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  المحاضرة العاشرة

  الشرق قبل الحملة الصلیبیة الخامسة (مقدمات الحملة الخامسة)

(نكتفي بنبذة عن انتقال حكم مملكة بیت المقدس االسمیة عن طریق الزواج والوراثة، 
  واألسباب التي اتخذھا الغرب ذریعة للدعوة لحملة جدیدة)

 تفاقافي عكا مقر مملكة بیت المقدس األسمیة سریعا بعد الصلیبیین حوال تستقر ألم             
طویال بحصولھ  كونرادینعم عرش المملكة، إذ لم  فراتدى مونت كونرادعلى تولي  الصلیبیین

ھذا على  جي دى لوزنیانقب ملك بیت المقدس بعد الصراع الطویل الذي دار بینھ وبین ى لعل
، وكان من زواجھ من إیزابیالقلیلة أیام بعد  الباطنیةم على ید 1192؛ فسرعان ما قتل عام اللقب

ذلك قبل عقد صلح الرملة ورحیل ریتشارد من بالد الشام؛ ولذلك أشارت أصابع االتھام إلى 
تبعا لروایات المؤرخین؛ ریتشارد الذي لم یستطع أن یستخلص لقب المملكة لصالح حلیفھ جي، ف

حتى ال یجد الصلیبیون  لمساعدتھ في التخلص من كونرادالباطنیة وتحالف معھم اتصل ریتشارد ب
عرش بیت المقدس، إال أن عدد آخر من المؤرخین نفى ذلك ألن مشكلة  لتوليجي  أمامھم سوى
عرض على جي شراء جزیرة قبرص، الذي نفسھ على ید ریتشارد تم حلھا كان قد جي لوزنیان 

وتم  بتأسیس مملكة قبرص الصلیبیةم وبالفعل قبل جي تلك الصفقة ورحل إلى قبرص حیث قا
حملوا  ابن األثیرالمؤرخ عدد قلیل من المؤرخین على رأسھم أن ، في حین تتویجھ ملكا علیھا

أن صالح الدین األیوبي ھو الذي تحالف مع  فذھب رأیھم إلىقتل كونراد،  مسألةصالح الدین 
حتى  كل من ریتشارد وكونرادعلى قتل  الباطنیة كاناد، وأن االتفاق بینھ وبین كونرالباطنیة لقتل 

 ، إال أن الباطنیةعلى الوجود الصلیبي ببالد الشام یتفرغ للقضاءیتخلص من أعباء الحملة و
وأحجموا عن قتل  فقط، التخلص من كونراد وقرروا ترددوا في قتل الزعیمیین الصلیبیین،

بعد أن یتخلص من والقضاء علیھم  ریتشارد خوفا أن یتفرغ صالح الدین لمحاربتھم أنفسھم 
، وبما أن ریتشارد یجب أن عنھم أعدائھ، فرأوا أن یتركوا أحدھم حتى ینشغل بھ صالح الدین

من األفضل لھم التخلص من مھما طال بھ المقام في الشرق، فكان ویعود إلى انجلترا یرحل 
تجمع الصلیبیین وتعید  التي استطاعت أنو األقوى واألخطرھو الشخصیة ؛ ألن كونراد كونراد

نراد إلى الشرق بعد فلوال وصول كوإلیھم األمل في استعادة السیطرة على بیت المقدس من جدید، 
وكان رأي زعماء الباطنیة أن لكان الوجود الصلیبي في بالد الشام قد انتھى، حطین مباشرة 

ا على بیت ملكبعدما أصبح  یشكل خطرا علیھم كونراد مونتفراتزعیم صلیبي بقوة وجود 
  .المقدس االسمیة في عكا

  )السابعةعن دور كونراد في استمرار الكیان الصلیبي في بالد الشام یمكن مراجعة المحاضرة (

وقاموا بتزویج ایزابیال وریثة وفرسانھم اجتمع ریتشارد بأمراء الصلیبیین وبمجرد قتل كونراد، 
    شامبنيھنري دى  عرش بیت المقدس ( للمرة الثالثة) من

را وفیلیب أغسطس ملك بكل من ریشارد ملك انجلت (یرتبط ھنري دى شامبني بصلة قرابة
  فأصبح ھنري بناء على ھذا الزواج ھو ملك مملكة بیت المقدس األسمیة، ومقرھا عكا.   فرنسا)

  (عن ذلك یمكن مراجعة المحاضرة الثامنة) 
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  ، أھمھا:بعدة أموركان علیھ القیام إذ صعبة، دى شامبني في بالد الشام مھام ھنري  أمام وكان

حمایة عكا التي أصبحت مقر مملكة بیت المقدس األسمیة، وحمایة مدن الساحل التي  .1
  استرھا الصلیبیون أثناء الحملة الثالثة.

 محاولة استعادة مملكة بیت المقدس التي عادت للمسلمین. .2
ره سیدا على الصلیبین لتولیھ أمور إلى جانب النظر في مشاكل االمارات الصلیبیة باعتبا .3

 اللملكة.

، إذ بعد في الوقت الذي لم یعترف بھ بعض أمراء الصلیبیین سیدا علیھم ألنھ لم یتوج ملكا
یرغب في أن یتم قام بتأجیل مراسم التتویج ألنھ كان أنھ كان طبقا لروایات المؤرخین، 

استردادھا، ولذلك أرجأ مسألة التتویج حتى تتویجھ في بیت المقدس نفسھا عندما یتمكن من 
 یتم لھ دخول بیت المقدس.

القوى االسالمیة في بالد الشام ؛ رأى ھنري أن یلتزم سیاسة المھادنة مع وإلى أن یتم لھ ذلك
ولذلك ، قبرص التي أقامھا جي لوزنیان وورثھا من بعده أخوه عموري ، ومع مملكةومصر

رأى أن یوطد عالقتھ مع صالح الدین األیوبي، ثم (صلح الرملة) حرص على تجدید المعاھدة 
ن بین المملكتین لالستیالء من جدید على بیت المقدس، واملكة قبرص الصلیبیة وأن یتم التعبم
ل على النوایا الطیبة تجاه القیمة دلیحامال معھ الھدایا  في قبرصلوزنیان توجھ لزیارة عموري ف

إلى ضرورة بناء روابط قویة بین مملكتي بیت المقدس  تلك الزیارةوانتھت ، الملك الصلیبي
انتھوا إلى االتفاق ف، وكانت ھذه الروابط في شكل مصاھرة بین المملكتین الصلیبیتینوقبرص، 

الثالث، على أمل أن دي شامبني الثالث من بنات ھنري لوزنیان زواج أبناء عموري  عقد على
 رص على ید أحد ھؤالء األبناء عندما ینتقل إلیھم الحكمیتم توحید عرشي بیت المقدس وقب

الخالفات الداخلیة في البیت األیوبي بعد وفاة أحوال العالم االسالمي وأن و، خاصة بالوراثة
واحیاء  اعادة االستیالء على بیت المقدس بامكانیة لمجتمع الصلیبية لبشركانت مصالح الدین 

  .المملكة الصلیبیة

م وانشغل الصلیبیون بتوفیر زوج جدید (رابع) الیزابیال ١١٩٧ھنري دى شامباني عام  مات
ملك  عموري لوزنیانعلى ر س االسمیة في عكا، فوقع االختیالیكون ملكا على بیت المقد

قبرص، وبذلك عاد لقب المملكة مرة اخرى تحملھ أسرة لوزنیان وجمع عموري بین مملكتي 
  .ةاالسمی قبرص وبیت المقدس

وكانت سیاسة عموري تعتمد على استمرار الھدنة مع المسلمین حتى یستطیع تنظیم شئون 
حتى یتفرغ لتنظیم شئون األیوبي مملكتي بیت المقدس وقبرص، وھذا ما كان یفضلھ الملك العادل 

أن یتخذ تجاه  فضلالدولة األیوبیة تحت رایتھ، و دولتھ، وكان العادل قد تمكن من اعادة توحید
م لمدة ثالث سنوات ١١٩٨ھدنة جدیدة عام (العادل وعموري) الصلیبیین سیاسة المھادنة، فعقدا 

لحملة الصلیبیة الرابعة التي لم تعلن عن ل استعدادات الغربوالتزم كل منھم دولتھ مع اخبار 
العمل على ووجھتھا بشكل صریح، وفضل كل من أمراء الصلیبیین والمسلمین التواجد بمدنھم 

غیر ان ، للحفاظ علیھا من الخطر الصلیبي القادمتأمینھا وتدعیم أسوارھا وتقویة حصونھم 
أمراء المسلمین بتوجیھ بعض الشكوى تكررت من عموري للملك العادل عدة مرات بقیام 

  .إغارات على ممتلكات الصلیبیین وسفنھم
بینما اتھم أمراء الصلیبیین األخیر بعدم ولم یقم العادل بأي اجراء تجاه شكوى عموري المتكررة، 

الصلیبیین  تعیقھ عن حمایةفي قبرص  ، وبأن مسؤلیاتھ الكبیرةالحرص على المصالح الصلیبیة
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ان یقوم بغارة سریعة على اھم المعاقل االسالمیة لیثبت للصلیبیین  عموري ، فوجدفي الشام
على االراضي المصریة كما فعل  راتعودة اإلغاالنتیجة جدارتھ بتولي أمور المملكة، فكانت 

م متوجھا نحو دلتا النیل، واقامت ١٢٠٤مایو  ٢٠عموري االول من قبل، فخرج من عكا في 
السفن الصلیبیة عدة ایام في فرع رشید، یخرج منھا الصلیبیون للسلب والنھب ثم یعودون 

  لى عكا.للتحصن بھا، فنھبوا مدینة فوة وأسروا بعض الجنود المصریین ونقلوھم ا
بعض اإلغارات من الجانبین من بین المسلمین والصلیبیین مع ومنذ ذلك الوقت عادت المناوشات 

الحدث الكبیر الذي قام بھ الصلیبیون سرعان ما تنبھ الطرفان لخطورة لكن و، وقت آلخر
االسالمي والصلیبي على الشرق  وما یمكن أن یكون لھ من نتائج على القسطنطینیة باستیالئھم

االمبراطوریة خاصة وأن بلدوین كونت الفالندرز الذي أصبح أول امبراطور على  بشكل عام،
حاول جذب  ،بعدما سقطت في أیدي الصلیبیین في الحملة الصلیبیة الرابعةبالقسطنطینیة الالتینیة 

نوا القسطنطینیة، فزاد في العطایا والھبات لكل من صر السكانیة من صلیبي الشرق لیسكالعنا
یھاجر إلى القسطنطینیة؛ فرحل إلیھا عدد كبیر من صلیبي بالد الشام، فھناك كانوا بمنأى عن 

زكذلك عن الصراعات الدائمة بین أمراء الصراع االسالمي الصلیبي الدائر في بالد الشام، 
وكان لذلك أثر سيء على الصلیبیین في بالد  ،فضلوكانت ظروفھم المعیشیة أالصلیبیین أنفسھم، 

عقد معاھدة  لذلك قرر كل من عموري لوزنیان والعادل الشام إذ قل عددھم وضعفت قوتھم،
من عقد المعاھدة مع الملك  عدة أشھربعد لوزنیان عموري  ماتو، ١٢٠٤ جدیدة في أواخر عام

من صفقة أن یتحقق مملكة بیت المقدس كما كان منتظر  ئھأبناأحد من لم یرث بالتالي و العادل،
  لماذا؟ .الزواج بین ابنائھ الثالث وبنات ھنري دي شامبني الثالث

  ألن ایزابیال ملكة بیت المقدس مازالت على قید الحیاة والوراثة تنتقل عن طریقھا.
  

وعادت مملكة بیت المقدس في عكا تبحث من جدید عن ملك، ولما كانت إیزابیل قد أنجبت فتاة 
، وظلت الفتاة تحت لماري ابنة إیزابیل وھنريمن ھنري دي شامبني، فقد انتقلت المملكة 
الذي كان في الستین من عمره،  لیوحنا دي برینالوصایا حتى بلغت الثامنة عشر ، فتم خطبتھا 

ت بعد إنجاب یم، ولم تعش ماري بعد ھذا الزواج طویال، فتوف١٢١٠سم الزواج عام وتمت مرا
  ، وبذلك ظل یوحنا ملكا على بیت المقدس االسمیة بالوصایا على طفلتھ.إیزابیل یوالندطفلتھا 

  (تصبح ھذه الطفلة زوجة اإلمبراطور فریدریك الثاني فیما بعد) 
  

  م١٢١٧فتم عقد ھدنة جدیدة لمدة ست سنوات تنتھي عام ولما كانت الھدنة مع العادل قد انتھت، 
مناوشات بعض الاستغل الطرفان سنوات الھدنة في عمل التحصینات لمدنھم، ولم یخل االمر من 

  من وقت آلخر
بینما في الغرب، كان البابا انوسنت الثالث یحاول التغلب على ازمة الحملة الصلیبیة الرابعة، 

واحتالل الصلیبیین  نحو القسطنطینیةعن انحراف الحملة  لیتھ المباشرةبمسئوواالتھام الموجھ لھ 
جة ان أفلتت الحركة نتی، ولكن كانت اللمدینة مسیحیة عریقة ومحاربة اخوانھم المسیحیین

التي  م١٢١٢األطفال الصلیبیة عام الغلمان أو في شكل حملة  من ید البابویة الصلیبیة من جدید
  .كانت طعنة للحركة الصلیبیة وللسلطتین الدینیة والعلمانیة في الغرب
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  (حملة األطفال الصلیبیة) غلمان أو الصبیانحملة ال

حملة و كما غلب علیھا الوصف بأنھا ، أیسمى حملة األوالد تعددت آراء المؤرخین حول ما
؛ ھل -األصح في اعتقادي الشخصي  وھذا ھو المسمى -، أو حملة الصبیان أو الغلمان األطفال

كانت حملة صلیبیة خرجت للشرق بالفعل، أم كانت مجرد روایات نسجھا خیال األدباء لبث 
روح الحماس من جدید في المجتمع األوروبي النقاذ بیت المقدس من ید المسلمین، بعد أن 

ھذه  د القصاصونمتتالیة، وردصلیبیة خمدت ھذه الروح نتیجة للفشل الذي لحق بعدة حمالت 
وتغنى بھا الشعراء الجوالون في الطرقات، فانتشرت سریعا بین الناس واصبحت تردد  الروایات

  .على أنھا أحداث حقیقیة في كل مكان

تناولھا عدد من  لقد بالفعل، فھل اتخذت مسمى صلیبیة أم ال؟قد قامت ھذه الحملة كانت وان  
، وقبل مناقشة اآلراء نلقي عن ذكرھاأغلب المؤرخین بینما تغافل  ات مختلفةالمؤرخین بتفسیر

  الغلمان في االتي:حمالت وتتلخص ، الضوء أوال على ھذه الحمالت

   الحملة الفرنسیة

  قائد الحملة والداعي لھا: ستیفن

وستیفن راعي بسیط من مدینة كلوى، تضاربت األقوال حول سنھ، ھو أول من فكر في الخروج 
الفرنسیین مقابلتھ مع أحد رجال الدین بالحملة وتزعمھا، ویرجع بعض المؤرخون األمر إلى 

 عن أحوال الشرقبینھما الحدیث دار رحلة للحج واألراضي المقدسة في من  اعائدالذي كان 
دس ووقوع القبر المقدس تحت سیطرة المسلمین من جدید، وكیف فشلت الحمالت وفقد بیت المق

الصلیبیة الثالث األخیرة في تحقیق األھداف التي خرجت من أجلھا، ویبدو أن الغالم تأثر بھذا 
الحدیث حتى أن القس بشره بأن األمل معقود علیھ وعلى أمثالھ من الفتیان الذین سیقوموا 

  ر المقدس، فتحمس الغالم وخرج یدعو بین أقرانھ للخروج في حملة صلیبیة.بأنفسھم بتحریر القب

وتعددت الروایات حول األسباب التي دفعت بھذا الصبي للدعوة للحملة، فتقول أحدھا بقیام أحد 
المسیح  أنھ السید ب لیخبرهبخدعة الصبي وخرج لھ وھو في البریة مع أغنامھ  صغار القساوسة

بضرورة تجھیز جیوشھ  رسالة منھ للملك فیلیب اغسطس لھ لیحملھ أنھ اصطفاه بالظھورو
لتحریر القبر المقدس من ید المسلمین، وتحمس الصبي وسأل عن كیفیة الوصول للقبر المقدس، 
فكان رد القس الذي انتحل شخصیة المسیح أن البحر سینشق أمام الجموع الصلیبیة كما أنشق 

   وقومھ.(علیھ السالم) من قبل لموسى 

ویستمر سرد الروایات المتعددة حول الحملة، وأن الصبي حاول مقابلة الملك الفرنسي وأصر 
منشغال بعقد اجتماع مع رجال البالط الفرنسي لمناقشة الملك فیلیب أغسطس على ذلك، وكان 

أمور داخلیة ھامة، فلم یبد اھتمام لرسالة الصبي، ونصحھ بالعودة لمدینتھ، غیر أن الصبي 
أن یجمع حولھ عدة آالف من البسطاء وتحركوا في جماعات ھائلة نحو مرسیلیا سیرا استطاع 

على األقدام، فھلك منھم أعداد كبیرة في الطریق، وبالطبع لم ینشق البحر أمامھم كما توقعوا، 
فثاروا على قائدھم ستیفن وعاد عدد كبیر منھم إلى دیارھم، بینما ظل عدة آالف مع ستیفن أمام 

وعرضوا  ولیم الخنزیر وھیو أیرون تظارا لحدوث المعجزة، حتى ظھر لھم التاجرانالبحر ان
علیھم نقلھم على سفنھم لالراضي المقدسة فوافقوا، وھنا أنتھت ھذه الحملة وال یعرف مصیرھا 
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، وأشھر الروایات تلك التي وتركت للعقول ابداع الخیال فیما وصل إلیھ مصیر ھؤالء الغمان
  .ان ولیم وھیو رحلوا باألطفال إلى الشرق وقاموا ببیعھم في أسواق الرقیقتقول بأن التاجر

   الحملة األلمانیة

 نیقوال قام صبي اخر من ألمانیا یدعىف، تواتر أخبار تجمعات الغلمان الفرنسیین إلى ألمانیا
بالدعوة كذلك للخروج بالحملة، ویبدو أنھ كذلك وقع تحت تأثیر أحد القساوسة الذي أقنعھ بفشل 
كبار الملوك واألمراء عن انقاذ القبر المقدس، وأن العالم في انتظار معجزة تحدث ید أحد 
الغلمان، واستطاع نیقوال أن یجمع حولھ عدة آالف من الغلمان والبسطاء وصغار القساوسة 

كان منھج نیقوال اقتنعوا بحدیثھ وقرروا مصاحبتھ في حملة صلیبیة على الشرق، ولكن  الذین
یختلف عن ستیفن، فبینما قرر ستیفن أن جیشھ من البسطاء سیقضي على المسلمین، قرر نیقوال 

مسیحیة ال نشرنشر السالم عن طریق إنھاء المشكلة مع الشرق دون الدخول في حرب، وانما ب
وبذلك یتحول العالم كلھ إلى المسیحیة ویكون القبر المقدس بأمان، واتخذت حملة ، بین المسلمین

، ولطول الطریق فقدت حملة نحو ایطالیا عن طریق جبال األلبنیقوال الطریق البري، فتحركوا 
غابات، وفي ایطالیا، وحاول البابا نیقوال عدة آالف من الصبیة في الطرق الجبلیة الوعرة وال

عدة رجال دین لمقابلة نیقوال ومحاولة اقناعھ بالعودة بالصبیة إلى األمر فأرسل  أنوسنت تدارك
وذھب البعض إلى أن البابا حرص بنفسھ على مقابلة الصبي وتوجیھ النصح بالده دون جدوى، 

تیجة مماثلة لحملة ستیفن، وكانت النواالرشاد بضرورة الرجوع عن أفكاره ولكنھ لم یستطع، 
  فس المصیر تقریبا.لن فتعرض الغلمان

 النزاریة طائفة الباطنیة مصیر ھؤالء الغلمان لم یعد معروف، فقد ذھبت الروایات لتحمیلوألن 
لتغریر باألوالد حسب اإلدعاءات مسئولیة غیابھم، فذھب البعض أن الباطنیة ھم من قاموا با

من وجدوھم یصلحوا ، وقاموا ببیعھم في أسواق العبید في الشرق بعد أن اختاروا منھم الغربیة
  لالنضمام لصفوفھم.

أما البابا أنوسنت الثالث، فقد ألقى باالتھام على من أسماھم الھراطقة من القساوسة، واتھمھم 
  بأنھم ھم الذین اتصلوا باألوالد وقادوھم لھذا المصیر المجھول.

  : التاآلراء التي تناولھا المؤرخون بشأن ھذه الحمفیما یخص ھذا ملخص الحمالت، أما 

  فھناك فریقان تعاملوا مع ھذه الحمالت

  فریق تعامل معھا على أنھا وھم -
  وفریق آخر تعامل على أنھا حقیقة -

  فقدم لنا أكثر من روایة:"وھم" تعامل معھا على أنھا الفریق الذي ف 

 ؛مدروسةمخططات  فقال بعضھم بأنھا من القصص الوھمیة التي استخدمتھا البابویة ضمن 
یطغى صوت الحدیث من جھة أخرى، ، ومن جھة لحملة صلیبیة جدیدةللدعوة لتتخذھا ذریعة 

المنددة بالحملة الصلیبیة الرابعة ودور البابویة فیھا المعارضین للبابویة أصوات بھا على 
واتھامھ بالتسبب فیما حدث للقسطنطینیة أكبر  ،والمسئولیة التي تحملھا البابا أنوسنت الثالث نفسھ



  د/ نادیة النویھي  الفصل الدراسي األول
  عصر الحروب الصلیبیة  2019/ 2018

 الفرقة الرابعة/ تاریخ 6

 

بتقسیم المدینة الصلیبیین  قیامعواصم العالم المسیحي، وانتھاك حقوق مواطنیھا، وسكوتھ عن 
ولم یعنیھ إال أمر واحد فقط، وھو خضوع العریقة بینھم دون أي اعتبار ألھلھا من المسیحیین، 

  كنیسة القسطنطینیة األورثوذكسیة لبابویة روما الكاثولیكیة.  

بأنھ عندما بحثت البابویة عن وسیلة تنجو بھا بسمعتھا من تلك  فكرتھمویعلل أصحاب ھذا الرأي 
الوعظ بین الناس في الصلوات داخل الكنائس أفضل وسیلة العادة الروح أن الورطة، وجدت 

الصلیبیة إلى سابق عھدھا عن طریق سرد القصص مثلما تغني الشعراء الجوالون بالحروب 
على أن یكون  سھم من نددوا بالحملة الرابعة ودور البابویة،الصلیبیة وكانوا دعاة لھا، وھم أنف

  الوعظ قائم على أسس مھمة:

التركیز على ما وصل إلیھ الحال في الشرق الالتیني من انھیار لإلمارات الصلیبیة نتیجة  أوال:
  لتغلب األطماع الشخصیة لألمراء الصلیبیین على الصالح العام لألراضي المقدسة.

الشعبیة التي  الصلیبیة ر بأھمیة دور العامة من الناس أسوة بما حدث في الحملةالتذكی ثانیا:
فتحت الطریق أمام جمیع الحمالت الصلیبیة، ولوالھا لما تحرك فرسان الغرب وملوكھ وحققوا 

  تلك األمجاد في الشرق.

كبیر في الذي كانت منتشرة إلى حد  قررت البابویة االستفادة من فكرة الوعظ بناء على ذلكو 
 فبعث، أوروبا في ذلك الوقت مع حركة النھضة التي بدأت في الغرب في القرن الثاني عشر

من  حكایاتبالقصاصین المتجولین في الطرقات والتجمعات العامة لیقصوا على الناس  البابا
نسج خیالھم عن أطفال خرجوا النقاذ القبر المقدس واعادة صلیب الصلبوت إلى حوزة الكنیسة 

بیعوا كعبید، وكانت  النجاةمن  منھم اثولیكیة، فلقوا ما لقوا وتعرضوا للموت، ومن تمكنالك
القصة تنتھي دائما بوجوب خروج حملة من الملوك والفرسان واألمراء لإلنتقام لعشرات اآلالف 

اذا  قولھة یعظ الراوي الملوك والفرسان بمن الصغار الذین راحوا ضحیة المسلمین، وفي النھای
الصلیبیة قد خمدت، فلیس معنى ذلك أن المروءة قد ضاعت من بینھم، للفكرة ت حماستھم كان

وأن علیھم االستعداد للخروج لالنتقام لما حدث لھؤالء األطفال، خاصة أنھم ألقوا بمسئولیة 
ي ، وفي النھایة یناشد الراوي إلسالملعالم امصیرھم المجھول على فرقة الباطنیة التي تنتمي ل

ملة تخرج لالنتقام لھؤالء الصغار، وھذه القصص لم یكن یقصد منھا نین بالتبرع ألجل حالمواط
  واالمراء والملوك للخروج بحملة صلیبیة جدیدة.سوى اعادة روح الحماس للفرسان 

روایة مختلفة بعیدا عن تدبیر البابویة أو  البعض اآلخر من أصحاب فكرة "الوھم"  ویقدم
بأن انتشار الشعراء الجوالین في الطرقات وما تبعھ من وعاظ تخطیطھا، حیث یؤكد ھؤالء 

جوالین، وسرد القصص الشعبي عن بطوالت حققھا أبطال رحلوا للشرق النقاذ القبر المقدس 
یة یتسلى بھا األطفال أثناء واسترداد األراضي المقدسة، جعلت من سرد القصص البطولیة ھوا

اللعب، وفي فترات لعبھم كانوا یمثلون الحمالت الصلیبیة وھي تستعد للخروج للشرق، حتى أن 
أحدھم كان یصر أن یركب حمارا مثل بطرس الناسك، ویخرج خلفھ األطفال وھم یحملون 

دما حل أنھ عن صلبان من صنع ایدیھم، ویذكر ھذا الفریق من المؤرخینالعصي ویحملون 
وأصبح من المتعذر على األطفال الخروج للعب في ببرده القارس إلي المدن األوروبیة، الشتاء 

واین ذھبوا ولماذا توقفوا عن ، كان الناس یتسائلون عما جرى لألطفال كما اعتادوا الطرقات
فعلوا على سبیل المرح، أن المسلمین قضوا علیھم مثلما للسائل  ، فیقاللعب الحمالت الصلیبیة
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إلى  األمر بالحملة الشعبیة، ومع الوقت بدأت تنسج األساطیر حول ھذه الروایات، حتى تطور
غرقھم في البحر أو بیعھم في أسواق العبید في الشرق، أو حتى ھجوم الوحوش علیھم في 

  نقاذ قبر المسیح.ال راش التي مروا بھا وھالكھم وھم في طریقھمالغابات واألح

واعتمد ھذا  تعامل مع الحملة على أنھا أحداث حقیقیة، ن المؤرخین على أن فریق آخر م
في اثباتھم ألحداث تلك الحملة على سجالت الشرطة في بلدیات المدن التي خرج منھا  الفریق

 ھؤالء الغلمان والتي تثبت حاالت بالغات غیاب أعداد كبیرة من األوالد والفتیات في وقت واحد
غیاب أطفالھم، كما تقدم عدد كبیر من أرباب العمل عن غیاب غلمان تقدم بھا بعض اآلباء عن 

  : روایات متعددةبكذلك  أصحاب رأي أنھا حقیقة  الیناوخرج  ،وفتیات یعملون لدیھم

اللوم فیما حدث لھذه الحملة على كاھل السلطة بألقى و فبعضھم قال بأنھا حملة أطفال مشردین
ویعلل ذلك بالزیادة الھائلة ألعداد األوالد المشردین الذین السیاسیة في كل من فرنسا وألمانیا، 

أصبحوا یعدوا باآلالف بسبب موت اآلباء في الحروب المتتالیة بین فرنسا وجیرانھا، أو للزیادة 
 ولیاء األمورالقرن الثالث عشر، حتى ترك االسكانیة الكبیرة التي شھدتھا أوروبا مع بدایة 

وقد ، فكان أن استغلتھم العصابات اإلجرامیة للنھب والسرقة رزق،أبنائھم للشارع للبحث عن ال
في المجتمع الفرنسي أكثر من غیره، فوجد الفرنسیون بالتحدید في فكرة  السرقةظاھرة تفشت 

حملة صلیبیة تخرج للشرق من ھؤالء األطفال المشردین فرصة للتخلص منھم وتخلیص 
المجتمع الفرنسي من استخدام العصابات لھم في عملیاتھم اإلجرامیة، وكان التخلص منھم أمر 

، فاستعانوا لطاقة سلبیة ھدامة داخل المجتمع تحولوا واجب في رأي السلطات الحاكمة بعدما
بالوعاظ الجوالین للحدیث في الطرقات عن اقتراب معجزة تحدث النقاذ القبر المقدس من 

من ھؤالء  ، وكانت النتیجة أن تحمس واحداألطفالالمسلمین على ید طفل یتزعم جیش من 
وتبعھ عدد كبیر من األطفال، قبر المقدس، قیادة األطفال لتحریر الفكرة ویدعى ستیفن ل األطفال

  وبذلك یكون رأي ھذا الفریق بأن السلطات الحاكمة دفعت بھم للشرق للتخلص منھم.

فیذكر أن السبب كلھ یعود لألحوال ، برأي مختلف بعض القائلین بأنھا حقیقةویطالعنا 
، وكان قنان بشكل ھائلاإلقتصادیة واإلجتماعیة في المجتمع الغربي وزیادة أعداد العبید واأل

ھؤالء یحاولون ایجاد مخرج لھم من حیاتھم الصعبة، فقرروا الخروج بحملة كما حدث في 
أو  وعرفت الحملة بحملة األوالدالحملة الصلیبیة األولى عندما بادرت الحملة الشعبیة بالخروج، 

تعني العمال الذین ، أو الغلمان ، وكلمة األوالد ھنا أو الصبیةولیس حملة األطفال الغلمان
أو الورش  یقومون باألعمال البسیطة مثل الخدمة بالمنازل أو المساعدة في أعمال الحقول الشاقة

واذا أردنا توضیح أكثر دون استخدام ألسمائھم،  (غالم) ولد، وكان ینادى علیھم بكلمة الصناعیة
د أو صبي، وھي نفسھا بمعنى ول  boyأو االنجلیزیة  garçonفیمكن اتخاذ الكلمة الفرنسیة 

وذلك راجع إلى أن  التي تستخدم للعامل بالمقھى أو العامل ببعض األعمال المھنیة البسیطة،
والتي تعني غالم أو صبي أو  Pueriالكلمة الالتینیة التي وصف بھا ھؤالء الغلمان ھي كلمة 

لة طبقة ولكن الغالب على استخدامھا ھو المعنى الذي یدل على حا طفل في نفس الوقت
أو  ولذلك عرفت الحملة بأنھا حملة األوالداجتماعیة بالتحدید ھم العمال البسطاء أو العبید، 

وأخذت فكرة الحملة تنمو في عقولھم حتى خرج  ،تجمع عدد كبیر والدومن ھؤالء األ الصبیان،
یقول بأنھ قرر الخروج في حملة للشرق وأنھ ھو من أختاره اهللا من بین  صبيمن بینھم 

  .في رحلتھم نحو المجھول اآلخرین إلنقاذ القبر المقدس، وتبعھ اآلخرون



  د/ نادیة النویھي  الفصل الدراسي األول
  عصر الحروب الصلیبیة  2019/ 2018

 الفرقة الرابعة/ تاریخ 8

 

وربما یأتي السؤال ھنا، كیف كانت األوضاع متدھورة لھؤالء األفراد رغم أن المؤشرات 
 ودخول زراعات جدیدةفي الغرب األوروبي، اإلقتصادیة لھذه الفترة تشیر إلى تحسن األوضاع 

  ، وھذا ما نوضحھ فیما بعد.لم یكن الغرب یعرفھا من قبل

ھناك الرأي القائل بأنھم مجرد أطفال دفعتھم براءة الطفولة وتحمسوا لنجدة األراضي  وأخیرا،
ھم یستطیعون تحقیق ما عجز عنھ الملوك واألمراء الذین خرجوا في وأعتقدوا أن المقدسة

استرداد القبر المقدس واعادة مملكة بیت المقدس  امكانھمب مالت سابقة باءت بالفشل، وأنھمح
  .الصلیبیة التي تأسست في الحملة الصلیبیة األولى

أطفال صغار أو من  ، وكان من خرجوا فیھاوعلى أیة حال، إذا كانت ھذه الحمالت حقیقیة
فقدان ثقة  فھي تثبت بشكل قاطع شدیدة الفقر،لطبقة االجتماعیة الكادحة شباب ورجال ینتمون ل

ممثلة في علمانیة قیادة أو  ممثلة في البابا دینیةقیادة في القیادات سواء كانت  الشعوب الغربیة
  على استعادة األراضي المقدسة. تكشف االیمان بعدم قدرة ھذه القیاداتوالملوك واألمراء، 

  األحوال في أوروبا قبیل الحملة

أنھا في  دارسلتبدو ل في القرن الثالث عشروال اإلقتصادیة في أوروبا األحرغم أن             
حالة تحسن واستقرار عن تلك الفترة التي واكبت الدعوة للحملة الصلیبیة األولى، إال أن 
اإلصالح والتدھور كان أمرا نسبیا، فتغیرت أحوال البعض إلى األفضل واستحضروا من 

تجات الزراعیة نللزراعة، ودخلت صناعات جدیدة تعتمد على ھذه المالشرق أصناف جدیدة 
الجدیدة، فتحولت بذلك أحوال بعض األفراد الذین استطاعوا مسایرة تلك التغیرات إلى حیاة 
الرخاء والرفاھیة، بینما الفئات التي لم تجد السبیل لالرتقاء بمستوى زراعاتھا نتیجة لنقص في 

دت فقرا، خاصة ھؤالء الذین یعیشون في المنطقة الشمالیة لفرنسا امكانیاتھا المادیة، ازدا
وء لألحوال البیئیة، فاضطر واألكثر قربا أللمانیا ویعانون مما تعاني منھ تلك المنطقة من س

التي بالكاد تكفیھم حیاتھم  باألعمال الیدویة البسیطة شتغلوالترك أراضیھم وا ھؤالء معظم
اضطر أغلبھم في بدایة القرن الثالث عشر، سكانیة الكبیرة التي حدثت الیومیة، ونتیجة للزیادة ال

خروج حمالت األوالد من تلك وربما یفسر ھذا  ،لطبقة األثریاء بودیةفي النھایة للتحول لحیاة الع
 االمناطق بالتحدید.

تعرض الغرب األوروبي لصدمة حضاریة منذ بدایة الحروب الصلیبیة عندما تعرف             
، وتسربت علوم الشرق إلى باشرة إلى الشرق (بیزنطي/ اسالمي) بكل حضاراتھ وثقافاتھم

الیقظة الفكریة والعلمیة، ورغم فكانت احد أسباب حدوث ؛ من خالل الحمالت الصلیبیة الغرب
المحاوالت المتعددة لم تستطع الكنیسة وقف تلك الیقظة الفكریة، فان كانت العلوم من قبل حكر 

ره الكنیسة الكاثولیكیة وما تسمح بھ داخل حدود المدارس الدیریة والكاتدرائیات والتي على ما تق
قامت بدور كبیر في حفظ التراث من الضیاع، ولكن مع االحتفاظ بھ داخل أسوارھا وعدم 

، فان األمر قد تغیر في نھایات القرن الحادي عشر اح بتجاوز حدود المؤسسات الدینیةالسم
 عشر، فتطورت العلوم واألفكار وخرجت عن سیطرة السلطة الدینیة.والقرن الثاني 

وقد حدثت ھذه النقلة الفكریة أوال للصلیبیین الذین استقر بھم المقام في الشرق، فاخذوا في تلقي 
العلوم مثلھم مثل المسلمین والبیزنطیین، ثم انتقلت للغرب مع تعدد الرحالت بین الشرق والغرب 
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بیة، أو من خالل الرحالت التجاریة. ونشأت بالتدریج حركة علمیة وفكریة سواء للحمالت الصلی
 موازیة لتلك الموجودة في المؤسسات الدینیة، ولكن خارج أسوارھا.

ولم تفلح محاوالت الكنیسة لوقف تلك الحركة، حتى بعد ادانة بعض رجال العلم الذین خالفوا في 
القائمة على الجدال والشك  بطرس ابیالردار الرأي آراء الكنیسة، وانتشرت أفكار مثل أفك

لتحریر الفكر االنساني، وتغلب الفكر الجدید على المباديء العقیمة التي حرصت علیھا الكنیسة 
  الغربیة في العصور الوسطى.

كان للتعرف على الشرق آثار أخرى على الصلیبیین وانتقلت عن طریقھم إلى الغرب             
العبودیة والقنیة موجودة بالشرق سواء البیزنطي أو اإلسالمي على شكلھا  ، فلم تكناألوروبي

الذي كانت موجودة علیھ بالغرب األوروبي، حتى العبید في الشرق كانت معامالتھم معاملة 
بل أن الكثیرین ممن  طیبة وكانوا أحسن حاال من ھؤالء الموجودین في الغرب األوروبي،

، تمكنوا من امتالك أراضي في الشرق وأصبحوا یعیشون في خرجوا من أوروبا خالیي الوفاض
   فكان أن بدأ ھؤالء المطالبة بحیاة آدمیة كما یعیش أمثالھم الشرقیین. منازل آدمیة،

، ووصفتھم بأنھم اشد الصراع الذي خاضتھ الكنیسة الغربیة ضد من أسمتھم الھراطقة            
خطرا على المسیحیة من المسلمین، وخاصة الحركات الدینیة التي نمت في جنوب فرنسا، 
وتحولت كل طاقة البابویة والملكیة الفرنسیة لمحاربة تلك العناصر التي كانت تدعو للسالم 

دوا ونشر المسیحیة وتعالیمھا دون استخدام السالح، ورفضوا فكرة الحرب الصلیبیة، وند
وقتل المسیحیین، واستخدم ھؤالء الوعظ (القسطنطینیة) باستیالء الصلیبیین على مدینة مسیحیة 

عن طریق التجوال في الشوارع طریقة الیصال افكارھم للعامة، ولما كانت مبادؤھم تخالف 
الكنیسة، فقد وعد البابا أنوسنت الثالث الملك فیلیب أغسطس بصك الغفران إذا ما حمل السالح 
في وجھ ھؤالء الھراطقة، ونادى بحملة صلیبیة ضدھم على غرار الحمالت الصلیبیة لتخلیص 

ح، فاألولى ھو تخلیص المسیحیة من األفكار الدخیلة التي یمكن أن تقضي على یقبر المس
  مبادىء المسیحیة.

  نتائج الحملة على الغرب األوروبي

 عایا للخروج في حملة صلیبیة جدیدة، فاستغلوسرعان ما استغل البابا ھذه الحملة االخیرة في الد
، او كما قال بعض المؤرخین ان البابویة اخترعت ھذه الروایة لبث الحماس في والدما حدث لأل

  نفوس المواطنین
كما أن الملك العادل كان قد بنى قلعة او حصن على جبل الطور وأصبح یھدد عكا مقر مملكة 

  بیت المقدس االسمیة
، حتى ان البابا انوسنت الثالث لوجودھم في الشرق ون ھذا البناء تھدیدا مباشراواعتبر الصلیبی

انھ سیخرج بنفسھ على رأس الحملة  وأعلناتخذه أحد أھم الدعایا للحملة الصلیبیة الخامسة، 
  .ل قیام الحملة.، إال أنھ توفى قبالجدیدة

  


