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 المحاضرة الثامنة

 الموقف في المعسكر الصليبي قبيل وصول الحملة الصليبية الثالثة

للشروط التي وضعها صالح  وفقابدأ جي دى لوزنيان يعد عدته للرحيل إلى الغرب             

وطلب منهم مالزمة الملك ، وكان صالح الدين قد جعل معه بعض فرسانه الدين الطالق صراحه

عض أمراء الصليبيين االتفاق ويرحل للغرب، ولكن هرقل بطريرك بيت المقدس وب حتى يتم تنفيذ

قراره لوزنيان األراضي المقدسة وك أن مغادرة جي رالبطري أعلنبينهم، و جي تمسكوا بوجود

خيانة العصيب الذي يمر به الصليبيون في بالد الشام ما هو إال في ذلك الوقت  الرحيل للغربب

، من صالح الدين استعادة المدينة المقدسةالعمل على وأن واجبه كملك البقاء وللقضية الصليبية، 

روح الحماس فيمن بقي من الصليبيين في بالد  سيكون له دور في بث في الشرق كما أن وجوده 

ورغم اقتناع جي بضرورة البقاء والدفاع عن المملكة  .ويمنحهم القدرة على المقاومة الشام

تتمثل في القسم الذي ارتبط به مع صالح الدين، وفي فرسان  يواجه مشكلة كانالصليبية، إال أنه 

 صالح الدين الذين يرافقونه حتى يتأكدوا من عودته للغرب.

الطالق سراحه، وأوضح جي أن قرار العودة ليس بيديه، وإنما هو شرط صالح الدين             

واألمراء البطريرك لصليبيين والبطريرك، وبعد مشاورات بين للقادة ا موقفه هذا وبين

 ، األولىفي يد البطريرك هرقل ويتم ذلك في خطوتين حل هذه المشكلةأن ، اتفقوا على الصليبيين

ذلك أنه  ، وكانت حجته فيأن يحله البطريرك من قسمه، وهي اقتراح البطريرك هرقل نفسه

وضد مصلحة  مملكة بيت المقدسارض مع مصالح ، وأن القسم يتعمسيحيأقسمه لشخص غير 

 .يجب الوفاء بهذا القسموبذلك فال بشكل عام،  الصليبيين

 وكلت إليهم مهمة مرافقة الملك الصليبيصالح الدين الذين  والخطوة الثانية تتعلق بفرسان 

، فكان على جي أن يرحل بسفينة مع قادته العشر الذين عن األراضي المقدسة ليتأكدوا من رحيله

ومن بينهم عموري لوزنيان شقيق  ،لكي يرحلوا معه وأطلق صالح الدين سراحهمبنفسه أختارهم 

ومراقبة ورفاقه وبصحبتهم فرسان صالح الدين الموكلين بمرافقة الملك ، الملك ومقدم الداوية

 عائدينيغادروه صالح الدين من وصوله للغرب و يتأكد فرسانبعد أن ثم  من الشرق، مخروجه

 .إلى بالد الشام مرة أخرىجي يعود إلى صالح الدين، 

وبصحبته فرسان صالح الدين حتى لوزنيان أبحر جي ف، هذه الخطةتم تنفيذ  وبالفعل            

إلى  وصل لجزيرة قرب صقلية، وعاد فرسان صالح الدين إليه وأخبروه برحيل الملك الصليبي

الشرق، فاتجه نحو صور، فهي باتجاه  عاود الملك الصليبي االبحار ومن هذه الجزيرة،، الغرب

 من المدن الكبرى التي كانت تابعة لمملكة بيت المقدس، وهو مازال يحمل لقب ملك بيت المقدس

ولكن كانت المفاجأة أن رفض كونراد دى ، على الرغم من استرداد صالح الدين للقدس

المملكة نفسها، فاضطر  فقد زالتمتعلال بأن جي لم يعد ملك ، مدينة صور ت دخول جيمونتفرا

 اتجهمن العتاد وتوفر له ته وجمع ما أعد قواوهناك عدة أيام،  ومكث بهاإلى طرابلس جي للعودة 

مرة أخرى نحو صور عندما بلغته أخبار عزم الغرب األوروبي على الخروج بحملة جديدة 

في انتظار الجيوش القادمة حتى يتمكن من  الستعادة بيت المقدس، وعسكر بقواته خارج المدينة

 .دخول صور بصفته ملك مملكة بيت المقدس
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يجب القيام به لحين وصول الحملة  بشأن ما بعد مباحثات بين جي دى لوزنيان ورجاله            

 ، اتفق الرأي على أن البقاء أمام أسوار صور ليس من مصلحة الصليبية الجديدة إلى بالد الشام

أمام القادة الغربيين القادمين في حملة الملك الصليبي( وهو)جي يجعل ن هذا الوضع أل، جي

على أنه يظهر هدفها انقاذ مملكته واعادة بيت المقدس والمدن التي فتحها صالح الدين، صليبية 

من األفضل أن  هصور ، وأنمدينة داخل الموجودين الصليبيين و كونراد مونت فرات يحاصر

يصل ملوك الغرب فيجدوه يحاصر أحد المدن التي استولى عليها صالح الدين، فيظهر أمامهم 

، واتفق رأي الصليبيين ي المقدسة، واقتنع جي بهذا الرأيل استعادة األراضبأنه يحارب من أج

هي مدينة عكا، فهي الميناء  ،عد مدينة القدسب ،على أن أهم المدن التي سقطت في يد صالح الدين

فعسكر بقواته ، لحصار عكابقواته جي وتوجه األول لبيت المقدس والقاعدة العسكرية للمملكة، 

م، ثم تحرك بعد عدة أيام إلى عكا وضرب 8811في أغسطس  المدينةعلى التالل المشرفة على 

كان أول من استجاب من  وليم الثاني ملك صقليةأن على اتمام الحصار وساعده  عليها الحصار،

النقاذ فبادر بعقد صلح مع اإلمبراطورية البيزنطية حتى يتفرغ ، لنجدة الصليبيين ملوك أوربا

على أن  في المدن الساحلية لصليبيينل لتقديم العونصقلية وأرسل اسطول ، مملكة بيت المقدس

 م8811وكان هذا األسطول قد وصل طرابلس ، ينظم شئونه ويلحق بقواته في االراضي المقدسة

، ولكن وليم الثاني مات عام شاركة في استعادة بيت المقسنفسه للمارا لوصول الملك وليم انتظ

التي جنوة وبيزا  يباالضافة السطولهذا األسطول و، وهو يستعد للحاق باالسطول م8811

التصدي لقوات  على الصليبيين ةساعدم كان لهم الفضل فيتوجهت للشرق لمساعدة الصليبيين 

 إلى طرابلس، استغللوزنيان صالح الدين ومنعه من استرداد طرابلس، وعندما وصل جي 

 طرابلس تحتتجمعت في و القليلة التي نجت من حطينإلى قواته وجود هذه القوات وضمها 

 عكا.على حصار ضرب الفي قيادته المباشرة، واستعان بها 

في انها يمكن  الصليبية الثالثة عن الحملتين األولى والثانيةتختلف طبيعة الحملة             

وصفها بأنها حملة علمانية إلى حد كبير، أي أنها لم تأت بتوجيه مباشر من البابوية، فقد استجاب 

وليم الثاني لنداء كونراد بمجرد أن علم بما حدث للصليبيين في بالد الشام وأرسل اسطول بحري 

، وهو الذي أرسل قبل أن تبدأ الدعوة في الغرب للقيام بحملة جديدة بيينلتقديم المساعدة للصلي

لملوك أوربا قبل أن تخاطبهم البابوية، وغلبت على الحملة التصرفات الفردية وفرضت العالقات 

 .السياسية بين القادة األوربيين نفسها دون الرجوع لرأي البابوية

سقط ميتا من هول الصدمة بعد معرفته بسقوط المدينة قد  البابا أوربان الثالثوكان             

قام بارسال مخاطبات لملوك فرنسا وانجلترا الذي  جريجوري الثامنالمقدسة، وتولى بعده البابا 

يدعوهم لتناسي ما بينهم من مشاكل وعداء ويوجهوا جهودهم النقاذ األراضي المقدسة،  وألمانيا

شهرين من تولي حوالي هو اآلخر بعد  الثامنالبابا جريجوري ه لم يتسلم ردا، فقد مات إال أن

وليم الثاني ملك صقلية للحملة كان  كلمنت الثالث منصب البابوية، وقبل أن يدعو البابا الجديد

الصليب والتوجه لألراضي  قد اعلنا حمل فريدريك باربروسا امبراطور ألمانياوبعده مباشرة 

با الجديد لملوك انجلترا وفرنسا، كان وليم الثاني ملك صقلية قد وقبل أن تصل دعوة البا المقدسه،

أرسل لهما دعوة للمشاركة معه في الحملة، ودعاهما إلى االجتماع عنده في صقلية ثم التوجه 

 منها للشرق .
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هنري الثاني ملك انجلترا وفيليب أغسطس  عندما وصلت دعوة وليم الثاني لكل من            

إال أن العالقات بين البلدين  ،حمل راية الصليب إلنقاذ األراضي المقدسة على عزما ملك فرنسا

 الذي كلفالثالث اشرة من البابا كلمنت بلغتهما دعوة مب أوقفت االجراءات عدة أشهر؛ حتى

مقابلة الملكين بفرات للدعوة للحملة( اقفة صور الذي أرسله كونراد مونتجوسياس )رئيس أس

م من أن العالقات على الرغسترداد المملكة، استجاب الملكان وأعلنا الخروج واقناعهما بالتوجه ال

قبل ، غير أن هنري الثاني ما لبث أن مات لم تكن طيبة السياسية بين ملكي انجلترا وفرنسا

قرر م و8811في سبتمبر  ريتشارد األول قلب األسدوتولى ابنه االتفاق على تفاصيل الخروج، 

 .بالقيام بها كما وعد والدهالخروج في الحملة 

ومن الجدير بالذكر أن ملوك فرنسا وانجلترا فرضا ضريبة على كل من ال يخرج في             

، وتقدر الصليبية يعينهم على االعداد الجيد للحملة قدر من المالالحملة الصليبية لتجميع أكبر 

محددة بمبلغ معين، ولكنها تبعا  ، أي أنها ليستالضريبة بعشر دخل كل فرد ال يخرج في الحملة

على  بعشور صالح الدين تلك الضريبة ، وعرفتلمقدرة كل شخص بتقديم العشر من دخله

للمملكة اعتبار أن صالح الدين هو المتسبب الرئيسي لما حدث للصليبيين وهو العدو األكبر 

من الدخل على  %52وفي انجلترا تم جمع ضريبة بمقدار ) والمدن الصليبية في بالد الشام

أساس التجهيزات ألي حملة صليبية الحقة، كما أنها كانت  ضريبة العشور، واعتبرت (اليهود

سببا في االقبال الكبير من المواطنين والفرسان ورجال االقطاع على الخروج في الحملة حتى 

كين في ، وبذلك أيضا يعتبر جميع مواطني انجلترا وفرنسا مشاريتخلصوا من األعباء الضريبية

 .الحملة الصليبية، فمن لم يشارك بنفسه شارك بماله

 حملة فريدريك بربروسا إمبراطور ألمانيا

بشأن  ملكي انجلترا وفرنسالم ينتظر فريدريك بربروسا امبراطور ألمانيا التفاهم مع             

الخروج في الحملة ووضع خطة الوصول لألراضي المقدس، فقرر الخروج بمجرد انتهاء 

االستعدادات واتخذ الطريق البري الذي سلكته الحملة الصليبية األولى والثانية، ألنه يعرف هذا 

 الطريق جيدا منذ خروجه في الحملة الصليبية الثانية.

 ثانية؟()ما عالقة فريدريك بالحملة الصليبية ال

بينما اصطحب معه ابنه  بنه هنري،المبراطور فريدريك بشئون ألمانيا عهد اال             

رسائل لكل من وأرسل فريدريك ، بفريدريك السوابيفريدريك صاحب مقاطعة سوابية فعرف 

سلطان  قلج أرسالن الثانيإلى وكذلك  اسحق أنجيلوسمبراطور البيزنطي ملك المجر واال

بعبوره بالدهم متجها نحو األراضي المقدسة ويطلب منهم تسهيل مرور  ميخبره الرومسالجقة 

الذي قدره المؤرخون بما يزيد عن مائة ألف  جيشه واتخاذ االستعدادات الالزمة لتموين جيشه

كانت معدة اعداد جيد، ومقسمة حسب روايات المؤرخين إلى كتائب كل منها يتكون من ، مقاتل

ارتباك داخل  قرار فريدريك باتخاذ الطريق البريوسبب رأسها قائد، خمسمائة مقاتل ي

االمبراطورية البيزنطية، فسلوك األلمان في الحملة الصليبية الثانية يمكن أن يتكرر، خاصة مع 

، ولذلك سارع اسحق انجيلوس منذ الحملة الصليبية الثانية العداء الذي أبداه فريدريك للبيزنطيين

 .صالح الدين ومحالفته ضد األلمان بمراسلة
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وكانت  م، وسلك الطريق البري عبر المجر8811وبالفعل خرج فريدريك في في مايو             

لخالف بين االمبراطورين حتى وصوله األراضي البيزنطية، حيث وقع ا ،رحلته هادئة موفقة

بقيادة فريدريك نفسه في الحملة األلمان الجنود بين الطرفين أعاد إلى األذهان ما فعله وصدام  

، حتى أن فكان الطابع المميز لألحداث يغلب عليه سوء النية من الطرفين الصليبية الثانية

قم األلمان من المواطنين طور األلماني في السجن، بينما انتمبراطور اسحق زج بسفراء االمبرااال

باألهالي ودخلوا مدينة فليبوبولس وقتلوا من وجدوه  وابها ونكل واالبيزنطيين في المدن التي مر

حتى أن االمبراطور  بها من السكان، ودخلت القوات البيزنطية مع األلمانية في صدام عنيف

 تتوجه حملة صليبيةعداد بمخاطبة البابوية ألره فريدريك أرسل إلى ابنه هنري في ألمانيا يأم

االمبراطورية في نوفمبر لقوات األلمانية في مغادرة بدأت او ،لمحاربة االمبراطورية البيزنطية

، وألن عدد الجيش كان ضخما والحصول على المؤن يسبب مشكلة، قسم االمبراطور م8811

على أن يلحق به ، أوال فريدريك جيشه، فتحرك هو بالجزء األول ليغادر أراضي اإلمبراطورية

األلمان معسكرهم في أدرنة لقضاء فترة ونصب  فريدريك السوابي على رأس الجزء الثاني، ابنه

فاستمرت فترة مباحثات بين الطرفين لما يزيد  وتم تسوية األمور مع االمبراطور البيزنطي الشتاء

، وأمر االمبراطور البيزنطي بتزويد الجيش بين الطرفينعقد معاهدة صلح عن الشهر، وانتهت ب

باالضافة إلى مبلغ مالي دعما من االمبراطورية ، األلماني بكل ما يحتاج إليه من المؤن والزاد

، حتى حان وقت الرحيل عن أراضي ومشاركة منها في الحملة البيزنطية للحملة الصليبية

   .االمبراطورية على السفن التي وفرها لهم االمبراطور البيزنطي

 فتعرض سالجقةال م، تحرك الجيش األلماني عابرا أراضي8811مع بداية الربيع عام             

لبعض المشاكل، وانتهى األمر بمصادمات مع ابناء السلطان السلجوقي قلج أرسالن الثاني، وأدى 

وتقدموا نحو مدينة قونية وحاصروها لمدة يلوميليون واحراقها، األمر إلى تدمير األلمان لمدينة ف

 معالصلح  ي وعقدالسلجوقثالثة أيام ثم خربوها ونهبوا أسواقها، وانتهى األمر بتدخل السلطان 

مع  مزودا بالمؤن الالزمة لجيشه م8811االمبراطور الذي غادر االراضي السلجوقية في مايو 

قليقية رحب أميرها  وفي، تعهد السلطان السلجوقي بتأمين الجيش األلماني حتى وصولهم قيليقية

أنطاكية، إال أن رحلته غادر قليقية متوجها شطر يوصاحبه في رحلته حتى باالمبراطور فريدريك 

ولم يتمكن ابنه  م8811يونيو  81، إذ غرق االمبراطور في نهر السالف في الوصوللم يكتب لها 

فريدريك السوابي من السيطرة على القوات األلمانية التي أصابها موت الملك بالفزع ، فتفرقت 

 بقيادة فريدريك السوابي وتوجه الباقي إلى أنطاكية، وعاد جزء كبير من الجيش األلماني للغرب

 حاملين جثة الملك األلماني في جرة لدفنها في األراضي المقدسة، ولكنهم اصيبوا بوباء فهلك

ألف التي لم يتجاوز عددها  بن على الموت ولكنه نجا ورحل بقواتهوأوشك فريدريك اال أغلبهم

 .بالصليبيين عند عكا ويشارك في دعم الحصارليلحق  مقاتل،

 ف الصليبيين والمسلمين في عكا قبل وصول القوات الفرنسية واإلنجليزيةتغيير موق

بقدر ما فرح المسلمون بخبر موت اإلمبراطور األلماني فريدريك بربروسا ألنه رفع عن كاهلهم 

حمال ثقيال، بقدر ما كان موقفهم أمام عكا يزداد سوء يوما بعد يوم، نتيجة توافد النجدات على 

ن الغرب عن طريق البحر، وزيادة وطأة الحصار على عكا، باإلضافة المعسكر الصليبي م

النضمام كونراد دى مونتفرات بقوات صور لمساعدة الصليبيين في الحصار متناسيا ما بينه 

 وبين جي لوزنيان من خالف.
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فتح طريق نحو المدينة ودخلت بعض القوات  فيم 8811الدين قد نجح في سبتمبر  وكان صالح

‘ إال أن وباء انتشر في المنطقةاإلسالمية لمساعدة حامية عكا ومعهم بعض الذخائر والمؤن، 

 يصاب جنوده بالوباء.ال فقرر صالح الدين التراجع حتى 

 المعسكر الصليبي

من امدادات تهم لوصصب تراجع صالح الدين عن الحصار في صالح الصليبيين، ف            

حول معسكرهم خارج حفر خندق سهل لهم هم على تشديد الهجوم وتشجع مختلف أنحاء أوروبا

من البحر للبحر كما حدث في صور، ولكنهم لم يفتحوا وصل بعيدا عن مناوشات المسلمين عكا 

 )لماذا؟(  .إلى الخندق مجرى لمياه البحر

نجدات التي وصلت من الغرب عن طريق تقوى الصليبيون بوصول كونراد مونتفرات والو 

البحر على سفن البيازنة والجنوية، ثم زادهم قوة وصول بقايا حملة فريدريك بربروسا بقيادة ابنه 

، غير أن هؤالء الجنود األلمان كانوا بحاجة لزاد ومعدات للحرب، فشكلوا فريدريك السوابي

تموينية، ونظرا لكثرة أعداد القتلى من أعباء زائدة على المعسكر الصليبي بسبب قلة المواد ال

ومات عدد كبير بسبب المرض، وكان  تفشت األوبئة واألمراض االسالمي والصليبي؛ الجانبين

 من ضمن الموتى الملكة سيبال ملكة مملكة بيت المقدس األسمية وابنتاها.

، إذ لم يعد لجي لوزنيان الحق في المطالبة بعرش بيت تغير بذلك الموقف في المعسكر الصليبي

المقدس بعد موت زوجته وابنتاه، فقد كان ملكا بحكم زواجه من سيبال، وكانت هذه فرصة كونراد 

وحيدة لمملكة بيت المقدس والوريثة الشرعية ال ايزابيال شقيقة سيبالدى مونتفرات إذا تزوج من 

، فقد وجد كونراد همفري الرابع سيد تبنينجة أصال من ولما كانت إيزابيال متزو، األسمية

وأمراء الصليبيين مخرج لتطليق إيزابيال من همفري بحجة أنها تزوجت في سن صغيرة وهي 

 مازالت طفلة، فقضى رجال الدين بوجوب تطليقها ألنها لم تكن صاحبة رأي في زواجها.

 المعسكر اإلسالمي 

وعاد لمحاصرة الصليبيين الذين  مختلف المدن االسالميةوصلت االمدادات لصالح الدين من 

كانت قوات صالح الدين تحاول النفاذ إلى داخل عكا إلدخال من وقت آلخر ، ويحاصرون المدينة

بعض المؤن والمعدات، إال أنها لم تعد كافية لسد احتياجات أهالي عكا وحاميتها، وذلك بسبب شدة 

ن قوات المسلمين التي كانت تتوافد من المدن اإلسالمية الحصار وطول أمده، باإلضافة إلى أ

كانت بحاجة للزاد كذلك، ولما طال أمد الحصار اعتذر عدد من أمراء المسلمين بأن عليهم العودة 

 إلى مدنهم للنظر في شئونها، فغادروا بقواتهم.

الدين أن  عدة استغاثات لصالح الدين، فخشى صالحقادة الحامية  ، فقد أرسلأما حامية عكا

يضعفوا ويسلموا المدينة بسبب ما أصابهم من تعب وبسبب تفشي األوبئة واألمراض بينهم، فقرر 

، واستطاع بنفس الطرق التي يدخل بها االمدادات للمدينة أن يبدل جنود ةاستبدالهم بحامية جديد

دا من الحامية الحامية بآخرين لم يصيبهم التعب، إال أن أفراد الحامية الجديدة كانوا أقل عد

، إذ لم باسلوب التعامل في أوقات الحصار وباألخص مع الصليبيين األصلية، وكذلك أقل خبرة

 يسبق لهم محاربة الصليبيين ولم يتعرفوا إلى أساليبهم القتالية.
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وزاد من صعوبة موقف المسلمين في المدينة، أن السفن التي كانت تحمل المؤن والمعدات 

 أدت لغرقها.تعرضت لعاصفة شديدة 

خرجا من بالدهما في وقت متزامن والتقيا في صقلية ومكثا  فقد أما عن ملكي فرنسا وانجلترا،

بها حوالي ستة أشهر حتى انقضى الشتاء، فرحل فيليب أغسطس ملك فرنسا مبحرا إلى صور 

د وصحبه إلى عكا فزادت قوة الصليبيين بوصوله، وفي الحال قا حيث رحب به كونراد مونتفرات

واستخدم األدوات التي أحضرها معه في تشييد المدينة القوات الصليبية وشدد الحصار على 

، وكان ريتشارد بعد مغادرته صقلية اتجه نحو قبرص األبراج انتظارا لوصول الملك االنجليزي

 ل بها عن االمبراطورية البيزنطية.واستولى عليها من حاكمها البيزنطي الذي انفصا

هبت عاصفة قوية فجنحت بعض سفنه إلى متوجها نحو عكا، صقلية  ريتشاردبعد مغادرة )

فصادر اسحق كومنين حاكم قبرص السفن االنجليزية وبها برنجاريا خطيبة  جزيرة قبرص،

ن معاملة سيئة، فتوجه ريتشارد إلى قبرص وهاجمها رد وجوانا شقيقته، وعامل األميرتاريتشا

قد بلغت الصليبيين عند عكا، فتوجه جي لوزنيان نحو صقلية  واستولى عليها، وكانت هذه األخبار

، وأصبحت قبرص منذ لمساعدة الملك الصليبي حتى تم االستيالء على المدينة ثم توجها نحو عكا

  (ذلك الوقت قاعدة لتمويل الصليبيين ودعمهم

وازداد حصار المدينة حتى لم تتمكن الحامية  فازداد الصليبيين قوة من جديدعكا  ووصل ريتشارد

سلموا المدينة على اتفاق ولم تفلح محاوالت صالح الدين المدادهم بالمؤن والزاد، ف من الصمود

بعد حصار عامين، واحدث الصليبيون مذبحة م 8818في يوليو بين الحامية وكونراد مونتفرات 

 .والحاميةراح ضحيتها ثالثة آالف من اهالي عكا كبيرة 

 حدث بعض النزاعات بين الصليبيين:وبعد سقوط المدينة 

توافد الصليبيون الذين خرجوا من عكا بعد حطين على المدينة يبحثون عن بيوتهم فقد  -

وأمالكهم التي كانت لهم بالمدينة، بينما الصليبيون الذين قدموا في الحملة وفتحوا المدينة 

 ت للصليبيين بفضل مجهودهموجدوا أنفسهم أولى ألن المدينة عاد

إذ تمسك كونراد ومن ناحية أخرى تنازع كونراد مونتفرات وجي لوزنيان لقب الملك،  -

بينما كان جي متمسكا بحقه في الملك بما أنه صفته زوج الملكة إيزابيال، بحقه في الملك ب

ووقف فيليب ، لك الشرعيملك متوج بالفعل وال يجوز تتويج ملك آخر في وجود الم

 .إلى جانب كونراد مونتفرات، بينما دعم ريتشارد حق جي لوزنيانأغسطس 

غير أن فيليب أغسطس اكتفى بتأييد حق كونراد في العرش ووهب له كل ما حصل عليه من 

مسئولية تسوية قيادة الحملة ومدينة عكا من كنوز وأموال، وعاد إلى أوروبا تاركا لريتشارد 

، وتمكن ريتشارد بالفعل ، وكذلك بين المواطنين الصليبيين القدامى والجددينبين الطرف اتالخالف

من حل المشاكل الداخلية بين الصليبيين، أما فيما يخص اختيار ملك بيت المقدس؛ فقد استمر 

 وقت طويل.

لن نخوض في واستمرت الحرب مع المسلمين فترة طويلة أحرز فيها الصليبيون عدة انتصارات، 

 التفاصيل ألن دراستها تمت في األعوام السابقة.تلك 
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المهم أن الحرب أنهكت الجانبين االسالمي والصليبي، حتى أن ريتشارد عرض الصلح على 

لم  متعلال بأن القوات من الطرفينلما وجد عجزه عن السيطرة على بيت المقدس، صالح الدين 

لدين باقتراح زواج شقيقته جوانا لصالح اريتشارد تقدم تعد تقوى على مواصلة الحرب، ثم 

، يكون حكم القدس للعادل)أرملة وليم الثاني ملك صقلية( من العادل أخو صالح الدين، على أن 

وبذلك تكون المدينة لكل من الصليبيين والمسلمين ويحق للجميع ممارسة شعائره الدينية بها، 

وكذلك قبله صالح الدين، إال أن جوانا وجدير بالذكر أن العادل وافق على هذا االقتراح وسعد به، 

 .؛ ففشلت المفاوضاترفضت أن تتزوج برجل مسلم

صالح الدين على زواج العادل يفاوض فيه وفي نفس الوقت الذي كان ريتشارد             

الدخول معه في تحالف ضد الصليبيين،  يطلبوجوانا، أرسل كونراد مونتفرات لصالح الدين 

األسمية حتى ال يحدث انقسام  لم بذلك فقرر حل مشكلة عرش بيت المقدسويبدو أن ريتشارد ع

، خاصة أن االجنوية انضموا لكونراد وأيدوه في حقه في العرش، بينما داخل صفوف الصليبيين

في تلك الظروف وصلت  أيد البيازنة حق جي، ووصل األمر إلى صدام بين الطرفين في عكا،

ريتشارد أخبار سيئة من انجلترا تفيد بقيام شقيقه يوحنا بثورة وكان على ريتشارد التعجيل بالعودة 

وفرسان يضم قادة وأمراء  م 8815ريتشارد مؤتمر صليبي في عسقالن في ابريل عقد فللغرب، 

ي لوزنيان، إال أن أمراء الصليبيين ليختاروا بين جي وكونراد، ورغم تأييد الملك االنجليزي لج

الصليبيين والفرسان أجمعوا على اختيار كونراد ألنه صاحب الفضل في الحفاظ على الصليبيين 

مؤكدين على أن الصليبيين في االراضي المقدسة سيكونوا بأمان في والدفاع عنهم داخل صور، 

حفاظ على المدن الصليبية، لما لمسوه فيه من اجتهاد ومثابرة على القتال في سبيل ال وجود كونراد

جزيرة ريتشارد بينما ال يتمتع جي بهذه المؤهالت، وتعويضا لجي عن المملكة عرض عليه 

 قبرص تكون ملكا له بدال من بيت المقدس ورضي جي بذلك.

على أن يدفعوا  الجزيرة عندما استولى ريتشارد على قبرص عرض عليه فرسان الداوية شراء)

غير أن الداوية مالبثوا أن وجدوا عدم جدوى فوافق ريتشارد وباعهم إياها، ثمنها على دفعات، 

الجزيرة لهم، فطلبوا من ريتشارد أن يعيد إليهم أموالهم ويسترد الجزيرة، وكان ريتشارد في 

، فاقترح األسمية وضع حرج بسبب عدم قدرته على فرض جي لوزنيان ملك على بيت المقدس

، فقبل جي ورحل فعال إلى قبرص مع والحصول على الجزيرة لنفسهعليه تسديد أموال الداوية 

أفراد أسرته حيث كونوا هناك مملكة قبرص الصليبية التي لعبت دور هام في تاريخ الحروب 

 (الصليبية

من االعتراف به ملك على مملكة بيت المقدس لم يلبث أن قتل بعد عدة أيام غير أن كونراد 

 بل أن يتوج ملكا.وقعلى يد الباطنية األسمية 

 )ما الروايات التي تداولها المؤرخون حول قيام الباطنية بقتل كونراد مونتفرات؟(

وكان على ريتشارد أن يجد شخص بديل يحل مكان كونراد لدى الصليبيين، ولم يكن باالمكان 

تم االتفاق على اختيار جي لما لمسه ريتشارد من رفض الصليبيين لشخص جي لوزنيان، لذلك 

على وجه ال أرملة كونراد ووريثة عرش مملكة بيت المقدس من هنري دي شامبني يتزويج ايزاب

فرنسي األصل يتصل بصلة القرابة بكل من ريتشارد ملك  فارس السرعة، وهنري دي شامباني

 انجلترا وفيليب أغسطس ملك فرنسا.



 د/ نادية النويهي الفصل الدراسي األول
 عصر الحروب الصليبية  8102/ 8102

 الفرقة الرابعة/ تاريخ 2

 

واصر على  ،االسالميةوحاول ريتشارد في الشهور التالية الضغط في الهجوم على المدن 

في الدفاع عن المدينة، ودخل الطرفان تفانى المسلمون االستيالء على بيت المقدس، وفي المقابل 

االسالمي والصليبي في مفاوضات عدة مرات، وفي كل مرة تتعثر المفاوضات بسبب تمسك 

بار ، فوقع بين ضغط مرضه من جهة واألخالطرفين ببيت المقدس، حتى كان مرض ريتشارد

صلح الرملة سبتمبر اتمام  فاتفق الطرفان علىالسيئة في بالده والرغبة في العودة إلى انجلترا، 

، الذي قوبل بفرحة كبيرة بين المسلمين والصليبيين، وارتاح له معظم مؤرخي تلك الفترة م8815

 ريتشارد إلى انجلترا. ادوع المعاصرين لألحداث،

 إلى حد كبير من يد البابوية الحركة الصليبيةبداية انفالت الحملة الثالثة  كانت ،

م، 8585م، وحملة الصبيان 8511 واستمر هذا االفالت في الحملة الصليبية الرابعة

وحاولت احكام قبضتها على المشروع إلى خطورة ذلك األمر حتى تنبهت البابوية 

 الصليبي من خالل الحملة الخامسة.

 ثاني انجيلوس ة فريدريك برباروسا باالمبراطور اسحق الاعتبر المؤرخون أن عالق

طلب فريدريك من ابنه هنري أن يحث البابوية على ارسال امبراطور بيزنطة، و

حملة لتأديب اإلمبراطورية البيزنطية، واسماها حملة صليبية ما هو إال مقدمة للحملة 

 الصليبية الرابعة التي توجهت نحو بيزنطة. 

 ك بالعالقة الطيبة التي بدت واضحة للعيان بين ريتشارد ملك تميزت الحملة كذل

انجلترا وصالح الدين االيوبي والتي كادت أن تنتهي باالتفاق على زواج العادل من 

 جوانا شقيقة ريتشارد، وبذلك تصبح بيت المقدس من حق الجميع.

  أثر تميزت باستحداث دعايا جديدة في شكل رسوم تجوب العالم الغربي وكان لها

 كبير تحريك العاطفة الدينية

  استحدثت كذلك نظام الضرائب المسمى بعشور صالح الدين للمساهمة في تمويل

الحملة، على يحصل بمقدار العشر من دخل كل قادر ال يخرج في الحملة، وأصبحت 

 تلك الضريبة ثابتة في الحمالت الصليبية التالية.

 ة أن هذه الطائفة ال تفرق في القيام أكد مقتل كونراد مونتفرات على يد الباطني

بألعمال االجرامية بين الزعماء المسلمين والصليبيين مادام ذلك األمر يصب في 

 مصلحة الطائفة.

  طغت المصالح الشخصية للصليبيين على الصالح العام للقضية الصليبية، وظهر ذلك

األسمية، ومن بوضوح من خالل النزاع بين كونراد وجي حول مملكة بيت المقدس 

قبل حين رفض كونراد دخول جي صور، وظهر كذلك من خالل تجنب بوهمند 

الثالث الدخول في الصراع الصليبي االسالمي واالكتفاء بالتزام الحياد لحماية 

 امارته.

  ما هي النتائج التي يمكن يستخلصها الطالب بنفسه من خالل دراسة الحملة الصليبية

 الثالثة؟


