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عكا �قدB .�هم مدF فلسطني 
حسب   Bليو� تقع  �لتا�4ية، 
بعد حر�   W4�6إل� �لتقسيم 
�لشما*   iلو�  "  ١٩٤٨
�لساحل  على  �إلسر�ئيلي، 
�ألبيض  للبحر  �لشرقي 
سكا�ا  عد6  .يبلغ  �ملتوسط 

حو�¬ ٤٦ �لف نسمة. 
 Fيتكو ©تلطة  مدينة  عكا 
.�لعر�  �ليهو6  من  سكا�ا 
.�ملسيحيني.  �ملسلمني 
من   ٪٦٧,١ �ليهو6  يشكل 
 Fملسلمو� .�لعر�   ،Fلسكا�
 F٢٥,٣٪، �لعر� �ملسيحيو
باقي  من    ٪٥,٢.    ٪٤

�ملعتقد�&.  

�أللف   " �ملدينة  تأسست 
يد  على  �مليال6  قبل  �لثالثة 
�لكنعانيني، �لذين جعلو� منها 
باسم  .6عوها  جتا4يا  مركز� 
�حلا4.   �لرمل   W� عكو"   "
�صبحت بعد -لك جز�i من 
�حتلها   ` �لفينيقيني،  6.لة 
كاإلغريق   Tلغز�� من  �لعديد 
.�لفرجنة  .�لفر¢   Fلر.ما�.

 .Fلصليبيو�
موقع   &�- عكا  تعت5 
مهم   W4جتا.  W6قتصا�
بفضل مينائها �لذW ُيعد من 
فلسطني  مو�نئ   Bقد�. �هم 
�لتا�4ية لصيد �ال�اQ، كما 
مهم   Wثر� موقع   &�- تعت5 
�لعديد  على   Wحتتو فهي 
.�ألماكن  .�ملعا�  �آلثا4  من 

غالبية  من  �لقدمية  �ألثرية 
 Qفهنا  . �لتا�4ية  �لعصو4 
�لسوu �ألبيض،  اB �لباشا، 
�حلصينة  .�سو�4ها  �لقلعة 
.�ملمر �ألملاz .جامع �جلز�4 

.غ�ها . 
عكا  �6Lها4  يربط  ما  غالبا 
مرفا  فهيئ  �جلغر�"  مبوقعها 
 ،Tجيد  T4بصو معد  طبيعي 
كما ��ا 2طة جلميع �لقو�فل 
 uلقا6مة من �لشما* .�لشر�
.من مصر. .لقد ساهم هذ� 
�ألمر " �6Lها4 �ملدينة كما 
كاF �لسبب " جعلها 2ط 

.Tنظا4 �لغز��
�لقائد  بني  ما  تا�Qية  ملحة   
صال8 �لدين �أليو� .مدينة 

عكا

 sلناصر صال� Fيعت5 �لسلطا
 T6لقا� �حد   Zأليو� �لدين 
�لذين  �لكبا4  �لعسكريني 
�جنبتهم �ألمة �إلسالمية على 
 &iشا .قد  �لعصو4،  مد/ 
�لبال6  �لص   F� �ألقد�4 
 Zلعر�  uملشر�  " �ملقدسة 
�لصليبيني  �إلفرنج  من حكم 
 " �لبال6  هذ�  �حتلو�  �لذين 
عشر   W6حلا�  Fلقر� �.�خر 
 Rֲדد .-لك   ،W6مليال�
من  �لقيامة  كنيسة  �نتز�� 
حد  على  �ملسلمني   Wيد�
�حلملة  بد�&  .قد  Lعمهم. 
سنة  4بيع   "  P.أل� �لصليبية 
صليبية  .�يت   B  ١٠٩٦
 Wلذ� �لصليب   P�  T4شا=
 له �عضاi هذ� �حلملة على 

�ألفاضل  قر�ئها  +بد�عا5  لنشر  �لز�.ية  "�لتقو�" هذ`   jسر> �صص 
بغض �لنظر عن �نتما�Iִדم �لدينية .�ملذهبية.

" �ألفكا4 �ملطر.حة تع5 عن مو�قف �صحاֲדا .ليس بالضر.T4 عن مو�قف �جلماعة "
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التقوى

 Qصد.4هم. كما كانت هنا
�حلملة  tذ�  �خر/  �سبا� 
�خر/   ال&  تبعتها  .�ل% 
.�جتماعية  �قتصا6ية  منها 
�لدي°  �لد�فع   P= باإلضافة 

�لذW �شر& =ليه.
.قد .لد �لقائد صالs �لدين 
�لو�قعة  "تكريت"   " يوسف 
 Bعلى �ر 6جلة سنة ١١٣٨
من �بوين كر6يني، .كاF �بو� 
"بعلبك".  مدينة  على  2افظا 
�لنا¢  بني  ��ه  يشتهر   �.
�4فق  ح� سنة ١١٦٤ حني 
مصر،  على   لته   " عمه 
.عندها �خذ جنمه " �لصعو6. 
.يقا* بأنه كاF لصالs �لدين 
�منيتاF جاهد طو* حياته " 
سبيلهما،  �أل.P =حال* �لسّنة 
.�لثانية  مصر   " �لشيعة  2ل 
مو�صلة �جلها6 .�حلر� على 
سنة  ففي  �لصليبيني.  �إلفرنج 
 T4�Lسند& �ليه �لو� B١١٦٩
" مصر .�ستطا� بعد عامني 
خالفة   F4كا� يقّو�   F�

�لفاطميني " -لك �لبلد.
." سبيل حتقيق �منيته �لثانية 
ال  �نه   /�4 فقد  �ألهم  .هي 
�لسيطرT على  له �.ال من  بد 

مت  .قد  �إلسالمية  سو4ية 
 " �نتصر   F� بعد  -لك،  له 
يد  من   "Tا   F.قر" معركة 
بن  ��اعيل  �لص�  حاكمها 
�كم   Fكا  Wلذ� �لدين  نو4 

.Tمصر " تلك �لفتر
�لدين   sِمن صال� ملا  .هكذ� 
 ñتفر �ملحليني،   Bحلكا� شر 
 *.�  ". �لصليبيني،  ملكافحة 
 Pستو�  B١١٨٧ سنة   Lمتو
 B�6 حصا4  بعد  ط5يا  على 
ستة �ياB، ` تال -لك معركة 
�لثالث  .قعت "  �ل%  حطني 
من   Lمتو شهر  من  .�لر�بع 
حطني  .كانت  �لسنة،  نفس 
بالقر� من ط5يا حيث شر� 
 Bيو  " بالقتا*  �لدين   sصال
ما  كث��   Bيو .هو  �جلمعة 
.ُ.فق  �لدين   sصال �ختا�4 
 Bيو Bهذ� �ليو Fفيه، بينما كا
بؤ¢ على �إلفرنج �لصليبيني، 
حطني   Bيو  " �لنصر   Fكا.
نصر� حا�ا قر4 مص� �ململكة 
 iقضا عليها  .قضى  �لصليبية 
على  �ألمر  يطل   �. م5ًما. 
بيت �ملقد¢ �كثر من �سبو� 
�لدين   sصال حاصرها  فقد 
 zلثا�  " �ستسلمت  ح� 

 B١١٨٧ �أل.*  تشرين  من 
 F-ملؤ� صو&   /.ّ6 حيث 
من  بدال  �ألقصى  �ملسجد   "
ناقو¢ �لكنيسة .�نز* 4جا* 
صالs �لدين �لصليب �لذه� 

.Tقبة �لصخر uمن فو
يد   " �لقد¢  سقو»  .بعد 
�.4.با  �4تاعت  �ملسلمني 
فنسي   W.ّملد� �لسقو»  tذ� 
.نشطو�  حكامها خصوماִדم 
"فر46يك  مثل  للجها6 
�ملانيا  �م�5طو4  بربر.سا" 
."4تشا64 قلب �السد" ملك 
�غسطس"  ."فيليب  �جنلتر� 
 F.يعد فرنسا، .�خذ.�  ملك 
.كانت  ثالثة،  صليبية  حلملة 
من  �حلمال&  �ك5  هذ� 
.قد  �ملحا4بني.  عد6  حيث 
�ل5  طريق  "فريد4يك"  سلك 
 " �ر�  عبو�4  خال*   uفغر
جنو�   " �لو�قعة  "كليكية" 
.عا6  �لصغر/  nسيا  غر� 
�.طا�م.   P= 4جاله  معظم 
 " عر�  فقد  "4تشا64"  �ما 
فاحتلها  ق�5  على  طريقة 
.�صبحت ق�5 عندها nخر 
ملجأ للصليبيني �ملنهزمني من 

�لسو�حل �لسو4ية.

ملا{� عكا بالذ�5؟
�يقن  �حلالة  هذ�   ".
 sعكا هي �ملفتا F� Fلصليبيو�
يستعيد.�   F� ميكن   Wلذ�
عليها  فحملو�  خسر.�  ما 
من  تبقى  من  مع  Ûحافلهم 
.كتائب  "فريد4يك"  جيش 
"غي  �مللك  �ما  فرنسا.  ملك 
�.4شليم  ملك   "Fلوسينيا  �6
من  �ستعا6ִדا  فقبل  �لقد¢ 
حنث  فقد  �ملسلمني  قبل 
للقتا*  ثانية  .خر�  بيمينه 
4غم  عكا  على   Bجوt� يقو6 
قد  �لدين   sصال �لقائد   F�
�حسن معاملته .�ستقبله خ� 
 sصال .صل  .قد  �ستقبا*. 
 Bليو�  " �ملدينة  إلنقا-  �لدين 
قبالة  معسكر�  .جعل   zلثا�
�لعد. .نشب �لقتا* بر� .�ر� 
"4تشا64  .صل   F�  Fكا.
فاحتفى  �يضا  �ألسد"  قلب 
.ִדللو�  مبقدمه   Fلصليبيو�
.�شعلو� ن��F �لبشر/. .يقا* 
قتل  �حلو�6¶  �نه خال* هذ� 
�لصليبيوF ثالثة عشر شخصا 

من سكاF عكا.
�ل%  �حلر�  حالة  .4غم 
�نه  =ال  �لطرفني  بني  كانت 
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�ملتبا6*   Bالحتر�� من  نو�   Qهنا  Fكا
بني �لقائد صالs �لدين ."4يتشا64" فقد 
يتالقيا   � ��ما  مع  �tد�يا   Fيتبا6ال كانا 
لعكا  �لصليبيني  �ستمر حصا4  .قد  قط. 
 Fكا. .Bو سنتني من ١١٨٩- ١١٩١k
"4يتشا64" " هذ� �ألثناi ُينعم على كل 
 Bحجر� من �سو�4 عكا، فقا sحزL من
مبن  �لدين   sصال جيش  من   Fملحا4بو�
�لبسالة  من  عظيمة  بأعما*   iلنسا� فيهم 
 Fلصليبيو� �إلفرنج  �ستفا6  .قد  .�لبطولة 
هذ�   " �حلديثة  .عدִדم  �سطوtم  من 
�حلصا4. �ما �ملسلموF فاkصر& خ5ִדم 
�لقياT6 كانت موحدT " شخص   F� "
 sلدين. .قد طلب صال� sحد هو صال�.
�لدين �لنجدT من �خلليفة فلم يستجب له. 
طلبت  باحلامية  �ألمر   uضا ملا  .هكذ� 

�لصلح .�ستسلمت.
ال   F� �لصلح  شر.»  �هم  من   Fكا.
مقابل   iبسو للحامية  �إلفرنج  يتعر� 
 Fملسلمو� يعيد   F�. 6ينا4،  �لف  مئ% 
ملا  "4يتشا64"  .لكن  �ملقد¢.  �لصليب 
6فع  عن  �لدين شهر�   sتأخر صال  /�4
�ملا* �مر باألسر/ فُجمعو� .ُقتلو� .كانو� 
Lهاi �لفني .سبعمئة �س�. .هذ� �تلف 
حني  باألسر/  �لدين   sصال فعله  عما 
فقد كاF هو  �ملقد¢ ظافر�،  بيت  6خل 
 Fكا.  ،Qهنا �لصلح  لشر.»  �لو�ضع 
منها �F يؤW6 �الفرنج عن �نفسهم ماال، 

�اية   " .لكنه 
 sألمر �طلق سر��
�ألسر/   iهؤال

F.6 فدية.
�خذ&  .هكذ� 
مكانة  حتتل  عكا 
 " �ملقد¢  بيت 
.�خذ&  �لزعامة 

�لفريقني  بني  تد.4  �لصلح  2ا.ال& 
 sقتر� .قد  �نقطا�.   F.6 �ملتحا4بني 
"4يتشاL "64.�� "�خته" من �مللك �لعا6* 
�لقد¢  تعطى   F� �لدين على   sصال ò�
بني   iلعد�� بذلك  فينتهي  للز.جني  هدية 

�لنصا4/ .�ملسلمني.
تشرين  من   zلثا�  " �لصلح  مت  .�خً�� 
�لثاz سنة B١١٩٢ على �F تكوF منطقة 
�لد�خلية  .�ملنطقة  لالفر�نج  �لساحل 
للمسلمني، .على �F ال يتعر� �حد بأ-/ 
للحجا� �لو�فدين على بيت �ملقد¢ من 
�.4.با. ." ١٩ شبا» من �لسنة �لثالثة 
�W B١١٩٣ �صابت �لقائد صالs �لدين 
�حلّمى " 6مشق فتو" بعد �ث° عشر يوما 
�لعمر،  من  .�خلمسني  �خلامسة   " .هو 
ِقبلة  �لسو4ية  �لعاصمة  ق�5 "  يز�*  .ال 

للز�ئرين.
.هكذ� فقد كاF 4 ه �هللا بطال .حاميا 
عند  .يعد   ،Bلعظا� �لدين   Tا  من 
 ".  Bلعظا�  T6لقا�  Rمصا  " �ملسلمني 

بشكل  عاملية   Tشهر نالو�  �لذين  مقدمة 
.ال  خا�،  بشكل  �ملسلمني  .عند   Bعا
يز�* يعت5 مثاًال .4مًز� للبطولة .�لفر.سية 

�لعربية .�إلسالمية.
�لصليبيني  قبضة   " بقيت  فقد  عكا  �ما 
 Fلك عندما قر4 �لسلطا-.  Bح� ١٢٩١
 Bخليل حاكم مصر .بال6 �لشا Rألشر�
�لس� =ليها لفتحها .=�اi �حتال* �لصليبيني 
.بال6  مصر  من  بتعبئة جيوشه   Bفقا tا. 
�لشاB �ل% كانت تضم �عد��6 كب�T من 
�ملتطوعني، .كاF له ما �6�4 حيث عا6& 
�4بعة   B�6 4ملسلمني بعد حصا�  P= عكا
 Tحتلها �لصلي� ملد� F� 4بعني يوما .بعد�.

.Bمئة عا

j&عـو هديـل  �ألخـت:  مسـاÓة 
Tململكة �ملتحد� ،Wلد4شو&، سر�

مدينة عكا


