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 صول الحملة إلى جزيرة قبرص وأراء المؤرخين حول ذلك..و  -2

 الدبلوماسية الفرنسية فى قبرص: -3

 مقابلة مرقس وداود كمبعوثين من قبل المغول للملك لويس التاسع. -
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 مقدمة

 تتركز الدراسة هنا حول الدبلوماسية الفرنسية للملك لويس التاسع أثناء وجوده فى جزيرة قبرص     

م ه وهى فترة الثمانيةة أهة ر وعةةرة أيةا647صفر  7ه _ 646جمادى االولى  11م/ 1249مايو  22م _ 1248أغسطس  12

 ن ال ي تمةوخالتى قضاها الملك الفرنسى فى جزيرة قبرص قبل قدومه بحملتةه للةى م ةر ت وتعةد االهميةة ل ةره الدراسةة أخ المة ر ي

ليبية لم ةادر ال ةايل سةوى فةى وال نجد ل ا تفاصة بدراسة هره الفترة فى كتابات م على الرغم من أن ا فترة غنية باالحداث التاريخية

 . المعاصرة و اصة الم رخ جوانفيل أو القريبة من تلك الفنرة الزمنية موضوع البحث

 ة ةادر القريبةوبالنسبة لمن ج الدراسة المتبع فى الدراسة ف و يقوم علةى اععتمةاد علةى الم ةادر المعاصةرة ل حةداث ثةم الم

لعربيةة اا الم ةادر ت أم يتم األعتماد علي ا فى حالة عرض رأى أو فكرةسأما المراجع ف ل حداث ثم الم ادر المتأ رة زمنيا ت زمنيا

 .فلم ت تم كثيرا بالفترة موضوع الدراسة واكتفت بسرد احداث الحملة ال ليبية فى م ر على وجه التحديد

 وقد لقتضت طبيعة البحث أخ يقسم للى عدة نقاط وهى:

ر عةةداد القةةوا, ب ةةا ت ماةةادرة الحملةةة لفرنسةةا و ةة  سةةيدور الكونتةةا, ت مةةوارد الحملةةة وأ )دور البابويةةة ت اععةةداد للحملةةة -1

 .الحملة(

 رة قبرص وأراء الم ر ين حول ذلك.وصول الحملة للى جزي -2

 الدبلوماسية الفرنسية فى قبرص: -3

 للملك لويس التاسع. الماولوداود كمبعوثين من قبل  مرقسمقابلة  -

 .الماولمية من قبل الملك لويس التاسع للى سفارة أندرو وأ يه الرس -

سةع للةى ومعةه بةارثلميو أك كريمونةا الرسةمية مةن قبةل الملةك لةويس التا روبةرو سفارة الراهب الفرنسيسةكانى ولةيم  -

 .الماولمونكو  اخ 

قسةطنطينية الالالتينةى بطةور مبرااع ه(659-625م/1261-1228) وصول اعمبراطورة مةارى زوجةة بلةدوين الثةانى -

اطوريةة عكا لطلب مسةاعدة الملةك لةويس التاسةع ضةد اعمبر ملك مملكة بيت المقدس اعسمية فى ابنة جاخ دى برينو

 فى نيقية ورد لويس التاسع.

 .رسو بم رلوا ماادرة الحملة جزيرة قبرص -4

لةم تكةن موجةودة  ه(669-623م/1270-1226) ومن الجدير بالركر أخ الدبلوماسية الفرنسية للملك الفرنسى لةويس التاسةع    

ة مةع أطةراك او االت اال, السياسي قبل ذهابه فى قبرص فى حملته للى الةرق لذ لم ت كد الم ادر وجود مثل هره العالقا,

لةرى حينمةا ات كةن فةى حسةباخ الملةك الفرنسةى ة هى التى اوجد, تلك العالقا, وهو االمر الةرى لةم يال دفولنما  هره الدراسة

سةى الةرى وثين من قبل الخاخ أم ال فان م سوك يساعدوه فى تقريب وج تةى نرةر الخةاخ والملةك الفرنوجد مرقس وداود كمبع

وجعلةت  كاخ يخةى من الماول  اصة بعد المرابح التى لرتكبوها فةى هةرق أوربةا والتةى تركةت صةداها فةى القةارة االوربيةة

 ملو  أوربا يخةوخ على عروه م أكثر من  ةيت م على حيات م.

, على فقد لعتمدبعد االنت اء من هرا البحث ووفقا لما تم االستفادة منه فى تلك الم ادر ت  -م م ادر هره الدراسة وعن أه   

أو المتةأ رة زمنيةا. وبالنسةبة للم ةادر االجنبيةة  زمنيةا ل حداث أو القريبة من ةا سواء المعاصرة  الم ادر االجنبية والعربية

م( فقد كاخ جوانفيل أحد فرساخ هره الحملة وهةاهد عيةاخ 1224-1318)   Jean Sier de Joinvilleكتاب جوانفيل  فأهم ا

حتى أنه كثيرا ما كاخ يستةيره فى هئوخ الحملةة وفةى أمةوره الخاصةة أيضةا.ويعتبر  ل ا ت كما كاخ موضع ثقة الملك الفرنسى

لة  دليةل علةى ذلةك أنةه عنةدما كةاخ يتعةرض جوانفيل ثقة فى تاريخ تلك الفترة فقد عرك بالدقة وال ةدق فيمةا يكتةب ت ولعةل أب

لواقعة لم يةتر  في ا بنفسه ت فانه كاخ يحرص على تقييةد اسةم الةةخل الةرى رواهةا عنةه ت  فكتابةه يعةد تسةجيال لحيةاة الملةك 

لةم يكةن ينةوى أخ يسةجل أحةداث الحملةة ال ةليبية السةابعة بةل كةاخ فةى أول االمةر لويس التاسع ت على الرغم من أخ جوانفيةل 

ملكةة هةامبانيا وزوجةة  Jeanne de Navarre روى ذكرياتةه عةن الحملةة وال يكتب ةا لال بعةد أخ طلبةت منةه جةين دى نافةارية

فيليب الرابع المعروك بفيليب الجميل أخ يسجل هره االقاصيل فى كتاب عن أقوال القديس لويس التاسع تخليدا لركراه ولكن 

ء كتابته مركراته ت فأهدى جوانفيل كتابه بعد فراغه منه للى لبن ا لويس العاهر م أثنا1305أبريل عام  2الملكة جين ماتت فى 

وهو ملك نافار وكونت هامبانيا والرى أصبح فيما بعةد ملكةا علةى فرنسةا بوفةاة أبيةه فيليةب الجميةل فةى عةام م ت 1309فى عام 

الملك لةويس التاسةع فةى قبةرصت وانفةرد  ت وفيما يخل البحث فقد أس ب جوانفيل فى الحديث عن الفترة التى قضاهام.1314

بةةركر بعةةح االحةةداث ومةةن ذلةةك زيةةارة امبراطةةورة القسةةطنطينية زوجةةة بلةةدوين الثةةانى حةةاكم عكةةا ولمبراطةةور القسةةطنطينية 

ت ولكن الملك الفرنسى لم يسةتجب ل ةا  الالتينى للجزيرة وطلب ا مساعدة الملك الفرنسى لتعضيد مكانة زوج ا فى القسطنطينية

للةةى الملةةك لةةويس التاسةةع وهةةو فةةى قبةةرص ت ولكةةن مةةا يعةةاب علةةى جوانفيةةل  الماةةولورد بعةةح التفاصةةيل حةةول سةةفراء كمةةا أ
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واال طةار التةى  االستطراد فى كثيةر مةن االحيةاخت كمةا لنفةرد بةركر تفاصةيل رحلةة الحملةة للةى جزيةرة قبةرص و ة  سةيرها

للى  اخ الماول وهى بعثة التى تكونت مةن ثالثةة أفةراد مةن وكرلك تفاصيل سفارة الملك لويس التاسع  تعرضوا ل ا أثناء ذلك

 jeanويوحنا الكركسونى  Guill. de longjumeauووليم دى لو لونجمو  Andrééجماعة الرهباخ الدومنيكاخ هم اندريه 

de Carcassonne . السةفارا, للةى كما لنفرد جوانفيل بالركر أخ الملك الفرنسى لويس التاسع قد ندم فى الن اية على لرسةاله

 الماول بسبب سوء لستقبال الماول لتلك السفارا,.

وثةالخ روقد لهتر  هو اال ةر فةى الحملةة علةى م ةر وتةاريخ  Rothelinويلى كتاب جوانفيل فى االهمية تاريخ روثالخ    

الخ الحةديث م ويتناول تةاريخ روثة1261-1229فيما بين سنة  Guillaume de Tyreعبارة عن تتمة لتاريخ وليم ال ورى 

ل الكنةاسس عن تلك الفترة بةيىء من اعفاضة كزميله جوانفيل ولكنه أقل منه دقة ت وينفرد بركر بعح االحداث مثةل تخ ةي

وبةين الملةك  لالماةوليرادها مةاركة فى لعداد الحملةت كما أس ب فى الحديث عن السفارا, المتبادلة بين  من 1/10الفرنسية 

رد بينمةا لنفة ة.التف يل مقارنة بزميله جوانفيلت ولكنه أوجز فى الحديث عن فتةرة اععةداد للحملةلويس التاسع ولكن بةيى من 

ويس التاسةع روثالخ بركر بعح األهياء التى لم ترد لدى جوانفيل حول سفارة مرقس وداود المرسلة من الماول للى الملةك لة

لك أخ لك لسةيادة هةرا المةرهب فةى تلةك الج ةا,( وكةروهى أخ ناسب الخاخ كاخ مسيحيا )ونرجح أنه كاخ مسيحى نسطورى وذ

للةى ملةك  السفارة كانت فى ه ر ديسمبر بقوله " حدث أخ أرسل أحد كبار أمراء الماول المسةمى  والةرى كةاخ مسةيحيا رسةله

 .ديسمبر لدى الطاسفة األرثوذكسية( 25فرنسا فى نيقوسيا بقبرص وذلك قبل عيد الميالد )وهو يوافق 

ا, مقتطفةب Mathew Parisالقةدامى الراهةب اعنجليةزى متةى الباريسةى  لعتمةد, علةي م أصةحاب الحوليةا, كرلك ممةن     

ريخةه وقد عاصر هرا الراهب أحداث الحملة غير أنه لم يةةتر  في ةا ووضةع تا Historia Anglorumحول تاريخ لنجلترا 

نة التى ما, م وهى الس1259م ويستمر للى سنة 1235بناءا على طلب هنرى الثالث ملك لنجلترا نفسه ويبدا التاريخ من سنة 

ةةار  في ةا لةرا يم ت وقد كاخ يدوخ تاريخ الحملةة دوخ أخ يراهةا أو 1273في ا الم لف وقد جاء من أكمل هرا التاريخ للى سنة 

وربةا ألفى ما يركره من معلومةا, ومثةال ذلةك حةول مةا ذكةره حةول تسةميم المسةلمين للةورق الةرى ي ةدر  يجب علينا التحفظ

انةةت بسةةبب ت رغةةم أن ةةا ك)لخ جةةاز لنةةا أخ ن ةةدق هةةره الروايةةة(حينمةةا علمةةوا بةةأمر تلةةك الحملةةة ممةةا تسةةبب فةةى وفةةاة الكثيةةرين 

 ت ر جوانفيةلالطاعوخ الرى أصاب جنود الحملة أو محاولة تسميم الملك لويس التاسع من قبل بعح التجار المسلمين كمةا يةرك

وا, الحملةة قةتكمةا لنفةرد متةى الباريسةى بةركر قيةام لهةتباكا, بةين  ل حول أحةداث الحملةةوال يختلف كثيرا عما يركره جوانفي

 تةى الباريسةىوعلى الرغم مةن ذلةك يعةد م ال ليبية السابعة وبين سكاخ أفنيوخ وأخ الملك الفرنسى أمر بوقف تلك المةاحنا,

وفةى م ةر  \مةا حديثةه عةن أحةداث ا فةى قبةرصمن أفل الم ادر فى الحديث حول الفترة الخاصةة باععةداد للحملةة السةابعة أ

 .فيقوم بعرضه هرا الم رخ على سبيل اعستطراد

دى نةةانجى  وليمالتةةى تناولةةت الكةةالم عةةن الحملةةة كتةةاب " فضةةاسل القةةديس لةةويس و أعمالةةه" لةة الم ةةادر األ ةةرىومةةن    

Guillaume de Nangis  1285الفرنسةةى فيليةةب الجميةةل ) الةةرى أهةةداه للةةى الملةةكأحةةد رهبةةاخ ديةةر القةةديس دنةةيس بفرنسةةا و-

وقد تميز هرا الم لف بالحديث عن مقدما, الحملة ومدة لقامت ا فةى قبةرص قبةل الرحيةل هةطر م ةر ت  اصةة وأخ دى ت  م( 1314

نانجى قد عرض الحملتين اللتين قام ب ما لويس ت لكنه ي  ر عليةه لهتمامةه بت ةوير تقةوى الملةك ومةأثره دوخ العنايةة بةدقاسق الحملةة 

لعل أهم حادثة انفرد بركرها الم رخ وليم دى ناجى ، هى حادثة وقعت فةى فتةرة بقةاء الملةك لةويس التاسةع فةى قبةرص لذ  وتفاصيل ا

ذكر أخ ال ليبيين ألقوا القبح على بعح األهخاص كاخ قد أرسل م سةلطاخ م ةر ال ةالح أيةوب لةدس السةم للةويس التاسةع وقةواد 

رض باقى م ةادر الحملةة ، هةرقية كانةت أم غربيةة ، للةى هةره الحادثةة الخطيةرة يةدفعنا للةى . واخ عدم تع(جيةه حتى يتخلل من م

الةك فى صحت ا. ولو كانت هره الم امرة قد دبر, فعال ، لوجدنا ال ليبيين الرين اهتركوا فى الحملة وكتبوا عن ا ، أمثةال جوانفيةل 

 ي ولوخ من أمرها ويجعلون ا تد ال من الرب عنقاذ الملك لويس. وجوفرواى دى بلييه والملك لويس نفسه ، يبالاوخ فى وصف ا و

غلب ةا حةول تركوا فةى الحملةة والتةى يةدور أيضاك لل تلك الم ادر بعح الخطابا, التى كتب ا بعح ال ليبيين الرين له    

ول حةلةم ببةاريس للى أحد طةالب الع Guy The Knightلستيالء ال ليبيين على دمياط مثل  طاب الفارس جاى دى ميالخ 

 تجةىء الحملةة الرى ذكر فيه أمر التداول حول م اجمة اعسكندرية أو دمياط ونبةأ معرفةة الم ةريين بم اعستيالء على دمياط

ولرتةداد  ولكن هرا الخطاب لنفرد عن بةاقى م ةادر الحملةة بةركر ضةرب المسةلمين ال ةليبيين عنةد قةدوم م بالنةار اعغريقيةة

عةة الةةيوخ أرب ار ال ليبيين هرا االمر معجزة ت كما لنفرد ةأيضا بةأخ لرسةال فخةر الةدين بةن هةيخالنار على المسلمين ولعتب

وهو فةى  سىسفن عستطالع القوا, ال ليبية. ومن هره الخطابا, أيضا  طاب الملك الفرنسى لويس التاسع للى الةعب الفرن

م ت له قوا, هرا الملك من أ طار وم ةاعب وهةم حول تفسيره ألسباب فةل الحملة وما تعرض1250عكا فى أغسطس عام 

 فى م ر.

صةاحب  م والمعاصر ألحداث هره الحملةة1298ه/697وعن الم ادر العربية فقد لعتمد, على ابن واصل المتوفى سنة      

م حيةث 1248-1231ه/645-629كتاب "مفرج الكروب فى أ بار بنى أيوب"  اصة الجزء الخامس المتعلةق با بةار الفتةرة 

 ستعد لمالقاة تلةك القةوا, ال ةليبةلوكيف  م" 1249-1245ه/647-643" ب فى ذكر ع د الملك ال الح نجم الدين أيوبأس 

مةن هةدة  وأنه كاخ بدمةق وعاد وهةو محمةوال علةى محفةة وقام بتح ين مدخ األسكندرية ودمياط والقاهرة وهحن ا بالعساكر

 .يبية فى قبرصت غير أنه لم يقدم هيئا يركر حول الحملة ال لالمرض

م الةةرى نقةةل عةةن ابةةن واصةةل عةةن مفةةرج الكةةروب فقةةد ذكةةر 1442ه/845ويلةةى كتةةاب ابةةن واصةةل المقريةةزى المتةةوفى سةةنة    

الن ةوص كمةا فةى  كمةا أورد محقةق الكتةابملةة كتةاب ابةن المقريزى فى كتابه السلو  ما دار لدى الجانب اعسالمى من أحةداث للح
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واععتبار " ولكن بةةىء  ظكتاب ت وأورد المقريزى أحداث الحملة أيضا فى كتابه " المواعكتاب ابن واصل ووضع ا فى هوامش ال

وفى كتابه " الخط  " وهو الجةزء األ يةر مةن المةواعظ من التف يل ولعل مرد ذلك أنه ربما نقل عن م ادر أ رى لم ت ل للينا ت 

الخاصة بحركة لويس التاسع ت ل الى الملك ال الح نجم الةدين مةن كما أخ األنباء  واععتبار أورد أهم المناصب فى الدولة األيوبية

حسبما جاء فى بعح المراجع العربية . فقد ذكةر المقريةزى بعةح  ه(648-608م/1250-1212)جانب اعمبراطور فريدريك الثانى

االلمةانى فريةدريك الثةانى التفاصيل حول الموقف فى الدولة األيوبية من الحملة وهى فةى جزيةرة قبةرص وكةرلم موقةف اعمبراطةور 

ومن ذلك أنه أورد أخ اعمبراطور فريدريك الرى كاخ م افيا لل الح أيوب كمةا كةاخ م ةافيا للملةك الكامةل محمةد مةن قبلةه ، بعةث 

برسول متنكر فى زى تاجر الى نجم الدين وهو بدمةق وعساكره على ح ار حمل يخيةره بةأخ لةويس التاسةع عةازم علةى المسةير 

م فى كتابه"كنز الدرر" كةاخ أكثةر 1331ه/722ارة الى ارض م ر المتالك ا .على الرغم من أخ الم رخ ابن أيبك ,بجحافله الجر

أكثر دقة من المقريزى فى هرا الةأخ ، حيث ذكر " أخ فريدريك هرا بعث برسالة الى السلطاخ ، يعرفه بوصول الفرنسيس لليه وهو 

يد أفرنس . ثم قال االنبرور )اعمبراطور فريدريك( فى كتابة للسلطاخ أنـه وصـل فةى طالب لثار دمياط ، وهرا الفرنسيس يسمى الر

 . لق كثير وقد اجت د, غاية االجت اد على رده عن مق ده و وفته فلم يرجع لقولى ، فكن منه على حرر ".

ن الحملةة عذكر صفحتين فق  م فى كتابه العبر ت الجزء الخامس ولكنه 1398ه/808ويلى المقريزى ابن  لدوخ المتوفى سنة 

دى المتةوفى ت وكرلك فعةل ابةن تاةرى بةر ومخت ر لتلك الحملة ال ليبية ال ليبية السابعة وب ا تف يل عن تسمية ملك فرنسا

لسةابقة م فى كتابه النجوم الزاهرة فةى ملةو  م ةر والقةاهرة ت الجةزء السةادس والةرى نقةل عةن الم ةادر ا1471ه /874سنة 

 م فى كتابه " عقد الجماخ" .1451ه/855ت وكرلك فعل العينى المتوفى سنة دوخ أضافة أو حرك 

ى ا الحملة فت ضأما عن الدراسا, السابقة فجميع ا ركز, على أحداث الحملة ال ليبية السابعة فى م ر وليس الفترة التى ق

ولكنةه  عةن حيةاة القةديس لةويس تم 1949قبرص وبالنسبة للدراسا, األجنبية فاهم ا كتاب هنرى بوردو الرى ظ ةر فةى عةام 

يم ا الةدكتور نسةالدراسةة التةى قةام ب ةيالب عليه الطابع الرواسى ت وعن الراسا, العربية فال توجةد فةى المكتبةة العربيةة سةوى 

ت ولكنةه  يوسف حول الحملة ال ليبية السابعة تالعدواخ ال ليبى على م ر ت هزيمة لويس التاسع فةى المن ةورة وفارسةكور

يةب اسةكندر  ر على أحداث الحملة ومر سريعا على الفترة التى قضت ا الحملة فى قبةرص ت أمةا الةدكتور فةايز نجركز هو األ

لن ةف االول فى دراسته حول "فن الحرب والقتالعن ال ليبيين والمسلمينفى الن ف االول من القرخ الثالث عةر الميالدى ا

 حملتين ال ليبية الخامسة والسابعة.من القرخ السابع ال جرى فقد ركز على المعار  فى ال

ول ولعةةل أهةةم الدراسةةا, حةةول الماةةول وأوربةةا تلةةك الدراسةةة الخاصةةة باألسةةتاذ الةةدكتور محمةةود سةةعيد عمةةراخ حةةول "الماةة

لةك علةى واألوربيوخ وال ليبيوخ وقضية القدس" وهى دراسة قيمةة تناولةت جوانةب العالقةا, بةين تلةك القةوى ومةدى تةأثير ذ

 مى  ةالل ع ةرالتاريخية وما في ا من جوانب تلك العالقا, السياسية اباخ فتةرة ال ةراع ال ةليبى االسةال أحداث تلك الفترة

 الحروب ال ليبية وأثر ذلك على مف وم التوازخ الدولى للمنطقة  الل تلك الفترة.

 البحث

ع الراهريةة فقةد هةاء, الرةروك أخ يمكن القول أخ دوافع تلةك الحملةة تتمثةل فةى الةدوافدوافع الحملة ال ليبية السابعة ف وعن

تلعب ال دفة فى تلك الفترة التى كاخ في ا الةرق الالتينى يعانى األمرين ، دورا لم يكن متوقعا وتساهم فى ل راج فكرة الحملةة للةى 

جةف م  يةف عليةه منةه وار1244فةى أوا ةر سةنة  (1)حيز التنفير. ذلك أخ الملك الفرنسى لةويس التاسةع وقةع فريسةة مةرض عضةال 

هةرا  جوانفيةل .حيث ي ةورس واألماكن العامةة مةن اجلةهاره عن م ، وا روا يبت لوخ للى هللا فى الكناسبرعاياه بموته حين انقطعت أ 

لم يلبث الملك طويال بعد هرا الحادث )حملة الملك على ملك انجلتةرا( أخ مةرض ببةاريس مرضةا  طيةرا ت وسةاء, "  الموقف بقوله 

لحدى السيدا, الالسى كن يعنين بةه وهةو علةى فةرام المةرض  نى سمعت أخ، حتى أن فيه معه على المو,حالته سوءا هديدا أهرك 

غير أخ هنا  سيدة أ رى كانت واقفة للى الجانب األ ر من فراهه ، قد قضى نحبه ت نا من ا انه أراد, أخ تلقى الثياب على وج ه ظ

ياب للى هره المحاورة بين هاتين السيدتين ، لذ سرعاخ ما أسب  عليه المولى ث ، وبينما هو ين ت حيا أبت علي ا ذلك قاسلة انه مازال

ة المةرض الةرى الةم بةه. فلمةا أسةعفه النطةق مةن هةدال يسةتطيع  واعيا لما حوله ألنه كةاخ قبةل ذلةك مباهةرة ال حة والعافية ، وأصبح

االراضى المقدسة ، ليمانا منه بأخ هللا من  والرهاب للى ك الحين بحمل ال ليبالكالم طلب من م أخ يجلبوا له ال ليب. وتع د منر ذل

 . (1)عليه بالةفاء ليقوم ب ره الم مة التى كرس حياته من اجل ا 

أخ القديس لويس حمل ال ليب ، وتع د القيام بحرب مقدسة عنقاذ الالتين بالةرق اثر رؤيا ظ ر, له أثناء  جوانفيل ويضيف

، والتةى ح ةل  سع لبعح الر اسر المقدسةة مثةل تةاج الةةو  وقطعةة مةن  ةةب ال ةليب الحقيقةىولعل تملك لويس التا . (2)مرضه 

م( ، كةاخ لةه 1261 – 1237علي ا من جاخ دى برين الملك االسمى لبيت المقدس وبلدوين الثةانى لمبراطةور القسةطنطينية الالتينةى )

 .ص بيت المقدساجل استخال أثره غير المباهر فى قيامه بحملته ال ليبية على م ر من

                                                 
 بينمووا لووم يحوودد روثووالن  joinville ,op.cit,p.191..ذكوور جوانفيوول أن لووويس التاسووع موورو أثنوواء وجووودر فووى بوواريس ان وور :  (1)

 .137المعاصر لتلك الحملة مكان مرو الملك. روثالن : المصدر السابق,ص
(1)                                           .                                                         joinville, op.cit,p.191 
(2)                                                                                                                                                                       .bid,p.191I                                                    



 السادس لعددا                           مجلة العمارة والفنون                                                                                  

5 

 

مةن حال االراضى المقدسة ، وما كاخ يعانيه الالتةين بالةةرق  لت لليهآعدة أسباب أول ا ما  أما األسباب الرسيسية فتتلخل في

ففةةى ربيةةع األ ةةر عةةةر المةةيالدى(.  ال جةةرى )الن ةةف األول مةةن القةةرخ الثالةةثمضةةايقا,  ةةالل الن ةةف األول مةةن القةةرخ السةةابع 

فريةةدريك الثةةانى معاهدتةةه المةةة ورة مةةع الكامةةل محمةةد بةةن العةةادل ملةةك م ةةر ، والتةةى  االمبراطةةور عقةةدم 1229هةةـ/ مةةارس 626

أو لقامة أسوارها التةى كةاخ   ، واخ كاخ قد تع د بعدم تح ين ا ت دوخ قتال ستولى اعمبراطور االلمانى على بيت المقدسلبمقتضاها 

انه كةاخ ل ةره المعاهةدة أهميةة فاسقةة بالنسةبة لل ةليبين ، لذ فتحةت ل ةم طريةق قع والوا .(4)الملك الكامل قد أمر بدك ا قبل ذلك بعامين 

ى زهةاء أم ، 1187هةـ/  583قةدس سةنة مال بيةت صةال  الةدين االيةوبى لسةتردمنةر أخ  أمةام ممالقةا الحج للى بيت القدس الرى ظةل 

عةام يةدى ال ةليبيين ، ففةى نةة المقدسةة لةم تبةق طةويال بأالمديفى ممتلكات م فى الةام. ولكةن هةره  أقدام م، كما لن ا ثبتت  أربعين سنة

 م توجه للي ا الملك الناصر داود صاحب الكر  بجيش كبير ، وكاخ الفرنج قد عمروا قلعت ا بعةد مةو, الملةك الكامةل1239هـ/ 637

يةركر . و(3)رة السةابقة لموخ قةد هةدموه فةى المة، فحاصرها واستولى علي ا و رب القلعة كما  رب برج داود ، ولةم يكةن المسة محمد

 بيت المقدس ثانية مةن المسةلمين مسةتالين قيةام المنازعةا, والدسةاسس بةين أمةراء عادوا فاستولوا علىقد الفرنج  ابن تارى بردى أخ

مةع األيوبية فى م ر والةام. لذ اتفق الملةك ال ةالح لسةماعيل صةاحب دمةةق والملةك الناصةر داود صةاحب الكةر   األسرة وملو 

عةام فةى وذلةك عسةقالخ قةدس وطبريةة ومالمةدخ كبيةت للي م  نجم الدين أيوب ملك م ر، وسلمال الح  الةام لمحاربة الملكالفرنج ب

 .  (1)م نرير ذلك 1243هـ/641

كةاخ قةد طةردهم جنكيةز الةرين  –الخوارزميةة الجنود أيوب بةنجم الدين ال الح  الملك ستعاخلويركر المقريزى انه نتيجة لرلك 

ضةد أعداسةه  – يةةيوباأل الدولةة سبق ل م التد ل فى منازعا, ملةو من هرق آسيا فى أثناء فتوحاته هنا  ، والرين  ول اخ ملك الما

على بالد الةام ، ثم نازلوا القدس  وأغاروام 1244هـ/ 642 عامفى  وذلك الخوارزمية للي االجنود . فسار فى الةام أسرتهمن أمراء 

سلب ، وبرلوا السيف فةيمن كةاخ ب ةا مةن الن ةارى حتةى " افنةوا الرجةال وسةبوا النسةاء واألطفةال ، من الفراسع وأعمال الواتوا في ا 

. بعد ذلك توج وا للى مدينةة غةزة لالنضةمام للةى الجةيش الم ةرى الةرى  (2)ةوا قبور الن ارى واحرقوا جثث م وهدموا المبانى ونب

وهو محبوس فى مماليكه اال  اء الرين كانوا معه  ارى ال الحى، لحدىال الح أيوب بقيادة األمير ركن الدين بيبرس البندقد أوفده

أمام غزة معركة هديدة بين جيوم دمةق والكةر  وحمةل وال ةليبيين مةن  ويضيف روثالخ  برا حول نةوب معركة . (3)الكر  

قةوا, الةةام والفةرنج  وارزمية علىعن انت ار العساكر الم رية والخ أسفر,ج ة وجيوم م ر والخوارزمية من ج ة أ رى ، 
على الكثيرين من م ، ثم اسةروا يقةرب مةن ثمانماسةة رجةل مةن  وأج زواالخوارزمية على الفرنج واعملوا في م سيوف م  أطبق، لذ  (4)

للى القاهرة. ولةم يسةلم مةن ال ةليبيين  أسيرااقتيد السبتارية الرى ا مقدم guillaume de châteauneuf (5)دى هاتنوك  وليمبين م 

صةوب مدينةة غةزة  مدينةة فعت القةوا, الرةافرة بعةد لسةتردادها. ثم اند (6)سوى عدد ضئيل لرين اهتركوا فى هره المعركة الحاسمة ا

مةن  تلةك المدينةة والتةدمير . وبةرلك لسةترد المسةلموخ في ا الن ةب اعملتفى نفس العام بعد أخ  بيت المقدس واسترد المسلموخ المدينة

ت الفةةرنج للةةى القةةاهرة وكةةاخ د ول ةا "يومةةا مةةة ودا" حيةةث زج ب ةةم فةةى غياهةةب السةةجوخ ، وعلقةة أسةةرىيةةد . وقةةد اقت (7) ال ةليبيين

                                                 

)4( راجع ابن واصل: مفرج الكروب , الجزء الخامس, تحقيق محمد حسنين ربيع ومراجعة د. محمد حسنين ربيع , دار 
.332,ص1977لكتب ,القاهرة,  

 . 291, ص  2, قسم  1السلوك ج  المقريزى: (3)

 .322,ص  6ردى: النجوم الزاهرة,ج ابن تغرى ب (1)
 .316, ص 2, قسم  1السلوك , ج المقريزى:  (2)

يبارس وققاد  وهو غير ركن الدين بيبرس البندقدارى الظاهرى الذى صار فيما بعد سلطانا على مصر ، وكان اكبر من الظااهر ب (3)
، راجوع  دهذلا  التااقاه مال الجناود  الزوار ميا   امنه ، وانتهى قمره بأن قبض عليه مواله الصالح قيوب وسجنه ، ثا  قعدماه و 

 .322,ص6. وكذلك ابن تغرى بردى:النجوم الزاهرة , ج350, ص2, حاشيه1المقريزى:السلوك,ج

 )4(  روثالن:المصدر السابق,ص127.                                                                                         
 jean de ( ، وكاان يناوب عناه فاى فتاره قساره جاان دى رونياه 1258فبرايار  20 – 1243ماايو  13  االسابتاري   هاو مداد (5)

ronay   3  الاذى اتاتر  فاى حملا  لاويس التاسال علاى مصار وقتال فاى معركا  المنصاوره 1250فبرايار  11 – 1245ابريل ) 
المصريين إلى قن ازلى سبيل جميل األسرى المسيحيين بمصار  ( . وقد ظل رئيس االسبتاري  فى اسر 1250فبراير  11الثاني   

 .49,ص3جوزيف نسيم :المرجع السابق , حاشية   .1250قكتوبر  17فى 
 .127من الداوية. راجع التفاصيل فى:         روثالن:المصدر السابق,ص 36من االسبتارية و  26لم ينج منهم سوى  (6)

  .183,ص 2,قسم  1السلوك, ج المقريزى: (7)
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القالسل الرين نجوا من هره المعركة من الفرنج ، فقد عاهوا  األنفار ويركر الم رخ لودلو أخ . (1)العاصمة أبوابرؤوس قتالهم على 

 .(2)بين الالتين ضد المسلمين  يروا الةعور الدينىزلت ب م ، وليثالكارثة التى ن ل وان مليق وا على 

يدى الفةرنج ، وان ةزام م أبيت المقدس من ل لم يقف األمر على مجرد لسترداد المسلمينولتفق كل من روثالخ والمقريزى انه 

, الالتين بسورية . ففى ، بل ا ر المسلموخ فى توجيه الضربا, الةديدة للى باقى ممتلكا ب م الخوارزميةالقوا, عند غزة ، وتنكيل 

 وأ ةرهمار الدين يوسف بن هيخ الةةيوخ بالعسةكر للةى طبريةة وعسةقالخ، فنازل مةا م أرسل ال الح أيوب األمير فخ1247هـ/ 645

 . (3)من القالع والح وخ   مابالفرنج  م ، وهدم ما استجدهم والثانية فى أكتوبر من نفس العا1247يونيو  7الفرنج ، األول فى من 

دوافةع ، فقةد كانةت القةدس  لعةدة للى الةرق االسالمى كاخ نتيجةة بحملته ال ليبية (4) ح مما سبق أخ ن وض لويس التاسعيتض

م 1244هةـ / 642فقدها الالتين ن اسيا فةى و لستردها المسلموخ فى حالة مقلقلة  الل الن ف األول من القرخ السابع ال جرى للى أخ

الفةرنج  وأصةيبالخوارزميةة الجنةود الم ةرية وفئةة منيت غزة بضةربة قاسةية علةى يةد القةوا, ا قبل قيام الحملة ببضع سنوا, ، كم

لتى بالةام ا المسلموخ على بعح المدخ د استرد، وفضال عن ذلك فق وأسير، لذ وقعوا كل م تقريبا ما بين قتيل  عندها ب زيمة ساحقة

 ولتفةق (5)فى سورية م ددة بالخطر والضةياع  ى ممتلكات م ومعاقل موأصبحت باق،  ومن بين ا عسقالخ ال ليبيوخ كاخ يسيطر علي ا

فةى الةةرق صةنوفا هةتى مةن العةراب ، واسةت تروا بحرمةة  بال ليبيين أنزلوا الخوارزمية كل من روثالخ ومتى الباريسى أخ الجنود

الارب بعامة ، وسةببا فةى أثةار  وأهلصة القديس لويس بخا. فكاخ كل ذلك باعثا على فزع النيراخ فى قبر المسيح وأهعلواالكناسس ، 

  لخ جاز لنا أخ ن دق تلك الرواية.. (6)للثأر لما نزل االراضى المقدسة هعورهم وحفزهم 

للةى  أهلةهالرسل للى الارب يستنجدوخ به ويةدعوخ  ليفادالتى توالت على الالتين بالةرق للى  لقد حملت ال زاسمعلى أية حال 

طةوا, ايجابيةة فةى هةرا  أخ انرروهم بفقداخ باقى معاقل ال ليبين فى االراضى المقدسةة لذا لةم يتخةروا حمل ال ليب لنجدت م ، بعد 

بيرو, تسةتحث م  أسقف walleranبيت المقدس للى أمراء الارب سفارة برساسة واليرخ  روبر, بطرير  لرسال الةأخ ، ومن ذلك

بةرلك نةةر هة الء الرسةل ابلة  دعايةة للحةرب ال ةليبية لةبعح أنةه يةركر ا. و(7)فةى الةةرق بالن وض بحملةة صةليبية ضةد المسةلمين 

 .  (1)ب فة عامة وفرنسا ب فة  اصة  األوروبيةالمنةودة بين الةعوب 

 Albert de rezatoدى رزاتةو  وألبةر,بيةرو,  أسةقفحضةر واليةراخ  قةد ى هرا األمر حيث يركر أنةهباريسال متىيف ل و

 17 –يونيةو  28لرسل الرين وفدوا من الةرق ، الم تمر الكنسى الرى عقةد فةى مدينةة ليةوخ )الالتينى وغيرهما من ا أنطاكيةبطريق 

الرابةع. وتنةاول هةرا المة تمر مسةألة فلسةطين ، فسةرد واليةرخ علةى الموجةودين مةا كانةت  انوسةنتم( تحت رساسة البابةا 1245يوليو 

ة بيةت المقةدس وغيرهةا مةن الةبالد التةى كةانوا يمتلكون ةا فةى كيف فقد الفرنج مدينةارض الميعاد من ويال, ، كما قل علي م  تقاسيه

بعد ذلك قةرأ راهةب يةدعى م ، 1244معركة غزة سنة وزهرة فرسان م ضحية  أبطال مهاسلة من صفوة  لعدادالةرق ، وكيف ذهبت 

فلسةطين وكبةار  بالءعلى الحاضرين الخطابا, التى كاخ يحمل ا معةه مةن نة –من جماعة الرهباخ الدومنيكاخ  – Arnulphارنولف 

ت ا فئة الخوارزميةة فةى االراضةى المقدسةة اقترفوأعمال التدمير التى الفرنج في ا. وكانت هره الرساسل تتضمن وصفا مس با للفراسع 

الرابةع الةرى كةاخ  انةو سةنتلةم يسةع البابةا التأثر واضحا ، وذلك حسبما ذكر متى الباريزى ، ففى مثةل هةره الرةروك حتى بدأ علي م 

ن فةى الةةرق على االراضى المقدسة ونجدة الالتةيال ليبية لالستيالء فى الدعوة للحرب أس هرا الم تمر لال المساهمة هو األ ر يتر
(2)  . 

                                                 
 . 317ص  2قسم  1المقريزى: السلوك ج  (1)
(2)                                                                                          7 – Ludlow, Age of the crusades, 326  
 .281-127،  ان ر كذلك : روثالن:المصدر السابق,ص 327ص  2قسم  1السلوك ج  المقريزى: (3)

 1عند كتااب المسالمين بعاده قساما: هاى: الارنسايس .المدريا ى: السالو     Louis IXيعرف المل  الارنسى لويس التاسل  (4)
( ، ورواد 219ص  1( ، وباااواا  المدريااا ى:الزطط    517ص  8( : واالفرنسااايس انظااار  مااار ه ال ماااان   333ص  2قسااا  

 Roi" –اى ملا  فرنساا  –، والاريسااس ، وفراساين ، وربادا فارانس  ( ، وريدا فري 219ص  1فرنس   المدري ى:الزطط     

de France"  ابووون تغووورى بوووردى: النجووووم 333, ص  2, قسوووم 1، المقريوووزى: السووولوك ج  355, ص  2ان ووور )ابووون واصووول ج ،
-77, ص2ة . جوزيوف نسويم يوسوف: المرجوع السوابق, حاشوي واالس  األزير اكثرها تيوعا لدى المؤرزين. 301ص , 6الزاهورة ج 

78 . 
  .51جوزيف نسيم :المرجع السابقت ص  (5)
  II, 68&  527, 500 – Matt. Paris, I, 491.                                                   136ت127روثالخ :الم در السابقتص   (6)
                                              .                                .137روثالن:المصدر نفسه,ص  (7)
 .54جوزيف نسيم :المرجع السابق,ص (1)
(2)                                                                                                                                    .8 – 67, 5 –att. Paris, II, 64 M 
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، لذ النةاس علةى االهةترا  فةى هةره الحملةة  بويةة لحةثالمراسيم البا سنتانوالبابا ر ااصد أنه تلى ذلك ىباريسال متىويضيف 

فةى سةلك والتكفيةر عةن آثامةه وذنوبةه بمجةرد انخراطةه  عةن  طابةاهبةالافراخ التةام االراضةى المقدسةة  وعد كل من يجاهد فةى سةبيل

 .  (3)الحرب ال ليبية 

للةةى الحةةرب المقدسةةة وتقةةديم التسةة يال, الالزمةةة الةةدعوة يوجةةه الرابةةع  نوسةةنتأ البابةةا تويمكةةن القةةول أخ األسةةباب التةةى جعلةة

دفعته للى اتخاذ هرا ا كاخ مدفوعا فى ذلك بدافع دينى  الل ، أم أخ هنالك بواعث أ رى وعما لذلل ليبيين وتعضيد الملك لويس ، 

، لذ أن م كانوا يجدوخ في ا فرصة طيبة للةتخلل  الباباوا,الموقف . الواقع أخ الحركة ال ليبية ب فة عامة صادفت هوى من نفس 

والةةدنيوى علةةى دول الاةةرب لةةى فةةرض نفوذهةةا الروحةةى تسةةعى لكانةةت فيةةه البابويةةة أمةةراء الاةةرب ل ةةم ، فةةى وقةةت مةةن مضةةايقة 

فى مةروعه ،  وفا من أخ يطاةى لويس  وأيدقد دعا للى الحملة ال ليبية السابعة  سنتانوأخ يكوخ البابا لرا ال يستبعد .  (4)المسيحى

ة بةين المسةيحيين الاةربيين ، على نفوذه نفوذ رجل دنيوى كالقديس لويس الرى عرك بتدينه وتقةواه ، والةرى كةاخ يتمتةع بمكانةة كبيةر

بتايةب ملةك كلةويس التاسةع عةن أوروبةا عةرك يخلو للبابوية الجو لتحقيق مطامع ةا لسلطان ا . وهكرا ترى فيه الكنيسة ت ديدا مما قد 

لة الثةانى هةاله عةن مسةأالرابةع مةع فريةدريك  انةو سةنتللةى ذلةك أخ كفةا   أضةف.  (5)الةدين حيال الكنيسة ورجال بمواقفه الحازمة 

التفكير الجدى لمساعدة الحركة ال ليبية. وغير  فى أخ الارض األول من الم تمر الرى عقده فى ليوخ هةو لصةدار قةرار الحرمةاخ 

االوروبى على الن وض بحملة صةليبية جديةدة كمةا يتبةادر حث المسيحيين فى الارب االلمانى ، وليس  اعمبراطورضد عدوه اللدود 

 –المحةدثين احةد مة ر ى االنجليةز  –م( 1928 – 1874لى صحة ما نقول مما ذكره هنرى وليم ديفيةز ). وليس أدل ع(1)للى الرهن 

الكاتب الفرنسةى جةول ميةةيلية . وكاخ  (2)ة والحماس الدينى للحركة المقدسة الرابع كاخ مجردا من النزاهة الةخ ي انوسنتمن أخ 

مةةروع الحملةة  عحبةاطالبابةا لةم يتةر  وسةيلة لال واسةتخدم ا  أكثةر صةراحة عنةدما ذكةر أخ jules Micheleم( 1874 – 1798)

الةرى كةرس نفسةه  اعمبراطةورلتعطيل ا وتأ ير قيام ا ، حتى يتسنى له استخدام القوا, ال ةليبية ضةد عةدوه  األقلال ليبية أو على 

 يه الراهب االنجليزى متى الباريسىقال ف . ويكفى أخ (3)لال وه ره فى وج ه –دينيا كاخ أم دنيويا  –للقضاء عليه، ولم يتر  سالحا 

قسةطنطين وكةاخ األولةى بةه أخ  اعمبراطةورالةرى اقتفةى  طةوا,  –الروحةى  أبوناالبابا وهو سبب وهكرا عاصر بابويته : " ، الرى 

دى سسةا  . وبمةا هةو جةدير بالةركر أيضةا أخ ثةاديوس(4)القالقةل واالضةطرابا, فةى العةالم" كثيةرا مةن  –يتتبع  طى القديس بطةرس 

Thaddeus de sessa  فةى  اعمبراطةورفى مجلس ليوخ ، حاول التوفيةق بةين العةاهلين بةأخ وعةد البابةا أخ يسةاهم فريدريك مندوب

والخوارزميةة والمسةلمين ، واخ يعيةد األمةن  الماةولاعمبراطورية البيزنطية للى حريرة الكنيسة الرومانية ، واخ يجاهةد ضةد  لعادة

بالاةة . فكةاخ م ةير هةره العةروض هةو  بأ طةارالالتينيةة باالراضةى المقدسةة التةى كانةت م ةددة آنةرا   مارا,اعوالسالم فى ربوع 

ل ةالح المسةيحية االلمةانى  اعمبراطورللعفو عن  انو سنتتوس  الملك لويس أكثر من مرة لدى . وكرلك (5)البابا من جانب الرفح 

ل ةا النجةا  ، لكةن هةفاعة لةويس ى لتةأليف حملةة صةليبية جامعةة حتةى يقةدر االوروبة، وذلك حتى تتضافر جميع الج ةود فةى الاةرب 

كفاحةه مةع صليبية بقدر ما كاخ يةاله حملة  لعداد، مما ال يدع مجاال للةك فى أخ البابا لم تكن تعنيه مسألة  (6)أيضا بالرفح قوبلت 

فى انه وجةد نفسةه مضةطرا فةى  انو سنتموقف البابا  للقضاء عليه. وعلى هرا يمكن تفسير األساليب، وابتداعه مختلف  اعمبراطور

الالتينيةة فةى  اعمةارا,كانةت فيةه للةدعوى لحةرب صةليبية حتةى ال يثيةر ضةده الةةعور المسةيحى فةى الاةرب فةى وقةت م تمر ليةوخ 

 وم الحه .  دافهألههره الحملة تحقيقا نفسه ال ينباى قيام  قرارهالحاجة للى المساعدة ، واخ كاخ فى  أمساالراضى المقدسة فى 

للتبةةير  Odon de châteaurouxدى هاترو  أدوخقبله يدعى البابا فى نفس السنة مندوبا من  أوفدبعد انت اء مجلس ليوخ و

مةن المبةةرين وغيةرهم  وارخ ولةفبالحملة ال ليبية الجديدة فى فرنسا بناء على طلب الملك لويس التاسع نفسه. كما طةاك واليةراخ 

وعلةى الةرغم مةن الدعايةة . (1)الالتةين بالةةرق  ل ةوان مبةا داعةين للةى االنخةراط فةى سةلك الحةرب المقدسةة لنجةدة بباقى بلةداخ أورو

تلةك الفتةرة لةم تكةن تسةمح  لباخالواسعة للحملة بين دول الارب المسيحى ، لال لن ا لم تلق تأييدا ملموسا أو عطفا كافيا ، الخ ظروف ا 

 اصةة وانةه كةاخ على العكس من فرنسا التى وجد, في ا هةره الةدعايا, تربةة   ةبة .  (2) أراضي اباالهترا  فى حرب  ارج  ل ا

 .(3)ال دك ال ليبى والعمل على تحقيقهفى كرس نفسه وحياته لخدمة هرا يحكم ا ملك و

                                                 
(3)                                                                                                      .          7 -I, 86 Matt. Paris, I 
 .55جوزيف نسيم:المرجع السابقتص  (4)
(5)                                                                                         .,op.cit,p.165joinville  
(1)                                                                                  .68-77, 73-Matt. Paris, II, 68  
 .56-55جوزيف نسيم :المرجع السابقتص  (2)
 .55جوزيف نسيم: المرجع نفسه, ص  (3)
(4)                                                                                                                                                       .att. Paris, II, 67M 
(5)                                                                                                                            .           5-Matt. Paris, II, 144 
(6)                                   .                                                                                          Matt. Paris, II, 498 
(1)                                                                            .                                               Matt. Paris, II, 116 

الثالث مبينا له    ، منعه ملكها هنرى1245مما يذكر فى هذا المجال انه عندما ذهب واليران للتبتير بالحمل  فى انجلترا عا   (2)
   .Matt. Paris, 116 – 7                                . راجع :   قن حال  البالد ال تسمح لها بايااد جيوتها إلى الزار 

 .138-137روثالن:المصدر السابق,ص   (3)
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متةةى  دى نةةانجى وكةةرلك ولةةيملتفةةق لةةويس التاسةةع علةةى عاتقةةه م مةةة الن ةةوض ب ةةره الحملةةة . و أ ةةر الملةةك ونتيجةةة ل ةةرا االمةةر

مجمعةا كبيةرا فةى مدينةة بةاريس م( 1245، عقةد فةى نفةس العةام ) الايةرة والحمةاسالباريسى أخ الملك الفرنسى لكى يثير بين جنةوده 

وغيةرهم .  األديةرة األسةاقفةورؤسةاء  األسةاقفةدى هاترو وكبار رجال مملكته ورجال الدين في ا مةن  أدوخحضره المندوب البابوى 

غيرت م الدينية ، وضرب ل ةم المثةل لةرلك ،  لثارةبف احته من وتمكن للى حمل ال ليب .  لياهمداعيا و طب لويس فى الحاضرين 

 ل وتةه، فبةادر باالنضةمام للةى الحملةة واألهةراك. وحرا حروه كثيةر مةن األمةراء  (4)الحرب المقدسة  نفسه فى أدرجلذ كاخ أول من 

 Bourgogneوهةةارل كونةةت تنجةةو ، وكةةرلك هةةيج الرابةةع دوق برجنةةديا الثالثةةة روبةةر, كونةةت ارتةةوا ، والفةةرنس كونةةت بواتييةةه، 

hugues de (5)  (6) الواطئةةاالراضةى أميةر  دام بييةر، ووليم دى comte de flandre guillaume de Dampier  وجوانفيةل ،

بطةرس كونةت بريتةانى  بفرنسةا وفةى طليعةت م اعقطةاعم رخ هره الحملة واحد فرسةان ا ، وعةدد كبيةر مةن البارونةا, وكبةار رجةال 

زوجة لويس التاسع أخ تتركه يسةافر دون ةا ، فحملةت هةى  (7)ملكية مرجريت دى بروفانس وهيج العاهر كونت المارم ، ولم تةأ ال

 األ رى هارة ال ليب ، واقتد, ب ا بعح النبيال, نركر من بين ن زوجة كل من كونت بواتييه وكونت ارتوا . 

ع ، وهبت فرنسا عن بكرة أبي ا بمقاطعات ا المختلفة وطبقات ا المتعددة للسةير فةى ركةاب الملةك سر, الحماسة بين الجميلرلك 

كثيةر مةن رجةال حملةوا ال ةليب . وكاخ مةن بةين الةرين  (8)وم لويس واالنضواء تحت لواسه ، وأ ر عدد المتطوعين يزداد يوما بعد ي

كةةل مةن بةةورج  وأسةقف،  sensوالسةين  rheimsمةن ريمةةز كةةل  اقفةأسةالةدين ليكونةوا قةةدوة لايةرهم مةن رجةةال الةدنيا ، مثةةل رسةيس 

bourges  ولوخlaon (9)  . 

طريفة الكتساب اكبر عدد ممكن من رعاياه فى الحملة بطريقة لم يسبقه للي ا احةد مةن للى  دعة دينية  لجأ الملك الفرنسى كما أخ    

المملكةة مةن النةبالء والبارونةا, ال ةدايا بمناسةبة عيةد دم للى كبار رجال قبل منر بدء الحركة ال ليبية . فقد كاخ من عادة لويس أخ يق

وهاحا كاخ قد أمةر بحياكةة كال من م  وأهدىم دعا فرسانه وكبار رجال مملكته 1245الميالد من كل عام . ففى ليلة عيد الميالد لسنة 

ل مةن يةةتر  فةى الحةروب ال ةليبية . وعنةدما لبسةوا عالمة ال ليب عليه دوخ أخ يعلم احد برلك ، وهى الةارة التى كاخ يحمل ةا كة

كل مةن م عالمةة ال ةليب مطةرزة علةى كتةف زميلةه ، فف مةوا الحيلةة التةى لجةأ للي ةا ملكيةت م ـ وارتسةمت علةى  أب رالخلع الملكية 

القةديس لةويس طريقةة وجوه م ابتسامة الفر  ، ولم يمكن لال االن ياع لرغبتةه بةاالنخراط فةى سةلك الحملةة ال ةليبية. وهكةرا ابتكةر 

 .  (1)عليه منر ذلك الحين لقب "صاسد الحجاج" و "بطرس الجديد"  أطلقوامبتكرة للتبةير بالحملة والدعاية ل ا ، حتى أن م 

من اجل الحملة ال ةليبية منةر أخ حمةل الملةك الفرنسةى  وساقكانت االستعدادا, فى فرنسا قاسمة على قدم  وعلى هرا األساس

قةةوى لنقةل الجنةد والعتةاد عبةةر البحةر حتةى يضةمن لحملتةةه  أسةطول لعةدادالتاسةع هةةو مسةألة ول مةا اهةةتم لةه لةويس ال ةليب ، فكةاخ أ

، وعقةد مع ةا اتفاقيةا, ومرسةيليا  جنوهعددا من السفن من يمكنه االستعانة ب ا ، فقد استأجر  . ولما لم يكن لديه بحرية  اصة النجا 

 ةسةةت عةةرة سةةفينة جنويةةة مةا بةةين كبيةةر م الخةاص باسةةتئجار1246ت ةدره فةةى أكتةةوبر مةةن ذلةك المرسةةوم الةةرى اس. (2)ب ةرا الةةةأخ 

.  (1)الطيبةة مةع م ةر مةن سةفن نرةرا لعالقات ةا أما البندقية فقد وضعت تزويةده بمةا يحتةاج لليةه  ت من اجل حملته ال ليبية وصايرة

التجةارة فةى  أبةواب لغةالقتة دى للةى  م ر علي قيام حملة صليبية بحرية حيث يرى جروسيه أخ السبب فى ذلك  وك البندقية من

 .  (3)بالنسبة ل ا وج  ا وهى م در ثروة طاسلة 

قيام ا من فرنسا بحوالى عامين جماعةة رسل قبل أ والم خ للحملة لرلكبتوفير الر يرة  التاسع قد لستعد لويسويركر جوانفيل 

مةا يحتاجةه الجةيش مةن  ولعةدادلةةراء  Nicolas de sousiيةدعى نيقةوال دى سةوزى هةخل علةى رأسة م من الرجال للى قبرص 

                                                 
(4)                    .                                                                              Nangis, 200, Matt. Paris, II, 214 
بديااده   1239 ( الذى ينحدر من سالل  قسره كابت ، وقد اتتر  فى صليبي  1272 – 1218ديا  هو هيج الرابل دوق بورجن (5)

 .59,ص1. راجع : جوزيف نسيم يوسف:المرجع السابق,حاشيه  1240تيود كونت تامبانيا ، كما قا  بتحصين عسدالن فى 
   ,.p.270Grousset, op. cit-1           .                                     . فيما يتعلق بوليم أمير االراضى الواطئة راجع :  (6)
  ، وصااحبته 1234كونت بروفانس ، وقد تا و  لاويس التاسال منهاا فاى  Raymond Berangerهى ابن  ريموند برنجيه  (7)

 .59, ص3. راجع عن ذلك : جوزيف نسيم يوسف :المرجع السابق,حاشيهفى حملتيه على مصر والتا  
(8)                                                                                            .  191joinville,op.cit,p. 
(9)                                                            .  .                                         Ibid,p.191  
(1)                                     .                       .                                                      Matt. Paris, II, 127, 128 
(2)  . 2-joinville,op.cit,p.191 – ويس وعلاى رقساه  اندرياه باوالن كاان منادوبو الملا  لا André Polin  باوالن مان رجاال

ل الجناد سااين  مان مرسايليا لندا 20كبير الداويا  بهاا ، قاد اساتأجروا  Renaud de vichiersه الدين بارنسا ورينوه دى فيتي
                                                                                                                  .joinville,op.cit.191-2 والعتاد.

(1)                                                                                                    .            Ibid,p.198    
(3)                                                                                                                                            .2-op.cit,p.271rousset, G 
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يةوم ال ةليبية الراهبةة للةى الميرة والنبير والحبوب ، حتى يجدها معدة عند مروره بالجزيرة التى اعتبر, المكاخ الرى تلتقى فيه الج

 .  (4)الةرق 

لحملة ، من حيث ال رك على الجنةد على توفير المال الالزم لتاطية نفقا, اعمل الملك الفرنسى أخ  متى الباريسىيضيف و

التى جمع ةا  والعةورالالزمة من الضراسب   الم خ والر يرة وغير ذلك . وقد تح ل الملك على المبال ولعدادوتيسير وساسل النقل 

بالء وكبةار تجةار الرابع الملو  واألمراء والنة انو سنت. فقد دعا البابا لم يةتركوا فى الحملة بةخ  م من رجال الدنيا والدين الرين 

لازو االراضى المقدسة ، أخ يمدوا الفرق ال ليبية بالم اريف الالزمة لمدة ثالث سنوا, كل حسب  بأنفس مالمدخ الرين لن يرهبوا 

مورده ، وذلك للخالص من  طاياهم. كما دعا جميةع رجةال الكنيسةة أخ يسةاهموا بجةزء مةن عةةرين مةن د ةل الكنةاسس لمةدة ثةالث 

هره الضريبة الكثير مةن  أثار,فى الحملة من رجال الدين ، وقد العةور ، ويعفى من هرا من يةتر  فيدفعوخ كرادلة سنوا, ، أما ال

السخ  بين رجال الكنيسة ، ولكن الرسالة البابوية هدد, بحرماخ كل من يخالف هره التعليما, . وكانت هره األموال تجمع بواسةطة 

المسةتحقة علةي م لمةدة ثةالث من مطالةب داسنةي م علةى الةديوخ  أماخانونا بأخ يكوخ ال ليبيوخ فى البابا ق. كرلك اصدر (1)ل البابا عما

 لقطاعيةاجيةةا . ولمةا كةاخ الجةيش ال ةليبى (2) ولنفرد روثالخ بركر أخ عةر ليراد الكناسس قد تم تخ ي ه لتج يةز الحملةة  سنوا,

 أراضةي مأو يرهنةوا على فرق م ، كأخ يبيعوا المال الالزم لل رك  لعدادفقد كاخ على كبار رجاله من النبالء والبارونا, بتكوينه ، 

معةه للةى  على فرسانه التسعة الرين اصةطحب ملل رك  أمالكهفنرى جوانفيل مثال يحدثنا فى مركراته انه لم يتأ ر عن رهن أفضل 

 . (31الةرق على نفقته الخاصة 

ادا, بقوله " فمن الناحية العسكرية فقد لستعد الملك لويس التاسع حيةث ويعلق الم رخ المحدث ميةيل باالر على تلك اعستعد

مةن 5000فارس ت  2500دينار تنفق على الحملة التى قدر ل ا أخ ت دى الارض من ا فى ستة أعوام وبجيش يضم  1537540ج ز 

ت ل تعزيزا, بعد ذلك تجعةل رجل وس25000من السالحدارا, أى أخ عدد القوا, قرابة  2500من المةاة ونحو 10000الرماة و

 .(4)ألف"35من عدد القوا, 

لويس التاسع من المةاكل الخاصةة بالنقةل والتمةوين ومةوارد الحملةة ، عمةل علةى تنرةيم هةئوخ  اءلنت  ويركر جوانفيل انه بعد

ب ةحبته من مكةين فةى األمن والطمأنينةة بةين ربوع ةا قبةل سةفره للةى الةةرق ، كمةا كةاخ كبةار ال ةليبيين المسةافرين  ولقرارمملكته 

كاخ من عادة أولئك الرين يحملوخ ال ةليب أخ يسةووا أمةورهم قبةل القيةام ويضيف جوانفيل انه .(5) أيضا من اجل الحملة استعدادات م

بحمالت م للى االراضى المقدسة ، واخ يكتبوا وصاياهم ويحددوا ان بة أوالدهم ، ونررا لما كانةت تنطةوى عليةه هةره الحمةال, مةن 

، فقد اتخر ه الء المحاربوخ لجراءا, كما لو كانوا مقبلين على المو, ، كأخ يعيدوا مثال ألصحاب الحقوق ما اغت ةبوا مةن  ا طار

حقوق م لرضاء لضماسرهم. ورغم أخ جوانفيل لم يةعر انه اقتةرك اى وزر ، لال انةه تبعةا ل ةره المةادة ، عمةل علةى التكفيةر لجيرانةه 

  .(6)يهورعاياه عن كل ما قد يةكوخ ف

بالنةش صةاحبة قةةتالة تةدير هةئون ا فةى فتةرة د الملكةة الوالةدة قةد أنةاب عنةه فةى حكةم الةبالالملك الفرنسى  ويركر جوانفيل أخ

غيابه، ثم استدعى باروناته وكبةار رجةال مملكتةه فةى بةاريس ، حيةث اقسةم المقيمةوخ مةن م بةين يديةه يمةين الطاعةة والةوالء بمراعةاة 

تايبةه عةن  ال ةاار ، وعةدم التفكيةر فةى  يانتةه أو اغت ةاب ملكةه أثنةاء ألبناسةه واع ةالصعلى البالد فرة متع دين بالمحاحقوقه ، 

ت  م وذلةك لالسةتعداد مةن اجةل الحملةة1245فرنسةا زهةاء ثةالث سةنوا, منةر  الحملةة مةن مسيرعلى الرغم من ذلك تأ ر .  (1)فرنسا 

 Aquae )تعةرك بالالتينيةة باسةم   aiques-mortesى مينةاء اجمةور, وبعد أخ تم لعداد كل هئ غةادر الملةك الفرنسةى بةاريس للة

Mortuae)"م ، وكةاخ ب ةحبته جانةب كبيةر مةن ال ةليبيين مةن بيةن م زوجتةه 1248يونيو  12جنوبى فرنسا فى  اى "المياه الراكدة

واتييه فقد بقى فى فرنسا بعح الملكية مرجريت ول وته هارل كونت أنجو وروبر, كونت ارتوا ، أما هقيقه الثالث الفونس كونت ب

فةى  ة قةد مةر,ال ةليبيأخ القةوا,  متةى الباريسةىيةركر و .(2)الوقت لجمع نجدا, ولمدادا, أ رى ليلحق بالجيش الفرنسى فيما بعةد 

على  لويس باعترافه بين يدى البابا حاصال منه على صك الافراخ فأمضىالرابع . انو سنتالطريق بمدينة ليوخ حيث كاخ يقيم البابا 

                                                 
(4)                                                                                                                                                    . oinville op.cit,197j    
(1)                                                                                                                                                      .8-att, Paris, II, 87M 
 .139روثالن:المصدر السابق,ص  (2)

31)                                                                                                                                                 .oinville op.cit,197J 

 ,ميشيل باالر: الحمالت الصليبية والشرق الالتينى من القرن الحادى عشر إلى القرن الرابع عشر , ترجمة بشير السباعى   (4)
 .237ص, 2003, الطبعة األولى , دار عين , القاهرة , 

                          
(5) .                  .                                                                                          inville,op. cit,p.192Jo  
(6) .        .                                                                                                       Ibid,p.192  
(1)                                             .                                                                       191Joinville,op.cit,p.          
(2)                                                                                                                                              . 2-bid,p.191I  
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المسةيحية دوخ جةدوى ، بعةد ذلةك غةادر لةويس وجيةةه ليةوخ للةى فريةدريك ل ةالح  اعمبراطةورآثامه ، ثم توسل لليه أخ ي فح عن 

 . (3)ك الفرنسى باال للي ا اجمور, حيث صادفت م فى الطريق بعح األ طار والمكدرا, التى لم يلق المل

كر أنةه حينمةا اقتةرب ال ةليبيوخ مةن افنيةوخ بعةد ماةادرت م ليةوخ ، ينفرد متى الباريسى بركر بعةح هةره األحةداث حيةث يةرو

هاجم م أهل ا عاملين في م الن ب والسلب ، وقتلوا عددا من م ، وذلك لوجود عداء قديم مستحكم بين الملكية الفرنسةية وسةكاخ افنيةوخ 

النةبالء الفرنسةيين فةى الحملةة تأديةب هةره الرين قاسوا األمرين علةى ايةدى عسةكر لةويس الثةامن أبةو القةديس لةويس. وقةد أراد بعةح 

المدينة ، لكن لويس التاسع منع م من ذلك ، وتكرر هرا األمر عنةدما بلاةت الحملةة مرسةيليا هةاجم سةكان ا الحملةة أيضةا وألحقةوا ب ةا 

م أن ةم لةو فعلةوا هةرا  ساسر كبيرة. مما أغضب قادة الملك لويس التاسع وكادوا أخ يدمروا هره المدينةة لةوال أخ تةد ل الملةك وا بةره

 .(4) األمر سوك يضروخ بالحملة وبال دك الرى قامت من اجله )وهو لسترداد بيت المقدس(

 رجت الحملة من ميناء اجمور, فى عدد ضخم من المراكةب مةا بةين كبيةرة وصةايرة ، فى الن اية يخبرنا جوانفيل بقوله وو

للةةى الجنويةةة لعةةدم  بةةرة  األسةةطولقيةةادة  وأسةةند,.  (5)م 1248 أغسةةطس 25غالبيةةة الجةةيش فةةى تقةةل الملةةك الفرنسةةى وزوجتةةه و

الملةك فةى مينةاء النمسةوخ  وأرسةى،  سفينة التى تحمل علم القديس دنةيسال األسطولوكاخ يتقدم قطع  (6)الفرنسيين بةئوخ المالحة . 

limassol أبحةر. وقد  (7)بتمبر من نفس السنة ابع عةر من سجنوبى قبرص التى اعتبر, الملتقى العام للجيوم ال ليبية ، فى الس 

م ، ووصةلوا قبةرص بعةد رحلةة بحريةة تعرضةوا 1248ال ليبيين ومن بين م جوانفيل وفرسانه من ميناء مرسيليا فى سةبتمبر  بعح

 .  (1)ا الملك الفرنسى قد سبق م للي ا للخاطر، حيث وجدو في ا

ليسوا غربةاء فةى هةره الجزيةرة  وبأن مهم مع بنى عةيرت م قبرص هعروا بأن م فى ديارللى جزيرة ل ال ليبيوخ ووص وعند

التى كانت وقتئر تحت حكم أسرة لوسنياخ الالتينية المسيحية ، فكانت من ثم دولةة صةديقة ل ةم. وقةد تلقةى هنةرى األول لوسةنياخ ملةك 

الداويةةة  وممثلةةو (2)وارنةةة ، وهةةاركه هةةعبه والم Nicosiaفةةى عاصةةمة ملكةةه االفقوسةةية  الجزيةةرة لةةويس التاسةةع ورجالةةه بالترحةةاب

 .  (3)رنسى بالجزيرة فى الترحيب بالجيش ال ليبى والملك الفواالسبتارية الرين كانوا 

م( قبةل تحرك ةا 1249مةايو  – 1248زهةاء ثمانيةة اهة ر ب ةا )سةبتمبر  وأمضةتفى قبةرص ،  عقامةالحملة الفرنسية طاب لل

بةالجزيرة . ال ةليبيوخ  أمضاهابمعلوما, متفرقة حول هره الفترة الطويلة التى  األصول الاريبة أمدتناصوب الديار الم رية . وقد 

لذ ذكةر أخ ال ةليبيين ألقةوا دى نةاجى ،  ولةيمهةى تلةك التةى انفةرد بةركرها المة رخ الاربةى المعاصةر ولعل أهم حادثة وقعت  الل ا 

تاسع وقةواد جيةةه حتةى يةتخلل مةن م لويس الالسم لسلطاخ م ر ال الح أيوب لدس  أرسل مالقبح على بعح األهخاص كاخ قد 
الةةك فةى صةحت ا. ولةو  كانت أم غربيةة ، للةى هةره الحادثةة الخطيةرة يةدفعنا للةىهرقية الحملة ،  م ادر. واخ عدم تعرض باقى (4)

جوانفيةةل  مثةةالأكتبةةوا عن ةا ، لكةةانوا اهةةتركوا فةةى الحملةة ال ةةليبيين الةرين  المةة ر ين كانةت هةةره المةة امرة قةد دبةةر, فعةةال ، لوجةدنا

، فةى  طابةه للةى الةةعب الفرنسةى الةرى كتبةه بعةد فةةل حملتةه علةى م ةر وهةو فةى عكةا دى بلييه والملك لةويس نفسةه وجوفرواى 

 اصة وأخ هرا االمر لو حدث لكاخ له دور فى تقوية موقف ال ةليبيين ولخ كنةا نةرجح أن ةا  الاوخ فى وصف ا وي ولوخ من أمرهايب

 . جنودكانت دعاية لحفز همم ال

وسة  فةارس فى  الرى يحكم الماولاحد ايلخانا,    Äljigidäiالج داى فى فارس المدعو ناسب الخاخ أرسل وفى ذلك الوقت

الفرنسةى برسةالة للةى الملةك مةزودين  (1)النسةاطرةمةن المسةيحيين  (5)وداود  مرقسهما  مسيحيين ، سفيرين لويس التاسع  الملك للى

                                                 
(3)                                                                                     .9 – Matt. Paris, II, 268  
(4)                                                                                     .9 – Matt. Paris, II, 268  
(5)                                                                                           .                op.cit,p.196Joinville , 
(6)                                            .                                                                    Ibid,p.196 
(7)          .                                                                                                      Ibid,p.196 

 
(1)                                                                .                                                     5-,p.194Joinville,op.cit   

        
ى فتاره ، وها  طائاا  كاثوليكيا  لبنانيا  كانات مو ال رعايا  ملاو  فرنساا وحماايته  فا t. MaronSنسب  إلى الدديس مارون  (2)

 . 67,ص3. ان ر جوزيف نسيم : المرجع السابق,حاشية الحروب الصليبي 
(3)                          .                                                                                        le ,op.cit,p.198Joinvil 
(4)                                                                         . Nangis. Cf. Michaud, crois., VI, 201 
يحى نسطورى ويحتمل انه من الموصل ، قما مرقس فهو نسطورى قي ا والغالب انه كان فاى زدما  المغاول ورساائل داود مس (5)

هؤال: السارا: بعثت األمال فاى نااس الملا  لاويس الاذى رد بساااره دومينكانيا  برياسا  قنادرو وقزياه   وقاد وصالت هاذه الساااره 
بالوصاي    ولدد برهنت قغل هذه على إعتدادها بناساها   حياث إعتبارت   قد مات وقامت مكانه رمل  قغل قيمتس  .لتجد جويو 
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،  باجمع ةا مةن ايةدى الدولةة األيوبيةةبيةت المقةدس وفلسةطين للمساهمة مع الفرنسيين فةى انتةزاع ه استعداد اخ يعرض في ا جاطاى 

دبلوماسةةيا عريمةةا قةةام بةةه  تعتبةةر عمةةال لخ صةةحت . والواقةةع أخ هةةره الرسةةالة(2)ضةةد أعةةداس م المسةةلمين ورغبتةةه فةةى التحةةالف مع ةةم 

من قبل ه كاخ مج ود فردى من قبل هرين الةخ ين ولدعاء أن م رسل لخ كانوا هم من أرسلوا هرين السفيرين بالفعل أو أنت  الماول

 . التتار

)مما يدل على مةدى  العريم الماولويركر جوانفيل حول هره السفارة بقوله " وبينما كاخ الملك مقيما فى قبرص أنفد لليه ملك 

ت وكةاخ مةن بةين مةا  حمالخ له رسةاسل طيبةة كريمةةرسوالخ من قبله ي فى نفوس االوربيين جراء مرابح م( الماولالرهبة التى بعث ا 

 .(3)لستعداده لمعاونة الملك)لويس التاسع(فى غزو األرض المقدسة وتخليل بيت المقدس من أيدى المسلمين" الماولذكره ملك 

ى أخ ناسةب للةى الملةك لةويس التاسةع وهة الماولبينما لنفرد روثالخ بركر بعح األهياء التى لم ترد لدى جوانفيل حول سفارة 

رلك أخ السفارة كانةت فةى هة ر لسيادة هرا المرهب فى تلك الج ا,( وك وذلك مسيحى نسطورىكاخ الخاخ كاخ مسيحيا )ونرجح أنه 

والةرى كةاخ مسةيحيا رسةله للةى ملةك فرنسةا فةى نيقوسةيا الةةتاى المسةمى   الماةولبقوله " حةدث أخ أرسةل أحةد كبةار أمةراء  ديسمبر

 .(4)ديسمبر لدى الطاسفة األرثوذكسية( 25د )وهو يوافق البقبرص وذلك قبل عيد المي

تةدعو لليةه مةن التعةاوخ مةع الفرنسةيين ضةد لقد اعتبر, سةفارة الماةول علةى جانةب عرةيم مةن األهميةة والخطةورة لمةا كانةت 

مةن وة التةى تلقاهةا علةى اثةر الةدعم ةر كةاخ لويس التاسةع م اجمةة أخ قرار  هبرييحتى لقد اعتقد الم رخ لويس ،  اآلمنينالمسلمين 

ها من حيث التعةاوخ بةئ من الحرر لعدة أسباب. أوال : أخ سفارة الماول لم ت , ثمارويجب أخ نتقبل هرا الرأى . (5) الماولايلخاخ 

 بالفةل .  الماولبعثة لويس التاسع للى ايلخاخ كما باء,  .مع ال ليبيين

 . من تلك الحملةثير م ر كانت أقدم من ذلك بكأخ فكرة ال جوم على ثانيا : 

 م ر .  كانت عامال محركا فى توجيه لويس هطرال نجد من بين م ادر الحملة ما ي كد أخ سفارة الماول أننا  ثالثا :

وفةادة سةفيرى ايلخةاخ الماةول مرحبةا بفكةرة لةويس التاسةع قةد بةال  فةى لكةرام الملةك الفرنسةى  أخرأى جوانفيةل  على اى حال

الرهبةاخ مةن جماعةة أفراد مع ما بعثة مكونة من ثالثة م ، وأرسل 1249يناير  27بالعودة للى بالدهم فى  التعاوخ معه ، وسمح ل ما

 jran de carcassonneويوحنةا الكركسةونى  Guill. de longjumeauدى لةو لونجمةو  ولةيمو André اندريةههةم  الةدومنيكاخ

وأرسةل مةع البعثةة هديةة . الماولالبعثة نررا لما اكتسبه من  برة مع الرى كاخ قد عاد من الةرق فى ذلك الحين ، فعينه رسيسا ل ره 

ثمينة للى االيلجاخ عبارة عن  يمة على هيئةة كنيسةة صةايرة نقةةت بةدا ل ا بعةح آيةا, الكتةاب المقةدس وبعةح ال ةور الدينيةة ، 

رى للةى الموصةل فتبريةر ، ووصةلت وذلك بق د استمالته للى الارب سار, البعثة من قبرص للى أنطاكية ومن ا أ ر, الطريق البة

مسةتعدا  قةد مةا,. ولةم يكةن جاطةاى الماةول ايلخةاخولسةوء الحةظ كةاخ جيةو   فى الن اية للى معسكر جاطاى  اخ فى وس  فةارس.

فى م مت ا مةن حيةث . وهكرا فةلت البعثة (1)علي ا سلفه من قبله فيما يختل بالتعاوخ مع الملك الفرنسىلمواصلة السياسة التى سار 

حالةة مةن  أحةدثتوفةاة جيةو   أعقبةتالتةى الدسةاسس الحملة ال ليبيى، الخ للى الارب الكاثوليكى أو استخدام م فى  الماولكتساب ا

م بعةد انت ةاء حملةة لةويس علةى م ةر ورحيلةه هةو وقواتةه للةى 1251منعت قيام اى عمل جدى. ولم تعد البعثة لال فى سةنة الفوضى 

 .  (2) فلسطين

حول تلةك البعثةة " وأرسةل الملةك مةن جانبةه للةى هة الء الرسةل األخ أندريةه مةن جماعةة عح التفاصيل ب حيث يركر روثالخ

سانت جا . وكاخ الرسل ال يدركوخ سبب لرسال م ت ولكةن م عرفةوا فيمةا بعةد عنةدما تعرفةوا علةى األخ أندريةه.وأمر الملةك أخ يمثةل 

ت وي يةده  الماولمسيحيا ي يده عدد كبير من  الماولرنسية فركر أخ زعيم أمامه ه الء الرسل.وكاخ األخ أندريه يترجم للملك للى الف

                                                                                                                                                                  

حسوون حبشووى: مووذكرات جوانفيوول, القووديس لووويس, الطبعووة األولووى, دار  هااذه السااااره رماا ا لتبعياا  الملاا  لااويس اوقطاعياا  للمغااول.
 .85المعارف, القاهرة, ص

  . ويااتلزص مذهبااه فااى قن 431و  428مااا بااين عااامى الااذى كااان بطريدااا للدسااطنطيني  في Nestoriusنسااب  إلااى نسااطور  (1)
قما  صبح العذرا:تللمسيح طبيعتين : هما طبيع  اونسان وطبيع  اهلل ، وان الج : االلهى من المسيح ل  يولد من العذرا: ، وبذا 

ي  كاارلس   برئاساا  بطرياق اوسااكندر 431للمسايح اونسااان فحساب. وقااد اديان نسااطور هاذا فااى مجماال افساوس المسااكونى عاا  
رجع ان وور :جوزيووف نسوويم:الم األول فااى عهااد اومبراطااور البي نطااى ثيودساايوس الثااانى ، حيااث اعتباارت حركتااه هرطداا  والحااادا.

 .69,ص2السابق,حاشية
 op.cit,p.197, Joinville-8                                                         .     .146-145روثالخ:الم در السابقتص  (2)
(3)                                                                                          . ,p.197Ibid      
                                                                .145روثالخ:الم در السابقتص  (4)
 .69جوزيف نسيم:المرجع السابق, ص  (5)
 Joinville ,op.cit,p.198                                                           .        .148لمصدر السابق ,ص روثالن ا (1)
(2)                                                                                          .               ,p.198Ibid   
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سوك يكونوخ فى  دمة ملك فرنسةا وال ةليبيين  الماولكرلك معرم كبار سادت م فى فارس.وأ بره أيضا أخ الةلتاى وكل قواته من 

(الن م يرغبوخ فةى اعنتقةام للمسةلمين  م"1258-1242ه/656-640تع م باهلل "ضد  ليفة باداد ) المق ود به الخليفة العباسى المس

وذكروا أيضةا أخ سةيدهم للكره الكبير ل ةم ت ولمةا ألحةق الخوارزميةة والمسةلموخ اآل ةروخ مةن  سةاسر فادحةة بسةيدنا يسةوع المسةيح.

-1245ه/647-643يطلةةب مةةن الملةةك أخ يتقةةدم للةةى م ةةر لمحاربةةة سةةلطاخ م ةةر )المق ةةود بةةه الملةةك ال ةةالح نجةةم الةةدين أيةةوب"

لمحاربة  ليفة باداد آلنه ب ره الطريقة يمكن لكةل من مةا أخ يسةاعد اآل ةر ويقةوى  الماولم" (ت فى نفس الوقت الرى يتجه فيه 1249

من عزيمته.فرأى ملك فرنسا أخ يرسل رسله مع ه الء المندوبين للى سيدهم الةلتاى ت وللى الرسيس األعلى المسمى كيو  ت ليعرك 

لةم يكونةوا بعيةدين  الماةوله مر, ن ف سنة للى أخ تم صحبت م للى كيو  ت ولكن سيدهم الةلتاى وجةيش حقيقة ما عرض. ويقال أن

كةانوا تحةت مةةيئة  الماةول.وقيل أيضا بةأخ الماولعن ايلو  ت ألن م كانوا فى فارس التى عملوا على تدميرها وجعل ا تحت سيطرة 

وصةل سةنويا  (رايةر مةن كةل عةامفب 2)يقةع فةى  Chandeleaur الةةمعة وعندما حاخ اليوم الخامس عةر بعد عيد.الملك والمسيحية

وآ ةروخ مةن  ورسل ملك فرنسا وهم األخ أندريةه مةن جماعةة القةديس جةا  وأحةد اع ةواخ ت والسةيد حنةا جةورديش الماولمبعوثوا 

ل للملةك أ بةار مةن وصة )فبرايةر أى ال ةوم الكبيةر( . وعندما حل منت ف هة ر ال ةياموجلبر, دى سنقساوسة بواسى ت وهسبر 

ت ويمكةن أ ةر مةا يرغةب عةن طريةق رسةل سةيد فةى قلةب أراضةى المسةلمين الماةوله الء الرسل بةأخ يرفةع الرايةة ويتجةه للةى سةيد 

للملةك مةا يقةرب مةةن ألفةين و مسةماسة فةةارس ت و مسةة آالك مةن رمةاة السةة ام وعةدد كبيةر مةةن  .وبعةد ذلةك ت كةاخ المرافقةةوخالماول

الجميع المراكب وأبحروا للى ليماسول والموانى األ رى لقبرص.وذلك يةوم عيةد ال ةعود الةرى كةاخ موافقةا  المقاتلين المةاة.فاستقل

 (1)." مايو ت وذلك لإلتجاه للى دمياط ومكثنا فى البحر لثنين وعةرين يوما وواج تنا هنا  صعوبا, عديدة 13حينرا  

اصةة أنةه  ت  الماوللارض األساسى للملك لويس التاسع مع أخ التحالف العسكرى كاخ ا يتضح لنا رواية روثالخومن  الل 

تفاصةيل  بةركر لنفةرد روثةالخ ت كةرلك فقةدمن يسانده فى حملته للى الةرق وفى اعستيالء على بيت المقةدس ماسة كاخ فى حاجة للى 

 قد لستارقت لثنين وعةرين يوما.من فرنسا قبرص جزيرة أخ الرحلة صوب  هامة هى

عاد, بعد عامين ت  الماولولقد بال  الملك فى لكرام وفادة الرسل ت وأنفد بالتالى سفارة من لدنه للى ملك ل "يركر جوانفي بينما

وأرسل مع م لليه  يمة على هيئةة كنيسةة ت وهةى  يمةة غاليةة الن ةا م ةنوعة بأكمل ةا مةن القمةام القرمةزى الجميةل الراسةع ت وأراد 

لإليمةاخ بةديننا ت فةأمر بةنقش الخيمةة ب ةور تمثةل بةةارة سةيدتنا العةرراء  الماةولأولئةك الملك أخ يرى ما لذا كاخ فى قدرتةه لجتةراب 

تويسةتطيعاخ الماولبالمسيح ت وجميع أسس عقيدتنا ت وأرسل الملك هره األهياء ب حبة أ ةوين مةن الجماعةة المبةةرين يعرفةاخ لاةة 

ف العسةكرى لوكرلك للتحةا الماولالفرنسى للتتار هو تن ير  أى أخ غرض بعثة الملك.(2)هداية الماول وتعليم م السبيل للى اعيماخ

 مع م.

ويكمل جوانفيل "وأرسل الملةك كةرلك مةع المحةراب مجموعةة مةن األكةواب والكتةب وجميةع األهةياء اللزمةة لترتيةل القةداس ت 

 .(3) "الماولولثنين من المبةرين لتالوة القداس أمام 

لنطاكيةة ت مينةاء  حيةث يقةول" وصةل رسةل الملةك للةى الماةولالملةك للةى جوانفيل بعح التفاصيل حول رحلة رسةل  س بوي

مدة عام كامل كانوا يقطعوخ فى كل يوم مسافة عةرة فراسخ ت فلما وصلوا للى هنا  وجةدوا  الماولولستارق سفرهم من ا للى ملك 

.ممةا (4) اكواما ضةخمة مةن عرةام المةوتى"وأب روا  قد بسطوا سلطان م على جميع البالدت وأن م دمروا كثيرا من المدخت الماولأخ 

 .فى معاملت م للمدخ النى يستولوخ علي ا وهدة قسوت م الماوليدل على بةاعة ه الء 

فكةاخ ردهةم  كيف لستطاعوا بلةو  مثةل هةرا السةلطاخ وتقتيةل هةره االقةوام وتةةريدهم ت الماولويكمل جوانفيل " فسأل الرسل 

أصال من بطا  رملية فسةيحة لةم يت يةأ ألحةد عبورهةا ت ويبةدأ هةرا السة ل مةن  الماوليلى:" جاء علي م ما نقله الرسل للى الملك فيما 

صخور ضخمة عريمة اعرتفاع عجيبة جدا تقع فى ن اية هةرقى العةالم ت ولةم يسةبق ألحةد مةا لجتيةاز تلةك ال ةخور وهةم يقولةوخ لخ 

. (1)" اء العالم حينمةا يةأتى المسةيخ الةدجال ليفسةد كةل هةيىء"حول هره األسوار هعب يأجوج ومأجوج الرين البد من مجيئ م عند لنت

أى أخ سبب قسوة الماول من وج ة نررهم هى الرروك الجارافية هى التى جعلت م أهد غلرةة عةن غيةرهم مةن الةةعوب المحيطةة 

 .فى المنطقة ب م

رة لملك مسةلم ويوحنا )وهى أسط اضعين للكاهن  الماولى فى هرا الس ل ت وكاخ الماولويسكن الةعب  ويضيف جوانفيل "

سيتن ر ويعيد القدس للمسيحيين ويتن ر علةى يديةه كةل المسةلمين( وعمبراطةور فةارس الةرى تقةع بةالده متأ مةة لةبالده وألراضةى 

 .(2) كثير من المال  الفرة الرين يدفعوخ له جزية سنوية"

                                                 
 .148-146بق,صروثالن:المصدر السا (1)
(2)                                                                                                                                              .8-oinville ,op.cit,p.197J   
(3)                                                                                                                                                     .bid,p.281I   
(4)                                                                                                                                                     .282bid,p.I    
 
(1)                                                                                                                                                   .,p.283oinville,op.citJ   
   bid,p.283I.                                                تلك المنطقة                    ذكره جوانفيل كملك يحكم بجانب المغول  (2)
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ايا بقوله " فنركر مةا فعلةه اعيلخةاخ بعةد تلقيةه رسةل الملةك على هره السفارة بعد تلقيه ال د الماولويكمل جوانفيل رد اعيلخاخ 

لةه بالطاعةة بعةد ت فلمةا جةاءوه أمةر بن ةب كنيسةة الملةك و ةاطب م  الرين لةم يةدينواوهداياه من لرساله ع د أماخ لجمع جميع الملو  

الجزية التةى أنفةرها للينةا فانرروهةا ت فةمذا لةم فرنسا للينا ملتمسا عطفنا للد ول فى طاعتنا ت وهاكم  بقوله " أي ا السادة ت لقد بعث ملك

ى  وفةةا مةةن الملةةك الماةةوللستسةةالمه للملةةك  تستسةةلموا لنةةا فمننةةا مرسةةلوخ فةةى طلبةةه للقضةةاء علةةيكم" ولذ ذا  أعلةةن أكثةةر الحاضةةرين

 .(3) الفرنسى"

مةن قبةل ملةك يل عةن م تلةم ي ةتم جوانفيةل بسةرد التفاصة - ويضيف جوانفيل اخ مبعوثوا الملك قد عادوا وفى صةحبت م آ ةروخ

العرةيم ت الةرى حمل ةم كتبةا منةه للةى  ملةك فرنسةا جةاء في ةا " السةلم  يةر ت فمنةه لذا سةاد أرضةا اكلةت كةل ذا, أربةع حةةيش  الماول

 .(4) السالم ت كما أخ من يدبوخ على قدمين يفلحوخ األرض التى تخرج كل طيب فى سالم أيضأ"

ليك هرا الخبر لتزداد معرفتك ت لذ لةن تعةرك  ت معنةى السةالم لال لذا عقدتةه معنةا ت ويكمل جوانفيل رد اعيلخاخ "ولننا نقل ع

فقد ثار بريستر جوخ ضدنا كما ثار علينا غيره من الملو  ت فحكمنا السيف في م جميعا" ثم را  يعدد له ه الء الملو  ثم قال " لرلك 

وبرلك تبقينةا أصةدقاسك ت فةمخ لةم تفعةل هةرا دمرنةا  أنةت وهةعبك بةىء من ذهبك وفضتك ت  -عاما بعد عام –نن حك أخ ترسل للينا 

 .(5) ونتيجه لرلك ندم الملك الفرنسى على لرساله رسال لليه" .(2)كما فعلنا مع من ذكرنا لك من الملو ""

ى مكونةة مةن بعثة أ ةر هيئا الماولالرى لم يتعلم من رد  عودة هره السفارة أرسل الملك لويس التاسع بعد يركر جوانفيل أنهو

الةرى  Guill. de Rubruck روبةرو ولةيم دى ، و Bartolomeo de Cremonaاثنين من الرهباخ همةا برثولمةاس دى كرمونةا 

م 1252دوخ أ بار رحلته وماامراته فى الةرق على هيئة مةركرا, قةدم ا للةى لةويس التاسةع. وقةد أبحةر, البعثةة مةن قيسةارية فةى 

ا . وقةد اسةتقبل منجكةا أفةراد البعثةة ، ولكن ةا  فى مناةولي الماولايلخاخ  mongkaم( 1259 -1251حتى وصلت للى بالط منجكا )

م بعد أخ تر  زميله برثولماوس لالستمرار فى التبةير بالمسيحية 1254فةلت فى التأثير عليه ، وعاد روبر  للى أوروبا فى يوليو 

نتاسج تحقق فاسدة على المستوى السياسى والعسكرى ل الح الملةك لةويس مما يعنى عدم تحقيق تلك البعثة أية  .(1)الماولالاربية بين 

 التاسع او لحملته على م ر.

االمبراطةورة وفد, لليه هنةا  أيضةا ، جزيرة قبرصلويس التاسع ب هاالتى قضافترة الفى ينفرد جوانفيل بركر حادثة أ رى و

عكا والملةك االسةمى لبيةت المقةدس  "حاكم" صاحبوابنة جاخ دى برين القسطنطينية الالتينى مارى زوجة بلدوين الثانى لمبراطور 

  البةووعودا عطفا لال المزعزع فى عاصمة ملكه . ولكن ا لم تلق  زوج امركز  عقرار، فى طلب العوخ منه ومن كبار ال ليبيين 

 . (2)الجزيرة الريا  بعد ماادرت ا  أدراجأخ ذهبت لم تلبث 

كنا النزال مقيمين فى قبرص بعثت للى  حيث يركر ذلك بقوله  "  بينما لتفاصيل على هرا االمرويس ب جوانفيل بركر بعح ا

لمبراطورة القسطنطينية كلمة تنبئنى في ا بوصول ا للةى ألبةاك وتةأمرنى اخ أذهةب للةى هنةا  فةى طلب ةا انةا وسةيدى لفةرارد صةاحب 

خ ريحا عنيفة هبت فقطعت حبال المرسةاة التةى تةرب  سةفينت ا )أى سةفينة القوم )أهل ألباك القبارصة( أ برين.فلما بلانا ألباك أ برنا

اعمبراطورة مارى( ودفعت ا نحو عكات ولم يبق من متاع ا كله سةوى عاءت ةا وميةدعت ا التةى ترتةدي ا أثنةاء تنةاول الطعةام )ممةا يةدل 

 )لةويس التاسةع( يث أستقبلت أحسن لستقبال مةن الملةكعلى تنوع المالبس فى تلك الفترة تبعا للمناسبة(ت فأ رنا الملكة للى ليماسول ح

 .(3)ومن جميع بارونا, فرنسا وكرلك من الجيش )مرجريت دى بروفانس( والملكة

ومعه فراء القاقم الثمين ت كما أرسلت للي ةا  ًويكمل جوانفيل ويقول " وفى ال با  بعثت ل ا بةىء من القمام لت نع منه ثوبا

تقى سيدى فيليةب دى نانثيةل الفةارس المعلةم الةرى كةاخ فةى  دمةة الملةك بخةادمى وحامةل ترسةى وهةو فةى بعح التفتاه ت وحدث أخ لل

ليةاه أننةى ا جلةت الملةك والبارونةا, أهةد  ًطريقه للى اعمبراطورةتفلما رأى هرا السيد الجليل ما هةو جةار لنطلةق للةى الملةك مخبةرا 

رك ت رك فردى مما أحرج الملك الفرنسى( بينما لةم يةدركوا مةا هةى فةى تلك الثياب للى اعمبراطورة )وهو قد ت  الخجل بمرسال

 .(4)حاجة لليه )مما يةير للى عدم رضاء جوانفيل عن تأنيب الملك الفرنسى وكبار حاهيته له جراء هرا الت رك

لمعونةة لزوج ةا بقوله " وكانت اعمبراطورة قد حضر, تطلب من الملك مةد يةد السبب قدوم الملكة  ًويضيف جوانفيل تفسيرا

)بلدوين الثانى( الرى  لفته فى القسطنطينية وأن ا قد حضر, ل را الارض ت فرجعت ومع ا أكثر من مئتى رسةالة منةى ومةن سةواى 

ة فةارس للةى من أصدقاس ا ت وقد أقسمنا فى هره الرساسل أغلظ اعيماخ أخ نرهب للى هنا  لخ رغب الملةك أو الناسةب بمرسةال ثالثماسة

 .(1)من رحلته عقب عودته القسطنطينية

                                                 
(3)                                                                                                                                                     .,p.287bidI    
(4)                                                                                                                                                     .bid,p.287I   
(2)                                                                                                                                                     .bid,p.288I   
(5)                                                                                                                                                      .bid,p.288I   
(1)                                                                                                   .             ,p.198Joinville,op.cit 
(2)                                                                                                                                                      ,p.198bidI   
(3)                                                                                                                                                 .9-,p.198bidI 
(4)                                                                                                                                                     .bid,p.199I   
(1)                                                                                                                                                   .,p.199oinville,op.citJ   



 السادس لعددا                           مجلة العمارة والفنون                                                                                  

14 

 

 أن ةا لةم ترجةعدبلوماسية ليس أكثر وأخ زيارت ةا قةد بةاء, بالفةةل و ًوهو ما يدل على أخ اعمبراطورة مارى قد أ ر, وعودا

 سوى بالكالم المعسول وبخفى حنين لخ جاز لنا أخ نركر هرا األمر.

 طلبت من الملك وقت أخ حاخ ميعاد عودتنةا للةى فرنسةا ويفسر جوانفيل موقفه حيال هرا األمر حيث يقول " ولكى أفى بيمينى

 وفاء بع دى_لذا قبل لرسال ثالثماسةة فةارس للي ةات-وفى حضرة كونت أيو الرى أحمل كتابه_ أخ يأذخ لى بالرهاب للى القسطنطينية–

 .(2) ة بالمال من قبلت وأخ  زاسنه قد أوهكت على اعفالس رغم أن ا كانت عامر فأجابنى الملك بأنه لم يعرك بماذا يجيب

موقف الملك الفرنسى من هرا األمر كاخ يتفق وطبيعة األحداث  اصة وأنةه ذاهةب لحملةة صةليبية اليعةرك  يرى الباحث أخو

نتاسج ا بعد وهو فى حاجة للى كل جندى صليبى فرنسى أو متطةوع أو غيةر ذلةك يسةانده فةى معركتةه التةى يريةد ل ةا أخ تكتمةل علةى 

يس من المعقول أخ يمةنح الملةك اعذخ بالسةفر للةى بعةح جنةوده وفرسةانه مةع اعمبراطةورة وهةو األمةر الةرى قةد أكمل وجه ت لرلك ل

ليس من المعقول أخ ي يد الملك الفرنسةى الةرى لهةت ر بةالتقوى والةورع  ت وكرلكهرا من ناحية  يضعف موقفه الحربى فى تلك الفترة

الفترة النه بناءا على وج ة نرره التةى يمكةن أخ نسةتنتج ا أخ السةيوك أحةرى أخ فى تلك الفترة ال راع المسيحى المسيحى فى تلك 

وكرلك رحيل بعح حنود الحملة من قبرص للى أرمينيا للمةاركة فى القتال واألسالب فى  ت من ناحية ثانية توجه للى المسلمين أوال

هةرا مةن ناحيةة ثالثةةت فةمذا أضةفنا للةى ذلةك قلةة  (3)وانفيةلال راع بين السالجقة واالرمن غير أن م لم يعودوا مرة أ رى كما يركر ج

كاخ من الطبيعى أخ يكتفى الملك بالردود الدبلوماسية والوعود بالمسةاعدة والةدليل علةى األموال التى مع الملك والتى ال تكفى الحملة 

لتةى هةى د ةل أرضةه سةوى مةأستين قلة األموال أخ جوانفيةل نفسةه حينمةا وصةل للةى جزيةرة قبةرص لةم يكةن معةه مةن األلةف دينةار ا

وأربعين دينار هى التى تبقت بعد دفع م اريف لستئجار السفن  لرلك وضةع الملةك الفرنسةى فةى  زانةة جوانفيةل ثمةانى ماسةة دينةار 

 هرا من ناحية أ رى. (4)لكى يستطيع أخ يكفل تسعة فرساخ ولثنين من حملة السناجق

فى التقدم السةريع للةى م ةر ، الملك الفرنسى ثمانية اه ر على الرغم من رغبة ولقد لبثت الحملة ال ليبية فى قبرص قرابة 

. فاسةتقر الةرأى (1)للةى الجزيةرة بعةد  والقواد باالنترار ريثما يلحق به بقية الجيش الرى لم ي لوذلك نزوال على ن يحة البارونا, 

 . (2)ادم على تمضية ف ل الةتاء في ا واخ تبدأ العمليا, الحربية فى الربيع الق

بالحملةة أكثةر  أضةر,أخ هره المدة الطويلة التى قضاها الفرنج فى الجزيرة دوخ القيام بأى عمل مجد نةافع ، قةد  ويمكن القول

الةرى تطةور للةى م بةين الجنوبيةة والبيازنةة فةى عكةا ، 1249بال راع الرى قام فى ه ر مارس سنة . ونضرب مثال لرلك أفادت امما 

علةى كفةة البيازنةة وقةد رجحةت في ةا آال, القتةال المختلفةة . واسةتخدمت يومةا  21ى هوارع المدينة استمر, حرب مكةوفة بين ما ف

حةاكم  Jean d'ibelinبعةد توسة  يوحنةا دبلةين الجنوية الرين قتل احد قناصل م. وأ يرا عقد, هدنة لمدة ثالثة سنوا, بةين الفةريقين 

ال ةليبيين  لبحةارتةأ ير تسبب هرا القتال فةى الةرق. ولقد  لفرنجع من مكانة بين الملك لويس التاسارسوك وبفضل ما كاخ يتمتع به 

لتس يل نقل الجنةد والم مةا, عبةر السفن من قبرص فترة من الوقت . ذلك أخ الملك الفرنسى كاخ قد طلب من الجنوية بعكا عددا من 

الالزمةة لال  األسةطولالجاليتين ، ولةم تعةد قطةع بين هاتين  للى م ر. ولكنه لم بتلق أية معونة بسبب القتال الرى نةب حينرا البحر 

ال ةراع  أطةواروتعتبةر هةره الحةرب طةورا مةن بعد أخ استتب السلم بين ما ، وكاخ ذلك قبل ماادرة الحملة الجزيةرة بفتةرة وجيةزة . 

عةةر للمةيالد. وكانةت غالبةا مةا تقةوم  األول مةن القةرخ الثالةثبه تةاريخ الن ةف المستمر بين الجنوية والبيازنة فى عكا ، الرى امت  

قوى الفرنج فى الةرق الالتينى ، للى درجة انه لةم  أضعفتأو المساسل التجارية ، كما كانت من العوامل التى بالملكية ألسباب تتعلق 

 . (3)و الدفاع عن ممتلكات م ومعاقل م يتعرضوخ ل ا أيكن بوسع م ال مود فى وجه ال جما, التى كانوا 

فى نفاد األمةوال التةى كةاخ ال ةليبيوخ قةد جمعوهةا الجيش بقبرص كانت سببا  أمضاهاالوقفة الطويلة التى  جوانفيل أخيركر و

فقةد حةدث . (4)الةالزم  عةدد كبيةر مةن م بالمةال لمةدادفى الةرق ، حتى أخ الملك لويس اضةطر للةى قبل سفرهم لل رك على أنفس م 

بعد وصول م قبرص بةالتخلى عنةه أخ لةم يةدفع ل ةم رواتةب م فةى ب م معه ا روا ي ددونه مثال أخ فرساخ جوانفيل التسعة الرين اصطح

ضئيل سمن المال الرى جمعه قبل ماادرته فرنسا . ولكن عندما علةم الملةك الفرنسةى بةرلك ، أمةر الوقت الرى لم يبق معه سوى مبل  

 .  (5)اص بال رك علي م من ماله الخجوانفيل وفرسانه تحت نفقته متع دا  بمد ال

بقبرص معرم الم خ والم ما, المكدسة التةى كةانوا قةد  لقامت م الل  أخ القوا, ال ليبية قد لستنفر, متى الباريسىويضيف 

جمعوها لتموين قوات م عند اقتتال م مع المسلمين ، حتى أن ةم اضةطروا للةى انترةار ورود مة خ جديةدة . وكةاخ أهةل البندقيةة يقةدموخ 

                                                 
(2)                                                                                                                                                     .bid,p.199I 
(3)                                                                                                                                                     .,p.200bidI   
(4)                                                                                                                                                      bid,p.198I      

المية ومووا فووالتر هنتس:المكاييوول واألوزان اإلسووجاارا  وقااد تااام إسااتعمالها فااى تلاا  الاتااره . 4,722لاا  ذهبياا  يساااوى الاادينار   عم
 .18, ص1970,ترجمة د.كامل العسيلى ,الطبعة الثانية,منشورات الجامعة األردنية,عمان, يعادلها فى الن ام المترى

(1)                                                                                            .                       Joinville ,Ibid,p.200 
(2)             .                                                                                                      Ibid,p.201 
(3)                                                                                               .                    Ibid,p.201      
(4)                                                                                                    .               Ibid,p.201    
(5)                                                                                                           .        Ibid,p.198  
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م ةةالح م الخاصةةة ، وكةةاخ البنادقةةة كةةانوا قومةةا نفعيةةين يجةةروخ وراء لليةةه مةةن االزواد نريةةر مقابةةل ، فةةمخ ج للحملةةة مةةا كانةةت تحتةةا

 للةى فريةدريك الثةانى فقةد أرسةل اعمبراطةوردور  أخ متى الباريسىكما يخبرنا . (1)وبعد ذلك مسيحيين"  بنادقههعارهم " لنكن أوال 

بالالتينيةة يةةكرونه فيةه وكبةار رجةال الحملةة كتابةا ، ومةن ثةم أرسةل لليةه ملةك فرنسةا الميرة دوخ مقابةل وافرة من ا, ال ليبيين كمي

فةى سةبيل المسةيحية ، ول ةالح ال ةدك يلةتمس منةه ال ةفح عةن فريةدريك ل ديته . كما أرسل لويس التاسع فى نفس الوقت للةى البابةا 

 .  (2)البابا العنيدالرحمة فى قلب ذلك  قامت الحملة من اجله ، ولو أخ هرا االلتماس لم يحر  هعورال ليبى الرى 

 طةة  اطئةة  كانت قبرص جزيرة  فى  ليبيينال اهاقضالتى  "ثمانية أه ر وعةرة أيام" الفترة الطويلةيمكن القول أخ  لرلك

رة عةاد أضةاع الجةيش الفرنسةى وقتةا ثمينةا فةى الجزية لذضاها الفرنج فى قبرص  طةة  اطئةة ، حيث أخ هره الفترة الطويلة التى ق، 

عليه بكثير من األضرار . فقد استنفر مئونته ، ولم يبق على هةئ مةن تلةك الةتالل الممتةدة مةن الحنطةة والحبةوب وبراميةل النبيةر التةى 

 . فكل هرا قةد نفةد عةن آ ةره وكانةت النتيجةة الطبيعيةة لةرلك(3)للي اى ساحل الجزيرة عند وصوله جوانفيل مكدسة فى الخالء عل رآها

ويضةيف جوانفيةل أخ . (4)بير المئونة الالزمة له من جديد بعد تد لالأخ األسطول ال ليبى لم يستطع ماادرة الجزيرة  يف ل جوانفيل

القليةل ممةا ال يكفةى لسةد نفقةات م . كةرلك انامسةوا فةى الل ةو  لالأمواال كثيرة بدوخ حسةاب حتةى انةه لةم يبةق مع ةم  واانفقال ليبيين قد 

. وقةد (5)للراحةة واالسةتجمام  أ ةرىلةى فتةرة ى مما اضعف قواهم وأن ك ا ، وباتوا فى أمس الحاجة اوالملرا, نتيجة الكسل والترا 

قبةل  مةن رجةال الحملةة 250ترتب على ذلك أخ ا تل نرام الجيش ، وانتةر, األمراض بين صفوفه ، حتى انه مةا, مةا يقةرب مةن 

بار الحملة الى سلطاخ م ر مما أتا  له الفرصةة لالسةتعداد . وفى أثناء هره العطلة وصلت أ (6)تحرك ا من الجزيرة صوب م ر 

 . (7)يدها بالمقاتلة والم خ والر يرة لمواج ة ال ليبين بتح ين مدينة دمياط التى كاخ يتوقع هجوم م عليه ، وتزو

 كلوصلوا هنالة ة ،مباهرة الى م ر دوخ البقاء فى قبرص طيلة هره األه ر الثماني أبحر ال ليبين لو أنه من الجدير بالركرو

 افيةا للتسةلحفى الخريف حيث يكةوخ الجةو مالسمةا ل ةم مةن الةوج تين الحربيةة وال ةحية ، ولبةاغتوا الم ةريين قبةل أخ يجةدوا وقتةا ك

 .من ا ف ل الخريف يتفق وجنى بعح المحاصيل و زن ا فيمكن م حينئر ن ب ا واالستفادة أخوالتأهب لمالقات م . فضال عن 

ين والكتاب المحدثين انه كما كاخ ل ره العطلة فى قبرص مضارها ، فل ا أيضا مزاياها التى تتلخل فى ويركر بعح الم ر 

أن ا أعطت للملك لويس وجيةه الفرصة لوضع "التكتيكا," الحربية و ط  ال جوم المقبلة على الديار الم رية بعناية وحرر ، كما 

ولكةن م مةا  (1)الم لةك الفرنسةى وتنضةوى تحةت لواسةه فةى عدوانةه علةى اعسةأن ا جعلت جميع قوا, الةرق الالتينى تلتةف حةول الم

 كانت الدوافع أو األسباب التى دعت الى ذلك التأ ير الطويل فى الجزيرة ، فانه قد اضر بالحملة أكثر مما أفادها .

نزاعةه مةع الناصةر ت ل بالمعسةكر ال ةليبى فةى قبةرص ، أمةا فةى م ةر فقةد كةاخ ال ةالح أيةوب مةةاوال بكل هره األمور ت

يوسف صاحب حلب . لذ توجه بعسكره من م ر الى الةام السترجاع حمل التى كاخ قد استولى علي ا صاحب حلب . وبينما كةاخ 

األ بةار بخةروج ال ةليبين فةى جمةوع م العريمةة مةن جزيةرة  لليةهال الح نجم الدين بدمةق وجنده علةى ح ةار حمةل ، تةواتر, 

يتأهبوخ لق د م ر . فاضطر الى عقد ال لح مع صاحب حلةب وأسةرع بةالعودة الةى لويس التاسعلى رأس م ملك فرنسا قبرص وع

 . (2)م ر كيما يعد العدة لمالقاة الفرنج ودفع هرهم 

األنباء الخاصة بحركة لويس التاسع ت ل الى الملك ال الح نجم الدين من جانب اعمبراطور فريدريك الثةانى حسةبما كما أخ 

اعمبراطور فريدريك الرى كاخ م افيا لل ةالح أيةوب كمةا كةاخ م ةافيا  أخ (3)المقريزى فقد ذكر اجع العربية . جاء فى بعح المر

للملك الكامل محمد من قبله ، بعث برسول متنكر فى زى تاجر الى نجم الدين وهو بدمةق وعساكره على ح ار حمل يخيره بةأخ 

" ذكةر  حيةثكثةر دقةة ، أ أيبةكابةن  ى ارض م ر المتالك ا . بينما كاخ المة رخرارة اللويس التاسع عازم على المسير بجحافله الج

وهةو طالةب لثاةر دميةاط ، وهةرا الفرنسةيس يسةمى الريةد  لليهفريدريك هرا بعث برسالة الى السلطاخ ، يعرفه بوصول الفرنسيس  أخ

 لق كثير وقد اجت ةد, غايةة االجت ةاد علةى رده  ل فىـه وصأنـ. ثم قال االنبرور )اعمبراطور فريدريك( فى كتابة للسلطاخ  أفرنس

 . (4)"  عن مق ده و وفته فلم يرجع لقولى ، فكن منه على حرر

                                                 
(1)                             .                                                                                            306Matt. Paris, II,  
(2)                                                                                            .7 – 6Matt. Paris, II, 30 
(3)                          .                                                                                         Joinville ,op.cit,p.197                                                                                     
(4)               .                                                                                                       Ibid,p.201    
(5)                                                                                                      .             5-Ibid,p.191 
(6)               .                                                                                                       Ibid,p.201  
 .333-332,ص 5مصدر السابق,جراجع ابن واصل:ال (7)
(1) .,p.201Joinville ,op.cit  4           .                                                   راجع أيضا-Grousset, op.cit,p.273 

 ( قن الصاالح نجا  الادين قياوب رحال عان296هذا وقد ذكر العيناى   عداد الجماان   ص .  356و  354ص  2ابن واصل ج  (2)
 .  1249ابريل  19ها/647محر   4دمتق قاصدا مصر يو  االثنين 

 .219,ص1المقريزى:الخطط,ج  (3)

 .365 – 364ورقة  ,7ج  ,ابن أيبك : كنز الدرر (4)
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يفةى اعمبراطور فريدريك أ بةار الحملةة الةى الم ةريين بينمةا يقةدم المسةاعدا, الماديةة لل ةليبيين . ولكةن  أخ ومن الاريب

. احةدهما يقتضةيه معاونةة ذا, هةقين متناقضةين جد انه كاخ يتبع سياسة ر ، يالدارس لموقف فريدريك من الحملة ال ليبية على م 

علةى هةةره الدولةة الرومانيةة المقدسةة . ولةيس أدل  ولمبراطةورمةن الم نةة والمةال باعتبةةاره مسةيحيا  لليةهالحملةة ولمةدادها بمةا تحتةاج 

عةز لمةام روميةة ، مالةك ملةو  الن ةرانية ، حةامى مةن انةه "قي ةر المعرةم ... حةافظ بيةت المقةدس ، م (5)ال فا, مما ذكره العينى 

والحملة حملة صةليبية ت ةدك الةى االسةتيالء علةى األراضةى  ألقابهالممالك الفرنجية ، قاسد الجيوم ال ليبية" . لرا كاخ طبيعيا وهره 

س  الملك الفرنسةى مةرارا لةدى تو لذيمد يد العوخ الى القديس لويس ،  اصة واخ العالقا, بين ما كانت طيبة وطيدة ،  أخالمقدسة ، 

. أمةا الةةق الثةانى مةن لليةهعن فريدريك ، كما دافع عنةه ضةد االت امةا, التةى كةاخ البابةا يوج  ةا  العفوالرابع من اجل  انوسنتالبابا 

القتةه كانةت ع لذسياسته فيرمى الى لفةاء أسرار الحملة ال ةليبية الةى سةلطاخ م ةر . ولةم يكةن هةرا غريبةا مةن فريةدريك بالةرا, ، 

تكةوخ األولةى  أختكةاد  –بال الح أيوب وبأبيه الكامل قاسمة على الود وحسن التفاهم . ويكفى انه عقد مع الكامل محمد معاهدة سلمية 

تنازل له في ا السلطاخ عن طيب  اطر عةن مدينةة بيةت المقةدس . كمةا  –من نوع ا فى تلك الع ور التى اهت ر, بالتع ب الدينى 

 ر وسورية وفى جزيرة صقلية يكنوخ لإلمبراطور االلمانى كل تبجيل واحترام ، لسياسة التسةامح الةدينى التةى كاخ المسلموخ فى م

. ويكفى للداللة على ذلك انه لم ينقر جوانفيل من المو, عندما وقةع  (1)بالتع ب األعمى فى هره الناحية  سار علي ا فى ع ر امتاز

عنةدما صةا  احةد المسةلمين الةرين فةى  لالج من المن ورة الةى قاعةدت م فةى دميةاط ، فى أسر األسطول الم رى  الل تراجع الفرن

اعتبةره كثيةر مةن العةرب انةه  أخ. وكةاخ مةن نتيجةة ذلةك  (2)قارب اعمبراطور فريةدريك الثةانى من أ –أى جوانفيل  –بأنه  األسطول

بل لقد ات مةه أحةد مة ر ى الاةرب المحةدثين بأنةه كةاخ  (3)ل نه كاخ ي ثر القرآخ على اعنجيمنه الى الن رانية ، وا اعسالمأميل الى 

أ بةار  أخياةرب عةن الفكةر  أخ. وفةى الوقةت نفسةه ال ينباةى  (4)بيين ضةد ال ةلي أيوبي دك الى التحالف مع سلطاخ م ر ال الح 

ويةدعى جةاى دى  –ن . ي يةد هةرا مةا ذكةره احةد المحةاربين ال ةليبي (5)ب الةى الم ةريين عةن طريةق جواسيسة م الحملة كانت تتسر

الفترة الطويلة التى أمضةاها الفةرنج فةى قبةرص كانةت  أخثم  (6)رك بأنباء الحملة عن طريق عيونه سلطاخ م ر ع أخمن  –ميالخ 

سةفارته المةة ورة الةى  أرسةل الماةولجاطةاى احةد يلخانةا,  أخعلةى ذلةك مةن  أدلكفيلة بتسرب دقاسق الحملة الى الخةارج . ولةيس 

الملةك الناصةر داود بةن المعرةم  واخ. (7)ه ال ةليبى اء لقامته بقبرص عندما ذاع فى الةرق االسالمى أنبةاء مةةروعلويس التاسع أثن

 .(8)حركة الفرنج الى الديار الم رية، عندما بلاته ب ا وعده  أخعن تسليم الكر  الى الملك ال الح، بعد صاحب الكر  ، امتنع 

محمةوال علةى محفةة ا الةى م ةر حتةى عةاد مسةرعوكةاخ حينئةر بدمةةق كة الفةرنج علم ال الح أيوب بحر أخما  على أية حال

.  (3)وصةلوا الةى دميةاط  لذابلة الفةرنج م " ليكوخ فى مقا 1249مايو  18 (2)هـ 647صفر  3فى يوم الثالثاء  (1)ونزل بأهموم طنا  

                                                 
 .  200 – 199العينى:عقد الجمان , ص   (5)

 . 333,ص5ابن واصل:المصدر السابق,ج  (1)
(2)                                                                                                          .                Joinville ,op.cit,p.220 
 .  199العينى : عقد الجمان , ص  (3)
(4)  . Conder, the latin kingdom of Jerusalem 346  وللمزيود مون المعلوموات حوول موقوف فريودريك الثوانى مون الحورب

 والحواشى .  100 – 99ص  –ط . ثانية  – ر جوزيف نسيم يوسف : العرب والروم والالتين الصليبية ان

طبيعى ال  افرد محمد بن منكى ف ال هاما فى التروط الواجب توافرها فى العيون والجواسيس ، منها قن يكون للجاسوس ميل (5)
ماا هاو يه  ، وان يكاون تاجاعا مداداما ، لاه دريا  لغر ى لمثل هذا العمل ، وان يكاون ممان يحسان الكتابا  ولساان المرسال إلا

فيمكناه  بصدده ، وان يكون ممن له جلد على الجوم والعطا ، وان يكون معه مال مزاى الحتمال قن تطول اقامته باين قعدائاه
جوزيووف . وكووذلك : 115 – 114. ان وور ابوون منكلووى : األحكووام المملوكيووة, ص مااثال قن ياااتح دكانااا ليزاااى قمااره وتسااتمر ق اايته

 .80نسيم:المرجع السابق,ص
(6)                                                                                             .Guy de melon, 612   
   .146-145روثالن:المصدر السابق,ص  (7)
 . 355, ص  2ابن واصل:المصدر السابق ,  ج   (8)
سمها باالدبطى اتمو  طناح إحدى المدن  (1) وساماها العارب قتامون الرماان نساب   Chemoun Ermanالمصري  الدديم  ، وا 

.( وهاى تدال علاى التااط  81 ص4إلى إسامها الدبطاى وساميت قي اا قتامو  طنااح  جو ياف نساي  كاالمرجل الساابق  حاتاي  
تعارف باسا  اتامو  طنااح واتامو  الترقى للبحر الصغير الذى كاان يسامى وقتاذا  بحار اتامو  نساب  إلاى هاذه المدينا . وهاى  
فدانا . وقد اساتمرت اتامو   1758الرمان ، وهى قصب  كوره الدقهلي  ، وانها ذات حمامات واسواق وجامل وفنادق.. ومساحتها 

 طناح قاعده القلي  الدقهلي  إلى  زر عصر دول  الممالي . وفى قوائل الحك  العثمانى ندلات الداعاده إلاى مدينا  المنصاوره. ومناذ
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. فعمل على تح ةين مدينةة دميةاط لعلمةه أن ةا كانةت وفى الحال أ ر فى االستعداد لمواج ة العدو ولعداد الجيوم للدفاع عن مملكته 

احةد  أخأبيةه الملةك الكامةل محمةد. كمةا  أيةاميجرى علي ةا مةا جةرى فةى  أخهدك ال ليبيين فى حمالت م السابقة على م ر ، و وفه 

 أخدميةاط خ ذكةر فةى  طةاب لةه حةول االسةتيالء علةى  –وكاخ هةاهد عيةاخ للحملةة  –المحاربين ال ليبيين ويدعى جاخ دى بوموخ 

، وهةم  (5)، ثةم ع ةد الةى طاسفةة بنةى كنانةة  (4) ر بق د محاصرة دمياط واحتالل ةا الجيش ال ليبى أبحر من قبرص ميمما هطر م

قوم بالةجاعة واعقدام ، بحماية المدينة من الةدا ل والةدفاع عن ةا ضةد غاسلةة المعتةدين . بعةد ذلةك أصةدر السةلطاخ أمةره مةن أهةموم 

لم يكن  لذعلى بمعداد قطع األسطول من صناعة م ر وبمإلها بالعدد والمقاتلة ،  أبىالقاهرة األمير حسام الدين بن طنا  الى ناسبه ب

ة أميةال يخفى عليه أهمية القوة البحرية الم رية فةى دفةع أيةة لغةارة علةى م ةر تأتي ةا مةن وراء البحةار حيةث تمتةد هةواطئ ا مسةاف

حسام فى تج يز السفن ، وأرسل ا الةى دميةاط هةيئا بعةد هةئ . ثةم أوفةد السةلطاخ األميةر فخةر . فةرع ال (6)طويلة فى البحر المتوس  

، حتةةى يكةوخ فةةى مقابلةة ال ةةليبين عنةةد  (1)ر الاربةى لةةدمياط الةدين يوسةةف بةن الةةةيخ مقةدم العسةةاكر علةةى رأس جةيش كبيةةر الةى البةة

 .(2)بين م وبين النزول الى ارض م ر  وصول م الى الةاطئ الم رى ، ليحول

نجةم  ال ةالحالملةك الم ريين وال ةليبيين يتأهةب للمعركةة المنترةرة . فبينمةا كةاخ  االطراك المتنازعة من كاخ كل منلرلك 

أيوب يعد العدة لمالقاة األعداء ودفع م عن بالده بتح ينه دميةاط التةى كةاخ يتوقةع هجةوم م علي ةا ، كةاخ الملةك لةويس التاسةع  الدين

صوب الةاطئ الم رى آملين احتالل الديار الم رية حتى يس ل علةي م غةزو  جزيرة قبرص للتحر رحيل عن وجيةه يتأهبوخ لل

ضةى الجةيش ال ةليبى فةى قبةرص فتةرة الخريةف والةةتاء وجانبةا مةن الربيةع )سةبتمبر يت المقدس ال دك األصلى لحملت م وقد أمالب

اد الجةيش للتةةاور فةى أمةر فرنسى مجلسا من البارونا, وقوكل هئ عقد الملك ال لعدادتم  أخم( . وأ يرا بعد  1249مايو  – 1248

 .(3)الرحيل

الحملة من ميناء النمسوخ ميممة هطر م ر فى أسطول ضةخم  أقلعت ه647محرم  28/م 1249مايو  13وفى يوم الخميس  

مقاتةل مةن  00005ين كبيةرة وصةايرة تحمةل نحةو قطعةة مةا بة (4)1800من الةوانى والبطس والمسطحا, الحربية التةى تقةرب مةن 

 مةاة وفرساخ ، ومع م عدت م وسالح م وم ن م و يول م .

                                                                                                                                                                  

ذلاا  الحااين ا اامحلت اتاامو  طناااح و ال مااا كااان فيهااا ماان  ثااار المديناا  والعمااران. وقصاابحت اليااو  قرياا  عادياا  ماان قاارى مركاا  
      . 1حاشية  328ص 6. راجع النجوم الزاهرة ج دكرنس بمدين  الدقهلي 

هااا،   647صااار  3ان فااى ب( قن ناا ول الصااالح قيااوب باتاامو  طناااح كاا 355ص  2يدااول اباان اباان واصاال  مااار  الكااروب    (2)
 . 1249هاا / ابريال 647( قن ذل  كان فى المحار  333ص  2قس  1، السلو     219بينما يذكر المدري ى   الزطط   ذ ص 

 واالرجح ، رواي   ابن واصل الذى عاصر احداث هذه الحمل  ، وكان تاهد عيان لجانب كبير من احداثها . 

 . 553ص  2ابن واصل:المصدر السابق, ج  (3)
(4)                                                                                . Jean de Beaumont, p. 389 
إذ  ،و الكناانيين صر فرق  فى الجيا االيوبى تعرف ببناى كنانا  قو الكنانيا  قال توجد فى مصادر هذا الع من الجدير بالذكر أنه (5)

لصاغير لاى العاادل ابى يسمون فرقه  عاده بأسمائه  ، فالكاملي  مثال تنتسب إلى الكامل محمد ، والعادلي  إكان قمرا: البيت االيو 
ن العارب الاذي ، والصالحي  إلى الصالح قيوب وهكذا . ولعل هذه الطائا  هى إحدى الدبائل العربي  التى اساتدرت بمصار مان بداياا

ى   البياان د عمرو بن العاص فى عهد الزليا  عمار بان الزطااب . انظار المدريا  وفدوا إليها وتهدوا الاتح االسالمى لها على ي
و كنانا  بان ( . هذا ، وقد ذكر المدري ى انه كانت توجد فى قيامه طائاتان فى مصر بهذا االس  ، هما بن21 – 20واالعراب ص 

حيا   نااس . بان ق ااع  بالدقهيليا  والمرتاز يم  بن مدرك  .. بنى عدنان بصعيد مصر ، وبنو كنان  بن عذره بان  ياد الاالت .
الاذين  ( . والراجح قن الذين عهد إليه  الصالح قيوب بحماي  دمياط ها  كنانا  عاذره63 – 62و  51 – 50المصدر السابق ص 

المرجع جوزيوووف نسووويم: يدطناااون بالدقهليااا  لدربهاااا مااان دميااااط ، هاااذا إذا قزاااذنا باااالرقى الدائااال باااأن بناااى كنانااا  قبيلااا  عربيااا  .
                                        .83-82,ص5السابق,حاشية

(6)                                                                                                                                                    .oinville, op.cit,197J   
(1)  
 . 356 – 355ص  2المصدر السابق, ج ابن واصل : (2)
(3)                                                                                                                                             .oinville ,op.cit,p.201J  
قطعا  .  1800ن الصاليبي  . فاذكر جوانايال قنهاا كانات تتكاون مان فاى تدادير عادد الساا الصاليبيين( ازتلف مؤرزو الاارنج   (4)

قطع  عندما قصبح الارنج قبالا  دميااط غيار تلا   1500بينما ذكر جاى دى ميالن قنها بلغت  .Joinville ,Ibid,p.201راجل 
قن عاددها كاان  قماا جاان دى بوماون فياذكر.Guy,A knight,p.34-40سااين  راجال :  150إلى تتتها الرياح والتى تدادر ب 
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وي ةةور لنةةا جوانفيةةل الحملةةة عنةةد لبحارهةةا ت ةةويرا راسعةةا ، فةةالبحر قةةد كسةةته السةةفن لكثرت ةةا ، حتةةى انةةه لةةم يعةةد يةةرى سةةوى 

حتى انه لم يبق مع الملةك عنةد  اعترضت ا فى طريق ا فةتت همل ا عاصفةالساريا, وهى تعلو ت ب  فوق سطح الماء . ولكن رياحا 

فارس ، أما األغلبية فقد دفعت م الريا  دفعا فى االتجاه  700أكثر من  2800وصولة الى الساحل الم رى من فرسانه البال  عددهم 

تابعةت سةكنت العاصةفة  أخ. وبعد  (5)بعد وقت طويل  لالن لدرا  الملك الةمالى الةرقى صوب عكا وهواطئ الةام ، ولم يتمكنوا م

هةـ الةى الفةرع الةةرقى للنيةل ،  647صةفر  20 /(1)م 1249يونيةو  4الحملة رحلت ا حتى وصلت فى الساعة الثانية من ن ار الجمعة 

 وأرست بالبر الاربى تجاه دمياط .

اه البحةر ، وهى تسةمية مجازيةة ألخ مية(3) أو "الجزيرة" (2)المراجع العربية "بحيرة دمياط"  وكاخ هرا البر الاربى يسمى فى

  (4)كما كاخ يسمى أيضا "جيزة دمياط" األبيح تحي  به هماال ، ومياه النيل تحي  به هرقا ، 

توجةه لةويس التاسةع لم تركر األصول المعاصرة للحملة هيئا عةن أسةباب ويعلق أحد الم ر ين المحدثين على ذلك بقوله أنه و

ة كبيرة . فالواقع أخ مركز دمياط الساحلى بين م ةب يمالمدينة حينرا  من اه ا كاخ ل رهللى دمياط . لال أننا نستطيع أخ نعلل ذلك بم

فرع الدلتا الةرقى وساحل البحر األبيح المتوسة  جعةل من ةا سةوقا تجاريةة دوليةة تنتقةل للي ةا بضةاسع الةةرق األق ةى عةن طريةق 

واحل الةام وآسةيا ال ةارى واليونةاخ ومن ةا تنتقةل تلك البضاسع التى تحمل ا السفن فى البحر المتوس  للى س –البحر األحمر والنيل 

 .  5طاسلة  أرباحا للى الارب . وكانت هره التجارة تدر على سلطاخ م ر

 الخاتمة

 وبعد دراسة هرا البحث يمكن لستخالص بعد النتاسج حول هره الدراسة وهى:

جمادى االولى  11م/ 1249مايو  22م _ 1248أغسطس  12قاء الملك لويس التاسع فى جزيرة قبرص فى الفترة من ب -     

ب فةةل ه وهى فترة الثمانية أه ر وعةرة أيام التى قضاها الملةك الفرنسةى فةى جزيةرة قبةرص كةاخ مةن أسةبا647صفر  7ه _ 646

ع ةا مما  سر م ى اصة أنه قد لستنفر الكثير من الم خ التى جلب ا معه من فرنسا ولضطر لةراء م خ أ ر الحملة ال ليبية السابعة

 أيضا الكثير من المال.

 وهى: أمور ثالثة ويس التاسع فى قبرص قد لنح ر, فىالدبلوماسية الفرنسية للملك لأخ   -

                                                                                                                                                                  

  وليس من المعداول .jean de Beaumont, 389 ساين  من الحج  الصغير . راجل  80من بينها قكثر من  120ينيف على 
مداتال ومعها  عادته  وعتااده  . وقاد قزاذنا بروايا   50000ساين  قو حتى  عف هاذا العادد لندال ماا يدارب مان  120قن تكاى 

الاذى اتاتر   –، ومؤرزا عرف بالدق  والصدق فيما يكتب ، ث  قن تدادير جاان دى مايالن  جوانايل ألنه كان تاهد عيان للحمل 
جوزيوووف نسووويم:المرجع  قرياااب مماااا ذكاااره مؤرزناااا .ويؤياااد جوانايااال كثيااار مااان الماااؤرزين المحااادثين. –فاااى الحملاااه هاااو ا زااار 

 .87,ص3السابق,حاشية
(5)                                                                                                                                                 .oinville ,op.cit,p.201J  
كتابياه :  إزتلف المؤرزاون حاول تااريص وصاول الحملا  الصاليبي  الساابع  إلاى البار الغرباى لادمياط : فداد ذكار المدريا ى فاى  (1)

 20قنهاا  وصاالوا يااو  الجمعاا   –، 301، والعينااى فااى عدااد الجمااان  ص  333ص  2قساا   1والساالو    219ص  1الزطااط  
 .(. انظاار 144-143روثالن:المصوودر السووابق,ص  . ويتاااق معهاا  روثااالن   1249يونيااو  4هااا الااذى يوافااق يااو   647صااار 

قااد ازطااأ فااى جعاال  (356ص  2وابون واصوول )مفورج الكووروب ج  .Joinville ,Ibid,p.201 ويمكان الدااول قن كااال ماان جواناياال
 الوصول يو  الزميس وليس يو  الجمع .

 . 356, ص  2ابن واصل : مفرج الكروب,ج  (2)

 .330, ص  6ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج  (3)
 سا  عناد مجاا الج يره قو الجي ه   وهى الناحي  قو جانب الاوادى ولعال تلا  التسامي  راجعا  إلاى وقاوم الجهاات المساماه بهاذا اال

لا  وساميت لنهر.وكانت جي ه دمياط تدل على التاطى: الغربى للنيل تجاه مدينا  دميااط وعرفات بعاد ذلا  باسا  منيا  سانان الدو ا
ق ه , مركووز تحقيوو1305. علووى مبووارك :الخطووط التوفيقيووة ,الجووزء الحووادى عشوور , الطبعووة الثانيووة , عوون طبعووة بوووالق باساا  السااناني 

 .91, ص 1994راث , القاهرة , التراث , الهيئة المصرية العامة للت
 .333, ص  2, قسم 1المقريزى : السلوك ج  (4)

 .91جوزيف نسيم يوسف:المرجع السابق,ص   5
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لفرنسةى ل ةم للملك لويس التاسةع وحسةن مقابلةة الملةك ا الج داى الماول ليلخاخ وداود كمبعوثين من قبل مرقسمقابلة  -

ينةة التةى لةم وال ةدايا الثم الماةوللخةاخ  أندريه لونج جميةو وأ يةه هم ولرساله سفراء الماولرغم سوء تقديره لموقف 

 .دالتابع للسي خ هدايا الملك ما هى لال جزية يدفع اأولعتبار أرملته  الخاخ جيو تحقق ما ذهبت من أجله بسبب وفاة 

ع للةى س التاسةالرسةمية مةن قبةل الملةك لةويومعةه بةارثلميو أك كريمونةا  روبةرو سفارة الراهب الفرنسيسةكانى ولةيم  -

اه ممةا جعةل ال ةدايا جزيةة واخ الملةك الفرنسةى يةدفع أذ هعتبةارلو ورد الخةاخ مونكةو الماةولوهداياه للى  ةاخ  الماول

 .جوانفيلالم رخ الملك الفرنسى يندم على لرسال تلك السفارا, للتتار على حد قول 

 اصةة أنةه كةاخ فةى  الماةوللك لويس التاسةع مةع عسكرى كاخ الارض األساسى للميتضح من رواية روثالخ أخ التحالف ال -

قبةرص مةن  حاجة للى من يسانده فى حملته للى الةرق وفى اعستيالء على بيت المقدس كما لنفةرد روثةالخ بةركر أخ الرحلةة صةوب

 فرنسا قد لستارقت لثنين وعةرين يوما.

ملم مملكةة حب طنطينية وابنة جاخ دى برين صاالقسب الالتينى مبراطوراعوصول اعمبراطورة مارى زوجة بلدوين الثانى  -

د ماسية دوخ وعةعكا لطلب مساعدة الملك لويس التاسع ضد اعمبراطورية فى نيقية ورد لويس التاسع بدبلوبيت المقدس اعسمية فى 

 ةا يعةرك نتاسجة الولعل موقف الملك الفرنسى من هرا األمر كاخ يتفق وطبيعة األحداث  اصة وأنه ذاهب لحملة صةليبي بالمساعدة .

ى أكمةل بعد وهو فى حاجة للى كةل جنةدى صةليبى فرنسةى أو متطةوع أو غيةر ذلةك يسةانده فةى معركتةه التةى يريةد ل ةا أخ تكتمةل علة

رى قةد يضةعف وجه ت لرلك ليس من المعقول أخ يمنح الملك اعذخ بالسفر للى بعح جنوده وفرسانه مةع اعمبراطةورة وهةو األمةر الة

تلةك  ى والةورع فةىلك الفترة هرا من ناحية ت وكرلك ليس من المعقول أخ ي يد الملك الفرنسى الةرى لهةت ر بةالتقوموقفه الحربى فى ت

للى  حرى أخ توجهالفترة ال راع المسيحى المسيحى فى تلك الفترة النه بناءا على وج ة نرره التى يمكن أخ نستنتج ا أخ السيوك أ

ع الب فةى ال ةرارحيل بعح حنود الحملة من قبرص للى أرمينيا للمةاركة فى القتال واألسةالمسلمين أوال من ناحية ثانية ت وكرلك 

ال التةى لةك قلةة األمةوهرا من ناحية ثالثةت فمذا أضةفنا للةى ذ بين السالجقة واالرمن غير أن م لم يعودوا مرة أ رى كما يركر جوانفيل

األمةوال  ليل علةى قلةةلملك بالردود الدبلوماسية والوعةود بالمسةاعدة والةدمع الملك والتى ال تكفى الحملة كاخ من الطبيعى أخ يكتفى ا

دينةار هةى  أخ جوانفيل نفسه حينما وصل للى جزيرة قبرص لم يكن معه من األلف دينار التى هى د ل أرضه سوى مأستين وأربعين

فةل سةتطيع أخ يكيل ثمانى ماسة دينةار لكةى يالتى تبقت بعد دفع م اريف لستئجار السفن  لرلك وضع الملك الفرنسى فى  زانة جوانف

 هرا من ناحية أ رى. تسعة فرساخ ولثنين من حملة السناجق

 قائمة باسماء مصادر ومراجع البحث

 أوال:الم ادر األجنبية:

Guy., A knight to B. of Charters: 

               Rolls Series, M. Paris Chron. Maj, and VI, latin.Translated in Dana C. Munro: 

Letters of the Crusaders, vol.1:4, Philadelphia, 1986. 

Guillaume de Nangis: 

CF, Michaud, Bib. Des Crois, Paris, 1829.   

Jean de Baumont,  

CF, Michaud, Bib. Des Crois, paris,1829. 

Joinville: 

               The life of Saint Louis, translated with an Introduction by M.R.B Shaw Penguin 

Books, London, 1963. 

Mathew Paris:  

CF, Michaud, Bib. Des Crois, Paris, 1829.   

 :الم ادر العربية:ثانيا

 :(م) أبو بكر بن عبد هللا 1331ه/722ابن أيبك , 

 م رية ت دوخ تاريخ.أجزاء ت دار الكتب ال 9كنز الدرر وجامع الارر ت                

 م(:1471ه/874 )جمال الدين أبو المحاسن ,لبن تارى بردى األتابكى 

دراكا, النجوم الزاهةرة فةى ملةو  م ةر والقةاهرة ت الجةزء السةادس ت طبعةة م ةورة عةن طبعةة دار الكتةب مةع لسةت          

 وف ارس جامعة ت القاهرة ت دوخ تاريخ.
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 م(:1404ه/808 لدوخ الحضرمى الماربى , لبن  لدوخ ) عبد الرحمن بن محمد بن 

ت الجةةزء  فةةى أيةةام العةةرب والعجةةم والبربةةر ومةةن عاصةةرهم مةةن ذوى السةةلطاخ األكبةةر أ والخبةةردالعبةةر وديةةواخ المبتةة         

 الخامس ت م سسة جمال للطباعة ت بيرو, ت دوخ تاريخ.

 م( :1298ه/697لبن واصل ) جمال الدين محمد بن سليم , 

اث القةديم ت فى أ بار بنى أيوب ت  مسة أجزاء ت تحقيق د. جمةال الةدين الةةيال ت طبةع دار  لحيةاء التةرمفرج الكروب  -

 .1957اعسكندرية ت 

 .1995التاريخ ال الحى ت الموسوعة الةاملة ت الجزء الحادى والعةرين ت تحقيق د. س يل زكار ت دمةق ت  -

 م(:1286ه/685لبن العبرى ) غرياوريوس الملطى ,  

 تاريخ مخت ر الدول ت دار الكتاب الم رى ت القاهرة ت دوخ تاريخ.         

 م( :1451ه / 855العينى ) بدر الدين محمود , 

يةةق د. م( ت تحق1265-1250ه/664-648عقةد الجمةةاخ فةةى تةةاريخ أهةةل الزمةةاخ ت ع ةر سةةالطين المماليةةك ت حةةوادث وتةةراجم )       

 .1987القاهرة ت محمد محمد أمين ت مركز تحقيق التراث ت  

 م( :1442ه/845المقريزى ) تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر , 

الطبعةة  تالسلو  لمعرفة دول الملو  ت الجزء األول ت القسم الثانى ت صححه ووضع حواهيه د. محمد م طفى زيادة  -

 .1957األولى ت مطبعة لجنة التأليف والنةر والترجمة ت القاهرة ت 

خ للتةةراث د. أيمةةن فةة اد سةةيد ت م سسةةة الفرقةةا تبةةار فةةى ذكةةر الخطةة  واألثةةار ت المجلةةد األول ت تحقيةةقالمةةواعظ واعع -

 .2002اعسالمى ت لندخ ت 

ق د. محمةد المواعظ واععتبار بركر الخطة  واآلثةار ت المعةروك بةالخط  المقريزيةة ت الجةزء الثالةث واأل يةر ت تحقية -

 .1998لقاهرة ت زين م ومديحة الةرقاوى ت مكتبة مدبولى ت ا

 ثالثا:الم ادر المترجمة للى اللاة العربية:

 ه : 717م / 1318,  جوانفيل

ولةةى ت دار القةديس لةويس حياتةه وحمالتةةه علةى م ةر والةةةام ت ترجمةة وتعليةق ت الةدكتور حسةةن حبةةى ت الطبعةة األ           

 .1968المعارك بم ر ت القاهرة ت 

 ه :660م /1261روثالخ لنت ى تاريخه فى عام    

مةة وتحليةل وتعليةق أ.د أسةامة زكةى زيةد ت م( ت ترج1261-1229تتمة وليم ال ورى والمنسوب  طأ للى روثةالخ )           

 .2001الطبعة الثانية ت دار الم طفى للطباعة ت طنطا ت 

 ه :672م/1273متى الباريسى , 

 .2001ت دار الفكر دمةق ت  48ت47ت الجزء  التاريخ الكبير ت الموسوعة الةاملة ت ترجمة الدكتور س يل زكار

 رابعا:المراجع األجنبية:
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The Good st. Louis and his Times,London,1870.          

Charles Oman:  

K.B.E,M.P, A History  of Art of War in The Middle ages, volume I,A.D 378-1278, Methuen and 

Co ,London,1924. 

Ludlow,J.M, 

The Age of The Crusades,Edinburgh,1897.       

René Grousset : 

 Histoire des Croisades et du Royaume Frnc de Jerusalem, VII, Paris, 1995. 
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حقيق التراث ت ته ت مركز 1305الخط  التوفيقية تالجزء الحادى عةر ت الطبعة الثانية ت عن طبعة بوالق                   

 .1994ال يئة الم رية العامة للتراث ت القاهرة ت 

 سادسا:المراجع المترجمة للى اللاة العربية:

 فالتر هنتس:     

لطبعةةة الثانيةتمنةةةورا, المكاييةةل واألوزاخ اعسةةالمية ومةةا يعادل ةةا فةةى النرةةام المتةةرى تترجمةةة د.كامةةل العسةةيلى تا                     

 .1970الجامعة األردنيةتعماخ ت

 ميةيل باالر:

عى ت السبا الحمال, ال ليبية والةرق الالتينى من القرخ الحادى عةر للى القرخ الرابع عةر ت ترجمة بةير            

 .2003الطبعة األولى ت دار عين ت القاهرة ت 


