید على فعلتھ، ثم مر على جزیرة قبرص واستولى علیھا قبل أن یتجھ نحو 
  األراضي المقدسة.

  (عن استیالء ریتشارد األول على جزیرة قبرص یمكن مراجعة المحاضرة الثامنة)

 كونستانس عمة ولیم الثاني، تسلمت وابعاد تانكرد لیسي وبعد مغادرة جوانا لجزیرة صقلیة
، وبما أن كونستانس كانت زوجة لھنري لولیم الثانيالوریثة الشرعیة الوحیدة  ، فھيصقلیة

  .إلى جانب ألمانیا السادس؛ فقد آلت صقلیة بالتبعیة لھنري وأصبح ملكا علیھا

مان لإلمبراطوریة البیزنطیة منذ وورث ھنري مع صقلیة العداء التقلیدي الذي یكنھ النور
، إلى جانب أنھ ورث كره فریدریك بربروسا وخططھم العدائیة تجاه االمبراطوریة زمن بعید

للبیزنطیین وحملھم مسئولیة فشل حملة والده، لذلك قرر الخروج بحملة صلیبیة الستكمال الحملة 
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تنظیمھ لألمور في صقلیة التي بدأھا والده السترداد األراضي المقدسة، ولذلك؛ فبمجرد 
واالطمئنان على استقرار األوضاع بھا، وجھ جھوده شطر الشرق، فاراد القیام بحملة صلیبیة 
لتعویض فشل حملة والده، وفي نفس الوقت أراد أن یحقق لأللمان مجد عظیم بالسیطرة على 

لة فریدریك األراضي المقدسة بعد فشل حملتین متتالیتین لھم (حملة كونراد الثالث ثم حم
  بربروسا) وكانت نیتھ أن یمر بأراضي اإلمبراطوریة البیزنطیة أوال ثم یتوجھ إلى بیت المقدس.

م، ١١٩٥أوائل عام  اسحق الثاني أنجیلوس البیزنطي سفارة لإلمبراطورھنري لذلك أرسل 
ن یخبره بعزمھ على القیام بحملة صلیبیة الستكمال ما بدأه والده واسترداد بیت المقدس م

على و الطریق البري الذي سبق واتخذتھ الحمالت االلمانیة،وأنھ قرر اتخاذ المسلمین، 
اإلمبراطوریة البیزنطیة االستعداد الستقبال القوات األلمانیة النورمانیة المشتركة، وتوفیر كل 

بتعویض مادي عما اعتبره اساءة وجھتھا اإلمبراطوریة باالضافة لذلك المؤن والزاد، وطالب 
بیزنطیة للحمالت األلمانیة، حملة كونراد الثالث (الحملة الصلیبیة الثانیة) ثم حملة فریدریك ال

  بربروسا (الحملة الصلیبیة الثالثة).

وبعد مداوالت ومناقشات كثیرة بین االمبراطور البیزنطي والملك األلماني، تمكن السفراء من 
اتفاق على زواج ب وانتھت المفاوضات، األمر بین اإلمبراطورین الوصول لمعاھدة وتسویة

وبذلك عدل ھنري عن ایرین ابنة اسحق انجیلوس من فیلیب السوابي شقیق ھنري السادس، 
حملتھ ضد اإلمبراطوریة البیزنطیة، وقرر التوجھ بقواتھ لألراضي المقدسة، وبالفعل سبقتھ عدة 

لتحریر القبر المقدس  إلى بالد الشام في انتظار وصول ھنري السادسسفن خرجت من صقلیة 
  .من قبضة المسلمین 

سرعان ما تطورت األمور الداخلیة في اإلمبراطوریة البیزنطیة بعد اتمام زواج ایرین غیر أنھ 
بسبب غضبھ من كسیوس شقیق اإلمبراطور اسحق انجیلوس بانقالب إذ قام ال، السوابي وفیلیب

قبض على أخیھ اسحق وعزلھ عن عرش سیاستھ في تسییر األمور الداخلیة لالمبراطوریة، ف
وال یستطیع  وقام بسمل عینیھ حتى یصبح غیر صالح لمنصب االمبراطور االمبراطوریة

  .لكسیوس الثالث أنجیلوساواستولى على الحكم تحت اسم ، المطالبة بھ

 ،معتغیرت خطة ھنري السادس  ونظرا لتلك الظروف التي مرت بھا االمبراطوریة 
، وأعلن أنھ سیقوم بحملة ضد دة التي ألمت باالمبراطوریةالجدی تغیر الظروف

اإلمبراطوریة البیزنطیة نفسھا تعقبھا حملة صلیبیة إلستعادة مملكة بیت المقدس 
الصلیبیة، وذلك إلعادة صھره المعزول للعرش وإعادة حقھ المغتصب، متذرعا بواجبھ 

وشقیقھا، ولما كان ذلك في استرداد حقوق إیرین زوجة أخیھ فیلیب السوابي ووالدھا 
 یتطلب استعداد أكثر، فقد تأخر خروجھ بالحملة لمدة عام.

  لكسیوس انجیلوس یتوقع أن یغیر ھنري السادس خطتھ في التوجھ لألراضي یكن الم
وتجنب الدخول  حاول شراء السالم مع األلمان، لذلك یتحول نحو القسطنطینیةالمقدس و

ووجد أن دفع ، ر بھا االمبراطوریة البیزنطیةفي حرب معھم في ظل الظروف التي تم
مع القوات األلمانیة النورمانیة الدخول في حرب  ھتعویض مالي كبیر من الممكن أن یجنب

في الداخل والخارج على حد ت تحیط باإلمبراطوریة في حین أن المشكال المشتركة،
 .سواء
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 ثالث على خطوتین جلبا لكسیوس الاة اإلمبراطوریة خاویة، فقد أقدم ولما كانت خزان
 علیھ سخط البیزنطیین وكرھھم.

(على غرار ضریبة عشور صالح  األلمانیكون: فرض ضریبة أسماھا أوال
الدین التي فرضھا ملكي فرنسا وانجلترا في الحملة الصلیبیة الثالثة) لیدفع 

 منھا التعویض لأللمان.
بفتح مقابر جمیع : عندما ثبت عجزه عن تحصیل المبالغ المطلوبة، أمر ثانیا

األباطرة حتى قسطنطین األول واالستیالء على حلیھم، وھي حادثة لم یقدم 
 علیھا حتي اللصوص.

في نفس الوقت كان اإلمبراطور ھنري السادس في صقلیة یستعد لتجھیز قواتھ  -
للتحرك نحو القسطنطینیة، حامال معھ الكره األلماني النورماني المشترك تجاه 

بسعیھ وراء الحق الشرعي لزوجة أخیھ وأسرتھا.، إال أن ھنري  بیزنطة، ومتذرعا
  م قبیل الخروج بالحملة مباشرة.١١٩٧السادس مات بصقلیة في سبتمبر 

وان كانت حملة ھنري التي لم یكتب لھا الخروج سبقت الدعوة للحملة الصلیبیة  -
توجیھ الحملة الرابعة، ولم یكن لھا عالقة بھا، إال أن المؤرخین یعتبروه مسئوال عن 

نحو القسطنطینیة، النھ كان یعد قواتھ للتوجھ بالفعل نحو االمبراطوریة البیزنطیة إال 
  أن وفاتھ حالت دون ذلك.

شعر البیزنطیون بارتیاح لموت ھنري السادس، فلم تكن اإلمبراطوریة في حالة  -
ة المتعددة، استعداد لمواجھة حملتھ المرتقبة، وكان یكفیھا المشاكل الداخلیة والخارجی

فوجھ ألكسیوس الثالث جھوده لمحاولة اصالح األمور الداخلیة وأعلن إلغاء جمع 
  ضریبة األلمانیكون التي ازعجت البیزنطیین وأثقلت كاھلھم.

  الدعوة للحملة الصلیبیة الرابعة واالعداد لھا

م كان یضع ١١٩٨مھام البابویة مع بدایة عام  البابا أنوسنت الثالثعندما تولى 
  نصب عینیھ ھدفین: 

على  السامیةالشرق والغرب، واعادة مكانتھا ، إعالء شأن بابویة روما فوق جمیع كنائس األول
  .ملوك أوروبا

الشام لما كان  واعادة الكیان الصلیبي في بالد، إعادة احیاء مملكة بیت المقدس الصلیبیة الثانيو
م، ھذا باالضافة إلى اعادة السیطرة البابویة على ١١٤٤علیھ قبل سقوط امارة الرھا عام 
  الحمالت الصلیبیة والشرق الالتیني. 

بالدعوة لحملة جدیدة الستعادة القبر المقدس، واتخد االجراءات الالزمة لذلك  البابا لذلك بادر
الغربیة للتبشیر بالحملة في نطاق اسقفیاتھم، وأمر فورا، فأرسل المبشرین من جمیع الكنائس 

بجمع مقدار جزء من أربعین من دخل األسقفیات وبدأ بنفسھ لیحث الجمیع على تحصیل المبلغ، 
كما راسل بنفسھ ، ي اعداد الحملة اعداد جیدفاستطاع في فترة قلیلة تحصیل مبالغ تساعد ف

 أنجیلوس یدعوه لالستعداد للمشاركة في الحملةلكسیوس الثالث االبیزنطي الجدید االمبراطور 
، وكانت ھذه ھي المرة األولى التي تھتم بھا البابویة بدعوة المزمع توجیھھا لألراضي المقدسة
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، وأال یقتصر دورھا على فتح الطریق في الحملةالفعلیة االمبراطوریة البیزنطیة للمشاركة 
  .للصلیبیین للمرور إلى الشرق عبر أراضیھا

الحملة الصلیبیة الرابعة مع األولى في بعض مالمحھا العامة، فالبابا الذي بادر بالدعوة  بھتتشا
للحملة فرنسي األصل، وجاءت االستجابة من أمراء وبارونات فرنسا أكثر من غیرھا، فغلب 

 ثیبوت كونت شامبنيعلى الحملة الطابع الفرنسي، كما أن القائد الذي تم اختیاره للحملة كان 
ولم ، ذي وعد بتحمل األعباء المالیة لنقل جمیع المشاركین في الحملة إلى األراضي المقدسةوال

بسبب الظروف لنداء البابویة باالنخراط في الحملة أو تمویلھا یستجب أي من ملوك أوروبا 
، ویبدو أن البابا أنوسنت شعر باالرتیاح لعدم خروج أي السیاسیة واألحوال الداخلیة في بالدھم

أو تسویة المشاكل  فشل الملوك في قیادة الحمالت ا؛ فقد أثبتت الحمالت السابقةملوك أوروب من
  .التي تواجھ الصلیبیین في الشرق

  :اختلف الصلیبیون حول الوجھة التي یجب أن تخرج لھا الحملة

فھي مقر مملكة ، نحو عكارأى فریق كبیر من الصلیبیین أن تتجھ الحملة مباشرة  -
تتوجھ عكا  ومنالسمیة والقاعدة الرئیسیة للصلیبیین في الشرق، بیت المقدس ا

  .الفعلیة للسیطرة على بیت المقدس واعادة احیاء المملكة الصلیبیةالقوات الصلیبیة 
باعتبارھا مركز الدعم  إلى مصروجوب اتجاه الحملة من الصلیبیین رأى فریق آخر   -

وافساد الخطط  ومركز توجیھ الھجمات على األمالك الصلیبیة ،المالي والمقاومة
، وبعد االنتھاء من أمر مصر یتوجھوا نحو بیت الصلیبیة للتوسع في بالد الشام

، باالضافة إلى أنھم لو استولوا على االمقدس، فیكون األمر اسھل في االستیالء علیھ
 -تین في نفس الوقت بیت المقدس، فمن الممكن أن یضغط علیھم المسلمون من جھ

 - من ناحیة الجنوب ومن مصرودمشق بالتحدید من الجھة الشمالیة من بالد الشام 
یستولوا على مصر  نأللشرق الصلیبي األسلم لكن بین شقي الرحى، وبذلك فیقعوا 

وكما تنبھ لذلك الملك عموري األول  ،أوال كما نصح عدد من الصلیبیین من قبل
  .على مصر عندما فكر في االستیالء

بعد ذلك كان علیھم و على التوجھ إلى مصر،بعد مناقشات طویلة بین الصلیبیین استقر الرأي و 
من اسطول وطلب أنوسنت الثالث نفسھ البابا تدخل ، فإلى ھناكالصلیبیة ل الجیوش تدبیر أمر نق

للتوجھ نحو بیزنطة،  صقلیة معاونة الصلیبیین وھو نفس األسطول الذي كان ھنري الثاني قد أعده
فاتجھ الصلیبیون نحو البندقیة الصلیبیین، جموع لم تكن كافیة لنقل  سفن اسطول صقلیةإال أن 

مقابل مبلغ  ، فوافق على نقلھمعلى نقلھم للشواطيء المصریة ھنري داندولووتفاوضوا مع الدوج 
 خمس وثمانین ألف مارك.

 في ذلك الوقت حدث أمران :

قائد الحملة وممولھا، فعقد الصلیبیون اجتماع واتفقوا على  شامبنيمات ثیبوت كونت  .١
قائد للحملة وقبل بونیفاس القیادة بشرط عدم تمویل  بونیفاس دى مونتفراتاختیار 

، الف الصلیبیینآال یملك من المال ما یكفي لنقل  الحملة على نفقتھ كما وعد ثیبوت، النھ
یقوم بتمویل الحملة بدال عن ثیبوت كونت شامبني وفي نفس الوقت لم یجد الصلیبیون من 

 .الراحل
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ولجأ  ،محبسھطور المخلوع اسحق انجیلوس من ھرب ألكسیوس أنجیلوس ابن اإلمبرا .٢
إلى زوج شقیقتھ فیلیب السوابي لمساعدتھ في انقاذ والده واستعادة حقھ في عرش 

  اإلمبراطوریة البیزنطیة.
على عرش االمبراطوریة البیزنطیة، كان شدید القلق الكسیوس الثالث بعد استیالء (

بعرش والده، ولذلك وضع  ومطالبتھ اسحق انجیلوسشقیقھ الكسیوس ابن من تمرد 
وقید حركتھ، واستطاع الكسیوس الصغیر خداع عمھ واظھر لھ معھ حراسة مشددة 

تمكن ف سمح لھ بقدر من الحریة،لعدم مطالبتھ بالعرش واطمئن ذعان، حتى الطاعة واال
ب ساعدوه على الھریل بھماستعان و من االتصال بالتجار البیازنة، الكسیوس الصغیر
على سفینة للبیازنة  وتم لھ ذلك بالفعل، وتمكنوا من تھریبھ للغرب من القسطنطینیة

 متخفیا في زي تاجر)
المتفق علیھ م، وانتظروا حتى یتم تجمیع المبلغ ١٢٠٢تجمع الصلیبیون في البندقیة في صیف 

ولما لم یتمكنوا من جمعھ طلبوا من دوج  لكي یبحروا إلى الشواطيء المصریة،مع البنادقة 
ة یولكن دوج البندق البندقیة أن ینقلھم ثم یدفعوا لھ المبلغ المتبقي علیھم بعد االستیالء على مصر، 

عقدون معاھدة ت نفسھ یدفع المبلغ كامال، بینما كان الجنویة والبیازنة في الوق قبلنقلھم  رفض
نجیلوس لزیادة اإلمتیازات التجاریة لھم في القسطنطینیة، مما زاد البنادقة امع ألكسیوس الثالث 

 حقدا وكرھا لبیزنطة، التي كانت قد حرمتھم منذ عدة سنوات امتیازاتھم التجاریة بھا.

 دفع المبلغ المتفق علیھ یتفاوضون على تأجیلفترة طویلة ظل الصلیبیون في البندقیة             
بنادقة حتى یتم لھم اإلستیالء على مصر ولكن البنادقة رفضوا، وقالوا مقولتھم الشھیرة (نحن 

)، والتي أصبحت شعار كل الممالك التجاریة اإلیطالیة (نحن أوال تجار، ثانیا ثانیا مسیحیون، أوال
  مسیحیون).

اقترح علیھم مساعدة البندقیة في ولما تبین للدوج عجز الصلیبیین عن تسدید المبلغ المطلوب؛ 
تبع البندقة واستولى علیھا ملك ھنغاریا، وفي تالتي كانت من قبل  اإلستیالء على مدینة زارا

المقابل یعفیھم من دفع المبلغ المتبقي والذي بلغ نحو خمسین ألف مارك، بل ویساعدھم ببعض 
بیین نحو یالسفن یتبرع بھا لخدمة القضیة الصلیبیة، وكان الشتاء قد أقبل واستحال ابحار الصل

غضاضة في مساعدة البندقیة في االستیالء على لصلیبیون أن المصر حتى حلول الربیع، ووجد ا
بحار وماداموا لن یتمكنوا من اإلمدینتھا المفقودة، مقابل التخلص من أعباء دفع المبلغ المطلوب، 

بعمل یخلصھم من  القیاماستغالل وقت الشتاء في فصل الشتاء، فال مانع من  خاللمصر نحو 
وكان ذلك بدایة انحراف الحملة عن ھدفھا، فاستولى الصلیبیون على زارا المدینة  ،أعبائھم المالیة

أصدر و غضب لھذا التصرف من الصلیبیین الذيانوسنت المسیحیة واستغاث أھل المدینة بالبابا 
لمھاجمتھم مدینة مسیحیة آمنة  اقرار الحرمان على الحملة الصلیبیة وكل من شارك فیھ

  .وخروجھم عن المسار المحدد للحملة الصلیبیة

عدیدة وقد التمس الصلیبیون من البابا العفو عنھم وعن الحملة، وتمكنوا بعد محاوالت             
للبنادقة الذین لم یھتموا  العفو أن یمنحرفض لبابا اولكن  ،من الحصول على العفو عن الصلیبیین

لغضب البابا، ولذلك یقول بعض المؤرخین أن غضب البابا من البنادقة لم یكن بسبب مھاجمة 
، وإنما یبدو أن غضبھ ألنھ كان یأمل  لما كان عفا عن الصلیبیینزارا وھي مدینة مسیحیة، وإال



  د/ نادیة النویھي  الفصل الدراسي األول
  عصر الحروب الصلیبیة  ٢٠١٩/ ٢٠١٨

 الفرقة الرابعة/ تاریخ ٧

 

فعلیة ویقوموا بنقل الصلیبیین على سفنھم دون مقابل، وأال أن یشارك البنادقة في الحملة مشاركة 
 یفضلوا مصالحھم التجاریة على المصلحة العامة للصلیبیین.

في ذلك الوقت كان ألكسیوس ابن اسحق انجیلوس قد ذھب لزوج شقیقتھ الذي بادر بعرض األمر 
لحملة في استعادة عرشھ على البابا والصلیبیین في نفس الوقت، وقد اقترح ألكسیوس أن تساعده ا

كما كان ینوي ھنري السادس أن یفعل، وتعھد بدفع مبلغ مالي كبیر للصلیبیین ومساعدتھم 
باالسطول والقوات البیزنطیة في السیطرة على مصر وبیت المقدس، وفي نفس الوقت تعھد للبابا 

 یستین .وأن تتم الوحدة بین الكنرعایة البابویة كون كنیسة القسطنطینیة تحت بأن ت

 كان في ھذا االقتراح فائدة للجمیع

 البابا سیحقق حلمھ بتوحید الكنائس تحت رایتھ  -
البندقیة ستتخلص من المأزق الذي وجدت نفسھا فیھ وھو نقل الصلیبیین الى مصر  -

وھي قد عقدت معاھدة منذ فترة بسیطة مع الملك العادل األیوبي، وفي نفس الوقت 
اطوریة البیزنطیة التي حرمتھا من ممیزاتھا التجاریة في سیمكنھا االنتقام من اإلمبر

 القسطنطینیة.
في الوقت الذي كان البنادقة یتفاوضون فیھ مع الصلیبیین على دفع المبلغ (

المطلوب أو تتنازل عنھ البندقیة مقابل االستیالء على زارا، دخل البنادقة في 
معاھدة مع الملك العادل األیوبي في مصر، ومنحھم العادل امتیازات تجاریة كبیرة 

قامة فندق جدید في االسكندریة، على بضائعھم، وسمح لھم با واعفاءات جمركیة
  )بینما تعھد البنادقة بعدم مساعدة الصلیبیین في أي مشروع یوجھ نحو مصر.

وجد قائد الحملة بونیفاس مونتفرات فرصة لالنتقام من اإلمبراطوریة البیزنطیة وھو  -
 الذي یبادلھا كره شدید منذ سنوات طویلة.

 مونتفرات واإلمبراطوریة البیزنطیة؟)(لماذا كان الكره متبادل بین بونیفاس 
أما عامة القوات الصلیبیة فقد وجدت أنھا فرصة طیبة لضمان الجھة الممولة للحملة  -

بعد وعد ألكسیوس ابن اسحق انجیلوس بتمویل الحملة تمویال كامال، فوجدوا في ھذا 
 المقترح فرصة تخلصھم من سیطرة البنادقة.

مسارھا الطبیعي، ولم یكتف الصلیبیون بمھاجمة وھكذا تحولت الحملة الصلیبیة عن 
القسطنطینیة واعادة اسحق انجیلوس وابنھ ألكسیوس الرابع للعرش، وانما زاد طمعھم في 
القسطنطینیة بعدما شاھدوا جمالھا وثرائھا وروعة تنظیمھا، فاستولوا علیھا وتقاسموھا فیما 

على الحملة عندما توجھت نحو زارا ھم، والغریب أن البابا الذي أصدر قرار الحرمان نبی
عندما احتلوا على الصلیبیین ، لم یصدر قرار بالحرمان وھي مدینة صغیرة واستولت علیھا

 .وھي أكبر عواصم العالم المسیحي القسطنطینیة

واألن على الطالب تحدید المسئول عن انحراف الحملة الصلیبیة الرابعة عن ھدفھا األساسي 
ینیة، من خالل دراسة موقف جمیع األطراف وتحدید المسئولیة من والتوجھ نحو القسطنط
  .ومن خالل المعطیات التاریخیة وجھة النظر الشخصیة

  


