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مقدمة 

تعود جذور العداء والكراهية بني اجلانبني الالتني الكاثوليك يف الغرب والبيزنطيني 
اأباطرة  الأرثوذك�ص يف ال�رشق اإىل القرن الرابع امليالدي، ففي هذه الفرتة التاريخية كان 
باعتناق  �شدة  تاأثريه  ازداد  الذي  ال�رشق)1(،  اإىل  وهجرها  روما  مبغادرة  بداأوا  قد  روما 
من  �شاحبها  وما  ال�رشقية،  امل�شيحية  للديانة   Constantius الكبري  قن�شطنطني  الإمرباطور 
عملية نقل لعا�شمته ناحية ال�رشق اإىل بيزنطة الواقعة على �شفة م�شيق البو�شفور، فحلت 

بذلك حمل روما وتفوقت عليها)2(. 
بني  وتاأزما  توترا  الو�شع  واملذهبية  اللغوية  الختالفات  زادت  ذلك،  جانب  واإىل 
اجلديدة  النوعية  ونقلتهم  �شفتهم  بحكم  اأنف�شهم  يعّدون  كانوا  الذين  والبيزنطيني  الالتني 
امتدادا وورثة لالإغريق )اليونان( القدماء وح�شارتهم التي و�شلت اإىل اأوج قوتها وعظمتها. 
عندما  خال�ص  هلليني  �رشقي  طريق  يف  �شارت  قد  البيزنطية  الإمرباطورية  اأن  جند  ولهذا 
يف  وبخا�شة  البيزنطيون،  بها  يتحدث  التي  الر�شمية  اللغة  هي  اليونانية  اللغة  اأ�شبحت 
من  الختفاء  اآخذة يف  الالتينية  اللغة  فيه  كانت  الذي  الوقت  الق�شطنطينية، يف  العا�شمة 

األ�شنة الناطقني بها ثم اختفائها)3(. 
بني  امل�شتحكم  اخلالف  عاد  1095م،  488هـ/  الأوىل  ال�شليبية  احلملة  ويف 
ال�شحناء  ثائرة  وازدادت  الواجهة،  اإىل  جمددا  الغرب  يف  والالتني  ال�رشق  يف  البيزنطيني 
الأرا�شي  اإىل  والنظامية  العامة  الأوىل  ال�شليبية  احلملة  طالئع  و�شول  مبجرد  والكراهية 
والتي جعلت  1096م،  489هـ/  الق�شطنطينية بخا�شة عام  والعا�شمة  البيزنطية بعامة، 
واأ�شلوب  م�شلكه  يحدد   Alexius Comnenus  )4( كومنينو�ص  األك�شيو�ص  البيزنطي  الإمرباطور 

تعامله مع هذه القوات ال�شليبية الغازية )5(. 
حوايل  اإىل  يعود  الذي  توتره  وا�شتداد  اخلالف  هذا  جتدد  اأن  هنا،  ذكره  يجدر  ومما 
�شبعة قرون ميالدية م�شت، ثم عاد ليلقي بظالله على ال�شطح ثانية ب�شورة اأكرث كراهية 
Alexius Com� كومنينو�ص  األك�شيو�ص  البيزنطي  المرباطور  بعث  عندما  جاء  عداوة،   
ب�شبب  الياأ�ص،  عبارات  حتمل  1087م  479هـ/  الأوروبي عام  الغرب  اإىل  بر�شالة   nenus

الأعداء وهجماتهم املتتالية  اأيدي  الإمرباطورية على  الذي بات يهدد  خ�شيته من املوقف 
عليها )6(، �شواء هجمات النورمان )7( املتالحقة من ناحية الغرب اأو ال�شالجقة من اجلنوب 
وال�رشق والذين اأخذوا يتوغلون يف اآ�شيا ال�شغرى )تركيا اليوم( منذ عام 466هـ/ 1073م، 
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اآ�شيا  غالبية  على  ال�شتيالء  ا�شتطاعوا  حتى  البيزنطيني  ح�شاب  على  تو�شعهم  وا�شلوا  ثم 
ال�شغرى )تركيا( الذي و�شل اإىل حد ب�شط �شيطرتهم على اأنطاكيا عام 477هـ/ 1085م)8(. 
لذلك ا�شتغل الغرب الأوروبي هذه الدعوة التي وجد فيها فر�شة �شانحة قد ل تتوفر فيما بعد، 

ليربر تدخالته يف تقرير م�شري الإمرباطورية البيزنطية )9(. 
لهما  تتعر�ص  كانت  اللذين  الكبريين  اخلطرين  �شد  اأجل  ومن  الأمر،  حقيقة  ويف 
وانتزاع  تطهريها  وا�شتحالة  وال�شالجقة  النورمان  قبل  من  البيزنطية  الإمرباطورية 
كومنينو�ص  األك�شيو�ص  البيزنطي  الإمرباطور  راأى  فقد  قب�شتهما،  يف  وقعت  املناطق  
Alexius Comnenus اأنه من ال�رشورة اإعادة ت�شكيل اجلي�ص البيزنطي من خالل جتنيد اأعداد 

كبرية من املرتزقة الذين اأ�شبحوا عماد هذا اجلي�ص، ومل يخطر بباله طلب جيو�ص جرارة من 
الغرب الأوروبي كتلك التي قدمت يف اأثناء احلملة ال�شليبية الأوىل، مما دفعهم اإىل الطمع يف 
ال�شتيالء على اأمالك الإمرباطورية والعمل على حتطيمها من اأجل تقوي�ص نفوذها وعجزها 

عن اإعادة قوتها ال�شيا�شية والع�شكرية الأوىل )10(. 
وكانت تلك اخلالفات وا�شتداد حدتها بني اجلانبني البيزنطي وال�شليبي قد نبهت نور 
الدين حممود زنكي )11( يف اأثناء �رشاعه مع ال�شليبيني اإىل �رشورة ا�شتثمار تلك اخلالفات 
اأبعد من حماولة خلق نوع من التوازن يف  اإىل  ل�شالح اجلانب الإ�شالمي، ولكنه مل يذهب 
والأرا�شي  ال�شام  بالد  يف  الالتينية  اململكة  ومع  البيزنطية  الإمرباطورية  مع  عالقاته 
املقد�شة كما �شيفعل ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي، فمن اأجل امل�شي بهذه ال�شيا�شة و�شمان 
جناحها الذي يرمي بالدرجة الأوىل اإىل عدم اإرمتاء بيزنطة بثقلها يف دعم ال�شليبيني )12(، 
المرباطور  بني  جتري  كانت  التي  باملفاو�شات  حممود  الدين  نور  علم  اأن  بعد  وبخا�شة 
البيزنطي مانويل )13( Manuel وامللك ال�شليبي بلدوين الثالث )Baldwin III )14 عام 552هـ/ 
الأمر اإىل ال�شرتاك يف حلف ملناه�شة نور  نهاية  يف  خاللها  من  تو�شال  والتي  1157م 
الدين واحلد من تو�شعه، ولذلك �شارع الأخري اأي نور الدين اإىل اإنفاذ �شفارة اإىل المرباطور 
البيزنطي مانويل Manuel دعاه فيها اإىل عقد هدنة والتوقف عن زحفه اإىل حلب كما جاء يف 
اتفاقه مع ال�شليبيني مقابل اإطالق �رشاح )6( �شتة اآلف من الأ�رشى ال�شليبيني الذين كانوا 

يقبعون يف ال�شجون الإ�شالمية ومعتقالتها )15(. 
وعلى الرغم من اأن موقف الإمرباطور البيزنطي هذا قد ت�شبب يف اإثارة غ�شب ال�شليبيني 
وتوج�شهم خيفة مما يكّنه لهم، اإل اأن الطرفان الإ�شالمي والبيزنطي كانا بحاجة ما�شة اإىل 
اأن التحالف الع�شكري  حتقيق نوع من التفاهم، فمن ناحية، كان نور الدين حممود يدرك 
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البيزنطي من املمكن اأن يوؤدي اإىل توجيه �رشبة تلحق بدولته التي ل زالت فتية وتتهددها 
القت�شادي  وامل�شتوى  بل  فح�شب،  احلربي  امل�شتوى  على  لي�ص  فادحة،  خ�شائر  املخاطر 

كذلك، الذي يتمثل بتهديد طرق التجارة بني حلب واأنطاكية )16(. 
ومن ناحية اأخرى، مل تكن مدينة حلب واملدن ال�شورية الأخرى عند مانويل كومنينو�ص 
اأهمية، وعدا  اأكرثها  Manuel Comnenus �شوى واحدة من مناطق احلدود العديدة، ومل تكن 

عن ذلك، فاإنه لي�ص بو�شع الإمرباطور البيزنطي اأن يعّر�ص جي�شه وقواته الع�شكرية خل�شائر 
ج�شيمة يف املعدات والأرواح دون �شبب مهم يدعو ملثل ذلك. 

وف�شاًل عن ذلك كّله واأكرثها اهمية، هو اأّن المرباطور البيزنطي مل ي�شاأ اأن يت�شبب يف 
حتطيم نور الدين حممود وتكبيده هزمية �شاحقة، وبخا�شة بعد اإدراكه من خالل جتاربه 
ال�شابقة اأن ال�شليبيني مل يعتادوا التقرب منه اأو التظاهر بالرتحيب به اإل يف الوقت الذي 
ي�شعرون فيه بوجود خطر ج�شيم قد يتهددهم من قبل اجلانب الإ�شالمي، ولهذا فاإنه لي�ص 
Manuel Comnenus نيابة عن  اأن يت�شدى مانويل كومنني  ال�شيا�شية يف �شيء  الرباعة  من 
واأن  �شيما   .)17( املقد�شة  الأرا�شي  يف  وكيانهم  وجودهم  يهدد  الذي  للخطر  ال�شليبيني 
دبلوما�شية �شانعي القرار يف الإمرباطورية البيزنطية يف عهد نور الدين قد متيزت بالرباعة 
واحلنكة ال�شيا�شية وبعد النظر، وهي تهدف اإىل اإذكاء حدة ال�رشاع بني الطرفني الإ�شالمي 
وال�شليبي بغية حتقيق توازن للقوى وحتول دون متكن الغزو اخلارجي من ال�شتيالء على 
ت�شعى  التي  واملكا�شب  الأهداف  يحقق  ذلك  ولعل  اأرا�شيها،  على  �شيادته  وفر�ص  اأمالكها 

الإمرباطورية يف نهاية الأمر اإىل حتقيقها )18(. 
وجد  يليها،  وما  1185م  581هـ/  عام  وبخا�شة  الالحقة  التاريخية  الفرتة  ويف 
الإمرباطور  بقيادة  والبيزنطي  الأيوبي  الدين  �شالح  ال�شلطان  بقيادة  الإ�شالمي  اجلانبان 
اإ�شحق كومنينو�ص Isaac Comnenus اأنهما اأمام خطر م�شرتك يتمثل بال�شالجقة وال�شليبيني 
الذين يحاولون النيل منهما وتهديد وجودهما -كما �شرنى يف ال�شفحات الآتية للدرا�شة- 
تبادل  على  اأ�شا�شية  ب�شورة  ترتكز  دبلوما�شية  عالقات  اإقامة  منهما  تطلب  الذي  الأمر 
الر�شائل وال�شفراء من اأجل تن�شيق اجلهود وو�شع اخلطط الكفيلة ملواجهة عدوهم امل�شرتك 

واحلد من تو�شع خطره وامتداده. 
باتخاذ  تهدد وجودهما  التي  الأخطار  اأدركا حجم  عندما  اجلانبان  هنا، �رشع  ومن 
خطوات من �شاأنها بناء ج�شور من الثقة، وبدا ذلك عندما اأعلن ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي 
عن ا�شتعداده -كما ت�شري بع�ص امل�شادر الغربية- عن ت�شليم املدينة املقد�شة للبيزنطيني 
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عدا عن الكنائ�ص والأديرة، على اأن يلتزم المرباطور البيزنطي من ناحيته بتقدمي ما يلزم 
ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي يف كفاحه و�شموده يف  اأ�شلحة وذخائر حربية ت�شاعد  من 

مواجهة الوجود ال�شليبي يف الأرا�شي املقد�شة. 
مثل  عن  تف�شح  مل  املتوافرة  والإ�شالمية  العربية  امل�شادر  اأن  من  الرغم  وعلى 
اإجراء  اإىل  الأيوبي  الدين  ال�شلطان �شالح  توجه  اإىل  ت�شري  واأدلة  قرائن  اأن هناك  اإل  هذا، 
اإىل  عدة  مرات  باجلانبني  دفعت  درجة  اإىل  البيزنطي،  الإمرباطور  مع  مكثفة  مفاو�شات 
تبادل هدايا متنوعة وثمينة، ومع ذلك وعلى الرغم من كل اجلهود التي بذلت فاإننا جند 
تن�شل كل طرف من  م�شدود حني  اإىل طريق  بالف�شل وو�شلت  باءت  قد  اأن مفاو�شاتهما 

التزاماته جتاه الطرف الآخر. 
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حتّول البيزنطيني 

من سياسة حتالف مع الصليبيني إىل حالة عداء

يف اأثناء ال�شنوات القليلة التي �شبقت الغرب الأوروبي دعوته يف اإعداد احلملة ال�شليبية 
الثالثة )19( 586هـ/ 1189م وت�شيريها نحو الأرا�شي املقد�شة، كان زعيم الدولة امل�شيحية 
مع ال�شلطان �شالح  حتالف  عقد  على  اأقدم  قد  البيزنطية"،  يف ال�رشق )20( "الإمرباطورية 
الطرفني  مل�شالح  خدمة  التحالف  هذا  وجاء   ،  )21( وال�شام  م�رش  �شلطان  الأيوبي  الدين 
مواجهة  كيفية  اإىل  الرامية  وامل�شرتكة  العامة  لأهدافهما  وحتقيقا  والبيزنطي،  الإ�شالمي 
الغرب  التحالف من وجهة نظر  ال�شليبية ومقاومتها واإ�شعاف نفوذها. وبدا هذا  اجلموع 
الأوروبي �رشب من اخليانة وتخّل عن امل�شوؤولية من جانب امل�شيحيني البيزنطيني جتاه 
الكيان ال�شليبي يف الأرا�شي املقد�شة، وانتهاك حلرمة الرباط الديني املقد�ص وتدني�شه، عدا 
عن تعار�شه مع العادات والتقاليد التي حتث على امل�شاركة يف الت�شدي واملقاومة، �شيما 
واأنه منذ اللحظة التي اأخذ فيها اأتباع )النبي( حممد )عليه ال�شالم( يزدادون ب�شورة عجيبة 

واحلرب بني امل�شلمني والبيزنطيني يف �شجال دائم دون توقف اأو نهاية. 
ففي القرن اخلام�ص الهجري/ احلادي ع�رش امليالدي، جند اأن امل�شلمني ال�شالجقة )22( 
يف �رشاعهم مع البيزنطيني قد حققوا جناحات ع�شكرية وا�شحة متثل يف ب�شط �شيادتهم 
مناطق  اإىل  و�شلت  )البيزنطية(،  ال�رشقية  الإمرباطورية  اأرا�شي  من  وا�شعة  م�شاحات  على 
ت�شيري  بعد  اأنه  هنا،  ذكره  اجلدير  ومن   .Anatolia  )23( الأنا�شول  منطقة  من  بكثري  اأبعد 
�شوب  1096م  489هـ/  عام  الأوروبي  الغرب  من  انطلقت  التي  الأوىل  ال�شليبية  احلملة 
الأرا�شي املقد�شة، بذل البيزنطيون تعاونا كبريا مع قادة واأمراء هذه احلملة، فقّدموا جل 
ما ي�شتطيعونه من موؤن و�شالح اأمال يف ا�شتعادة اأمالكهم )24(، وتوطيد م�رشوع ال�شليبيني 
لهذا  الالزمة  احلماية  وتاأمني  املقد�شة،  والأرا�شي  ال�شورية  البالد  تراب  فوق  ال�شتيطاين 
املقاومة  اأفراد  ي�شنها  قد  اعتداءات  اأو  هجمات  اأي  مواجهة  من  ميكّنه  ما  اجلديد  الكيان 
الإ�شالمية على حد قول الباحث وو�شع حد لنتهاكاتها امل�شتمرة على حدود الإمرباطورية 
الالعودة، عندما  اإىل درجة  يتغري حتى و�شل  بداأ  ما  املوقف �رشعان  ولكن هذا  ال�رشقية. 
Comnenus ووريث عر�شه  اأ�رشة كومنني  اأبناء  اآخر  Andronicusــ   )25( اندرونيكو�ص  اأن  نرى 
اإ�شحق اجنيلو�ص )Isaac Angelus )26 قد اأخذوا بالتخلي عن �شيا�شة التحالف مع ال�شليبيني 
ومنا�رشتهم لهم، وو�شل احلال ب�شيا�شتهم اجلديدة هذه اإىل حد اإعالن العداء لهم ومناوءتهم 
ب�شورة جادة، ف�شاروا باجتاه الكفاح والن�شال الذي يرمي اإىل اإ�شعاف قوة الالتني وتقلي�ص 

نفوذهم يف ال�رشق. 
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الرغبة املتبادلة بني اجلانبني البيزنطي واإلسالمي

يف إقامة عالقة ودية وأسباب فشلها

اإن رغبة ال�شلطات البيزنطية وتوجهها اإىل حد ما نحو اإقامة نوع من العالقات املبنية 
العمل  ثم  لها  التمهيد  بداأ  قد  ال�شابق  عدوها  الإ�شالمي  الطرف  مع  والثقة  الود  اأ�ش�ص  على 
على تطويرها من خالل الدخول يف عالقات �شخ�شية اقت�شتها الظروف ال�شيا�شية عند كل 
من اجلانبني الإ�شالمي والبيزنطي، فعندما تعر�ص اأندرونيكو�ص Andronicus ل�شيا�شة النفي 
والإبعاد الق�رشي جنده يتوجه باللجوء اإىل دم�شق وبغداد، حيث لقي الرتحيب واملنا�رشة 

من قبل القائد نور الدين حممود زنكي )27( �شلف ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي. 
ويف مرحلة متاأخرة، وخال�شا من طغيان المرباطور اأندرونيكو�ص Andronicus وحكمه 
 Isaac واأخيه الأ�شغر اإ�شحق Alexius Angelus ال�شتبدادي )28( نزل األك�شيو�ص اأجنيلو�ص
�شيوفا يف بالط ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي، حيث مكث األك�شيو�ص Alexius يف �شيافته 
فرتة من الزمن، يف حني عاد اأخوه اإ�شحق Isaac اإىل الق�شطنطينية، ويف هذه املدينة اأجمع 
�شكانها بعامة على اختياره ليتوىل عر�ص الإمرباطورية. ومما ل �شك فيه، اأن مثل هذا القائد 
بامل�شلمني  احتكاكه  ثم  كبرية  بعناية  ويحظى  �شيا�شي  بثقل  يتمتع  كان  الذي  البيزنطي 
وقادتهم ويف مقدمتهم ال�شلطان الأيوبي قد جعلته ي�شاهد باأم عينيه قوة تراتيبهم الع�شكرية 

والتكتيكية. 
ولعل الأحداث الأ�شد خطورة وو�شعت كل من ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي والبيزنطيني 
اأمام واقع خطري ل ميكن جتاوزه ب�شهولة، ما تعر�ص له الطرفان عام 581هـ/ 1185م 
من تهديدات اأعدائهم من م�شلمني وم�شيحيني ووعيدهم، فمن ناحية، كان ال�شلطان الأيوبي 
يواجه حتديا قا�شيا متثل يف المارات ال�شليبية التي ت�شبب وجودها يف خلق �رشخ وانق�شام 
�شديدين، وغر�ص بذور العداء والكراهية بني �شفوف م�شلمي �شطري اأمالكه يف م�رش وال�شام. 
 Isaac Comnenus  )29( كومنني  اإ�شحق  فيها  قاد  التي  الأخرى  هي  قرب�ص  جزيرة  اأما 
مترده وع�شيانه، تلك اجلزيرة التي كانت ت�شكل �شندا قويا ل�شليبيي الغرب الأوروبي، وهذا 
املقابل،  البيزنطيون يف  اأما  الأيوبي.  الدين  ال�شلطان �شالح  �شي�شب يف م�شلحة  بالتايل 
فكان يحدوهم الأمل يف ا�شتعادة �شيادتهم على الأرا�شي التي انتزعها ال�شالجقة من اأيديهم 
بعد انت�شارهم يف موقعة "مرياكيفالون" )Myriokephalon )30 عام 571هـ/ 1176م، 
 Anatolia الأنا�شول  اإقليم  و�شط  �شلطتهم  تثبيت  من  ال�شالجفة  مّكن  الذي  النت�شار  ذلك 
واتخذوا منها مركز جتمع يهدد كل من اأمالك البيزنطيني يف اإيجيان )Aegean )31 واأمالك 
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ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي �شمايل �شورية. 
ويبدو للباحثني هنا اأن البيزنطيني �شاأنهم �شاأن ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي كانوا 
قد انتابهم اخلوف واجلزع من الغرب الأوروبي، اإىل درجة اأنهم اأخذوا با�شرتجاع ذاكرتهم 
الق�شطنطينية  ال�شيا�شية  عا�شمتهم  وبخا�شة  اإمرباطوريتهم  تعر�شت  عندما  املا�شي  اإىل 
يف فرتة مبكرة )32( لأعمال �شلب ونهب من قبل القوات ال�شليبية، وهي ت�رشفات و�شفت 
بامل�شينة والالاإن�شانية. وعلى �شوء ذلك، �شبق اأن بذل الإمرباطور البيزنطي مانويل كومنني 
التي  اأنطاكية  ومقاطعات  اأقاليم  ل�شتعادة  حثيثة  حماولت   Manuel Comnenus  )33(
�شلبت وحولت ملكيتها لإمرباطورية الغرب الأوروبي، من بينها مملكة النورمان يف �شقلية 
)34( ومدينة البندقية )Venice )35، وهما قوتان لهما وزنهما ال�شيا�شي عدا عما ميلكانه من 

اأ�شطول حربي بحري وقوة ع�شكرية كبرية. 
يف  الإيطاليني  املواطنني  بحق  �شنيعة  مذبحة  ارتكبت  1182م  579هـ/  عام  ويف 
Ge� )36(  للق�شطنطينية، ت�شببت يف اإثارة احلزن والرعب يف نفو�ص مواطني مدينتي جنوا
noa وبيزا )Pisa )37 الذين كانوا اأول من عانى من اآثار هذه املذبحة التي دفعتهم اإىل �رشعة 
يف التفكري يف النتقام و�شبل اخلال�ص، ف�شكل ذلك دعامة كربى لالأهايل واأع�شاء الطبقة 
اأندرونيكو�ص  الأرا�شي للتخل�ص من ظلم  الأر�شتقراطية والغالبية العظمى من طبقة مالك 
Dan� )38( ب�رشعة عرب نهر الدانوب Hangary وطغيانه. فاندفع ملك هنغاريا Andronicus
William II ملك   )40( الثاين  وليم  �شرّي  Sofia يف حني   )39( بلغ مدينة �شوفيا  ube حتى 
�شقلية الذي كان يطالب بعر�شه جيو�شه عرب بحر الأدرياتيك )Adriatic )41 عام 581هـ/ 
 Andronicus Cmnenus كومنينو�ص  لأندرونيكو�ص  تاأييده  عن  اأعلن  حيث  1185م 
والوقوف اإىل جانبه. وعلى الرغم من ذلك، فقد ا�شتطاع اجلي�ص النورماين مبا ميلكه من قوة 
ع�شكرية اأن ي�شتويل على ثي�شالونيكا )Thessalonica )42 املدينة الثانية يف الإمرباطورية 
البيزنطية، ويعيث فيها ف�شادا ويقدم على ارتكاب اأعمال �شلب ونهب بحق ثروات اأهاليها 
ومقدراتهم. وبعد هذا الإجناز الع�شكري الكبري، اندفعت اجليو�ص النورمانية نحو العا�شمة 
الق�شطنطينية نف�شها و�شّنوا عليها هجوما عنيفا من خمتلف جهاتها ونواحيها، مما �شكل 
�شغطا كبريا على الإمرباطور اأندرونيكو�ص Andronicus الذي بداأ يتعر�ص لثورة وع�شيان 
داخلي ما اأجربه على اأن يتوجه بطلب من ال�شلطان �شالح الدين اأن ميده مب�شاعدة ع�شكرية. 
بعث  الطلب،  هذا  على  وبناء  1185م،  حزيران  581هـ/  الثانية  جمادى  ففي 
اإحياء  على  فيها  يحثه  الدين  �شالح  ال�شلطان  اإىل  ب�شفارة   Andronicus اأندرونيكو�ص 
�شداقتهما ال�شالفة ودعوته اإىل تنفيذ فكرة عقد حتالف بني اجلانبني. ولطاملا اأن الإمرباطور 
البيزنطي هو الذي يتوىل عر�ص الإمرباطورية، فاإن ال�شلطان الأيوبي هو الآخر وجد اأنه من 
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اأن يغتنم  اأنه من املفيد للم�شلمني  اأن يوافق على بناء عالقة �شيا�شية معه، كما  امل�شلحة 
ال�شلطان هذه الفر�شة ويلبي طلب الإمرباطور بتقدمي امل�شاعدة الع�شكرية املمكنة. ففل�شطني 
الواقعة حتت ال�شيطرة ال�شليبية �شيجري التفاو�ص حولها، وتبعا لذلك �شيت�شّلم البيزنطيون 
املدينة املقد�شة واملدن الرئي�شة عدا ع�شقالن )43(. اأما اآ�شيا ال�شغرى )تركيا اليوم(، فاإنه 
يف حالة ا�شتعادتها �شت�شبح خا�شعة لل�شيادة البيزنطية مبا يف ذلك اأنطاكية )44( واأرمينيا 
الأيوبي، كان  الدين  ال�شلطان �شالح  �شيقدمها  التي  الع�شكرية  امل�شاعدة  )45(. ويف مقابل 

الإمرباطور البيزنطي اأندرونيكو�ص Andronicus قد وعد هو الآخر بتقدمي كل ما ي�شتطيعه 
اأجل موا�شلة ال�شمود والتحدي يف مواجهة الوجود ال�شليبي يف  للمقاومة الإ�شالمية من 

البالد ال�شورية. 
يتم  ومل  جمهولة  القرتاحات  هذه  ملثل  الأيوبي  ال�شلطان  تلبية  اأن  من  الرغم  وعلى 
تاأكيدها، بدعوى اأنها مل ترد يف امل�شادر التاريخية املتوافرة، فاإن الباحث الغربي )براند 
Brand( يفرت�ص اأن ردة فعله من املمكن اأنها ات�شمت بروح اإيجابية وعدم رف�شها، وبخا�شة 
اأنه من املرجح اأن التنازلت الإقليمية التي عر�شت يف التفاهمات التي �شتف�شي اإىل اتفاق 
بني اجلانبني قد وقع تنفيذها ب�شورة اأ�شا�شية على عاتق البيزنطيني. ولكن ما حدث مل يكن 
باحل�شبان، حيث �شبق رد ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي وا�شتجابته اإىل الق�شطنطينية هزمية 
12اأيلول  581هـ/  ثاين  ربيع   5 يوم   Andronicus اأندرونيكو�ص  البيزنطي  الإمرباطور 
1185م. وتعود اأ�شباب هذه الهزمية اإىل اإ�شتياء عامة النا�ص من �شيا�شته املت�شددة جتاههم، 

عالوة على اإخفاقاته املتكررة يف مواجهة القوات النورمانية )46(. 
على  البيزنطي  بالإمرباطور  حلقت  التي  املنكرة  الهزمية  اأن  فيه،  �شك  ل  ومما 
بل  فح�شب،  الإمرباطورية  على  لي�ص  �شلبية،  اآثار  عليها  يرتتب  �شوف  النورمان  يد 
بداياتها،  طور  يف  زالت  ل  التي  الدين  �شالح  الأيوبي  ال�شلطان  عالقاته   على 
فاأندرونيكو�ص Andronicus الذي كان يعد اإمرباطورا ذا �شلطة �شديدة وحاكما قويا يدين 
له جموع البيزنطيني بالولء والطاعة، واأنه �شيكون حمل تقدير ال�شلطان الأيوبي وقناعته. 
فاإن هزميته ال�شاحقة اأدت اإىل تراجع مكانته املعهودة وزعزعة ثقة حاكم م�رش وال�شام به، 
واإن اإقامة عالقة �شواء اأكانت �شيا�شية اأو ع�شكرية بات اأمرا �شخيفا ول يرجى منها اأي فائدة 
اأن بدا لل�شلطان �شعف الإمرباطورية وتراجع نفوذها. فهجمات القوات النورمانية مل  بعد 
اإيجيان  اإىل  Thssalonica فح�شب، بل امتد كذلك  يتوقف عند ا�شتيالئهم على ثي�شالونيكا 
فقامت  امل�شطربة،  الأو�شاع  الالتني  القرا�شنة  من  جمموعات  ا�شتغلت  عندما   Aegean

بغزوها وا�شتباحة اأرا�شيها. 
ومن التطورات اجلديدة الأخرى التي �شاحبت الف�شل الذي مني به الإمرباطور البيزنطي، 
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الثورة العارمة التي اندلعت �شد ال�شلطة احلاكمة فيها )47( وما تبعها من مترد وع�شيان، 
وبالإ�شافة اإىل هذا، فقد ا�شتغل الأتراك والهنغاريون Hungarians �شوء الأو�شاع والظروف 
ال�شيا�شية التي حلقت بالإمرباطورية، فاأخذوا ب�شن غاراتهم عرب حدودها. ويف ظل ما حلق 
بالإمرباطورية من �شعف وتراجع، كانت قوة ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي وا�شتعداداته 
الع�شكرية اآخذة يف التمدد والتو�شع وبداأ يحقق انت�شاراته على ال�شليبيني ويهدد اإماراتهم 

يف الأرا�شي املقد�شة. 
العربي والإ�شالمي وخ�شوعه  العامل  اإّن ولء  القول  وبناء على ما ورد ذكره، ميكن 
متر  بداأت  التي  والع�شكرية  ال�شيا�شية  التطورات  هذه  مثل  يف  البيزنطيني  للتزامات 
طلب  فاإن  كله،  ذلك  على  وعالوة  به.  القبول  اأو  تخيله  ميكن  ل  اأمر  اإمرباطوريتهم  بها 
الطرف البيزنطي باإجراء مفاو�شات مع اأي �شخ�شية على قاعدة امل�شاواة وبناء على ما 
الواقع.  بعيدا عن  اأمرا  يعد  الأر�ص  اهلل على  الإمرباطور ظل  باأن  البيزنطي  التقليد  يزعمه 
القابل  غري  امل�شطنع  وتباهيه  برغباته  التعلق  �شديد  كان   Andronicus فاأندرونيكو�ص 
الأرا�شي  و�شاحل  القد�ص  مدينة  على  بال�شيادة  مطالبته  خالل  من  ذلك  وبدا  للتنفيذ، 
ال�شيا�شي والع�شكري  الدين الأيوبي ونظرا حلالة الرتدي  ال�شلطان �شالح  اأن  اإل  املقد�شة، 
يف الإمرباطورية، فاإنه مل يكن مبقدوره اأن يلبي رغبة الإمرباطور بت�شلم املدينة املقد�شة 

البيزنطية عليها.  ال�شيادة  وفر�ص 
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إحياء املفاوضات بني السلطان صالح الدين األيوبي 

Isaac Angelus واإلمرباطور البيزنطي إسحق أجنيلوس

اإن قرار ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي والقا�شي برتاجعه عن موافقته املبدئية على 
قد  املقد�شة  الأر�ص  و�شاحل  املقد�ص  بيت  مدينة  على  بال�شيادة  البيزنطي  اجلانب  رغبة 
توىل  الذي   Isaac Angelus اأجنيلو�ص  اإ�شحق  اجلديد  البيزنطي  لالإمرباطور  ت�شليمه  جرى 
ا�شتئناف  ر�شالته  يف  الأيوبي  ال�شلطان  وا�شرتط  النورمان،  مب�شاعدة  الإمرباطورية  عر�ص 
مفاو�شاته باإجراء تعديالت جوهرية على التفاقية، وبخا�شة بعد النت�شارات التي بداأت 
تتحقق له على ال�شليبيني. وقد وجد هذا العر�ص قبول من الإمرباطور البيزنطي اأجنيلو�ص 
Angelus ومل يعلق عليه بالرف�ص، بل بدا عليه ال�رشور والبهجة عندما وجد اأن هناك من 
ابنه  ا�شتدعى  ثم  التفاقية اجلديدة،  باإجراء مفاو�شات حتالف معه، ف�شادق على  ير�شى 
األك�شيو�ص Alexius الذي كان حتى عام 582هـ/ 1185م يتواجد يف بالط ال�شلطان �شالح 

الدين الأيوبي. 
العا�شمة  اإىل  اآماله، فقفل عائدا  اأبيه ومل يخيب  لدعوة   Alexius األك�شيو�ص  ا�شتجاب 
عكا،  ميناء  باجتاه  ال�شليبية  لل�شيطرة  اخلا�شعة  املقد�شة  بالأرا�شي  مرورا  الق�شطنطينية 
الثالث  رميوند  اإىل  و�شلم  ال�شليبيني  قب�شة  يف  وقع  طرابل�ص  اإمارة  حدود  عرب   
Reemond III كونت Count طرابل�ص )48( الذي اأودعه ال�شجن بعد اأن �رشت بينهم اإ�شاعة 
قوية تفيد بوجود اتفاق يرمي اإىل حتقيق حتالف اإ�شالمي بيزنطي و�شل �شداه اإىل �شكان 
الإمارات ال�شليبية، وظل األك�شيو�ص Alexius قابعا يف �شجنه، ومل يطلق �رشاحه حتى تقدم 
بع�ص البيازنة باإقرا�شه مبلغ من املال يوؤديه لل�شليبيني بعد اأن وعدهم باإعادة هذا املبلغ 

وت�شديده لهم فور و�شوله الق�شطنطينبة، ولكنه تنكر لهذا اللتزام ومل يف بوعده. 
وكان هذا العتداء الذي تعر�ص له األك�شيو�ص Alexius ثم اأ�رشه وزّجه يف ال�شجن من 
 Isaac اإ�شحق  البيزنطي  الإمرباطور  بوالده  اأن يطلق �رشاحه قد دفع  ال�شليبيني وقبل  قبل 
له  دعوته  فيه  �شّدد  ال�رشعة،  وجه  على  الأيوبي  الدين  �شالح  لل�شلطان  بخطاب  يبعث  اأن 
مب�شاركته يف مهاجمة الإمارات ال�شليبية من اأجل النيل من قوتها وال�شغط على حكامها 

لإجبارهم على اإطالق �رشاح ولده من الأ�رش بال�رشعة املمكنة. 
قويا  بحريا  اأ�شطول  1187م  583هـ/  ربيع  يف  البيزنطيون  اأعد  ال�شاأن،  هذا  ويف 
بغية  م�شدد  ع�شكري  ح�شار  فر�ص  منهم  حماولة  يف  قرب�ص  جزيرة  باجتاه  به  و�شاروا 



Charles M. Brand تشارلز م. براند

د. جالل حسين عبد احلميد سالمة 

 Page | 11

ياأمل  الدين  الأيوبي �شالح  ال�شلطان  كان  ذاته،  الوقت  عليها. ويف  وال�شتيالء  مهاجمتها 
الإمارات  يدعم هجومه على  �شندا بحريا  القوية  الع�شكرية  بعتاده  الأ�شطول  ي�شكل هذا  اأن 
والإقطاعيات ال�شليبية. ولكن ما حدث وعلى الرغم من كل التجهيزات فقد وقع ما مل يكن 
اإ�شحق  وجيو�ص  قوات  اأيدي  على  منكرة  بهزمية  البيزنطية  القوات  منيت  حيث  باحل�شبان، 
خاللها  البيزنطي  البحري  الأ�شطول  تكبد  قرب�ص  حاكم   Isaac Comnenus كومنينو�ص 
خ�شائر مادية ج�شيمة، بعد تعر�شه لهجوم خطط له بعناية من قبل الأدمريال )اأمري البحر( 

 Magaritone ال�شقلي ماغاريتون
البيزنطي  بالأ�شطول  حلقت  التي  واخل�شائر  الأ�رشار  هذه  كل  من  الرغم  وعلى  ولكن 
وهزميته، فاإنها مل تثن ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي عن موا�شلة تنفيذ م�رشوعه مبهاجمة 
مملكة بيت املقد�ص ال�شليبية وتقوي�ص اأركانها، فحا�رش املدينة املقد�شة عا�شمة ال�شليبيني 

ومتكن من ا�شتعادتها وا�شرتداد معظم املدن ال�شاحلية. 
األك�شيو�ص  كان  الإ�شالمية،  لل�شيادة   )49( عكا  مدينة  فيه  خ�شعت  الذي  الوقت  ويف 
البيزنطية  العا�شمة  اإىل  وعاد  الأ�رش  من  قيده  فك  قد   Alexius Angelus اأجنيلو�ص 
يدفع  اأن  دون  1201م  الق�شطنطينية على منت اإحدى ال�شفن اجلنوية، وحّل عام 597هـ/ 

اأجرة مغادرته ملالكي تلك ال�شفينة. 
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دور اإلمرباطور البيزنطي واملسيحيني الشرقيني 

يف فرض سيادة السلطان صالح الدين األيوبي على األرض املقدسة

الإمرباطور  ربطت  التي  الوطيدة  العالقة  اأن  اإىل  املوؤرخني  من  كثري  اعتقاد  يذهب 
عززت  قد  الأيوبي  الدين  �شالح  بال�شلطان   Isaac Angelus اأجنيلو�ص  اإ�شحق  البيزنطي 
مكانة الأخري ووطدت �شيادته على الأر�ص املقد�شة، ويعزو هوؤلء املوؤرخني �رشعة ا�شت�شالم 
مدينة بيت املقد�ص له وا�شرتدادها اإىل بغ�ص احلكم ال�شليبي وكراهيته. فمواطنو املدينة 
 )51( امللكانيني  با�شم  ال�شورية  البالد  يف  عرفوا  )الذين   )50( اليونان  الأرثوذك�ص   
ال�شليبيني  اأن يلعبوا دورا يف خيانة  ا�شتعدادهم اجلاد يف  اأعلنوا عن  Milkites( كانوا قد 
اأي  امل�شلم  اأ�شهم يف جناح احلاكم  القد�ص وت�شليلهم. ولعل ذلك  الذين يعي�شون يف مدينة 
�شالح الدين الأيوبي يف اأن يجري نوع من الت�شالت مع من ر�شي التعاون معه، ومنهم 
اأحد ال�شليبيني املولودين يف املدينة املقد�شة ويدعى جوزيف باتيت Joseph Batit والذي 
اإخوته من الرهبان  اإذ بذل هذا ال�شليبي ومب�شاعدة  اأقرانه،  كان يتمتع مبكانة رفيعة بني 
ورجال الدين جهدا كبريا يف اإقناع �شكان القد�ص باأنه من امل�شلحة العامة وحقنا للدماء 

فتح بوابات اأ�شوارها وت�شليمها للجانب الإ�شالمي. 
هذا احلدث الغريب الذي مل يكن يتوقعه ال�شليبيون جعلهم يدركون مدى الكراهية التي 
الطرفني  بني  �شوءا  العالقات  وازدادت  عليهم،  �شخطهم  ومدى  امللكانيون  لهم  يكنها  كان 
عندما علموا باملوؤامرة التي حيكت مع ال�شلطان �شالح الدين لإنهاء الوجود ال�شليبي يف 
القد�ص واملدن الأخرى. ومن اجلدير ذكره هنا اأن امل�شادر التاريخية املتوافرة تكاد تخلو 
وطيدة  �شيا�شية  عالقة  اإقامة  اإىل  بامللكانيني  دفعت  التي  الأهمية  �رش  عن  اإ�شارة  اأي  من 
من  العداء  موقف  ووقوفهم   Isaac Angelus اجنيلو�ص  اإ�شحق  البيزنطي  الإمرباطور  مع 

ال�شليبيني. 
مع  الأيوبي  الدين  �شالح  ال�شلطان  حتالف  اأن  هو  هنا،  مالحظته  ينبغي  ما  ولكن 
اجلانب البيزنطي �شمل موافقته على حتويل الكنائ�ص الغربية الالتينية يف الأرا�شي املقد�شة 
اأن  بعد  للبيزنطيني  اأكرث ميال  القد�ص  ملكانيو  ولهذا كان  )اليوناين(،  امللكاين  املذهب  اإىل 
بلغهم من جانبهم ما وعدهم به ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي، زد على ذلك ب�شورة جلية 
بداية  منذ  امللكانيني  اأن  �شاأنه، وهو  التقليل من  اأو  اآخر ل ميكن جتاهله  ووا�شحة عامال 
تاأ�شي�ص الكيان ال�شليبي اجلديد فوق تراب امل�رشق الإ�شالمي مل مييلوا اإىل اإقامة عالقة ود 

وح�شن جوار مع ال�شليبيني يف املدينة املقد�شة )52(. 
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تبادل اهلدايا بني اجلانبني اإلسالمي والبيزنطي 

بعد انتصارات السلطان صالح الدين األيوبي

على  الإ�شالمية  للجيو�ص  حتقق  الذي  الكبري  التاريخي  بالن�رش  وابتهاجا  فرحا 
القوات ال�شليبية )53( وا�شرتداد غالبية املدن يف فل�شطني ويف مقدمتها املدينة املقد�شة، 
اأجنيلو�ص  �شحق  اإ البيزنطي  الإمرباطور  اإىل  يوبي  الأ الدين  �شالح  اأر�شل  
بداأت  التي  الإجنازات  بتلك  فيها  يبلغه  ال�رشعة  وجه  على  ب�شفارة   Isaac Angelus
جرت  التي  العادات  وبح�شب  وهزميتها.  ال�شليبية  القوات  وتقهقر  امل�شلمني  على  تتواىل 
عليها الدبلوما�شية ال�رشقية يف مثل هذه املنا�شبات التاريخية، تقدم ال�شفراء لالإمرباطور 
فيل  الهدايا،  تلك  بني  ومن  الكبرية،  وقيمتها  بفخامتها  متيزت  ثمينة  بهدايا  البيزنطي 
و�رشوج خيل تركية ال�شنع بلغ عددها خم�شني �رشجا، وقارورة من البل�شم )54(، ومائة من 
الأقوا�ص الرتكية بجعبها و�شهامها، واألف وخم�شني من اخليول ذات الأ�شول الرتكية، ومائة 
من الأ�رشى البيزنطيني ت�شلمهم امل�شلمون من اليونانيني الإغريق، ف�شال عن كميات وفرية 

من التوابل والبهارات املتنوعة. 
عن   Isaac Angelus اأجنيلو�ص  اإ�شحق  البيزنطي  الإمرباطور  اأبدى  فقد  جهته،  من 
الإ�شالمي �شالح  للقائد  التي حتققت  الكبرية  النت�شارات  باأنباء  و�رشوره  فرحته  م�شاعر 
ال�شيافة  ح�شن  ذلك  على  زد  ال�شليبي،  البيت  اأركان  وتقوي�ص  وجيو�شه  الأيوبي  الدين 
واحلفاوة والكرم النبيل الذي ا�شتقبل بها الوفد الإ�شالمي يف ق�رشه الذي امتاز بالفخامة 
واجلمال و�شط العا�شمة البيزنطية الق�شطنطينية. ويف اأثناء ا�شتقباله لل�شفراء امل�شلمني، كرر 
الإمرباطور البيزنطي التزامه وتعهده با�شتمرار حتالفه مع ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي، 
وبخا�شة اأن هذا الإمرباطور كان اآنذاك يف اأوج �رشوره وغبطته باإطالق �رشاح ابنه األك�شيو�ص 

Alexius وتخلي�شه من الأ�رش يف �شجون البالد اخلا�شعة لل�شيطرة ال�شليبية. 

 Isaac مل يقف الأمر اإىل هنا فح�شب، بل عرب الإمرباطور البيزنطي اإ�شحق اأجنيلو�ص
Angelus عن بالغ امتنانه بالهدايا التي و�شلت اإىل بالطه من اجلانب الإ�شالمي باإر�شاله 
هو الآخر مع �شفرييه، الأول يدعى �شوفي�شتوت Sovestot اأو �شيباتو�ص Sebatus والثاين 
يدعى اأ�شبيون Aspion وب�شحبتهم �شيخ جليل عرف با�شم قن�شطنطني Constantius بهدايا 
هذه  بني  ومن  الأيوبي،  الدين  �شالح  ال�شلطان  اإىل  �شنعها  ودقة  برباعتها  امتازت  ثمينة 
الهدايا الثمينة، اأربعمائة من دروع لل�شدر واأربعمائة من الرماح، وخم�شة اآلف من ال�شيوف 
)علما باأن هذه الأنواع من الأ�شلحة كانت جيو�ص الإمرباطور البيزنطي وقواته قد ح�شلت 
عليها كغنائم بعد اأن كبدت جيو�ص وليم الثاين William II خ�شائر فادحة واأحلقت بها هزمية 
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منكرة( )55(. ومن الهدايا الأخرى التي حظي بها ال�شلطان الأيوبي، كاأ�شان م�شنوعان من 
ورونق  ن�شيجها  بدقة  متتاز  التي  الفخمة،  امللوكية  الثياب  من  ورداءان  اخلال�ص  الذهب 
ومل  الثمينة.  احليوانات  وجلود  الفراء  اأنواع  اأجود  من  قطعة  ثالثمائة  عن  ف�شال  لب�شها، 
تقت�رش مثل هذه الهدايا على ال�شلطان �شالح الدين وحده، بل طالت اأي�شا ثالثة من اأبنائه 
واأخاه امللك العادل )56(، اإذ اأر�شل لهم الإمرباطور البيزنطي اأجنيلو�ص Angelus مبجموعة 

ثمينة من املالب�ص احلريرية والأردية امللوكية املزرك�شة باألوانها املختلفة. 
الذهب ووثيقة  الأيوبي تاجا من  لل�شلطان  البيزنطي معهم  الإمرباطور  �شفراء  وحمل 
ر�شمية حتمل توقيعه، ومما جاء فيها " لقد اأر�شلت لك بهذا التاج، لأنك اأنت الآن كما اأعتقد 
�شت�شبح ملكا �رشعيا باإرادة اهلل، وما اأقدمه حل�رشتكم ما هو اإل من باب العون وامل�شاعدة 
مبا تت�شمنه من كلمات ورموز )البعيدة عن احلقيقة والواقعية(  الر�شالة  هذه  اأن  ويبدو   ."
حتمل يف ثناياها �شاهدا وا�شحا وجليا عن حماولة الإمرباطور البيزنطي فر�ص �شلطته على 

ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي. 
القعدة  ذي  من  اخلام�ص  يوم   Angelus اأجنيلو�ص  البيزنطي  الإمرباطور  ر�شل  اأبحر 
كانون ثاين 1188م على منت �شفينة بحرية قا�شدين مدينة عكا،  من  ال�شاد�ص  583هـ/ 
و�شادف هذا التوقيت قرار ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي القا�شي برفع ح�شاره عن مدينة 
اأبنائه  اأثناء ذلك وبح�شور  اأن عجزت قواته من دخولها وا�شرتدادها. ويف  �شور )57( بعد 
وجمع من النبالء وكبار موظفيه، �شدد ال�شلطان �شالح الدين على موقفه الثابت مبا تعهد 
به لالإمرباطور البيزنطي اأجنيلو�ص Angelus بعدم تراجعه عن حتالفه معه. ومن ناحيتهم 
اأبلغ هوؤلء ال�شفراء ال�شلطان �شالح الدين �شكر الإمرباطور وتقديره على ما بذله من جهد 
اإىل  وعودته  ال�شليبية  ال�شجون  من   Alexius األك�شيو�ص  ابنه  �رشاح  اإطالق  اأجل  من  ووقت 
العا�شمة الق�شطنطينية بقولهم: "من خاللك كانت جناة األك�شيو�ص Alexius من اأ�رش الالتني 

واأن ي�شبح بعد الآن حرا طليقا". 
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البيزنطيون يّسرون للسلطان صالح الدين 

نبأ قدوم احلملة الصليبية الثالثة

 Isaac Angelus اأجنيلو�ص  اإ�شحق  البيزنطي  الإمرباطور  وفد  مع  لقاءاته  اأثناء  ويف 
والظروف  لالإمرباطورية  الداخلية  الأو�شاع  معه  الأيوبي  الدين  �شالح  ال�شلطان  تناول 
وا�شتباكاتها  بحروبها  يت�شل  فيما  وبخا�شة  بحدودها،  حتيط  التي  اخلطرية  اخلارجية 
الع�شكرية مع "الفال�شا )Vlachs )58""، كما تدار�ص ال�شلطان مع هذا الوفد الأخبار احلربية 
التي تخو�شها جيو�ص الإمرباطور البيزنطي مع قوات ملوك وحكام الغرب الأوروبي، ويف 
اأثناء احلديث مل يرتدد ال�شفراء البيزنطيون يف اأن ي�رّشون لل�شلطان الأيوبي كذلك نباأ اإعداد 
الأوروبيني حلملة �شليبية جديدة وتوجهها نحو امل�رشق الإ�شالمي، بهدف ال�شتيالء ثانية 
على القرب املقد�ص والأرا�شي املقد�شة. وعندما تاأكد لل�شلطان �شالح الدين �شحة الأخبار 
الإ�شالمي،  امل�رشق  نحو  ت�شيريها  الأوروبيني  وعزم  اآخر  طرف  من  احلملة  بهذه  املتعلقة 
دعا كبار م�شت�شاريه اإىل عقد اجتماع طارئ تدار�ص فيه معهم اخلطوات الواجب القيام بها 
واإ�شدار تعليمات ي�رشون فيها على اإلزام الإمرباطور البيزنطي اأجنيلو�ص Angelus بتقدمي 
ما ميكنه من معدات حربية وقوات ع�شكرية، وكذلك اإلزامه بالت�شدي للجيو�ص ال�شليبية يف 

اأثناء عبورها حلدود الإمرباطورية البيزنطية. 
وزيادة يف الحرتاز وال�شتعداد، �شار ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي يف خطوات اأبعد 
من ذلك، حني بعث ب�شفارة جديدة اإىل الق�شطنطينية ت�شم عددا من املخت�شني للتباحث مع 
الإمرباطور البيزنطي واإجراء مفاو�شات من اأجل توقيع �شبه اتفاقية تف�شي اإىل تر�شيخ مبداأ 
ال�شلطان  ودعم  الثالثة.  ال�شليبية  للحملة  الداهم  اخلطر  �شبل  حول  اجلانبني  بني  التعاون 
تلك  قيمتها  فاقت يف   Angelus اأجنيلو�ص  لالإمرباطور  بهدايا جديدة  التوجه  هذا  الأيوبي 
الهدايا التي حملها �شفراوؤه من قبل، ف�شملت ع�رشين من اأجود اأنواع اخليول الالتينية )59( 
املدربة على خو�ص �شاحات احلروب وميادين القتال، وجمموعة من ال�شناديق ذات الأحجام 
الثمينة،  ال�شال�شل واملجوهرات  والبل�شم، وثالثمائة من  الكرمية  املليئة بالأحجار  الكبرية 
ووعاء ميتلئ بنبات الإلوة )60( )ع�شارة ال�شرب(، ومائة كي�ص من نبات امل�شك واأيل امل�شك 
)61(، وع�رشين األف قطعة من العملة البيزنطية "البيزنط" )Beasant )62، وفيل �شغري حديث 

الولدة، ونعامة واحدة، وخم�شة من النمور، وقنطار )63( من نبات الفلفل، وكميات وفرية 
من اأنواع الطيب والتوابل طيبة الطعم والرائحة، وقارورة م�شنوعة من معدن الف�شة متتلئ 
بنوع من النبيذ، وزّود ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي �شديقه الإمرباطور البيزنطي اأجنيلو�ص 
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Angelus بالأ�رشبة والأطعمة ال�شامة واأوعية متتلئ بال�شوائل املتطايرة، كي ت�شاعده يف 
التخل�ص من اأعدائه املناوئني لالإمرباطورية، �شواء القابعني منهم يف معتقالتها و�شجونها 
اأو بر�شها بني �شفوف اجليو�ص ال�شليبية يف اأثناء عبورها لالأرا�شي الواقعة حتت �شيادتها، 
كما هو احلال يف حملة الإمرباطور ال�شليبي فردريك بربرو�شا Frederick Barbarossa اإذ 
اإّن ا�شتخدام مثل هذه املواد قد اأدى اإىل جناح البيزنطيني يف تكبيد جيو�شه الغازية خ�شائر 

ج�شيمة يف الأرواح الب�رشية. 
ومن بني الهدايا والعطايا الأخرى النفي�شة وذات الأثمان الباهظة التي حملها ر�شل 
ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي و�شفرائه لالإمرباطور البيزنطي اأجنيلو�ص Angelus كميات 
هذه  الالتينية  والكلمة   maumeria مومرييا  با�شم  عرف  الذي  والبخور  الطيب  من  وفرية 
والتي ارتبط ا�شتخدامها بالدين الإ�شالمي عرفت بالفرن�شية با�شم Mahomeria وقد جعل 
ا�شتخدام الإمرباطور لهذه املواد ي�شعر بالنتعا�ص والن�شوة، كما هو احلال بالن�شبة للم�شلمني، 
حيث اأن حرق مثل هذه املواد ذات الرائحة الطيبة وو�شعها على اأعلى درج منابر امل�شاجد 

واأماكن ال�شالة يبعث يف نفو�شهم الوقار والتبجيل والطهارة. 
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حماوالت الصليبيني احلثيثة 

إلفشال التحالف بني اجلانبني اإلسالمي والبيزنطي

الإ�شالمي  اجلانبني  بني  واملفاو�شات  التباحث  جل�شات  فيها  تنعقد  مرة  كل  يف 
وال�شليبي كان ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي يركز فيها جل عنايته واهتمامه الكبري يف 
الدفاع عن الدين الإ�شالمي ون�رشته، ويبدو ذلك يف طلبه امل�شتمر بتوفري ما يلزم جامع 
اليونان  امل�شيحيني  مينح  اأن  نظري  بقد�شيته،  امل�ص  وعدم  وفر�ص  اإنارة  من  الق�شطنطينية 
كامل   Angelus اأجنيلو�ص  البيزنطي  الإمرباطور  رغبة  على  بناء   )Milktes )امللكانيون 

حريتهم يف ممار�شة طقو�شهم و�شعائرهم الدينية يف كنائ�ص الأرا�شي املقد�شة واأديرتها. 
وعلى الرغم من مواقف ال�شلطان هذه التي ات�شمت بروح الت�شامح الديني اإزاء م�شيحيي 
وت�شميمه  باإعداده  اأمر  قد  كان  الذي  املنرب  اأن  اإّل  املقد�شة،  والأرا�شي  الإ�شالمي  ال�رشق 
بع�ص  اأيدي  على  وا�شتيالء  �شطو  لعملية  تعر�ص  قد  الق�شطنطينية  مدينة  جلامع  خ�شي�شا 
م�شادرته  فتمت  اجلنوية،  ال�شفن  اإحدى  منت  على  نقله  اأثناء  يف  اجلنويني  القرا�شنة 
واإيداعه يف العا�شمة البيزنطية متهيدا للتوجه به نحو مدينة �شور اللبنانية مطلقني عليه 
اأن �شنع مثل هذا املنرب �شكل دليال وا�شحا وملمو�شا على �شحة  Idol ومبا  "الوثن"  ا�شم 
كونراد  يدعى  �شليبيا  م�شوؤول  فاإن  والبيزنطي،  الإ�شالمي  اجلانبني  يخدم  حتالف  وجود 
من مونتيفرات )64( Conrad of Monteferrat )الذي توىل حكم مدينة �شور( حاول بكل 
ما اأوتي من قوة اأن يعمد اإىل توتري العالقات بني اجلانبني الإ�شالمي والبيزنطي واإ�شاعة 
اأخبار  فا�شتغل  امل�شرتك،  ال�شليبي  اخلطر  مواجهة  يف  وتعاونهما  حتالفهما  اأمام  الفتنة 
ا�شتيالء بع�ص القرا�شنة اجلنويني على منرب ال�شلطان الأيوبي واأخذ يعمل على ن�رشها بني 
الفعل قد يعزز من مكانته ومكانة  اأن مثل هذا  اإدراكا منه  الغرب،  الأوروبيني يف  اأو�شاط 
امللك  اأن  جند  ولذلك  البيزنطي،  الإمرباطور  �شعبية  تراجع  اإىل  بالتايل  ويوؤدي  ال�شليبيني 
ال�شليبي الفرن�شي فيليب الثاين Philip II عندما و�شل اإىل م�شامعه تلك الأنباء، �شارع اإىل 
اإر�شال �شفارة اإىل الق�شطنطينية من اأجل اإقناع الكثريين من �شكان الإمرباطورية اإىل التمرد 
وجتنيدهم يف �شفوف احلملة ال�شليبية التي بات ت�شيريها و�شيكا واأن الإمرباطور البيزنطي 
1188م  584هـ/  عام  الأوروبي  الغرب  �شاع يف  كما   Isaac Angelus اأجنيلو�ص  اإ�شحق 

�شيكون على اأمت ا�شتعداداته ل�شتقبال تلك احلملة. 
ال�شاعية   Conrad of Monteferrat مونتيفرات  من  كونراد  حماولت  باءت  لقد 
اإىل  التحالف بني ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي والإمرباطور البيزنطي اأجنيلو�ص 
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الإ�شاعات  واإطالق  الت�رشف  هذا  مثل  على  وردا  بل  بالف�شل،  �رشوطه  واإ�شقاط   Angelus
بت�شليم  القا�شي  بقراره  امل�شي  على  قادرا  �شيكون  باأنه  الأيوبي  ال�شلطان  راأى  امل�شللة 
امل�شيحية  للطائفة  له  ودانت  التي فتحها  الفل�شطينية  والقرى  املدن  الكنائ�ص جميعها يف 
تنفيذ  عن  يتوانى  لن  الآخر  هو  ناحيته  من  البيزنطي  الإمرباطور  اأّن  علما  الأرثوذك�شية، 

التزامه يف اأن يكون جامع الق�شطنطينية حتت ال�شيادة الإ�شالمية. 
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مساعدات اإلمرباطور البيزنطي العسكرية البحرية 

للسلطان صالح الدين األيوبي

لل�شيادة  واإعادتها  عليها  لال�شتيالء  متهيدا   )65( اأنطاكية  بح�شار  يت�شل  وفيما 
اأن   Isaac Angelus اأجنيلو�ص  اإ�شحق  البيزنطي  الإمرباطور  على  يتوجب  كان  الإ�شالمية، 
ي�رشف على جتهيز مائة �شفينة �رشاعية ذات حجم كبري وبكامل عتادها من جيو�ص واآلت 
حربية وح�شار، اإ�شهاما منه يف م�شاعدة ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي، ومن هنا نرى اأن 
القائد ال�شليبي كونراد Conrad يعلن �رشاحة باأن م�شاعدات الإمرباطور الع�شكرية البحرية 
هذه فيها تذكري مبا قدمه ال�شلطان الأيوبي لالأ�شطول البيزنطي من م�شاعدات ع�شكرية عام 

اأجل غزو قرب�ص واإعادتها لل�شيادة البيزنطية )66(.  1187م من  583هـ/ 
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 Angelus Isaac تصدي اإلمرباطور البيزنطي إسحق أجنيلوس

للحملة الصليبية الثالثة واستئناف املفاوضات مع اجلانب اإلسالمي

اأجنيلو�ص  البيزنطي  لالإمرباطور  الأيوبي  الدين  �شالح  ال�شلطان  لدعوة  ا�شتجابة 
Angelus ب�رشورة التعاون والتن�شيق معا يف مواجهة احلملة ال�شليبية الثالثة واإف�شال كل 
اأهدافها التي كانت ت�شعى اإىل حتقيقها ويف مقدمتها ال�شتيالء ثانية على املدينة املقد�شة، 
كان اأول قرار اتخذه الإمرباطور البيزنطي هو القب�ص على مواطني دولته من الالتني الذين 
مل يخفوا رغبتهم يف حمل ال�شليب والن�شمام اإىل �شفوف احلملة ال�شليبية ثم زجهم يف 
اأهمية هو �شدور  �شجون العا�شمة الق�شطنطينية ومعتقالتها. ولعل القرار الرئي�ص والأكرث 
ال�شليبية  القوات  من  لأي  ال�شماح  وعدم  واحلذر  احليطة  باأخذ  املرابطة  جليو�شه  اأوامره 
بتخطي احلدود اخلا�شعة لل�شيادة البيزنطية، مقابل وعد ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي له 
بال�شيادة على كامل الأرا�شي املقد�شة )67(، تقديرا للدور الذي ا�شطلع به البيزنطيون يف 
الن�شال �شد ال�شليبيني واحلد من امتداد نفوذهم طيلة القرن ال�شاد�ص الهجري/ الثاين ع�رش 
امليالدي، ف�شال عن اجلهود الكبرية التي كانت قد بذلت من جانب اأندرونيكو�ص كومنينو�ص 

Andronicus Comnenus من اأجل اإحياء املفاو�شات الإ�شالمية البيزنطية. 

فوثيقة ال�شفارة الفرن�شية التي �شدرت من الق�شطنطينية ودونت باإيجاز بعد الر�شالة 
بحفاوة  تفيد  اإ�شافية  عبارات  حتوي   Conrad  )68( كونراد  ال�شليبي  القائد  دّونها  التي 
ال�شلطان  ور�شل  ل�شفراء   Isaac Angelus اأجنيلو�ص  اإ�شحق  البيزنطي  الإمرباطور  ا�شتقبال 
من  اأكرث  الإقامة  بطيب  لهم  ومتنياته  واحرتام  باإجالل  بالطه  يف  الأيوبي  الدين  �شالح 
ا�شتقباله لأي وفد اآخر. وتورد هذه الوثيقة الهامة كذلك، اأنه يف هذا اليوم املهيب، اأف�شح 
جميع  برتحيل  نف�شه  البيزنطي  الإمرباطور  عن  �شدرت  التي  الأوامر  عن  امل�شلمني  ر�شل 

املواطنني الالتني واإجالئهم عن الأرا�شي الواقعة حتت �شيادة الإمرباطورية. 
واإذا كان هذا البيان الذي مل توؤكد �شحة وروده يف مكان اآخر اأو حقيقة �شدوره من 
على ل�شان الإمرباطور البيزنطي اأجنيلو�ص Angelus، فاإنه من املحتمل قد جرى اخت�شاره 
اأو اإلغاء ما ورد فيه اأو رمبا اأدخلت عليه تعديالت جوهرية. فخالل احلملة ال�شليبية الثالثة، 
كان تواجد جتار البندقية Venetian وال�شليبيني املرتزقة واملدنيني الالتني الذين يخدمون 
. ومن ناحية  يف الإمرباطورية خري �شاهد على تلك الأوامر ال�شادرة عن الإمرباطور 
اأخرى، ومن خالل اتباع اأ�شاليب العتقال والزج يف ال�شجون وفر�ص الأحكام العالية بحق 
 Angelus اأجنيلو�ص  البيزنطي  الإمرباطور  فاإن  الق�شطنطينية،  يف  املقيمني  ال�شليبيني 
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ب�شيا�شته هذه قد يكون دخل يف مرحلة عدائية وخ�شومة �شديدة مع الغرب الأوروبي اأمال 
منه يف ا�شتعادة املدينة املقد�شة ومنحه فر�شة فر�ص ال�شيادة البيزنطية عليها. 



البيزنطيون والسلطان صالح الدين األيوبي

ومواجهة احلملة الصليبية الثالثة

 Page | 22

581 - 589 هـ / 1185 - 1192 م

مرور احلملة الصليبية الثالثة بقيادة اإلمرباطور األملاني 

 Frederick Barbarossa فردريك بربروسا

عرب أراضي اإلمرباطورية البيزنطية 

بالتحالف  املرتبطة  العالقات  اإليها  و�شلت  التي  النتيجة  اأن  القول،  اإىل  ناأتي  وهنا 
الع�شكري الإ�شالمي البيزنطي ونهايتها قد توّلدت بفعل �شفارة لل�شلطان �شالح الدين الأيوبي 
عام 584هـ/ 1188م، اأو يف اإحدى ال�شنني التي �شعب حتديد تاريخ خروجها وتوجهها 
نحو الأرا�شي البيزنطية، و�شاحب هذه ال�شفارة وبخا�شة عام 585هـ/ 1189م بث عيون 
يف  القريبة،  واملناطق  الق�شطنطينية  مدينة  من  خمتلفة  اأنحاء  يف  وجوا�شي�شهم  امل�شلمني 
 Isaac Angelus الوقت الذي كانت فيه العالقات بني الإمرباطور البيزنطي اإ�شحق اأجنيلو�ص
بالتوتر  اآخذة   Frederick Barbarossa بربرو�شا  فردريك  ال�شليبي  الأملاين  والإمرباطور 

وا�شتداد الأزمة ال�شيا�شية بينهما. 
ففي عام 584هـ/ 1188م، كان الإمرباطور الأملاين بربرو�شا Barbarossa قد اتخذ 
قراره النهائي واحلا�شم بامل�شاركة يف احلملة ال�شليبية الثالثة وال�شعي اإىل حتقيق الأهداف 
التي �شتتحرك من اأجلها، فاأر�شل على وجه ال�رشعة بر�شله اإىل الإمرباطور البيزنطي اأجنيلو�ص 
Angelus لكي يعلموه بكل �رشاحة وو�شوح عن نية الإمرباطور الأملاين واإ�رشاره ال�شديد 
وبال تردد على قيادة حملته ال�شليبية وال�شري بها نحو الأرا�شي ال�شورية عرب بالد واأرا�شي 
الإمرباطورية البيزنطية. وحتت هذا ال�شغط والإ�رشار، مل يكن اأمام اإمرباطور بيزنطة �شوى 
ال�شتجابة لهذا الطلب باملوافقة، وحتقيق رغباته بفتح اأ�شواق مدينة الق�شطنطينية من اأجل 
اأن يتزود اأفراد احلملة ال�شليبية مبا يحتاجونه من �شلع ومواد متوينية. ولي�ص هذا فح�شب، 
الإمرباطور  اهتمام  �رشورة  على  �شّدد   Barbarossa بربرو�شا  الأملاين  الإمرباطور  اإّن  بل 
البيزنطي باجلانب الأمني، باتخاذ التدابري الاّلزمة كافة والتي ت�شمن لهذه احلملة مرورا 
ي�شمن  اأن  �رشيطة  البيزنطية،  ال�شيادة  حتت  الواقعة  املائية  امل�شائق  عرب  واآمنا  �رشيعا 
بالهدوء  اأفراد حملنه  التزام   Barbarossa بربرو�شا  الأملاين  الإمرباطور  اأي  الآخر  الطرف 
البيزنطية  الإمرباطورية  وخراب  تدمري  يف  تت�شبب  قد  التي  والأفعال  الأعمال  عن  والكف 

والعبث مبقدراتها وممتلكاتها – كما حدث يف اأثناء احلملة ال�شليبية الأوىل- . 
ول �شك اأن هذا التغري يف موقف البيزنطيني والتعاطف مع احلملة ال�شليبية الثالثة  
 Isaac Angelus خمالفا لكل التعهدات املربمة بني الإمرباطور البيزنطي اإ�شحق اأجنيلو�ص
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وال�شلطان �شالح الدين الأيوبي وتبادل وجهات النظر من خالل �شفرائهم الذين بذلوا جهدا 
كبريا يف التوفيق بني اجلانبني. ولعل ذلك يعود اإىل تعّر�ص الإمرباطور البيزنطي اإىل تهديد 
ووعيد من الإمرباطور الأملاين بربرو�شا Barbarossa وجيو�شه بتوجيه �رشبة عنيفة على 
الذي  الإهانة والإذلل  اأ�شلوب  الأخرى، ردا على  الق�شطنطينية واملدن  البيزنطية  العا�شمة 
كان قد حلق بالإمرباطور البيزنطي مانويل Manuel والإقدام عام 578هـ/ 1182م )69( 

على مذبحة �شنيعة اأحلقت خ�شائر فادحة يف اأرواح القوات الالتينية. 
اأيار  مايو   11 585هـ/   /3  /23 اأول  ربيع  يوم  برحلته  ي�رشع  اأن  وقبل  باإيجاز، 
اأ�شقف   Frederick Barbarossa بربرو�شا  فردريك  ال�شليبي  الإمرباطور  اأوفد  1189م، 
تعلم  كي  والبارزة  العتبارية  ال�شخ�شيات  من  عدد  يرافقه   ،Munster  )70( مون�شرت 
ال�شليبية  احلملة  قوات  عزم  عن   Isaac Angelus اأجنيلو�ص  اإ�شحق  البيزنطي  الإمرباطور 
الثالثة بالتوجه نحو الق�شطنطينية. ولكن ما جرى مل يكن من املتوقع حدوثه، فما اأن وطاأت 
اأقدام بعثة الإمرباطور ال�شليبي حوايل ربيع ثاين 585هـ/ منت�شف �شهر حزيران 1189م 
حتى تعر�ص اأفرادها بعد اأيام قليلة من اإقامتها حلمالت اعتقال وزج يف �شجون العا�شمة. 
مندوبي  ت�شدد  خلفية  على  جاءت  قد  الإجراءات  هذه  مثل  اتخاذ  اأن  املرجح  ومن 
ال�شلطان �شالح الدين يف مواقفهم واإ�رشارهم على اللتزام بكل ما جرى التفاق عليه من 
تعهدات وعدم جتزئتها. ومل تقف الأمور عند حد الزج يف ال�شجون فح�شب، بل امتد اأي�شا اإىل 
Barbarossa وما يحملونه من كنوز  م�شادرة خيول ر�شل الإمرباطور ال�شليبي بربرو�شا 

وهدايا ثمينة ثم تقدميها كهبة وعطايا للم�شلمني. 
وبهذا املوقف الذي يو�شف بالرتاجع والتخاذل على حّد قول الغرب الأوروبي، يكون 
الإمرباطور البيزنطي اأجنيلو�ص Angelus قد تراجع عما التزم به جتاه الإمرباطور ال�شليبي 
وجيو�شه وعاد اإىل �شيا�شة العداء والكراهية. لهذا مل يجد بّدا من اأن ي�شتاأنف اإر�شال �شفرائه 
اإىل ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي الذين و�شلوه بني �شهري رجب و�شعبان 585هـ/ اأغ�شط�ص 
اآب و�شبتمرب اأيلول 1189م وعندما كان يع�شكر بقواته يف مرجعيون )71( ال�شورية، حاملني 
ر�شالة من الإمرباطور يوؤكدون فيها �شدق نواياه يف ا�شتمرار التحالف وعدم تراجعه عن 

تعهداته والتزاماته ال�شيا�شية والع�شكرية. 
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 Isaac Angelus اإلمرباطور البيزنطي إسحق أجنيلوس

يسعى إىل تعزيز عالقته بالسلطان صالح الدين األيوبي

لحقا ملا كان قد جرى التو�شل اإليه يف وقت �شابق بني اجلانبني الالتيني والبيزنطي، 
اأدرج الالتني يف تفاهماتهما ويف وثيقة ر�شمية بندا يتعلق ب�شاأن تن�شيق اجلهود من اأجل 
البيزنطيني  فكرة  اأن  اإىل  العتقاد  اإىل  يدفع  وهذا  على جزيرة قرب�ص.  م�شرتك  �شن هجوم 
ب�شم اإمرباطورية الروم بل اأرمينيا ال�شلجوقية واأنطاكية يف امل�شتقبل قد اأخذت تتبلور يف 
خميلتهم وت�شيطر على تفكريهم، ومنذ ذلك احلني جند اأنه لي�ص من ال�شهل على الإمرباطور 
البيزنطي اإ�شحق اأجنيلو�ص Isaac Angelus اأن يعّر�ص بالده لأعمال عبث وتخريب واإحلاق 
اأ�رشار فادحة مبقدراتها وممتلكاتها قد تقدم القوات ال�شليبية على ارتكابها على منط ما 
حدث يف احلملة ال�شليبية الأوىل وتتجنب تقدمي وعود يكفل تعوي�ص الإمرباطور البيزنطي 
باإقليم جوهري وعلى درجة كبرية من الأهمية اجلغرافية، وبخا�شة اأن ال�شلطان �شالح 
بربرو�شا  ال�شليبي  الإمرباطور  من  خ�شيته  البيزنطيون  يدرك  كان  الذي    
Barbarossa �شوف لن يرتاجع اأو يرتدد يف اأن يهب �شخ�شا ما ي�شاركه يف الت�شدي لقوات 

اجلي�ص ال�شليبي واإحلاق هزمية منكرة بها اإقليما اأو منطقة و�شمها حتت �شلطته. 
وعلى �شوء ذلك، �شارع البيزنطيون اإىل اإغراء ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي وحثه على 
ت�شكيل �شفارة تتالف من عدد من علماء الدين الإ�شالمي لتتوىل مرا�شم اخلطبة با�شم اخلليفة 
العبا�شي يف جامع العا�شمة البيزنطية الق�شطنطينية، عو�شا عما ارتكبه بع�ص اجلنويني 
من اعتداء �شابق على ال�شفينة الإ�شالمية التي كانت حتمل منربا خ�ش�شه ال�شلطان الأيوبي 
لذلك اجلامع. وهذه الدعوة لقت �شدى اإيجابي لدى هذا ال�شلطان الذي بادر اإىل اإر�شال اإمام 
األقيت  البعثة،  الكرمي، وبعد و�شول هذه  للقراآن  لل�شالة ومقرئني  للجامع ومنرب وموؤذنني 
اأول خطبة يف اجلامع بح�شور ح�شد من التجار وال�شفراء واملندوبني وغريهم من الرحالة 

وامل�شافرين امل�شلمني الذين كانوا يتواجدون يف مدن وبلدات الإمرباطورية البيزنطية. 
الفرتة  هذه  يف  الأيوبي  الدين  �شالح  ال�شلطان  اإىل  البيزنطيني  ميل  اإىل  ي�شري  ومما 
الدوؤوب على تعزيز  اإ�رشارهم و�شعيهم  اإمرباطوريتهم هو  التي متر بها  التاريخية احلرجة 
نباأ وفاة ر�شوله يف   Angelus اأجنيلو�ص  البيزنطي  الإمرباطور  بلغ  اأن  توا�شلهم معه، فما 
البالد ال�شورية- ومن املرجح اأن هذا احلدث وقع يف �شيف عام 585هـ/ 1189م- حتى 
من  ياأمل  كان  انه  وبخا�شة  املفاو�شات،  ا�شتكمال  بغية  اآخر  مبعوث  باإر�شال  قراره  اأخذ 
ال�شلطان الأيوبي تاأمني م�شاعدة ع�شكرية له متّكنه من مواجهة الإمرباطور ال�شليبي فردريك 
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بربرو�شا Frederick Barbarossa الذي امتاز بخربته الع�شكرية وحنكته يف كيفية التعامل 
ال�شوريني،  اإىل  ذلك  وبلوغ  نواياه  ح�شن  ولإثبات  مواجهتها.  و�شبل  البيزنطية  القوات  مع 
اأ�شلوب  ا�شتخدام  حد  اإىل  ال�شليبية  للقوات  ت�شديها  البيزنطي  الإمرباطور  جموع  وا�شلت 
حرب الع�شابات لإنهاكها واإعاقة حركتها حلظة دخولها برانت�شيفو )Branitchevo )72 يف 

طريقها اإىل الأرا�شي البيزنطية. 
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 Frederick Barbarossa هجمات فردريك بربروسا

على املدن والبلدان الواقعة حتت السيطرة البيزنطية 

بها  قام  التي  الع�شكرية  والرتاتيب  ال�شيا�شية  اخلطوات  كل  من  الرغم  على  ولكن 
�شالح  ال�شلطان  مع  املكثفة  وات�شالته   Angelus اأجنيلو�ص  البيزنطي  الإمرباطور 
بربرو�شا  فردريك  يوا�شل  اأن  دون  يحل  مل  هذا  كل  اأن  جند  اأننا  اإل   ، الدين 
بني  الع�شكرية  بقواته  يح�شد  فاأخذ  م�رشوعه،  تنفيذ  يف  ال�شري   Frederick Barbarossa
وقالعه  ح�شونه  مغادرة  على  البيزنطي  اجلي�ص  ويجرب   Sofia و�شوفيا   Nish  )73( ني�ص 
فيها، بل ا�شتطاعت قواته وعلى مقربة من فيليب بولي�ص )Philippolis )74 اأن تلحق بالقوات 

البيزنطية هزمية منكرة وتكبدها خ�شائر فادحة. 
اإن تتابع النت�شارات الكبرية التي حتققت للجيو�ص ال�شليبية وما تخللها من هزائم 
للبيزنطيني ثم اأ�رش اأ�شقف �شفارة مون�شرت Munster جعلت معنويات الإمرباطور ال�شليبي 
التحرير  ال�شيف عملية  بقوة  يوا�شل  باأن  نف�شه عهدا  اأخذ فيها على  اأن  لدرجة  ازدياد،  يف 
 Thrace )75( )ثرا�ص(  واأنه لن يتاأخر وجي�شه عن هدفهم يف تدمري تراقيا  على حد زعمه 
واأن يعيثوا يف البالد املمتدة من اإينو�ص )Enos )76 اإىل ثي�شالونيكا Thessalonica خرابا 

وف�شادا يفوق ما تعر�شت له الإمرباطورية البيزنطية يف مرحلة تاريخية �شابقة. 
ويف حماولة منه للخروج من حالة التوتر ال�شيا�شي والع�شكري ال�شديدين اللذين �شادا 
احلدود  واقتحام  امل�شلح  ال�شتباك  حالة  اإىل  الأمر  وو�شل  ال�شليبية  البيزنطية  العالقات 
وال�شتيالء على بع�ص املواقع ال�شرتاتيجية، حاول الإمرباطور ال�شليبي فردريك بربرو�شا 
البيزنطي  الإمرباطور  التوتر والتاأثري على عالقات  Frederick Barbarossa تخفيف هذا 
�شعبان  يف  باقرتاح  تقدم  حينما  الدين،  �شالح  الأيوبي  ال�شلطان  مع   Angelus اأجنيلو�ص 
مون�شرت  اأ�شقف  �رشاح  اإطالق  ا�شتعداده  يت�شمن  1189م  اأول(  )ت�رشين  اأكتوبر  585هـ/ 
Munster ومرافقيه من الأ�رش، ولكن رد الإمرباطور البيزنطي جاء حني اأعلن �رشاحة باأنه 

متم�شك ب�شداقته والتزامه بتعهداته لل�شلطان الأيوبي. 
ال�شليبية  للقوات  ال�شماح  بعدم  التزامه  عن  تراجعه  عدم  يف  املوقف  هذا  ويت�شح 
�شهر  لها حوايل  الآ�شيوية، بل وجه  البالد  اإىل  اإمرباطوريته  اأرا�شي  الأملانية باملرور عرب 
اللهجة، جاء فيه  �شديد  1189م كتابا  ثاين(  )ت�رشين  نوفمرب  �شهر  اأوا�شط  �شوال 585هـ/ 
القا�شية ولن ي�شتطيعوا اخلروج منها  ال�رشبة  Thrace �شتكون مبثابة  اأن تراقيا )ثرا�ص( 
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اأحياء. وردا على هذا املوقف احلاد، اتخذ بربرو�شا Barbarossa قرارا جريئا بتعزيز قواته 
الع�شكرية و�شن غارات مكثفة على املواقع البيزنطية، حيث متكنت جيو�شه املدربة تدريبا 
وامتدت  )اأدرنة(،   Adrianople  )77( اأدريانوبل  على  ح�شارها  فر�ص  من  عاليا  ع�شكريا 
ا�شرتاتيجيته الع�شكرية وتكتيكاته اإىل اأبعد من ذلك، حني و�شع مع كبار قادته وم�شت�شاريه 
الق�شطنطينية  البيزنطية  العا�شمة  على  ع�شكري  ح�شار  فر�ص  اإىل  تهدف  حمكمة  خطة 

وتهديده باحتاللها. 
فرباير  586هـ/  حمرم  �شهر  �شبقت  التي  الفرتة  يف  اأنه  اإىل  التنويه  هنا  املفيد  ومن 
بالياأ�ص  اأ�شيب  قد   Angelus اأجنيلو�ص  البيزنطي  الإمرباطور  اأن  جند  1190م  )�شباط( 
الع�شكرية من  والذخائر  بالأ�شلحة  تزويده  الإ�شالمي  اجلانب  التزام  عدم  الأمل من  وخيبة 
الثالثة، وراأى  ال�شليبية  والقدرة على مواجهة احلملة  ال�شمود واملقاومة  اأجل متكينه من 
يف ترفعه عن الت�شال والتوا�شل مع الإمرباطور ال�شليبي قد اأ�رّش يف م�شلحته التي كان 
يرجوها، حني ا�شت�شلم للهزمية التي تكبدتها جيو�شه وقبوله مرغما على القبول مبعاهدة 
 Frederick بربرو�شا  فردريك  ال�شليبي  الإمرباطور  اأعطت  التي   Adrianople اأدريانوبل 
البيزنطية  الآ�شيوية مرورا باأرا�شي الإمرباطورية  البالد  اإىل  الو�شول  Barbarossa حرية 
دون تعر�شه لأي خطر، وا�شرتط لذلك اأن يكون لديه جمموعة من الرهائن البيزنطيني، لكي 
ي�شمن له مرورا اآمنا ويكفل لقواته ال�شالمة من جانب القوات البيزنطية املرابطة على حدود 

الإمرباطورية. 
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حاجة اإلمرباطور البيزنطي املاسة 

للتواصل مع السلطان األيوبي إثر انتصارات اإلمرباطور الصلييب

اإن التفوق الع�شكري وانت�شارات الإمرباطور ال�شليبي بربرو�شا Barbarossa املتتابعة 
قد جعلت الإمرباطور البيزنطي اإ�شحق اجنيلو�ص Isaac Angelus معنيا اأكرث من اأي وقت 
يف اأن ي�شتمر يف توا�شله مع ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي، حني بعث له خالل �شهر �شوال 
الر�شل الذين  اأحد  الأهمية حملها  �شديدة  بر�شالة  1189م  اأول(  )كانون  دي�شمرب  585هـ/ 
الع�شكرية عو�شا عن املبعوث املتويف كما ذكر  الفرق  اإليهم ويلتحقون بواحدة من  ياأمن 
اآنفا، يف الوقت الذي كانت فيه القوات الإ�شالمية من�شغلة بالت�شدي لطالئع ال�شليبيني يف 
اأثناء متركزهم اأمام اأ�شوار مدينة عكا ا�شتعدادا حل�شارها وال�شتيالء عليها )78(. وقد اأبدى 
تبجحه  ثم  الذات،  على  والعطف  ال�شفقة  من  مزيجا  هذه  ر�شالته  البيزنطي يف  الإمرباطور 
وتظاهره باحلما�شة وال�شجاعة وما كان ياأمل به من مواقف �شلبة ومتما�شكة من جانب 

ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي. 
ويالحظ اأن هذه الر�شالة بال ريب اأ�شيلة وا�شحة املعاين، تخلو من التزوير اأو التالعب 
ر�شالة  فحوى  اأن  ذكره  اجلدير  ومن  الرياء،  اأو  التكلف  عن  بعيدة  كذلك  وهي  باألفاظها، 
الإمرباطور البيزنطي اأجنيلو�ص Angelus هذه اإىل ال�شلطان الأيوبي قد مّت الحتفاظ بها يف 
كتاب "�شرية ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي"، الذي و�شعه اأحد كبار م�شت�شاريه. وت�شمنت 
الر�شالة هواج�ص الإمرباطور البيزنطي و�شكوكه ال�شديدة يف اللحظات الع�شيبة واحل�شا�شة 
من التوا�شل بني اجلانبني ب�شاأن التحالف والقيام باأعمال م�شرتكة �شد احلملة ال�شليبية 
باأ�شطر  دونت  باأنها  املهمة  الوثيقة  لهذه  و�شف  ورد  فقد  كله،  هذا  عن  وف�شال  الثالثة، 
عر�شية، ولكنها يف الوقت ذاته اأقل عر�شا من طريقة الكتابة التي كانت �شائدة يف بغداد، 
وترجم ظاهر الكتاب وباطنه ب�شطرين اإثنني بينهما فرجة )م�شافة( مّت مهرهما )ختمهما( 
بالذهب ودمغا بطابع من ال�شمع بلغت قيمته حوايل خم�شة ع�رش دينارا )79( ويحمل �شورة 

الإمرباطور البيزنطي، ومما ورد يف هذين الق�شمني ما ياأتي: 
"من اإي�شاكيو�ص )اإ�شحق Isaac( امللك املوؤمن بامل�شيح الإله، املتوج من اهلل املن�شور 
اأبدا "اأفغاكو�ص" )80( Afghakus )اإمرباطورا Imperial( املدبر من اهلل الذي ل يغلب، �شابط 

الروم بذاته اأنكيلو�ص )اأجنيلو�ص Angelus( اإىل الن�شيب �شلطان م�رش �شالح الدين". 
وقراأناه  ملكي  اإىل  اأنفذت  الذي  ن�شبتك  خط  و�شل  وقد  واملودة،  الوجدان  "�شديق 
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كما  يتم  اأن  له  قّدر  وما  غريب،  بلد  يف  تويف  حيث  وحزّنا  تويف،  ر�شولنا  اأن  منه  وعلمنا 
ر�شم له ملكي، واأمره اأن يتحدث مع ن�شبتك اأن تهتم باإنفاذ ر�شول اإىل ملكي ليعرف ملكي 
ما بعثت اإليك مع ر�شويل املتويف. واأما القما�ص الذي خلفه ووجد بعد موته ينفذ اإىل ملكي 
لنعطيه اأولده واأقاربه، وما اأظن اأنه �شّمع ن�شبتك اأخبارا، واأنه قد �شار يف بالدي الأملان. 
وما هو عجب فاإن الأعداء يرجفون باأ�شياء كذب على قدر اأغرا�شهم، ولو ت�شتهي اأن ت�شمع 
احلق فاإنهم تاأّذوا وتعبوا اأكرث مما اآذوا فاّلحي بالدي، وقد خ�رشوا كثريا من املال والدواب 
اأجناد  اأيدي  من  تخّل�شوا  قد  وبال�شدة  وتلفوا،  وقتلوا  كثري،  منهم  ومات  والرجال  والرحل 
واإن و�شلوا كانوا �شعافا بعد �شدة  اإىل بالدك،  اأنهم ل ي�شلون  بالدي. وقد �شعفوا بحيث 
كثرية، ول يقدرون ينفعون جن�شهم ول ي�رّشون ن�شبتك، وبعد ذلك كله، العجب كيف ن�شيت 
الذي بينك وبيني، وكيف ما عرفت مللكي �شيئا من املقا�شد واملهمات ما ربح ملكي من 
حمبتك اإّل عداوة الفرجن وجن�شهم، ول بد لن�شبتك كما كتبت مللكي يف كتابك الذي قد نفذت 
اإلينا من اإنفاذ ر�شول حتى يعرفني جميع ما قد كتبت اإليك يف القدمي من احلديث، ويكون 
فاإّن  بهم،  �شمعت  قد  الذين  الأعداء  جميئ  من  قلبك  على  حتمل  ول  ميكن،  ما  باأ�رشع  ذلك 
 –  1189 )اأيلول(  اإدبارهم على قدر نّيتهم واآرائهم، وكتب يف اأيام �شنة 1501" ] �شبتمرب 

1190م [ )81(.  اأغ�شط�ص )اآب(   31
اأجنيلو�ص  اإ�شحق  البيزنطي  الإمرباطور  ر�شالة  به  جاءت  الذي  الأ�شلوب  اأّن  ويالحظ 
Isaac Angelus واللهجة التي حتملها لل�شلطان �شالح الدين الأيوبي تت�شم بطابع التذمر 
التي  وا�شتجدائها، وحتديدا وا�شحا لالأهداف  للمطالب  للعزمية وتكرارا  وال�شكوى وتثبيطا 
كان ال�شلطان �شالح الدين يتوق اإىل حتقيقها، ل �شّيما واأنها حتمل روايات متناق�شة حول 
مدى جناح القوات ال�شليبية يف اجتياز الأرا�شي البيزنطية وعبورها اإىل الأرا�شي ال�شورية. 
اأّن هذا كله قد �شّكل انعكا�شا �شلبيا على م�شاعر الإمرباطور البيزنطي ونف�شيته،  ول جدال 
فخّيبت اآماله وحّطمت طموحاته التي جتّلت يف اإخفاقاته املتالحقة اأمام اجليو�ص ال�شليبية 
 Barbarossa وف�شله الذريع يف اإحلاق الهزمية بها واإجبار الإمرباطور ال�شليبي بربرو�شا 
العدول عن م�رشوعه والعودة اإىل بالده. ف�شال عن امتعا�شه ال�شديد و�شخريته من مماطلة 

ال�شلطان �شالح الدين وت�شويفه. 
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أثر موقف السلطان صالح الدين األيوبي 

على عالقة اإلمرباطور البيزنطي مع اإلمرباطور الصلييب 

�شكلت كل هذه التطورات واملواقف ال�شلبية – على حد زعم البيزنطيني- التي ت�شببت 
الإمرباطور  ر�شالة  يف  ورد  كما  والبيزنطي  الإ�شالمي  اجلانبني  بني  العالقات  توتر  يف 
البيزنطي اإ�شحق اأجنيلو�ص Isaac Angelus لل�شلطان �شالح الدين الأيوبي نقلة نوعية يف 
العالقات البيزنطية ال�شليبية، وانتقالها من مرحلة العداء وتكبد اخل�شائر الب�رشية واملادية 
)�شباط(  586 هـ/ فرباير  الأول  وربيع  �شهري حمرم  اإىل مرحلة جديدة، فخالل  اجل�شيمة 
واإبريل )ني�شان( من عام 1190م، ويف فرتة تاريخية و�شفت باحلرجة وعمق ح�شا�شيتها، 
بربرو�شا جتاوز  ال�شليبي  والإمرباطور   Angelus اأجنيلو�ص  البيزنطي  الإمرباطور  ا�شتطاع 
وتبادل  التفاهم  من  نوع  على  تقوم  عالقات  بناء  اإىل  يتو�شال  واأن  اخلالفات  من  كثري 
وجهات النظر ثم اإ�شدار اأوامره للقوات املتمركزة على حدود الإمرباطورية بال�شماح للجنود 
امل�شائق  عرب  مبرورها   Frederick Barbarossa بربرو�شا  فردريك  بقيادة  ال�شليبيني 

واملنافذ الربية والبحرية اخلا�شعة ل�شيادتها. 
الإمرباطور  فاإّن  ال�شاحة،  على  ا�شتجدت  التي  املواقف  كل  من  الرغم  على  ولكن 
البيزنطي اأجنيلو�ص Angelus ظّل متوج�شا من الآثار ال�شلبية التي قد ترتتب عليها عالقاته 
مع اجلانب الإ�شالمي وبلوغها اإىل نقطة الاّلعودة بعد جناحاته الدبلوما�شية يف الت�شال 
الأيوبي  ال�شلطان  Angelus يهدئ من روع  اأجنيلو�ص  اأخذ  ال�شليبي. ولهذا  الإمرباطور  مع 
�شالح الدين، حني �شارع اإىل اأن يبعث له بر�شول يحمل كتابا يذّكره فيه باأنه ل زال ثابتا 
منربه  على  من  له  والدعاء  الق�شطنطينية  جامع  يف  عامة  �شالة  اإقامة  يف  موقفه  على 
بربرو�شا  ال�شليبي  بالإمرباطور  عالقته  كتابه  يف  و�شّوغ   .)82( العبا�شي    
Barbarossa باأّنه كان مرغما على هذا املوقف، ومل يكن عن ر�شاه وطيب خاطر، وا�شتطرد 
لي�شت يف كامل جاهزيتها ما ميّكنها من خو�ص  ال�شليبي وجيو�شه  الإمرباطور  اإّن  قائال 

معارك طويلة، بغية حتقيق هدفها يف الو�شول اإىل البالد ال�شورية والأرا�شي املقد�شة. 
ه: " وو�شل من ملك ق�شطنطينية كتاب  وبهذاأ ال�شاأن، ورد يف كتاب الرو�شتني ما ن�شّ
يت�شمن ا�شتعطافا وا�شت�شعافا ويذكر متكينه من اإقامة اجلمعة بق�شطنطينية واخلطبة، واأنه 
واأنه قد فجع يف  الأملاين،  امللك  املودة وراغب يف املحبة، ويعتذر عن عبور  م�شتمر على 
بالدكم  ي�شل  ل  واأّنه  واأوهاه،  اأ�شعفه  ما  العدة  ونق�ص  ال�شدة  من  ونال  بالأملاين،  طريقه 
فينتفع بنف�شه اأو ينفع، ويكون م�رشعه هناك ول يرجع، وميت مبا به كاده، واأنه قد بلغ يف 
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اأذاه اجتهاده، ويطلب ر�شول يدرك به من ال�شلطان �شوؤل، فاأجيب يف ذلك اإىل مراده، ووقع 
العتداد مبا ذكره من اعتداده )83(. 
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نداءات اإلمرباطور البيزنطي للسلطان األيوبي 

وزحف القوات الصليبية عرب حدود آسيا الصغرى )تركيا( 

Isaac Angelus يعيد تاأكيداته لل�شلطان  اإ�شحق اأجنيلو�ص  اأخذ الإمرباطور البيزنطي 
�شالح الدين الأيوبي باأنه ل يزال عند ح�شن ظّنه واأّنه لن  عن القيام بكل ما ميكن 
فعله يف مواجهة جيو�ص بربرو�شا Barbarossa واإحباط م�شاريعها، يف رغبة منه اأن يلبي 
الأخري نداءاته واأن يبعث له اأي لالإمرباطور البيزنطي بر�شول يحمل ردودا وا�شحة با�شتمرار 
التوا�شل وتبادل الر�شل والت�شدي للخطر امل�شرتك الذي ت�شكله احلملة ال�شلبية الثالثة، واأن 
ي�شتجيب لدعوته باإقامة �شالة عامة يف جامع الق�شطنطينية، ووفقا ملا ورد عند املوؤرخ 
عماد الدين بن �شداد )84( اأمني �رش ال�شلطان الأيوبي يت�شح اأن موقف ال�شلطان �شالح الدين 
من  التقليل  اأو  بالرف�ص  عليها  يرد  فلم  بالإيجابية،  ات�شم  قد  والرغبات  املطالب  هذه  من 
اإىل  اأن ي�شارع  اإىل  التي دفعته  الأ�شباب  اأحد  اأن يكون هذا هو  �شاأنها. ولي�ص من امل�شتبعد 
Angelus يف  اأجنيلو�ص  البيزنطي  الإمرباطور  اإىل بالط  بها  ويبعث  �شفارة جديدة  ت�شكيل 

العا�شمة البيزنطية الق�شطنطينية. 
ويف الفرتة التي اأخذت تن�شط فيها املرا�شالت بني اجلانبني الإ�شالمي والبيزنطي، كان 
الإمرباطور ال�شليبي فردريك بربرو�شا Frederick Barbarossa قد غادر بقواته الع�شكرية 
ال�شغرى )تركيا( متجها بها  اآ�شيا  البيزنطية وزحف بها عرب حدود  الإمرباطورية  اأرا�شي 
و�شدد يف ح�شارها، وعلى  Iconum، فحا�رشها   )85( الروم قونية  �شالجقة  نحو عا�شمة 
الرغم من ا�شتب�شال اأهلها يف الدفاع عنها وجهودهم امل�شنية يف جتنيب اأهلها خطر الهالك، 
اإّل اأنها يف النهاية وحتت ال�رشبات العنيفة وا�شتخدام وابل من الأ�شلحة والقذائف النارية 

واقتحام اأ�شوارها املنيعة �شقطت املدينة يف قب�شة القوات ال�شليبية. 
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 Barbarossa حتليل ومناقشة عوامل جناح اإلمرباطور الصلييب بربروسا

يف اجتياز األراضي البيزنطية وعبور حدود آسيا الصغرى )تركيا اليوم( 

اإّن النت�شارات الكبرية التي بداأت تتحقق للجيو�ص ال�شليبية، �شواء  ميكن القول هنا 
ال�شلجوقية يف  الدولة  بعبورها حدود  اأو  البيزنطية  لل�شيادة  التابعة  لالأرا�شي  باجتيازها 
الأيوبي عدم �شحة ما كان  الدين  لل�شلطان �شالح  �شيبدو  املقد�شة،  الأرا�شي  اإىل  طريقها 
ادعاءات  Isaac Angelus من  اأجنيلو�ص  اإ�شحق  البيزنطي  الإمرباطور  ل�شان  قد �شدر على 
ترتبط بقدرته وا�شتعداداته الع�شكرية يف اأن يهلك ُع�رش اجلي�ص ال�شليبي، بل اإن ّ ت�رشيحاته 
�شلة، يف  باأّية  للحقيقة  ل ميّت  الذي  الزائف  والتكهن  والوهم  اخليال  من  اأ�شبحت �رشب 
يف  القتلى  عدد  باأّن   Barbarossa بربرو�شا  ال�شليبي  الإمرباطور  فيه  اأعلن  الذي  الوقت 
 18 هـ/  �شفوف جي�شه يف تراقيا Thrace مل تزد عن مئة جندي حتى يوم 7 �شوال 585 
التابعة  البيزنطيني يف خمتلف املدن  اأن خا�ص مع  1189 م، بعد  نوفمرب )ت�رشين ثاين( 
ا�شتباكات  لهم ما يعرف بحرب الع�شابات التي و�شفت بالعنيفة وال�رش�شة. وما وقع من 
ت�شديه  يف   Angelus اأجنيلو�ص  البيزنطي  الإمرباطور  ادعاء  زيف  تك�شف  الطرفني  بني 
الرغم من  الع�شكرية على  Barbarossa وحماولة احلد من جناحاته  لالإمرباطور بربرو�شا 

قلة عدد اخليول القتالية التي كانت متتلكها القوات ال�شليبية املحاربة. 
الإمرباطور  هجمات  اأّن  املت�شارعة،  وتطوراتها  الأحداث  هذه  جمريات  من  يتبني 
البيزنطي اإ�شحق اأجنيلو�ص Isaac Angelus وما وقع من معارك وا�شتباكات مع الإمرباطور 
ا�شتطاع  وقد  منها،  املتوخاة  الأهداف  للقوة ومل حتقق  ا�شتعرا�ص  �شوى  تكن  ال�شليبي مل 
 ،)86( وخمابراته  عيونه  خالل  من  الأخبار  هذه  يدرك  اأن  الأيوبي  الدين  �شالح  ال�شلطان 
الذين انت�رشوا يف اأنحاء خمتلفة من بالد اآ�شيا ال�شغرى )تركيا اليوم(. ولعل اأكرث البالغات 
واهتمام  درا�شة  حمل  وت�شّكل  الأيوبي  الدين  �شالح  ال�شلطان  اإىل  و�شلت  التي  والتقارير 
Ani، وهو   )87( العاين  اأ�شقف مدينة   Basil با�شيل  الأ�شاقفة ويدعى  اأحد  ال�شادرة عن  تلك 
 ،Arsacid )89( وينتمي اإىل ال�شاللة البارثية Armenia )88( م�شيحي كاثوليكي من اأرمينيا
ل التعاون والتقرب من ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي  وكان هذا الأ�شقف الكاثوليكي قد ف�شّ
وتقدمي املعلومات خدمة له، راف�شا ب�شورة قاطعة تاأييد الالتني الذين ينتمون اإىل ال�شاللة 

الروبينية )Roupenids )90 اأو موالتهم. 
ب�شدة  و�شفت  رواية  تت�شّمن  اأنها  اإىل   Basil با�شيل  الأ�شقف  بالغات  اأهمية  وتعود 
اإذ اأ�شار اإىل ق�شوة الأملان وجربوتهم، ويف الوقت  املبالغة وبعدها عن احلقيقة وال�شواب، 
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حّد  اإىل  واجللد،  التحمل  على  قدرتهم  ومدى  الن�شباط،  وح�شن  بالنظام  التزامهم  نف�شه 
جعلت املوؤرخني العرب ي�شفون حالة الرعب والفزع التي انتابت امل�شلمني ما خربوه عن 
اأن ي�شل مع�شكرهم  Frederick Barbarossa قبل  ال�شليبي فردريك بربرو�شا  الإمرباطور 
الذي كانوا يرابطون فيه ا�شتعدادا ملواجهة قواته. ولكن ما حدث واأراح الآخرين من ظلمه 
حالة  وقوع  يف  ت�شبب  مما   ،Sava  )91( ال�شاف  نهر  يف  غرقا  للموت  تعّر�شه  هو  وبط�شه، 
من الفو�شى والإرباك يف �شفوف جي�شه الذي تعّر�ص للهزمية والنهيار، فتحّطمت عزميته 

و�شعفت معنوياته. 
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اإلمرباطور البيزنطي أجنيلوس Angelus يصّرح للسلطان األيوبي 

تصّديه للحملة الصليبية الثالثة وعرقلة حتركاتها

ومنذ ذلك احلني، جند اأن ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي مل يعد يقلل من �شاأن وقيمة 
املعلومات التي يديل بها له الإمرباطور البيزنطي اإ�شحق اأجنيلو�ص Isaac Angelus فيما 
يخ�ّص تلك املتعلقة باأعداد جيو�ص الغرب الأوروبي امل�شاركة يف م�رشوع احلملة ال�شليبية 
الثالثة وانطالقها، ففي �شيف 586 هـ/ 1190 م، اأبلغ الإمرباطور ال�شلطان الأيوبي �رّشا 
مبرور القائد ال�شليبي فردريك بربرو�شا Frederick Barbarossa عرب امل�شائق، وتعّر�ص 
قواته ل�شعوبات وعراقيل من جانب البدو الرتكمان )Turkomans )92 الذين كانوا يقيمون 

على حدود �شلطنة الروم ال�شلجوقية، اإذ �شكلت تلك العراقيل خطورة كبرية على حتركاتها. 
وعلى الرغم من اأّن ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي مل يعد يبادل الإمرباطور البيزنطي 
اأن يبعث له مّرة تلو  Angelus هذا الوفاء والإخال�ص، فاإن الأخري مل يرتدد يف  اأجنيلو�ص 
مكتوبة  وبر�شالة  بثمن  تقّدر  ل  التي  الهدايا  من  خمتلفة  باأنواع  حمّملني  بر�شله  الأخرى 
ال�شلطان �شالح الدين ووزير خارجيته  اأخو  واأخرى �شفوّية، وجرى ا�شتقبالهم من العادل 

القا�شي الفا�شل )93(، الذي احتفظ يف ديوان الإن�شاء بر�شالة البيزنطيني واإفادتهم. 
فقد اأفاد الإمرباطور البيزنطي اأجنيلو�ص Angelus يف ر�شالته هذه للجانب الإ�شالمي 
مطالبهم  تلبية  الغرب  له  وجهها  التي  للدعوة  ي�شتجيب  اأن  رف�ص  باأنه  واعتزاز  فخر  بكل 
بتقدمي ما اأمكن من عون وم�شاعدة، واأنه اأقدم على اإغالق املنافذ املرورية و�شّيد ح�شونا 
الداهم. وف�شال عن  وقالعا ملراقبة حتركات ال�شليبيني وحماية حدود بالده من خطرهم 
هذا كله، فقد ت�شمنت ر�شالته اعتذاره لاّلتني عن عجزه امل�شاركة اإىل جانب قوات احلملة 
ال�شليبية يف حروبها اأو تزويدها باحتياجاتها من املوؤن بدعوى وباء الطاعون الذي حّل 

بالإمرباطورية وما �شببه من كارثة ب�رشية وخ�شائر مادية فادحة. 
الفا�شل  القا�شي  جعلت  البيزنطية  ال�شفارة  حملتها  التي  الت�رشيحات  هذه  مثل  اإّن 
اإىل اأن يعاود تقييم ر�شالة الإمرباطور البيزنطي اإ�شحق اأجنيلو�ص Isaac Angelus فدر�شها 
بعناية ووجد اأنها حتمل يف طياتها مواقف اإيجابية تخدم اجلانب الإ�شالمي، وبخا�شة ما 
ت�شمنته �شياغتها من عوامل وم�شّوغات اأدت اإىل تراجع البيزنطيني عن م�شاندتهم للقوات 
�شكوى  اإىل  يعزى  امل�شتبعد �شدوره  من  كان  الذي  املوقف  هذا  مثل  اأن  ويعتقد  ال�شليبية. 
امللك العادل واحتجاجه �شديد اللهجة على �شيا�شة الإمرباطور املتاأرجحة وغري الثابتة جتاه 
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الإمرباطور ال�شليبي بربرو�شا Barbarossa، واأنه �شار عليه لزاما اأن يعلن �رشاحة وبكل 
ال�شليبي خدمة مل�شاحله  اخلطر  واأمالكه من  اأرا�شيه  عن  الدفاع  ا�شتعداده يف  جترد عن 

وم�شالح حلفائه امل�شلمني يف اآن واحد. 
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اإلمرباطور البيزنطي أجنيلوس Angelus يعرض على السلطان 

صالح الدين فرض سيادته على األماكن املسيحية يف املدينة املقدسة

اأجنيلو�ص  البيزنطي  الإمرباطور  �شفارة  تناولتها  التي  الأخرى  الق�شايا  بني   
يف  امل�شيحية  الأماكن  على  ال�شيادة  ق�شية  الأيوبي  الدين  �شالح  لل�شلطان   Angelus
املدينة املقد�شة، �شيما واأن بطريركيتها يف هذه الفرتة التاريخية )اأي بعد حترير املدينة 
من ال�شليبيني(، وبناء على موافقة الالتني الغربيني تقع حتت م�شوؤولية الإمرباطور ريثما 
ي�شتطيع حاكم من الغرب الأوروبي ذو قوة ونفوذ وقدرة على ال�شيطرة من ا�شتعادة فر�ص 
ال�شيادة عليها ثانية. وادعى هذا الإمرباطور اأن موافقة الالتني على هذه ال�شيادة واعرتافهم 
بها هو ما �شجعه على اأن ا�شتبعادهم عن التدخل يف اأموره ال�شخ�شية اأو القرارات ال�شادرة 
عنه، وبخا�شة القرار الذي جتراأ على اتخاذه ويق�شي بال�شماح للم�شلمني بالدعاء للخليفة 
الق�شطنطينية.  العا�شمة  جامع  يف  اجلمعة  يوم  خطبة  يف   ] اهلل  لدين  النا�رش   [ العبا�شي 
ولكن، وح�شبما ورد يف ر�شائل القا�شي الفا�شل، فاإن رغبة الإمرباطور البيزنطي اأجنيلو�ص 
Angelus بال�شيادة على الأماكن امل�شيحية واأمالكها يف الأرا�شي املقد�شة قوبلت بالرف�ص 
التام من جانب ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي، بل رف�ص حتى طلبه بان�شمام ح�شود من 
 Iconum القوات الإ�شالمية اإىل �شفوف البيزنطيني يف اأثناء �شن هجوم ع�شكري على قونية

�شد القوات ال�شليبية التي ا�شتولت عليها. 
ال�شلطان �شالح  Angelus وردا على موقف  اأجنيلو�ص  البيزنطي  الإمرباطور  اأّن  ومع 
حتالفات  عقد  عن  البحث  يف  مرة  من  اأكرث  �رشع  فقد  ملطالبه،  موؤيدا  يكن  مل  الذي  الدين 
 Henry VI of )94( جديدة مع الغرب الأوروبي بعد تنامي قوة هرني ال�شاد�ص الهوهن�شتافن
Hohenstaufen، ومع ذلك، مل يفقد الإمرباطور اأمله كليا يف اأن يرتاجع ال�شلطان الأيوبي 
عن مواقفه ويلبي له رغباته يف ب�شط ال�شيادة على الأماكن امل�شيحية يف املدينة املقد�شة، 
ففي جمادى الأوىل 1/ 5/ 588 هـ/ اخلام�ص ع�رش من مايو )اأيار( 1192 م، و�شل �شفري 
بيزنطي قادما من العا�شمة الق�شطنطينية والذي �شمح له مبقابلة ال�شلطان �شالح الدين بعد 

يومني من و�شوله بيت املقد�ص. 
اأثناء اجتماعه بال�شلطان الأيوبي طرح ال�شفري البيزنطي م�شائل عدة، من بينها،  يف 
الطرفني  والتزام  املعاهدة  يف  الواردة  البنود  بع�ص  �شياغة  باإعادة  الإمرباطور  رغبة 
بالتم�شك بها كما اتفق عليها �شابقا، واأ�شاف البيزنطيون اإىل مطالبهم مطلب اآخر ل يقل 
اأهمية عن غريه وهو حقهم بال�شليب املقد�ص True Cross )وهذا ال�شليب هو اأحد الذخائر 
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امل�شيحية التي ا�شتوىل عليها ال�شلطان �شالح الدين(، واإىل جانب هذه الق�شايا، كرر ال�شفري 
البيزنطي ما كان يريده الإمرباطور البيزنطي مبلكية امل�شيحيني الأرثوذوك�ص ] ال�رشقيون 
[ للكنائ�ص املنت�رشة يف اأنحاء خمتلفة من املدينة املقد�شة، )والتي كان ال�شلطان الأيوبي 
الإجنليزي  امللك  رحيل  ثمن  من  كجزء  الالتني  الدين  رجال  ل�شالح  عنها  التنازل  يعتزم 
الأرا�شي املقد�شة  Richard the Lion Heart وان�شحابه وجي�شه من  الأ�شد  ريت�شارد قلب 
وعودته اإىل بالده(. وفوق هذا وذاك تقدم ال�شفري البيزنطي باقرتاح مفاده عقد حتالف بني 
القوتني الإ�شالمية والبيزنطية والوقوف بثبات يف حالة تعّر�ص اأي من الطرفني لأي هجوم 
الدين  ال�شلطان �شالح  البيزنطي  ال�شفري  اأو اعتداء خارجي. وعالوة على كل ما �شبق، دعا 
الأيوبي اإىل امل�شاركة يف احلملة الع�شكرية البحرية �شد جزيرة قرب�ص واإعادتها لل�شيادة 

البيزنطية )95(. 
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رد السلطان األيوبي 

على مقرتحات اإلمرباطور البيزنطي ومطالبه

األّح عليه  واإذا كان ال�شلطان �شالح الني الأيوبي قد رف�ص الأفكار واملقرتحات التي 
اأجل حتقيق م�شالح تخدم اجلانبني ح�شب وجهة  البيزنطي بقبولها من  الإمرباطور  �شفري 
اإّل اأنه اأي ال�شلطان الأيوبي مل يغلق باب املفاو�شات، فبعث من جانبه وعلى وجه  نظره، 
الق�شطنطينية  الإمرباطوري يف  البالط  اإىل   ،)96( امل�رشي  البزاز  ابن  يدعى  ب�شفري  ال�رشعة 

ب�شحبة ال�شفري البيزنطي بعد انتهاء مهمته التي جاء من اأجلها اإىل املدينة املقد�شة. 
لالإمرباطور  وتقديره  وفادتهم،  وح�شن  �شيوفه  اإكرام  يف  عليها  �شار  التي  وكعادته 
البيزنطي اإ�شحق اجنيلو�ص Isaac Angelus اأر�شل له ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي ب�شحبة 
البيزنطية  للعا�شمة  طريقهما  يف  املقد�شة  الأرا�شي  ملغادرة  ا�شتعدا  عندما  ال�شفريين 
الق�شطنطينية بهدايا ثمينة ونفي�شة، �شملت جمموعة من اخليول واحليوانات الأليفة والربية 
من  وع�رشين  و�شبعة  والبل�شم  ال�شبار  عود  اإىل  بالإ�شافة  وليبيا،  م�رش  بالد  من  النادرة 
هذه  قيمة  البيزنطيون  وقّدر  واجلواهر،  احللي  اأنواع  مبختلف  املر�شعة  اخليل  �رشوج 
 )97( هيرببرون  قطعة  و�شبعني  وخم�ص  و�شتمائة  اآلف  �شتة   "6675" الهدايا  
hyperperus( وهي قطعة ذهبية بيزنطية اأثقل بع�ص ال�شيء من اجلنيه الإجنليزي الذهبي(. 

ويف اأواخر ف�شل ال�شيف وبدايات ف�شل اخلريف اأبحر ال�شفريان البيزنطي والإ�شالمي 
نحو العا�شمة الق�شطنطينية على منت اإحدى �شفن البندقية املعروفة على وجه الدقة با�شم 
بوردانو Pordano ويف عر�ص البحر وعلى مقربة من جزيرة رود�ص Rhodes تعر�شت هذه 
ال�شفينة �شدفة ودون اإنذار اأو تخطيط م�شبق لأ�شطول قر�شنة يتبع اجلنويني والبيازنة بقيادة 
�شخ�ص يدعى غوليلمو غرا�شو Guglielmo Grasso الذي و�شف بالتهور وعدم امل�شوؤولية، 
وقدرته يف اأن ي�شنع من نف�شه م�شدر رعب وقلق يف املنطقة، ولهذا تعر�شت �شفينة البندقية 
لعملية �شطو ونهب، ومالحقة عيون ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي والإمرباطور البيزنطي 

اأجنيلو�ص Angelus واإنهاء حياتهم باملوت. 
ومن بني الذخائر الدينية النفي�شة التي جرى ال�شتيالء عليها يف عملية القر�شنة قطعة 
اأن اأحد القرا�شنة البيازنة  من ال�شليب املقد�ص، ففي اإحدى الروايات التي جاءت متاأخرة 
الأيوبي  الدين  ال�شلطان �شالح  كان  التي  القطعة  على هذه  ا�شتوىل   Forte فورتي  ويدعى 
اأثناء مقابلته له يف املدينة املقد�شة، ثم  البيزنطي يف  لل�شفري  كما يبدو قد قدمها كهدية 
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اأودعها يف قلعة بونيفا�شيو )Bonifacio )98 التي تتبع البيازنة وتقع على �شاحل كور�شيكا 
من  اجلنويون  متكن  اأن  اإىل  القلعة  هذه  يف  املقد�ص  ال�شليب  قطعة  وظلت   ،Corsica  )99(

م�شادرتها ليجعلوها اإحدى كنوز ] مدينتهم جنوا [ واآثارها القدمية. 
ترّتب على ت�رشفات البيازنه واجلنويني يف اعرتا�ص �شفينة البندقية التي كانت تقل 
والذخائر وبخا�شة قطعة  الهدايا  والبيزنطي وم�شادرة حمولتها من  الإ�شالمي  ال�شفريين 
Isaac Angelus يف  اأجنيلو�ص  اأ�شحق  البيزنطي  الإمرباطور  يعرّب  اأن  اإىل  املقد�ص  ال�شليب 
ذي القعدة 588 هـ/ ت�رشين ثاين 1192 م عن غ�شبه ال�شديد وتذمره القا�شي واأن يقرر اإىل 
اللجوء اإىل الق�شاء ويطالب بتعوي�شه عن اخل�شائر املالية واملادية الكبرية التي تكبدتها 

�شفينة البندقية. 
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 Angelus مستقبل العالقات بني اإلمرباطور البيزنطي أجنيلوس

والسلطان صالح الدين األيوبي

يف  جديد  واقع  بروز  نالحظ  واجلنويون،  البيازنة  بها  ت�شبب  التي  احلادثة  هذه  بعد 
الإمرباطور  عالقات  اأن  جند  حني  البيزنطية،  الإ�شالمية  البيزنطية  الإ�شالمية  العالقات 
البيزنطي اإ�شحق اأجنيلو�ص Isaac Angelus وات�شالته قد اأ�شابها نوع من الرتاجع والفتور 
مع ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي اإىل درجة اأنها بداأت تخبو �شيئا ف�شيئا، وبخا�شة بعد اأن 
و�شل الأخري اإىل قناعة �شبه تامة باأن الإمرباطور البيزنطي مل يعد بال�شخ�شية التي يركن 
اإليها يف ال�شيطرة على حدود بالده واأرا�شيه بعد اأن ا�شتنزفت احلملة ال�شليبية الثالثة معظم 
طاقته الع�شكرية، وتال�شي كفاءة قادته وجيو�شه يف ميادين املعارك القتالية. ويف املقابل، 
اأدرك الإمرباطور من جانبه اأّن ال�شلطان الأيوبي اأبعد ما يكون عن امتالك القدرة والإمكانات 
الع�شكرية الكافية التي جتعله قادرا على حمايته والدفاع عنه من الالتني الغربيني، ولذلك 
جنده اأي الإمرباطور البيزنطي بوفاة ال�شلطان �شالح الدين 589 هـ/ 1193 م بداأ يرتدد 
عن �شيا�شة التحالف وبناء تعاون ع�شكري مع اجلانب الإ�شالمي واأخذ يتطلع اإىل ا�شتمالة 
عالقات  اإر�شاء  اأجل  من   ،)100( والإ�شكندنافيني  وال�شقليني  روما  يف  والبابا  وجنوا  بيزا 
حتالف جديدة، قد يجد فيها فر�شة نادرة يف اأن يحّرر نف�شه ويتخل�ص من تبعيته ال�شابقة 

للجانب الإ�شالمي. 
عام  منذ  الإ�شالمي  البيزنطي  واحلوار  التحالف  �شّكل  فقد  املو�شوع،  هذا  اإىل  وعودة 
الغرب  البيزنطيني جتاه  حجر زاوية يف �شيا�شة  م   1192  -  1185 هـ/   588  -  581
والإمرباطور  واجلنويني  والبيازنة  النورمان  مع  وتخا�شم  عداء  حالة  يف  فهي  الأوروبي، 
الأملاين فردريك بربرو�شا Frederick Barbarossa عدا عن عدائه مع البابا )101(، ولذلك، 
ا�شتندت الإمرباطورية البيزنطية ال�رشقية اإىل متدد القوة الإ�شالمية وات�شاعها، حيث �شملت 
الديار امل�رشية واأجزاء وا�شعة من البالد ال�شورية، تلك القوة التي جعلت الإمرباطور البيزنطي 
Isaac Angelus ي�شتعيد الثقة بنف�شه وتدفعه اإىل الإح�شا�ص بالأمن والطماأنينة، ويتخطى 
كثري من ال�شعوبات وامل�شاكل التي كانت تعرت�شه، ويف مقدمتها عداوته التي تفجرت مع 

 .Barbarossa الإمرباطور ال�شليبي بربرو�شا
وبناء على املعاهدة التي اأبرمها ال�شفراء البيزنطيون مع اجلانب الإ�شالمي كما ورد 
اآنفا، كان ينبغي على الإمرباطور البيزنطي اأن يواجه ويت�شدى لأّي من اجليو�ص ال�شليبية 
اإذا ما حاولت اخرتاق حدود اإمرباطوريته، ومن قبله كان كل من الإمرباطور اأندرونيكو�ص 
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Andronicus والإمرباطور كومنني Comnenus قد تلقوا وعودا من ال�شلطان �شالح الدين 
حق  جانب  اإىل  فيها،  والتمرد  الفو�شى  حالة  واإنهاء  قرب�ص  جزيرة  با�شتعادة  الأيوبي 
ال�شغرى )تركيا  اأ�شيا  ا�شتعادة ملكيتهم لالأرا�شي املقد�شة وتر�شيخ حدود  البيزنطيني يف 
ف�شل  ولكن  امليالدي.  ع�رش  احلادي  الهجري/  الرابع  القرن  يف  عليه  كانت  ما  اإىل  اليوم( 
التي كانت  العالقات  اأ�شكال  املطاف ووقف كل  نهاية  الأيوبي يف  ال�شلطان  التحالف مع 
معه  �شيا�شتها  تغيري  يف  م�شاحة  الإمرباطورية  اأعطى  الإ�شالمي  اجلانب  مع  بهدوء  تن�شج 
والتحّول اإىل �شيا�شة التقارب وبناء عالقات �شيا�شية جديدة مع القوى الغربية ال�شغرى، من 
اأجل توجيه �رشبة قا�شية �شد اأهداف هرني ال�شاد�ص Henry VI الو�شي على عر�ص اأملانيا 

وكبح جماح طموحاته. 
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آثار التحالف اإلسالمي البيزنطي 

على األحداث وتطورها يف الشرق وتقييمه

يف  الكبري  الأثر  له  كان  البيزنطي  الإ�شالمي  التحالف  اأن  املوؤرخني  بع�ص  راأى 
اأجنيلو�ص  اإ�شحق  البيزنطي  الإمرباطور  فعالقات  ال�رشق،  يف  وتطورها  �شري  
Isaac Angelus على �شبيل املثال مع امللكانيني Melkites قد تكون لعبت دورا له �شاأنه 
الفاعل يف �رشعة التنازل عن املدينة املقد�شة وا�شت�شالمها للجانب الإ�شالمي بعد انت�شاره 
يف معركة حطني عام 583 هـ/ 1187 م، على الرغم من اأن املدينة يف هذه املرحلة وبعد 
الهزمية النكراء التي حلقت بال�شليبيني كانت متر يف ظروف �شيا�شية وع�شكرية ع�شيبة ما 

جعلها غري قادرة على ال�شمود واملقاومة اأمام جحافل امل�شلمني ون�شوة انت�شارها. 
ونلم�ص تاأثريات التحالف وتبادل الر�شائل والأفكار بني ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي 
Angelus من خالل ما حلق بحملة الإمرباطور ال�شليبي  اأجنيلو�ص  والإمرباطور البيزنطي 
الع�شكرية  عتادها  بتطور  تتميز  كانت  التي   Frederick Barbarossa بربرو�شا  فردريك 
وح�شن ان�شباط اأفرادها؛ من فو�شى وا�شطراب يف اأثناء �شريها باجتاه الأرا�شي املقد�شة، 
املتاعب  عن  عدا  حركتها،  اإعاقة  وتعّمده  عليها  البيزنطي  الإمرباطور  هجمات  ب�شبب 
الناجمة عن �شعوبة ت�شاري�ص املنطقة وق�شوة  اأملت بال�شليبيني  التي  ال�شديدة  واملعاناة 
الإمرباطور  اإليه  يرمي  كان  ما  كل  فيها  فاقت  درجة  اإىل  و�شلت  التي  املناخية  ظروفها 

البيزنطي نف�شه. 
وعلى �شوء هذا التعاون واإبرام اتفاقيات حتالف بني اجلانبني البيزنطي والإ�شالمي، 
الأيوبي  ال�شلطان  مع  توا�شلهم  يف  ملمو�شة  جناحات  حققوا  البيزنطيني  اإّن  القول  ميكن 
Iconum باأيدي امل�شلمني ووقوع بع�ص كنائ�ص  �شالح الدين، على الرغم من بقاء قونية 
الأرثوذوك�ص بفر�ص �شيادتهم عليها يف قب�شة الالتني،  التي كان يطمع  الأر�ص املقد�شة 
ال�شلطان  مع  البيزنطيني  حتالف  جعلت  التي  امل�شّوغات  بني  من  كانت  التي  ال�شيادة  تلك 
فتحالف  الدوام،  لها  يكتب  مل  ال�رشورة  هذه  ولكن  وفاته.  قبل  ما  اإىل  ميتد  الدين  �شالح 
الإمرباطور البيزنطي اأجنيلو�ص Angelus الذي كان اأمرا مقدرا بداأ يتجه تدريجيا نحو م�شار 

التقارب مع اجلانب ال�شليبي فر�شها تبدل اأحوال امل�رشق وتطورها. 
ويرى بع�ص املوؤرخني اأّن قبول البيزنطيني بفتح قنوات من احلوار والتحالف مع اجلانب 
الإ�شالمي قد ترتب عليه نتائج وخيمة م�ّشت ب�شمعتهم وحّطت من �شاأنهم، اإذ وا�شل الالتني 
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ال�شوريون �شيا�شتهم يف توجيه انتقاداتهم الالذعة على مثل هذا التحالف الذي نعتوه يف 
خمتلف مدن وبلدات الغرب الأوروبي ب�شفات العيب والنقي�شة، ووجد الإمرباطور ال�شليبي 
فردريك بربرو�شا Frederick Barbarossa بينما كان يتواجد يف تراقيا Thrace يف هذه 
الدعاية فر�شة طيبة للت�شهري بهم، فاأ�شدر بتعليماته اإىل ابنه يحثه فيها على مطالبة البابا 
باإلقاء خطبة وموعظة اأمام جموع احلملة ال�شليبية الثالثة، تتناول يف ثناياها انتقادات 
ال�شواب بحوارهم وحتالفهم مع  الذين جانبوا  البيزنطية  الإمرباطورية  ولوم �شديد حلكام 

اجلانب الإ�شالمي. 
 Richard the Lion- الأ�شد  قلب  ريت�شارد  الإجنليزي  امللك  جهود  فاإن  ذلك،  ومع 
Heart و فيليب اأغ�شط�ص Philip Augustus واحلمالت ال�شليبية املتاأخرة التي كانت تف�شل 
الإمرباطور  ارتباطات  فك  يف  جميعها  تفلح  مل  البحر  عرب  املقد�شة  الأرا�شي  نحو  التوجه 
البيزنطي اإ�شحق اأجنيلو�ص Isaac Angelus وعالقاته مع اأعداء ال�شليب على حد قولهم اإّل 
بعد اأن �شرّي الغرب الأوروبي حملة جديدة نحو امل�رشق الإ�شالمي والتي عرفت با�شم احلملة 
دور  لعبوه من  وما  وتاأثري  نفوذ  به رجالتها من  نظرا ملا متتع   ،)102( الرابعة  ال�شليبية 
القرن  نفوذها. فطيلة  وتقل�ص  وت�شويه �شيتها  ال�رشقية  بالإمرباطورية  الثقة  اإ�شعاف  يف 
ال�شاد�ص الهجري/ الثاين ع�رش امليالدي، ويف الفرتة التاريخية التي انطلقت فيها احلمالت 
ال�شليبية الأوىل نحو الأرا�شي املقد�شة، وما تخللها من خالفات ونزاعات بني الإمرباطور 
 Alexius  )104( كومنينو�ص  األك�شيو�ص  اليزنطي  والإمرباطور   Bohemond  )103( بوهمند 
وجهت  اتهامات  اإىل  جميعها  ت�شري   ،)105( الثانية  ال�شليبية  احلملة  وبعد   Comnenus
للبيزنطيني بال�شرتاك ب�شورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة يف العدوان الإ�شالمي وجرائمه على 
البيزنطيني وحتملهم م�شوؤولية و�شع  تدين  الأمر م�شّوغات  حد تعبريهم، وهي يف حقيقة 

العراقيل اأمام القوات ال�شليبية يف اأثناء �شريها نحو الأرا�شي املقد�شة. 
الأيوبي والبيزنطيني  الدين  ال�شلطان �شالح  الدبلوما�شية بني  العالقات  لقد نتج عن 
درجة  وتراجع  هيبتها  وذهاب  الإمرباطورية  نفوذ  �شعف  يف  وا�شح  حتّول  وحتالفهما 
غرورها والتقدير الأممي لها. ففي امليدان ال�شيا�شي حقق البيزنطيون مكانة مرموقة، اإىل 
درجة و�شلت بهم اإىل اأن يحظروا على اأي اأمة من الأمم اأن ت�شاهيهم يف مكانتهم وقدرتهم 
نفوذ  بع�شهم  ويعزو  وزوالها.   )106( ال�شا�شانية  الدولة  انتهاء  منذ  وال�شيطرة  التحكم  يف 
الإمرباطورية البيزنطية هذا و�شطوتها اإىل اأنه كان مبثابة نداء احلق الإلهي للتن�شري ون�رش 
ومل  كله،  العامل  على  �شيادتها  ب�شط  على  القادرة  احلكومة  واأنها  واحت�شانها،  امل�شيحية 
حتاول اأي دولة اأخرى اأن حتّل حملها اأو تقرتب منها اإل بعد اأن ت�شتنفذ كل و�شائل التذلل 
اأنف�شهم  البيزنطيني  الأباطرة  التما�ص  يف  تتجلى  معاك�شة  �شورة  جند  حني  يف  والإقناع. 
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�شداقة ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي ونيل احلظوة عنده، و�شعيهم الدوؤوب يف ك�شب عطفه 
ومودته. 

ومن الأمثلة الوا�شحة على �شري البيزنطيني يف هذا الدرب، ما ت�شمنه اإعالن الإمرباطور 
البيزنطي اأندرونيكو�ص Andronicus برغبته ال�شادقة يف مبايعة ال�شلطان الأيوبي واإقامة 
نوع من عالقات التحالف ال�شيا�شي والع�شكري معه. ومن جانب اآخر، وحر�شا على ال�شري يف 
هذا النهج اجلديد، اأر�شل الإمرباطور البيزنطي اإ�شحق اأجنيلو�ص Isaac Angelus مع �شفرائه 
لل�شلطان �شالح الدين بهدية ثمينة، وهي عبارة عن تاج ور�شالة اأخرى، ي�شري فيها اإىل حق 
البيزنطيني ال�رشعي والقانوين يف نهجهم ال�شلمي معه والقائم على التعاون والتحالف مبا 

يحقق م�شلحة كال الطرفني الإ�شالمي والبيزنطي. 
ولكن مع كل هذا وذاك، وعلى الرغم من حجم اجلهود الكبرية التي بذلت يف هذا ال�شاأن، 
فاإّن �شيا�شة البيزنطيني ال�شاعية اإىل تر�شيخ دعائم التحالف قد بدت عليها عالمات الف�شل 
واخليبة ومل ي�شتطيعوا ما كانوا يرجون منها، حيث ا�شطدمت ب�شيا�شة م�شادة من جانب 
ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي الذي اأخذ يقلل من اأهمية حتركاتهم ومل يعد يعتد بها. بل اإن 
عالقتهم هذه وبعد فرتة وجيزة ر�شخت حقائق �شلبية جعلت الإمرباطورية البيزنطية ت�شري 
رغما عنها وعن غري ق�شد يف طريق القبول باخل�شوع والتبعية، اإىل حّد و�شل بالإمرباطور 
البيزنطي اإ�شحق اأجنيلو�ص Isaac Angelus زعيم دولة تال�شت هيبته وغدا �رشيكا �شعيفا ل 
ي�شتطيع اأن يت�شدى ملا تعر�شت له اإمرباطوريته من اأعمال تخريب وتدمري من جانب القوات 
ال�شليبية، وما متخ�ص عتها من خزي واإذلل. ولكن تردي الو�شعني ال�شيا�شي والع�شكري مل 
يكن كافيا كي يعرتف الإمرباطور البيزنطي بف�شله، فظّل الأمل يراوده باأّن ال�شلطان �شالح 

الدين يف نهاية الأمر �شيكافئه على وفائه واإخال�شه له. 
بقيادة  الإ�شالمي  اجلانب  مع  تقارب  حتقيق  يف  البيزنطيني  ذرائع  اأّن  جند  وهكذا 
احلقائق  مع  ا�شطدمت  حني  والندثار  بالتال�شي  بداأت  قد  الأيوبي  الدين  �شالح  ال�شلطان 
ال�شيا�شية غري الناجحة التي كانوا ميار�شونها على الأر�ص �شواء بالتهديد والوعيد ال�شادر 
عن اأندرونيكو�ص Andronicus اأو بالرتغيب كما فعل اأجنيلو�ص Angelus. وعلى �شوء ذلك 
الفرتة  هذه  خالل  البيزنطية  الإمرباطورية  عا�شته  الذي  ال�شيا�شي  الإرباك  اأن  القول  ميكن 
كان �شببا يف عدم قدرة حكامها على ا�شتعادة نفوذها وتر�شيخ مبداأ �شيادتها. ومما يجدر 
مالحظته يف هذا املقام، اأن املوؤرخ البيزنطي ناي�شتا�ص �شونيات�ص Nicetas Choniates الذي 
معلومات  اأي  تدوين  على  ب�شدة  يحر�ص  كان  والذي  احلكومة  موظفي  كبري  من�شب  �شغل 
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اإىل  اإي جملة ت�شري  الأوروبي، مل يورد  الغرب  النا�ص يف  اأخبار مهمة �شائعة بني عامة  اأو 
الإمرباطورية  وحكام  الأيوبي  الدين  �شالح  ال�شلطان  بني  مفاو�شات  اأو  حتالف  وجود 

البيزنطية)107(. 
امل�شلمون   [ الأعداء  والتقارب بني  التحالف  اإّن مفاو�شات  القول،  اخلتام ميكن  ويف 
الدين  فال�شلطان �شالح  الداخلية،  ال�شيا�شة  ف�شل ذريع يف  اإىل  [ قدميا يعود  والبيزنطيون 
اأجنيلو�ص  اإ�شحق  البيزنطي  الإمرباطور  حماية  عن  يكون  ما  اأبعد  كان  جهته  من  الأيوبي 
Isaac Angelus من خطر هجمات خ�شومه عليه. ويف املقابل كان البيزنطيون يعي�شون 
ظروفا �شيا�شية متقلبة جعلتهم غري قادرين على تقدمي م�شاعدات جادة للقوات ال�شليبية. 
�شعيف  حتالف  باأنه  نعت  البيزنطية  الإمرباطورية  مع  للتحالف  الإ�شالمي  التقييم  اإّن  بل 
وهزيل ل يرقى اإىل درجة التحالف اجلاد واحلقيقي. ويت�شح ذلك من خالل ر�شالة القا�شي 
Guy ملك قرب�ص   )108( الذي كان فيه جاي  الوقت  التي وردت يف مدوناته، يف  الفا�شل 
امللك  وهذا   " الر�شالة:  هذه  يف  جاء  ومما  وحليفه.  الأيوبي  الدين  �شالح  ال�شلطان  ن�شري 
العتيق ] اأي امللك جاي Guy [ قد �شار ملولنا ] اأي ال�شلطان �شالح الدين [ �شديقا، وما 
�شمي العتيق اإّل لأنه �شار ملولنا عتيقا، ول اعتبار بحديثنا مع �شاحب الق�شطنطينية يف 

اأننا ننجده على قرب�ص، فاإنا اإمنا وعدناه بالنجدة عليها ملا كانت بيد عدونا " )109(. 
ونخل�ص يف هذه الدرا�شة املهمة يف تاريخ العالقات الإ�شالمية البيزنطية اإىل نتيجة 
مفادها، اأّن حتالف البيزنطيني مع ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي ورغبتهم يف التقارب معه 
قد اأ�شهم بدرجة كبرية يف ت�شاعد خالفاتهم مع الأوروبيني الغربيني، وبلغت هذه العداوة 
حدتها يف فرتة تاريخية لحقة يف اأثناء انحراف احلملة ال�شليبية الرابعة وا�شتيالئها على 
العا�شمة الق�شطنطينية. لقد �شار هذا التحالف بالإمرباطورية البيزنطية اإىل اأن ي�شبح دورها 
ثانويا واأن يطيح بها كقوة و�شلت اأق�شى درجات قوتها وامتداد نفوذها اإىل قوة �شغرى 

�رشقي البحر الأبي�ص املتو�شط، بعد تال�شي مكانتها ال�شيا�شية والع�شكرية. 
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خامتة

خالل تاريخ م�شريته اجلهادية والن�شالية الطويلة، وا�شتكمال للدور اجلهادي الكبري 
الذي �شبقه اإليه القائدان عماد الدين زنكي وابنه نور الدين حممود اللذان �شارا وفق خطة 
امل�رشق  يف  ال�شليبي  الوجود  ت�شفية  اأجل  من  حمكمة،  وع�شكرية  �شيا�شية  ا�شرتاتيجية 
حترك  املقد�ص،  بيت  مدينة  وا�شتعادة  املقد�شة  الأرا�شي  يف  اأركانه  وتقوي�ص  الإ�شالمي 

ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي هو الآخر يف م�شارات رئي�شة عدة تتبنى املوقف ذاته. 
للدولة  الداخلي  البيت  �شوؤون  ترتيب  يف  تفانيه  امل�شارات  هذه  مقدمة  يف  وياأتي 
"اليزك"،  الذين عرفوا با�شم  العيون واجلوا�شي�ص  الفتية، بتنظيم �شبكة وا�شعة من  الأيوبية 
واإعادة ت�شكيالت اجلي�ص وترتيبه، وغريها من اخلطوات التي ت�شهم يف توطيد اأركان دولته 
وفر�ص هيبتها، ثم درا�شة ما �شتتناوله م�شارات العمل اجلهادي الأخرى بالتن�شيق مع كبار 
التي تخدم  ال�شديدة وتبني القرتاحات  اإبداء الآراء  الذين كانوا يحر�شون على  م�شت�شاريه 

ال�شالح العام. 
اأ�شطول  ال�شليبيني يف معارك جانبية وخاطفة وبناء  الثاين مب�شاغلة  ومتّثل امل�شار 
الأوروبي ومراقبة  الغرب  القادمة من  الأ�شاطيل  �ص جزء منه لعرتا�ص  بحري قوي خ�شّ
الدين  �شالح  ال�شلطان  خطوات  وترمي  ال�شليبية،  ال�شيطرة  حتت  الواقعة  املائية  املنافذ 
ال�شابق م�شتغلني  الع�شكري  اإعادة جمدهم  ال�شليبيني عن حماولة  اإ�شغال  اإىل  الأيوبي هذه 
حالة الت�رشذم والنق�شامات التي ت�شببت بها اخلالفات الإ�شالمية الإ�شالمية بعد الإطاحة 
ثم  اآنفا  اأ�رشنا  كما  واملو�شل  ال�شام  يف  زنكي  اآل  وتروي�ص  م�رش  يف  الفاطمي  باحلكم 
ا�شتمرار جهوده يف التاأثري على حماولت ال�شليبيني النهو�ص جمددا بعد الهزمية التي اأملت 
بجيو�شهم يف معركة حطني 583 هـ/ 1187 م فقدوا فيها خرية فر�شانهم واأعداداً كبرية 
امل�شادر  من  كثري  يف  ورد  كما  ج�شيمة  مادية  خ�شائر  من  تبعها  وما  جيو�شهم  اأفراد  من 

الإ�شالمية والغربية املتوافرة. 
رجال  وكبار  الأيوبي  الدين  �شالح  ال�شلطان  اأوله  ما  الثالث،  اجلهادي  امل�شار  اما 
بثقة  حظي  ممن  وغريهما  الفا�شل  والقا�شي  �شداد  ابن  الدين  كبهاء  الأيوبية  الدولة 
الإمرباطورية  مع  الدبلوما�شية  العالقات  مبو�شوع  النظري  منقطع  اهتمام  من  ال�شلطان 
القرن  يف  املقد�شة  الأرا�شي  يف  ال�شليبي  امل�رشوع  جناح  يف  املوؤثرة  القوة  البيزنطية 
تاأ�شي�ص كيان جديد طارئ غريب يف  الهجري/ احلادي ع�رش امليالدي ورعاية  اخلام�ص 
بني  احلادة  املذهبية  اخلالفات  من  الرغم  على  وقيمه  وتقاليده  وعاداته  حكمه  نظام 

البيزنطيني ال�رشقيني والغرب الأوروبي. 
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مو�شوع  الأيوبي  الدين  �شالح  الأيوبي  ال�شلطان  بقيادة  الإ�شالمي  اجلانب  ا�شتغّل 
التباين املذهبي واحل�شاري بني الأوروبيني من جهة والبيزنطيني من جهة اأخرى، ليكون 
مدخال يتيح له تبادل الر�شل وال�شفراء الذين وقع على عاتقهم جهدا م�شنيا يف اإحداث اخرتاق 
حلف  واإقامة  التفاو�ص  باأهمية  اإقناعها  يف  والتدرج  البيزنطية  الإمرباطورية  �شيا�شة  يف 
الإ�شالمي  الطرفني  ي�شكلون خطرا جدّيا على  الذين كانوا  ال�شليبيني  ع�شكري يف مواجهة 
Isaac An�  االبيزنطي، وبعد ات�شالت مكثفة و�شل الإمرباطور البيزنطي اإ�شحق اأجنيلو�ص
gelus اإىل قناعة تامة باإيجابية بناء عالقة مع الدولة الأيوبية والفائدة الكربى التي �شتعود 
على كال اجلانبني الإ�شالمي والبيزنطي يف حالة موافقته على فك عرى الت�شال والتوا�شل 
مع ال�شليبيني الذين كانوا قد تلقوا دعما وم�شاندة من البيزنطيني م�شكلني رافعة قوية يف 

تاأ�شي�ص كيان جديد يف الأر�ص املقد�شة بعد جناح احلملة ال�شليبية الأوىل. 
الإمرباطور  الأيوبي يف دعم مفاو�شاته وتطويرها مع  الدين  ال�شلطان �شالح  ا�شتند 
البيزنطي اإ�شحق اأجنيلو�ص Isaac Angelus على تقدمي نوعني من الإغراءات، اإغراءات مادية 
واأخرى �شيا�شية، ففي النوع الأول، مل يبخل ال�شلطان الأيوبي اأن يبعث اإىل نظريه البيزنطي 
و�رشوجها،  باأ�شلحتها  وخيول  وعطور  حريرية  ثياب  من  متنوعة  ونفائ�ص  جزيلة  بهدايا 
تلك  وقيمتها  نفا�شتها  يف  فاقت  وغريها،  واأليفة  برية  وحيوانات  وطيور  طبية  ونباتات 
ال�شيا�شي، وهو  الإغراء  الثاين، فهو  الإغراء  اأما  الإمرباطور نف�شه.  اإياها  التي بادله  الهدايا 
ما كان يطمح اإليه البيزنطيون يف اأن يفي ال�شلطان �شالح الدين بوعده الذي لقى ارتياحا 
البيزنطي كما يبدو، مبد نفوذهم وب�شط �شيادتهم على  كبريا بني خمتلف �رشائح املجتمع 
اأّن  ال�شليبي. ول �شك  واأديرة املدينة املقد�شة بعد حتريرها وتخلي�شها من احلكم  كنائ�ص 
مثل هذه املبادرة قد �شكلت بعدا �شيا�شيا كبريا يف العالقات الإ�شالمية البيزنطية وانعك�شت 
الع�شكري اجلاد مبا يخدم الطرفني ويحقق هدفهما  التن�شيق  اأهمية  اآثارها الإيجابية على 
امل�شرتك ب�شّل النفوذ ال�شليبي وتقوي�شه، بعد اأن اأدركا خطره اجل�شيم على وجودهما وما 

ي�شكله من تهديد لأركان ال�شيادة يف بلد كل منهما. 
ولكن على الرغم من املرونة ال�شيا�شية التي كان يبديها ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي 
الثقة  على  تقوم  التي  البيزنطي  الإمرباطور  مع  عالقاته  اأ�ش�ص  توطيد  يف  اجلادة  ورغبته 
ال�شاحة وبداأت تعكر �شفو  اأحداثا ا�شتجدت على  اأّن هناك  اإّل  وحتقيق امل�شالح امل�شرتكة، 
�شبكة  الأيوبي من خالل  الدين  ال�شلطان �شالح  اأن علم  بعد  البيزنطية،  الإ�شالمية  العالقة 
منظمة من عيونه وخمابراته "اليزك" التي انت�رشت يف ربوع البالد البيزنطية عن بدء اإجراء 
ال�شليبي  Isaac Angelus والإمرباطور  اأجنيلو�ص  اإ�شحق  البيزنطي  الإمرباطور  ات�شالت بني 
اإىل  Frederick Barbarossa تناولت ت�شهيل مرور جيو�ص احلملة ال�شليبية  فردريك بربرو�شا 
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الأرا�شي املقد�شة عرب املنافذ واملمرات املائية والربية البيزنطية. وعندما �شعر الإمرباطور 
البيزنطي بفتور عالقاته مع اجلانب الإ�شالمي وتذبذبها، �شارع اإىل اإيفاد ال�شفراء والر�شل 
اإىل ال�شلطان �شالح الدين يف حماولة جادة لإنقاذ الو�شع بتاأكيدهم على التزام الإمرباطور 
بالت�شدي للحملة ال�شليبية الثالثة، اإّل اأن ذلك مل يحل دون تفاقم العالقات بني اجلانبني 
املفاو�شات  من  عدة  �شنني  جهود  انتهت  حيث  وانك�شار،  تراجع  حالة  يف  وا�شتمرارها 

امل�شنية بالف�شل ودون اأن حتقق الأهداف التي ر�شمت لها. 
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18 . ،  ) 1961م   ، القاهرة  ) ط   ، توفيق جاويد  عبدالعزيز  ترجمة   ، البيزنطية  احل�شارة  نف�شه.  املوؤلف 
�ص284 

 Baldwin, M.,” The Latin States under Baldwin III and Amalric I” in Setton,

History of the crusades, vol.I, (Permsylvania, 1958) , p.546
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ال�شليبيني يف معركة حطني . 19 الأيوبي على  الدين  ال�شلطان �شالح  الذي حققه  الكبري  النت�شار  بعد 
الأوروبي حملة  الغرب  اأعد   ، الأرا�شي املقد�شة  القد�ص ومعظم بلدان  1187م وا�شتعادة  583هـ / 
: فردريك  ، وهم  امللوك  ، ويقودها ثالثة من  الثالثة  ال�شليبية  با�شم احلملة  �شليبية جديدة عرفت 
 Richard the Lion الأ�شد  قلب  وريت�شارد  اأملانيا  ملك   Frederick Barbarossa بربرو�شا 
Heart ملك اإجنلرتا وفيليب اأغ�شط�ص Philip Augustus ملك فرن�شا ، يف حماولة منها لال�شتيالء 

من  احلملة  هذه  متكنت   ، الأمر  نهاية  ويف   . القد�ص  مدينة  وبخا�شة  املقد�شة  الأرا�شي  على  ثانية 
بني  احلرب  وانتهت   ، عامني  حوايل  دام  ح�شار  بعد  1191م  587هـ/  عكا  مدينة  على  ال�شتيالء 
ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي وامللك الإجنليزي ريت�شارد Richard بتوقيع اتفاقية الرملة 588هـ 
 . رافع  بن  يو�شف  الدين  بهاء   ، �شداد  ابن   : ينظر  التفا�شيل عن هذه احلملة  . ملزيد من  1192م   /
كتاب �شرية �شالح الدين امل�شماة بالنوادر ال�شلطانية واملحا�شن اليو�شفية ، )د.ط ، �رشكة طبع الكتب 
العربية ، القاهرة 1317هـ / 1899م( ، �ص144 ، 160 ، 232 - 235 . ابن الأثري ، عزالدين اأبي 

احل�شن ال�شيباين . الكامل يف التاريخ ، ج12 ، )د.ط ، دار �شادر ، بريوت ، 1979م( ، �ص63-64

 Anonymus, The third Crusade (N.D), pp.55, 69 . Eracles. Estoire d,

 Eracles Empereur et de Conquest de La Terre d, outre mer Ed. R.H.C� H.

 Occ., tom.II, (Paris, 1859), pp. 155�156 . cf also : Grousset, R., Histoire des

 Croisades , tom 6 “1185�1210”, (Paris , 1981) , p.146 . Geoffery de Vinsauf.

 Chronicales of The Crusade, Itinerary of Richard and other to The Holy Land,

 (London, 1840). Vol. 1, p.500 . Mayer, H.E., The Crusades, trans. By John

Gillingham, (Oxford University, 1988) , p.149. Conder, C.R. The LLatin king�

 .dom of Jerusalem, “1099 – 1291”, (A.D., London, 1897), pp.273 – 286

جالل ح�شني �شالمة . عكا اأثناء احلملة ال�شليبية الثالثة ، )ط1 ، دار الفاروق ، نابل�ص ، 1998م( ، 
�ص104 - 125

يق�شد هنا الإمرباطور اأندرونيكو�ص Andronicus الذي �شريد احلديث عنه يف ال�شفحات الآتية .. 20

ورد هذا امل�شطلح بعد اأن جنح ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي يف اإعادة الوحدة ال�شيا�شية بني القاهرة . 21
 – عا�شمة م�رش ودم�شق عا�شمة بالد ال�شام ، بعد قرنني من الت�شارع والتنا�رش املذهبي ال�شني 
ال�شيعي . ملزيد من التفا�شيل عن هذه اجلهود ، ينظر : ابن �شداد . النوادر ال�شلطانية ، �ص22—23 . 
اأبو �شامة ، �شهاب الدين بن القا�شم عبدالرحمن املقد�شي . كتاب الرو�شتني يف اأخبار الدولتني ، ج3 
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، )ط ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، 2002( ، �ص163 – 164 . حممد موؤن�ص عو�ص . �شالح الدين 
الأيوبي بني التاريخ والأ�شطورة ، )ط1 ، عني للدرا�شات ، القاهرة ، 2008( ، �ص104 .

ال�شالجقة : جمموعة من قبائل الأتراك الذين عرفوا با�شم "الغز" ، بداأوا بالهجرة من اأق�شى ترك�شتان . 22
، حتت ظروف  والتا�شع امليالدية  والثامن  ال�شابع  الهجرية /  والرابع  والثالث  الثاين  القرون  خالل 
�شعبة وقا�شية ، وهوؤلء ينت�شبون اإىل زعيمهم �شلجوق بن دقاق ، الذي جمع �شملهم ووحدهم كما 
 ، القاهرة   ، اإيران والعراق ، )ط2  . �شالجقة  : عبدالنعيم ح�شنني  . عن ذلك ينظر  يبدو حتت زعامته 
1970م( ، �ص16 – 17 . بارنولد . تاريخ الرتك يف الع�شور الو�شطى ، ترجمة اأحمد ال�شعيد �شليمان 
، )ط . الأجنلو امل�رشية ، 1958م( ، �ص94 – 95 . واملق�شود بال�شالجقة هنا �شالجقة الروم ، وهم 
اأي الإمرباطورية  اآ�شيا ال�شغرى )تركيا اليوم( ، وجاور الروم  اأقام ملكه يف  الفرع ال�شلجوقي الذي 
وكان   ، الآخرين  ال�شالجقة  فروع  عن  لهم  متييزا  الــروم  �شـالجقة  بـا�شم  عرفوا  ولذلك   ، البيزنطية 
اأول حكامهم �شليمان بن قتلم�ص 469هـ / 1077م . عن ذلك ينظر : حممود �شعيد عمران . املغول 
 ، 2004م(   ، الإ�شكندرية   ، اجلامعية  املعرفة  دار  )ط.   ، القد�ص  وق�شية  وال�شليبيون  والأوروبيون 
�ص21 . �شعيد عبدالفتاح عا�شور . اأوروبا الع�شورالو�شطى، ج 1 ، )ط10 ، مكتبة الأجنلو امل�رشية ، 

1986م( ، �ص430.

الأنا�شول : ت�شغل نحو ثلث م�شاحة تركيا ، ويطلق عليها اأحيانا ا�شم اله�شبة احلو�شية ، لإحاطتها . 23
وهي   ،  Toros طورو�ص  ومرتفعات   Pontus بنت�ص  كمرتفعات   ، اجلبلية  واملرتفعات  بال�شال�شل 
تتاألف من جمموعة من اله�شاب الداخلية . ملزيد من التفا�شيل ينظر : حممد خمي�ص الزوكة . اآ�شيا 
درا�شة يف اجلغرافيا الإقليمية ، )ط دار املعرفة اجلامعية ، الإ�شكندرية ، 1997م( ، �ص468 - 470 

مالذكرد . 24 معركة  يف  بالبيزنطيني  منكرة  هزمية  )الروم(  الأتراك  ال�شالجقة  اأحلق  1071م  عام  يف 
Manzgert يف اآ�شيا ال�شغرى )تركيا( ، فا�شتولوا على اأزمري ونيقية ودوريليوم ، ثم تبعها مدينة 

ووا�شل   ، نف�شها  الق�شطنطينية  تواجه خطر هجومهم على  البالد  واأ�شحت   ، 1075م  عام  اأنطاكية 
ا�شرتداد  الإمرباطورية  هذه  على  الع�شري  من  بات  حتى  البيزنطية  لالأرا�شي  اجتياحهم  ال�شالجقة 
اأمالكها ومقاطعاتها ، ثم اأنها مل تعد بذلك حامية الغرب الأوروبي كما كانت من قبل ، ولهذا كان 
روما جريجوري  بابا  من  بطلب  يتوجه  اأن  – 1078م   1071 ال�شابع  ميخائيل  لالإمرباطور  بد  ل 
ال�شابع 1073 – 1085م العون وامل�شاعدة ل�شد ال�شالجقة . وكرر هذه الدعوة الإمرباطور البيزنطي 
Alexus Comnenus الذي مل ير بدا من الجتاه �شوب الغرب والبابوية  األك�شيو�ص كومنينو�ص 
يف روما لال�شتنجاد بهم �شد ال�شالجقة الذين وا�شلوا تهديد عا�شمته. فبعث بهذا ال�شاأن اإىل البابا 
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Urban II واإىل كبار رجال الإقطاع يدعوهم لإر�شال امل�شاعدات لنجدة اإخوانهم يف  اأربان الثاين 
ال�رشق وحماية الق�شطنطينية من اخلطر ال�شلجوقي . وكانت هذه الدعوة فر�شة طيبة للبابا و�شعوب 
اأوروبا الغربية من اأجل حتقيق اأطماعهم يف الأرا�شي املقد�شة والإمرباطورية البيزنطية . ملزيد من 
التفا�شيل ، ينظر : جوزيف ن�شيم يو�شف . العرب والروم والالتني يف احلرب ال�شليبية الأوىل ، )ط2 ، 

موؤ�ش�شة �شباب اجلامعة ، الإ�شكندرية ، 1983م( ، �ص145 - 150 

اأندرونيكو�ص Andronicus : هو اأحد اأفراد البيت الكومنيني الطموحني ، ات�شف بالذكاء والفطنة . 25
وف�شاحة الل�شان والعلم . تطلع اإىل حماولة ال�شتئثار بالعر�ص يف الق�شطنطينية ، اإل اأنه مل يوفق ، 
حيث اأمر الإمرباطور البيزنطي مانويل Manuel بنفيه . غري اأن اأندرونيكو�ص Andronicus ظل 
يتطلع للعودة اإىل العا�شمة الق�شطنطينية العا�شمة ، وكان له ذلك بعد اأن �شاءت الأحوال ال�شيا�شية 
الق�شطنطينية  �شكان  اإليه  نظر  اأن  بعد   ، 1183م   / 579هـ  عام  العر�ص  اعتالء  من  ومتكن   ، فيها 
باعتباره الرجل القادر على تخلي�ص الإمرباطورية من ال�شطراب والفو�شى . ملزيد من التفا�شيل 

عنه ، ينظر : 

Ostrogorsky,G.,A History of the Byzantine States, trans by Hussey, (Ox�

 ford , 1956) , p. 352 . Vasiliev , A History of the Byzantine empire, (Madison

, 1952), p. 433

حممد حممد مر�شي ال�شيخ . تاريخ الإمرباطورية البيزنطية ، )دار املعرفة اجلامعية ، الإ�شكندرية ، 
1994م( ، �ص377 – 380. عفاف �شيد �شربة . تاريخ الدولة البيزنطية ، )ط1 ، دار امل�شرية ، عمان ، 

489 2012م( ، �ص488 -  1433هـ / 

اإ�شحق اأجنيلو�ص )Isaac Angelus )1195 - 1185م ، اعتلى عر�ص الإمرباطورية بعد الإطاحة . 26
بالإمرباطور اأندرونيكو�ص Andronicus بف�شل الثورة التي قامت بها الأقاليم والأ�رشات الإقطاعية 
�شده ، ويف اأثناء فرتة حكم اإ�شحق Isaac �شادت �شل�شلة من الكوارث وال�شدائد على بيزنطة اأدت اإىل 
اأفراد البيت الكومنيني ا�شتقالله بجزيرة  اأحد  ، فاأعلن  اأمالكها عنها  زيادة �شعفها وان�شالخ بع�ص 
النف�شايل  اجتاهها  على  اجلزيرة  وا�شتمرت   ، بيزنطة  حلكم  تابعة  طويلة  لفرتة  ظلت  التي  قرب�ص 
حتى عام 587هـ / 1191م . ملزيد من التفا�شيل عن ذلك ، ينظر : جوزيف ن�شيم يو�شف . تاريخ 
الدولة البيزنطية ، )دار املعرفة اجلامعية ، الإ�شكندرية ، 1999م( ، �ص246 .حممد حممد عبداحلميد 
فرحات . تاريخ الإمرباطورية البيزنطية ، )ط1 ، دار الوفاء ، الإ�شكندرية ، 2013 م( ، �ص335 - 

 . 336
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Ostrogorsky, G., History, pp. 403 , 408 � 409 . Hussey, T. M ., The Byz� 

 antine World , (London , 1967) p. 64

511هـ / . 27 17 �شوال  اأبو القا�شم حممود ابن الأتابك عماد الدين زنكي ، ولد يوم   : نور الدين زنكي 
با�رش  وتل  عزاز  مثل  باأيديهم  كانت  عدة  بالد  وا�شرتد  ال�شليبيني  �شد  جاهد   ، 1118م  11�شباط 
ومرع�ص �شمال حلب وغريها ، يذكر هنا اأن نور الدين حممود متكن بدهاء وحنكة من تكوين مرحلة 
الكيان  على  الإجهاز  �شورة  يف  تالية  ملرحلة  ا�شتعدادا  وال�شليبيني  امل�شلمني  بني  القوى  توازن 
1187م  583هـ /  14 عاما ، من خالل معركة حطني  اأمر مت بعد رحيله بحوايل  ال�شليبي ، وهو 
اأجل  من  الدبلوما�شية  ا�شتعمال  يف  الأيوبي  الدين  �شالح  ال�شلطان  �شبق  فقد  ذلك  عن  وف�شال   ،
وتويف   ، ال�شليبي  والكيان  النورية  الدولة  بني  ال�رشاع  ق�شايا  يف  البيزنطية  الإمرباطورية  حتييد 
عام 569هـ / 1173م . ملزيد من التفا�شيل ، ينظر : �شم�ص الدين الذهبي ، حممد بن اأحمد . �شري 
اأعالم النبالء ، ج15 ، تعليق حممد اأمين ال�شرباوي ، )دار احلديث ، القاهرة ، 1427هـ / 2006م( 
، �ص233 – 238 . حممود فايز ال�رشطاوي . نور الدين زنكي يف الأدب العربي يف ع�رش احلروب 
ال�شليبية . )ط1 ، دار الب�شري ، عمان ، 1990م( ، �ص45 - 59 . حممد موؤن�ص عو�ص . �شالح الدين 
الأيوبي فار�ص ع�رش احلروب ال�شليبية "1138 – 1193م ، )دار ال�شيماء ، رام اهلل ، 1435هـ / 

2014م( ، �ص14

مل مت�ص فرتة ق�شرية على تويل اأندرونيكو�ص Andronicus عر�ص الق�شطنطينية حتى اأخذ ي�شعى . 28
اإىل ت�شفية املناوئني له والتخل�ص من اأعدائه كافة دفعة واحدة ، لكي يثبت اأقدامه يف احلكم ، فقام 
ب�شل�شلة من الغتيالت بحق كبار رجال الدولة واإعالنه احلرب على الطبقة القطاعية التي كان لها 
باأنه يطمع يف  ي�شتبه  �شن حملة دموية �شد كل من  ، كما  الإمرباطورية  اعتالئه عر�ص  الف�شل يف 
النا�ص الغ�شب والنفور من �شيا�شته  ، فانتاب  اإىل بركة من الدماء  ال�شلطة ، حتى حتولت العا�شمة 
هذه التي انتهت بثورة �شعبية عارمة انتهت بعزله والقب�ص عليه وتكبيله بالقيود والأغالل . ملزيد 
من التفا�شيل ، ينظر : جوزيف ن�شيم يو�شف . تاريخ الدولة البيزنطية ، �ص241 . عفاف �شيد �شربة 

. تاريخ الدولة البيزنطية ، �ص 490 – 491 

 Hussey , T.M. The Byzantine , p. 63 . Finaly , G., History of the Byzantine

empire , vol. III , (London , 1906) , p. 212

كومنينو�ص . 29 ندرونيكو�ص  اأ الإمرباطور  والد  هو  كومنينو�ص    
Andronicus Comnenus ، كان ينتمي اإىل اأ�رشة اأر�شتقراطية متلك �شياعا �شا�شعة يف اآ�شيا 
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ال�شغرى )تركيا( ، ويف عهده اجتاح الأتراك ال�شالجقة اأرا�شي الإمرباطورية يف اآ�شيا ال�شغرى ، وخا�ص 
اإ�شحق كومنني Isaac Comnenus حروبا �شدهم بهدف احلد من تلك الإغارات ال�شلجوقية . ملزيد 
 ، ال�شيخ تاريخ الإمرباطورية البيزنطية  من التفا�شيل عن هذه الأحداث ينظر : حممد حممد مر�شي 

�ص305 - 309 . حممد حممد عبداحلميد فرحات . تاريخ الإمرباطورية البيزنطية ، �ص313 . 

Ostrogorsky , G., A History . p. 299 

البيزنطي . 30 الإمرباطور  ينب  املوقعة  هذه  رحى  دارت   :  Myriokephalon مرياكيفالون  موقعة 
مانويل كومنني )Manuel Comnenus )1143 – 1180 والقائد ال�شلجوقي قلج اأر�شالن يوم 
11ربيع اأول 572هـ /17 �شبتمرب )اأيلول( 1176م يف منطقة فريجيا Phrygia يف اآ�شيا ال�شغرى 
)تركيا( ، ويالحظ اأن كلمة مرياكيفالون Myriokephalon ذاتها تعني )1000( األف راأ�ص ، ومما 
يجدر ذكره اأن الآلف من البيزنطيني لقوا م�رشعهم يف ذلك املوقع اأكرث من مرة . وكان من نتائج 
هذه املوقعة الق�شاء على هيبة بيزنطة ومكانتها ال�شيا�شية والع�شكرية وانت�شارا كبريا لالإمرباطورية 

الغربية ولفردريك بربرو�شا Frederick Barbarossa عن ذلك ينظر : 

 Kinnamus . Deeds of John and Manuel Comnenus , trans. By Charles

M. Brand , ( Colombia , 1976 ) pp. 146 � 147

طه خ�رش عبيد . تاريخ الدولة البيزنطية 324 – 1453م )ط1 ، دار الفكر ، عمان ، 1430هـ / 
احلاكمة  الأ�رش  تاريخ  يف  درا�شة  البيزنطية  الإمرباطورية   . عو�ص  موؤن�ص  حممد   . �ص205   ، 2010م( 
 ، 2007م(  1437هـ /   ، الإن�شانية والجتماعية  ، )ط1 ، عني للدرا�شات والبحوث   )1435 –  330( ،
�ص326 – 328 . مار�شال بلدوين . ا�شمحالل و�شقوط بيت املقد�ص 1174 – 1189م ، ترجمة وتعليق 
د. �شعيد عبداهلل البي�شاوي ، تاريخ احلروب ال�شليبية ، اإ�رشاف كينيث �شيتون Keneth Setton ، )ط1 ، 

بيت املقد�ص للن�رش ، رام اهلل ، 2004( ، �ص258 .

اإيجيان Aegean : تقع يف اجلزء الغربي من تركيا ، يحدها من الغرب بحر اإيجة ومن ال�شمال منطقة . 31
الأنا�شول يف  املتو�شط ومنطقة و�شط  الأبي�ص  البحر  الغربي منطقة  مرمرة ومن اجلنوب واجلنوب 

ال�شمال . عن ذلك ينظر : 

https: // wikipedia. Org /wiki Aegean         2017 / 1 / 24

اأعمال ال�شلب والنهب التي تعر�شت لها الق�شطنطينية يف احلملة ال�شليبية . 32 ملزيد من التفا�شيل عن 
الأوىل ، ينظر : جوزيف ن�شيم يو�شف . تاريخ الإمرباطورية البيزنطية ، �ص214 – 215 
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 Hagenmeyer ( H ) , Peter der Ermite , Leipzig 1879 “Chronologie de La

Premiere Croisade” R . O . L . T . VII , Anee 1899

الإمرباطور مانويل كومنينو�ص Manuel Comnenus اعتلى عر�ص الإمرباطورية بعد وفاة والده . 33
يوحنا الثاين (John II) 1143م، وكان يبلغ من العمر حوايل ) 20 ( ع�رشين عاما ، متيز بالفرو�شية 
والثقافة الوا�شعة والهيبة ، ويعترب الإمرباطور مانويل Manuel اآخر الأباطرة العظام الذين تربعوا 
على عر�ص بيزنطة ، وواحد من اأعظم حكام القرن الثاين ع�رش امليالدي الذين اأوتيت لهم القدرة على 
التعامل من مركز القوة مع قوى العامل املختلفة ، من لتني ونورمان و�شالجقة و�شليبيني وغريهم . 
ملزيد من التفا�شيل ينظر : حممد حممد عبداحلميد فرحات. تاريخ الإمرباطورية البيزنطية ، �ص280 
 ، اجلامعية  املعرفة  دار   (  ، البيزنطية  الإمرباطورية  تاريخ  . معامل  �شعيد عمران  . حممود   281  -

.481  ، . تاريخ الدولة لبيزنطية ، �ص445  2000 م ( �ص275 . عفاف �شيد �شربة 

 Vatran Le Grand , Abrege d, Histoire Universelle , (R . H . C . Doc Arm

. , I , Paris , 1896 , p. 435 . Kinnamos , J, Deeds of John and Manuel Com�

nenus , p. 21

�شقلية : هي اإحدى اجلزر التي حتيط بال�شاحل الإيطايل ، ويف�شلها عن �شبه جزيرة اإيطاليا م�شيق . 34
م�شينا ال�شيق وتبلغ م�شاحتها حوايل 5969كم2. عن ذلك ينظر : ح�شام جاد الرب ، )ط1 ، دار العلوم، 

م�رش ، 1428هـ / 2007م( �ص254

البندقية Venezia: مدينة يف �شمال اإيطاليا ، وهي عا�شمة اإقليم فنيتو Veneto وعا�شمة مقاطعة . 35
Venezia، وتعد مدينة البندقية اأكرب مدينة يف الإقليم من حيث امل�شاحة وعدد ال�شكان ، وهي عبارة 

عن عدة جزر مت�شلة ببع�شها عن طريق ج�شور ، وتطل على البحر الأدرياتيكي . ويف الع�شور الو�شطى 
، كانت هذه املدينة تتمتع بحكم ذاتي ، كما تعد اأهم مرافئ اأوروبا جتاريا يف اأثناء �شري احلمالت 

ال�شليبية نحو امل�رشق الإ�شالمي . عن ذلك ينظر:

https://ar.wikipedia .org /wiki 1 /2017 البندقية   /26

الأقطاب . 36 اإحدى  تعد  املدينة  هذه  وكانت  اإيطاليا،  �شمال  بحري  وميناء  مدينة   :Genoa جنوا 
القت�شادية الإيطالية الرئي�شة ، كما اأنها اإحدى اجلمهوريات الإيطالية البحرية اإىل جانب البندقية 

وبيزا ، وكان للجنويني دور بارز يف متويل احلمالت ال�شليبية وت�شيريها.

https://ar.wikipedia. org / wiki 2017 جنوا    / 1  / 26
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بيزا Pisa مدينة اإيطالية تقع يف اإقليم تو�شكانا Tuskana على مقربة من البحر الأبي�ص املتو�شط . 37
، وكان لهذه املدينة تاريخ مميز يف حو�ص هذا البحر ويف عالقاتها مع امل�رشق العربي والإ�شالمي 

يف الع�شور الو�شطى ، وبخا�شة يف الفرتة التي �شهدت انطالق احلمالت ال�شليبية .

https://ar.wikipedia. Org/wiki 2017 بيزا   / 1  / 26

نهر الدانوب Danube : يعد اأطول انهار الحتاد الأوروبي ، ويلقب بنهر العوا�شم ، لكونه مير يف . 38
فيينا وبراتي�شالفا وبوداب�شت وبلغراد . كما اأن هذا النهر يعرب اأو يحاذي )10( ع�رش دول، ويتكون من 
التقاء نهرين هما بزيج وبريج�ص واللذان ينبعان من اأملانيا ويلتقيان على بعد اأميال عدة من مدينة 

دوناو�شينغن Donaueschingen الأملانية .

https://arz.wikipedia org/wiki 2017 الدانوب   / 1  / 24

�شوفيا Sofia عا�شمة جمهورية بلغاريا واأكرب مدنها م�شاحة ، اأن�شئت هذه املدينة يف القرن الثامن . 39
ق . م وعرفت با�شم �شريديكا Serdeeka وهو ال�شم القدمي ل�شوفيا ، وتقع هذه املدينة غرب بلغاريا 
وحتتل موقعا ا�شرتاتيجيا يف و�شط �شبه جزيرة البلقان، اإذ تقع على مفرتق الطرق الذي يربط اأوروبا 
الغربية بال�رشق الأو�شط . واأطلق على املدينة ا�شمها احلايل �شوفيا يف نهاية القرن الرابع ع�رش على 

ا�شم كني�شتها الرئي�شة "القدي�شة �شوفيا" التي كانت تعترب رمزا للمدينة.

https://ar.wikipedia. Org/wiki 2017 �شوفيا  / 1  / 24

وليم الثاين William II ملك �شقلية )1155 – 1189م( ، عرف با�شم "وليم الطيب"، حكم �شقلية . 40
اآنذاك احلادية ع�رشة �شنة من عمره، لذا  William I وعمره مل يتجاوز  الأول  بعد وفاة والده وليم 
و�شع حتت و�شاية والدته "مارغريت النفارية". �شعيد عبد الفتاح عا�شور . اأوروبا الع�شور الو�شطى 

التاريخ ال�شيا�شي، )ط8 ، مكتبة النجلو امل�رشية ، 1985م(، �ص364.

 .Orton, E., Outline of Medieval History, (Cambridge, 1924), p.233 cf 

  also: https://ar.wikipedia.Org/wiki 2017 وليم   / 1  / 29

بحر الأدرياتيك Adriatic هو احد فروع البحر الأبي�ص املتو�شط الذي يف�شل �شبه اجلزيرة الإيطالية . 41
عن �شبه جزيرة البلقان ، ويحده من الغرب وال�شمال اإيطاليا ومن اجلهة ال�رشقية تطل عليه من ال�شمال 
اإىل اجلنوب �شلوفينيا وكرواتيا والبو�شنة والهر�شك و�رشبيا واألبانيا ، و�شمي بهذا ال�شم ن�شبة اإىل 

مدينة اأدريا اأو هدريا Adria الواقعة يف �شماله يف الأرا�شي الإيطالية.
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، ويعود . 42 راأ�ص خليج �شالونيك  البالد على  Thessalonica مدينة يونانية تقع �شمال  ثي�شالونيكا 
Kasender ملك مقدونيا الذي بنى املدينة ،اأعطاها  �شبب ت�شمية املدينة بهذا ال�شم اإىل كا�شندر 
ا�شم زوجته ثي�شالونيكي Thessalonic الأخت غري ال�شقيقة لالإ�شكندر املقدوين ، وهذا ال�شم يعني 

اأ�شلها ماء".  اأتوا من البالد التي  "ن�رش القوم الذين  "الن�رش يف تي�شاليا" اأو 

 https://ar.wikipedia.org /wiki 2017 �شالونيكا   / 2  / 1

وعندما . 43  ، 10كم  نحو  غزة  قطاع  و�شاحل  املدينة  هذه  بني  وامل�شافة   ، غزة  �شمال  تقع   : ع�شقالن 
و�شلت احلمالت ال�شليبية الأوىل اإىل الأرا�شي املقد�شة ، كانت ع�شقالن تخ�شع ل�شيطرة الفاطميني ، 
ومثلت هذه املدينة ميناء جتاريا هاما وقاعدة بحرية متقدمة لهم يف فل�شطني اإىل اأن ا�شتوىل عليها 
ال�شليبيون عام 547هـ / 1153م . ملزيد من التفا�شيل عن ذلك ينظر : ابن القالن�شي ، اأبو يعلي 

حمزة . ذيل تاريخ دم�شق ، حتقيق اآمدروز ، ) بريوت ، 1908م ( ، �ص320 . 

Stevenson , W. B., The Crusadesin the East , ( Beirut , 1968 ) p. 171

م�شطفى مراد الدباغ . بالدنا فل�شطني ، ج1 ، ق2 ، ) ط2 ، 1985م ( ، �ص176

اأنطاكية : اإحدى املدن ال�شامية الواقعة يف لواء الإ�شكندرونة ، ا�شتوىل عليها ال�شليبيون عام 491هـ . 44
/1098م . ملزيد من التفا�شيل عن ذلك ينظر : فو�شيه ال�شارتري . تاريخ احلملة اإىل القد�ص ، ترجمة 
زياد الع�شلي ، ) ط1 ، دار ال�رشوق ، عمان ، الأردن ، 1990م ( ، �ص53 66 . متى الرهاوي . تاريخ 
متى الرهاوي ، ترجمة وتعليق حممود حممد الروي�شي وعبدالرحيم م�شطفى ، ) ط1 ، موؤ�ش�شة حمادة 
للدرا�شات ، اإربد ، الأردن ، 2009 م ( ، �ص91 98 . رميونداجيل . تاريخ الفرجنة غزاة بيت املقد�ص 
، ترجمة د. ح�شني عطية ، ) 990 م ( ، �ص86 – 90 ، 145 - 146 .يعقوب الفيرتي . تاريخ بيت 
املقد�ص ، ترجمة وتعليق د. �شعيد البي�شاوي ، ) ط1 ، دار ال�رشوق ، رام اهلل ، 1998م ( ، �ص38 ، 

هام�ص 3 . حممد حممد مر�شي ال�شيخ . ع�رش احلروب ال�شليبية ، �ص134 - 152 

من . 45 القوقاز  يف  يقع  �شاحلي  غري  جبلي  بلد  وهي   ، اأرمينيا  جمهورية  لها  الر�شمي  ال�شم   : اأرمينيا 
اأورا�شيا ، حيث تتمو�شع عند ملتقى غرب اآ�شيا و�رشق اأوروبا ، يحدها من الغرب تركيا ومن ال�شمال 

جورجيا وجمهورية اأذربيجان ، ومن اجلنوب اإيران .

https:// ar. Wikipedia . org / wiki اأرمينيا   2017  / 2  / 14
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يف . 46 ا�شتقروا   ، ا�شكندنافيا  �شعوب  من  خليط  وهم   ، ال�شمال  رجال  اأي   : النورمانديون  اأو  النورمان 
الدينمارك وال�شويد والرنويج ، وعرفوا با�شم الفيكنج Vikings مبعنى �شكان اخللجان ، وهي الظاهرة 
الطبيعية التي متتاز بكرثتها �شواطئ اجلهات ال�شمالية الغربية من اأوروبا . ملزيد من التفا�شيل عن 

هوؤلء ينظر : �شعيد عبدالفتاح عا�شور . اأوروبا الع�شور الو�شطى ، �ص206 

 Mawer , A ., The Vikings , ( Cambridge , 1930 ) p. 1

الثورات . 47 لهذه  نتيجة  و�شعيفة  عاجزة  البيزنطية  الإمرباطورية  حكومة  اأ�شبحت  الفرتة  هذه  يف 
اإىل  اأدى  مما   ، الأر�شتقراطية  الطبقة  قوة  ظهرت  الوليات  ويف   ، املتوا�شلة  واملوؤامرات  املتتالية 
زيادة النحالل ال�شيا�شي لالإمرباطورية ودفع اإ�شحق كومنني Isaac Comnenus اإىل ال�شتقالل 
بقرب�ص ونادى بنف�شه اإمرباطورا يف اجلزيرة . عن ذلك ينظر : عمر كمال توفيق. تاريخ الإمرباطورية 

البيزنطية ، ) دار املعرفة اجلامعية ، الإ�شكندرية ، 2006م ( ، �ص205 – 206 

 Vasiliev , A , A ., Histoire de I, Empire Byzantine , vol . 2 ( Paris 1932),

p.82

48 . Baldwin IIII( الرابع  لبلدوين  و�شيا  اختري  قد  كان   Reemond III الثالث  رميوند 
1186 – 1185)م، ملك بيت املقد�ص ملدة ع�رش �شنوات ، وقد مر رميوند الثالث بقدر ومنزلة عند 
ال�شليبيني ، وو�شف باملكر والدهاء ، وكان هذا قد وقع اأ�شريا بيد نور الدين حممود زنكي ملدة تزيد 
عن ع�رش �شنوات ، ثم تخل�ص مبال عظيم بذله يف نف�شه مدة ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي . عن ذلك 
 William Wright ينظر : ابن جبري ، اأبو احل�شني حممد بن اأحمد . رحلة ابن جبري ، حتقيق وليم رايت
) ليدن 1907م ( ، �ص309 . ال�شيد عبدالعزيز �شامل . طرابل�ص ال�شام يف التاريخ الإ�شالمي ، ) موؤ�ش�شة 

�شباب اجلامعة ، الإ�شكندرية ، 1966م ( ، �ص251 . 

مدينة عكا : تقع على ال�شاحل الفل�شطيني �شمال حيفا ، وكان ال�شلطان الأيوبي �شالح الدين قد ا�شرتد . 49
هذه املدينة بعد انت�شاره يف معركة حطني 583هـ / 1187م مبا�رشة ، لتاأمني الت�شال ال�رشيع 
بني بالد ال�شام وم�رش واحليلولة دون قدوم م�شاعدات �شليبية جديدة من الغرب الأوروبي . ملزيد 
من التفا�شيل عن ذلك ينظر : ابن �شداد . النوادر ال�شلطانية ، �ص79 . العماد الأ�شفهاين ، اأبو عبداهلل 
حممد بن حممد . الفتح الق�شي يف الفتح القد�شي ، حتقيق حممد حممود �شبح ، ) د . ط ، الدار القومية 
، القاهرة ، 1965م ( ، �ص208 . جالل �شالمة . عكا ، �ص63 – 66 . م�شطفى مراد الدباغ ، بالدنا 

فل�شطني ، ج7 ، ق2 ، �ص172 . 
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 Grousset , R ., Histoire des Croisades , tom 6 , 1185 – 1210 , ( Librairi 

 Jules , Tallanddier , Paris , 1981 ) , pp. 58 � 60

"اأرثو�ص" : وهي . 50 ، مركبة من لفظتني يونانيتني  الأ�شل  Orthodoxy كلمة يونانية  الأرثوذك�شية 
معنى  فيكون   ، والفكر  واملعتقد  الراأي  على  يدل  ا�شم  وهو   ، "ذك�شا"  و  و�شليم  قومي  هو  ملا  �شفة 
الكلمة اليونانية "اأرثوذك�شا" املعتقد القومي ، اأو الراأي القومي . وكلمة "اأرثوذك�شية" ا�شطالحا تطلق 
املجامع  حددته  كما  املعتقد  على  حافظوا  اأنهم  يقولون  الذين  امل�شيحيني  من  كبرية  جماعة  على 
امل�شكونية ، ) املجمع امل�شكوين موؤمتر يدعى اإليه اأ�شاقفة العامل كله للتداول يف �شوؤون الكني�شة ( ، 
متييزا لهم عن الذين غدوا هراطقة . وتوؤكد الكني�شة ال�رشقية اليونانية الأرثوذك�شية حمافظتها على 
اإميان الكني�شة الأوىل ، كما حددته وف�رشته املجامع امل�شكونية وكتابات اآباء الكني�شة وبقاءها امنية 
املا�شي با�شتمرارية تقوم على مبداأ ت�شلم الإميان ونقله . واملرجع الرئي�ص يف اإميانها هو الكتاب 
ظهور  منذ  امل�شيحية  واملذاهب  الفرق   . ر�شتم  �شعد   : ينظر  ذلك  عن  التفا�شيل  من  ملزيد   . املقد�ص 
 ، ، �شورية  ، دم�شق  الأوائل   ، ، ) ط1  �شيا�شية اجتماعية  اليوم درا�شة تاريخية دينية  الإ�شالم حتى 

 50 2004م ( ، �ص47 -  1425 هـ / 

يتبعون . 51 الذين  والكاثوليك  الأرثوذك�ص  الروم  امل�شيحيني  ت�شمية تطلق على   :  Milkites امللكانيون 
الأباطرة  تبعوا  كونهم   ، امللك  اأتباع  مبعنى   ، ال�رشيانية  اإىل  الت�شمية  وتعود   . البيزنطي  الطق�ص 
البيزنطيني بعد اخلالفات الكن�شية يف القرن اخلام�ص امليالدي ، وينت�رش اأتباع هذا التقليد امل�شيحي 
الأوائل  امل�شيحيون  اأنهم  على  اأنف�شهم  امللكانيون  ويرى   ، والأردن  وفل�شطني  ولبنان  �شورية  يف 
 2 الأديان  مقارنة   . �شلبي  اأحمد   : ينظر   ، ذلك  . عن  امل�شيح  تالميذ  زمن  اإىل  كني�شتهم  ويرجعون   ،

امل�شيحية ، ) ط10 ، مكتبة النه�شة امل�رشية ، القاهرة ، 1993 م ( ، �ص164 . 

http:ar. Wikipedia.org / wiki 2017 ملكانيون   / 2  / 14

يف هذا ال�شاأن يرى املوؤرخ اليهودي يو�شع برافر J . Prawer اأن امل�شيحيني ال�رشقيني اآثروا العي�ص . 52
والإقامة يف املدينة املقد�شة مع امل�شلمني على العي�ص مع امل�شتوطنني اجلدد القادمني من الغرب 

الأوروبي . 

 J. Prawer . The Settlement of the Latins in Jerusalem , ( Specullum , 27

, 1952), pp. 490 � 503

عن النت�شارات الكبرية التي اأحرزها ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي يف معركة حطني وحترير بيت . 53
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املقد�ص 583هـ / 1187م ، ينظر : ابن �شداد . النوادر ال�شلطانية ، �ص60 - 63 . ابن الأثري ، عزالدين 
اأبي احل�شن علي ال�شيباين . الباهر يف الدولة الأتابكية ، حتقيق عبدالقادر اأحمد طليمات ، ) د.ط ، دار 

املكتبة احلديثة ، القاهرة ، 1936م ( . 

 Ernoul . Le Chronique d,Ernoul et de Bernard Le Tresorier . ed . Mas 

 Latrie , ( Paris , 1871 ) , p. 130 . Eracles . Eetoire d, Eracles Empereur et de

 Conquest de La Terre d, outre mer . Ed. R . H . C . Occ . , tom II , ( paris ,

 1859 ) , pp. 27 � 28

البل�شم : ع�شارة راتنجية بل�شمية ت�شتعمل يف الطب ، وهي ت�شتخرج من اأ�شجار تنمو يف البالد احلارة . 54
. عن ذلك ينظر : اإبراهيم م�شطفى واآخرون . املعجم الو�شيط ، ج1 ، جممع اللغة العربية ، ) ط3 ، دار 

عمران ، القاهرة ، 1989 ( ، �ص71 . 

يذكر اأن النورمان بقيادة وليم الثاين William II كانوا قد اأعدوا حملة ملهاجمة الأرا�شي البيزنطية . 55
 Andronicus عام 1184 / 1185م ، وعندما علم الإمرباطور البيزنطي اآنذاك وهو اأندرونيكو�ص
بخرب هذه احلملة بعث اإليهم على وجه ال�رشعة بقوات جنحت يف حتقيق الن�رش على القوات النورمانية 

. ملزيد من التفا�شيل عن ذلك ، ينظر : عفاف �شيد �شربة . تاريخ الدولة البيزنطية ، �ص490 . 

 Finlay , G, History of the Bayzantine empire , ( London , 1906 ) , pp. 

 222 – 223 . Wiensowski , H , The Norman Kingdom of Sicily and Crusade in

Setton , vol . II , ( Wisconsen , 1969 ) , p. 37

امللك العادل 540 – 615هـ / 1145 – 1218م ، حممد بن اأيوب بن �شادي اأبو بكر �شيف الإ�شالم . 56
امللقب بالعادل ، اأخو ال�شلطان �شالح الدين ، وهو من كبار �شالطني الدولة الأيوبية ، وكان نائب 
ال�شلطنة مب�رش عن اأخيه �شالح الدين يف اأثناء غيبته بال�شام ، وتنقل يف الوليات اإىل اأن ا�شتقل مبلك 
الديار امل�رشية عام 596هـ / 1200م ، ثم الديار ال�شامية ، وملا �شفا له جو امللك ق�شم البالد بني 
اأبنائه . عن ذلك ينظر : خريالدين الزركلي . الأعالم قامو�ص تراجم ، ج6 ، ) ط5 ، دار العلم للماليني 

، بريوت ، 1980م ( ، �ص47 . 

ح�شار �شور : �شكلت �شيا�شة ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي �شماحه لل�شليبيني بالتمركز يف �شور . 57
اللبنانية خطرا ج�شيما على الإجنازات الكبرية التي حققها امل�شلمون بعد معركة حطني ، فح�شانة 
اإىل الن�شحاب من  ال�شلطان الأيوبي  اآراء اجلنود امل�شلمني وا�شطرابها قد ا�شطر  موقعها واختالف 
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1188م . ملزيد من التفا�شيل عن   ) 584هـ / يناير ) كانون ثاين  اأواخر �شوال  اأ�شوارها يف  اأمام 
ابن  �شبط   . ، �ص553  ، ج11  التاريخ  الكامل يف   . الأثري  ابن   : ، ينظر  ف�شله  واأ�شباب  ح�شار �شور 
اجلوزي ، �شم�ص الدين اأبي املظفر يو�شف بن قزاوغلي الرتكي . مراآة الزمان يف تاريخ الأعيان ، ج8 
اأباد ، الدكن ، الهند ، 1370هـ /  ، ق1 ، ) د . ط ، مطبعة جمل�ص دائرة املعارف العثمانية ، حيدر 
1951م ). 1957م . ابن وا�شل ، جمال الدين حممد بن �شامل . مفّرج الكروب ، ج 2 ، حتقيق جمال 

الدين ال�شيال ، ) ط1 ، املطبعة الأمريية ، القاهرة ، 1957م .

 Anonymus . The third Crusade , ( N . D ) , pp. 23 � 24 . Michaud , J . F.,

 The History of the Crusade , vol. 1 , ( New York , 1881 ) , p.451

جالل �شالمة . عكا ، �ص 72 - 73 . حم�شن حممد ح�شني . م�شوؤولية �شالح الدين يف ف�شل ح�شار 
�شور ، املجلة العربية للعلوم الإن�شانية ، عدد26 ، مج 7 ، ) 1987 ( ، �ص35 . 

. والبلقان منطقة جغرافية تقع يف اجلزء . 58 البلقان  الرومان �شكان بالد   :  Vlachs يق�شد بالفال�شا 
اجلنوبي من قارة اأوروبا يف �رشق �شبه اجلزيرة الإيطالية يف ال�شمال الغربي من منطقة الأنا�شول 

. ينظر :

History of the Aromanians – Wikipedia . the free encyclopedia 2017/3/ 22

با�شم . 59 عرفت  التي  الفرن�شية  اخليول  تلك  �شهرتها  نالت  التي  اخليول  هذه  من   : الالتينية  اخليول 
اأو  اجلر  بخيول  وعرفت   ، الفرن�شية   Perch بري�ص  مقاطعة  اإىل  ن�شبة   Perchoron "بري�شورون" 
اخليول الثقيلة ، حيث كانت حتول الفار�ص حني ي�شل وزنه مع اأ�شلحته �شاعة املعركة 125 – 150 
هذا  امتاز  فقد   ، ذلك  اإىل  اأ�شف   ، حديدية  قلعة  اإىل  كغم   600 "املدرع" نحو  احل�شان  ووزن  كغم 
احل�شان بالن�شاط والذكاء و�شهولة القيادة ، كما اأن تربيته ل تتطلب اأموال كثرية . عن ذلك ينظر : 
�شليمان قطاية . اخليل اأثناء احلروب ال�شليبية، جملة املورد ، مج 20 ، عدد 1 ، ) دار ال�شوؤون الثقافية 

، بغداد ، العراق ، 1992م ( ، �ص21 25 . جالل �شالمة . عكا ، هام�ص 4، �ص109 .

الألوة "ال�شرب" : نبات ي�شتخرج من بع�ص اأنواعه ع�شارة تدعى "األوة" aloes ، وت�شتعمل يف الطب . 60
كم�شّهل . ينظر : منري البعلبكي . املورد قامو�ص اإجنليزي عربي ، )ط 4 ، دار العلم للماليني ، بريوت( 

، �ص40 . 

امل�شك : مادة نفاذة العبري ت�شتخرج من جراب حتت اجللد البطني لأيل امل�شك . اأو النبتة امل�شكية : كل . 61
نبتة م�شكية الرائحة ، وبخا�شة نبات امل�شك . املرجع نف�شه ، �ص600 . 
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"الق�شطنطينية" ، . 62 اإىل بيزنطة  ، �شميت بهذا ال�شم ن�شبة  : عملة ذهبية بيزنطية   Beasant البيزنط 
الثالث ع�رش امليالدي على وجه  القرن  العمالت متداولة بكرثة حتى منت�شف  النوع من  وكان هذا 
ذلك  عن   . الذهب  من  غرام  ون�شف  ثالث  حوايل  تعادل  التي  الذهبية  بقيمتها  وامتازت   ، التقريب 
ينظر : حممود �شعيد عمران . ال�شيا�شة ال�رشقية لالإمرباطورية البيزنطية يف عهد الإمرباطور مانويل ، 

)الإ�شكندرية ، 1985م ( ، هام�ص 1، �ص64

قنطار : هو ا�شم ملعيار توزن به الكميات ، متاما كما الرطل والكيلو والأوقية والطن وغريها . وقد . 63
ربط ا�شم القنطار باملال كموؤثر على كرثته ووفرته وتوافره ، وقيل معيار وزن ) 40 ( اأربعني اأوقية 
من ذهب ، ويقال ) 1100 ( األف ومائة دينار ، وقيل ) 120 ( مائة وع�رشين رطال ، وقيل القنطار 
)100( مائة رطل 250 كغم مائتان وخم�شني . عن ذلك ينظر : �رشين ثابت ح�شني عبداجلواد . األفاظ 
الدرا�شات  ، كلية  " ، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة  البنية والدللة  "درا�شة يف  العربية  املقادير يف 

العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، ) 2012م ( ، �ص16 .

 https://mawdoo3.com3.com3 . com 2017 / 3 / 19 

منتيفرات . 64 من  وليم  الإيطايل  امللك  ابن  هو   : مونتيفرات   من   
William of Montferrat الذي وقع ا�شريا يف معركة حطني 583هـ / 1187م ، ويذكر اأن كونراد 

Conrad كان يعمل يف بالط الإمرباطور البيزنطي اأجنيلو�ص Angelus ، وكان هذا املاركيز قد 

و�شل ميناء �شور على منت �شفينة بعد ع�رشة اأيام من هزمية ال�شليبيني يف تلك املعركة . ملزيد من 
التفا�شيل ، ينظر : 

Anonymus . The third Crusade , pp. 23 – 24

جالل �شالمة . عكا ، �ص72 . 

يرى باحث حمدث ان الإمرباطور البيزنطي اإ�شحق اأجنيلو�ص Isaac Angelus كان ياأمل يف حتالفه . 65
مع ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي اإمكانية ا�شرتداد قرب�ص ا�شتعادة اأمالك بيزنطة يف اآ�شيا ال�شغرى ) 
تركيا ( ويف الأرا�شي املقد�شة يف فل�شطني ، ولكن هذه الآمال كان مبالغ بها ومل يتحقق فيها الكثري 
، اإذ مل ت�شتفد بيزنطة كثريا من هذا التحالف ، بل اإن ذلك اأ�شاء نوعا ما اإىل �شمعة الدولة البيزنطية 
، فا�شتغل ال�شليبيون ذلك واأثاروا ال�شعور العدائي �شد بيزنطة . ملزيد من التفا�شيل ، ينظر : حممد 

حممد مر�شي ال�شيخ . تاريخ الإمرباطورية البيزنطية ، �ص384 – 385 

Hussey , T . M ., The Byzantine , pp. 65 � 66
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كتاب . 66  . املقد�شي  اإ�شماعيل  عبدالرحمن   ، �شامة  اأبو   : ينظر  املو�شوع  هذا  عن  التفا�شيل  من  ملزيد 
الرو�شتني يف اأخبار الدولتني ، ج2 ، حتقيق حممد حلمي اأحمد ، ) القاهرة ، 1962م ( ، �ص178 . 

ابن �شداد . النوادر ال�شلطانية ، �ص340 . عفاف �شيد �شربة . تاريخ الدولة البيزنطية ، �ص498 

Hill , G . H , History of Cyprus , vol . 2 , ( Camb , 1948 ) , p. 320

وعد . 67 قد  �شابقة  �شفحات  يف  ورد  كما  الأيوبي  الدين  �شالح  ال�شلطان  اأن  هنا  نذكر  اأن  املفيد  من 
الإمرباطور البيزنطي اإ�شحق اأجنيلو�ص Isaac Angelus بال�شيادة على جميع كنائ�شها يف الأر�ص 

املقد�شة ولي�ص على كامل اأرا�شيها . 

يق�شد هنا الر�شالة التي دونها كونراد Conrad فيما يتعلق بال�شتيالء على املنرب الذي كان قد اأمر . 68
ال�شلطان �شالح الدين بن�شبه يف جامع الق�شطنطينية ، كما ذكر اآنفا . 

ملزيد من التفا�شيل عن هذه الأحداث ، ينظر : . 69

Ostrogorsky , G ., History of The Byzantine , p. 342 . Vasiliev , A ., His�

tory of the Byzantine , p. 433

عفاف �شيد �شربة . تاريخ الدولة البيزنطية ، �ص481 ، 488 - 489 

Witsvalia يف . 70 وت�شفاليا   Rine الراين  �شمال  تقع يف ولية  اأملانية  : مدينة   Munster مون�شرت 
غرب اأملانيا 

https://ar.wikipedia . org / wiki 2017 مون�شرت   / 2  / 14

مرجعيون : هي اإحدى القرى اللبنانية من قرى ق�شاء مرجعيون يف حمافظة النبطية ، وتعد اإحدى . 71
املواقع التاريخية الهامة ، وت�رشف على �شهل زراعي خ�شب �شمي با�شمها . 

 https://ar.wikipedia.org /wiki 2017 مرجعيون   / 7  / 3

يف . 72 تقع  جمهورية  وهي   ، احلديثة  رومانيا  جمهورية  هنا  بها  يق�شد   Branitchevo برانت�شيفو 
�رشق اأوروبا وعا�شمتها بوخار�شت ، وتعد رومانيا من دول البلقان ، ويحدها من ال�شمال اأوكرانيا 
وتبلغ   ، واملجر  �رشبيا  الغرب  ومن  الأ�شود  البحر  ال�رشق  ومن  بلغاريا  اجلنوب  ومن  ومولدافيا 
دول  بني  املوؤدية  املوا�شالت  طرق  يف  رومانيا  وتتحكم   ، كم2   237،500 نحو  الكلية  م�شاحتها 
البلقان ومولدافيا بحكم موقعها املتو�شط بني هذه الدول . عن ذلك ينظر : ح�شام الدين جاد الرب . 
جغرافية اأوروبا اجلديدة درا�شة اإقليمية ، ) ط1 ، دار العلوم للن�رش ، م�رش ، 1428هـ / 2007م ( ، 
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�ص288 - 289 .

73 .Nisha� هي ثالث اأكرب مدينة يف �رشبيا واأكرب مدن جنوبها ، وهي تقع على نهر ني�شافا Nish  يي�ص
va ، وتعد هذه املدينة من اأقدم مدن البلقان واأروبا ، اإىل جانب كونها بوابة بني ال�رشق والغرب منذ 

الع�شور الو�شطى القدمية .

https://ar.wikipedia. Org / wiki 2017 ني�ص    / 1  / 24

فيليب . 74 موؤ�ش�شها  اإىل  ن�شبة  ال�شم  بهذا  و�شميت   ، روماين  ا�شم  وهو   :  
Philip والد الإ�شكندر الأكرب ) املقدوين ( ، وتقع اإىل اجلنوب ال�رشقي من �شوفيا Sofia . عن ذلك 

ينظر : حممد فريد بك املحامي . تاريخ الدولة العلية العثمانية ، حتقيق اإح�شان حقي ، ) ط1 ، دار 
النفائ�ص ، بريوت ، 1401هـ / 1981م ( ، هام�ص ) 1 ( ، �ص130 .

تراقيا ) ثرا�ص ( Thrace : منطقة تاريخية وجغرافية تقع يف جنوب �رشق البلقان ، وت�شم �شمال . 75
�رشق اليونان وجنوب بلغاريا وتركيا الأوروبية ، وتطل تراقيا على ثالث بحار ، هي : البحر الأ�شود 

وبحر اإيجة وبحر مرمرة . 

https://wikipedia . org / wiki 2017 تراقيا   / 3  / 1

اإينو�ص Enos : مدينة ومنطقة تتبع تركيا ، ويعود اأ�شل ت�شميتها اإىل اللفظ اليوناين Ainos ، وهي . 76
اجلزء  يف  الواقعة   Aegean اإيجيان  اإىل  الأ�شود  البحر  من  ميتد  الذي  التجاري  الطريق  على  تقع 
احلملة  اأفراد  قبل  من  ونهب  �شلب  لأعمال   Enos اإينو�ص  مدينة  تعر�شت  وقد   . تركيا  من  الغربي 
ال�شليبية الثالثة بقيادة الإمرباطور الأملاين فردريك بربرو�شا Frederick Barbarossa ، ملزيد 

من التفا�شيل ينظر : 

https://en.wikipedia. Org / wiki / Enos 2017 / 3 / 6

اجلهة . 77 اأق�شى  يف  وتقع   ، تراقيا  اإقليم  يف  تركيا  مدن  اإحدى   :  ) اأدرنة   (  Adrianople اأدريانوبل 
ال�شمالية الغربية من اجلزء الأوروبي للجمهورية الرتكية بالقرب من حدود بلغاريا واليونان ، حيث 
تبعد عن حدود اليونان حوايل 7 كم وتبعد عن بلغاريا حوايل 20 كم ، وعرفت قبل العثمانيني با�شم 
اأدريانوبل Adrianople ، التي اأ�ش�شها الإمرباطور الروماين هادريان Hadrian يف القرن الثاين 

امليالدي . عن ذلك ينظر : 

https://ar.wikipedia . org / wiki اأدرنة   2017  / 7  / 22
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ملزيد من التفا�شيل عن ا�شتعدادات ال�شليبيني حل�شار مدينة عكا واقتحام اأ�شوارها ينظر : ابن �شداد . . 78
النوادر ال�شلطانية ، �ص144 – 156 . ابن الأثري . الكامل ، ج11 ، �ص64 – 66 . ابن وا�شل ، جمال 
الدين حممد بن �شامل . مفرج الكروب يف اأخبار بني اأيوب ، ج2 حتقيق جمال الدين ال�شيال ، ) ط1 ، 

املطبعة الأمريية ، القاهرة ، 1957م ( ، �ص356 

 Anonymus . The third Crusade , pp. 55 – 69 . Ernoul . Le Chronique d,

 Ernoul , p. 265 . cf . also : Michaud . The History of the Crusade , vol. 1 , pp.

. 479 – 480

جالل �شالمة . عكا ، �ص104 – 117 

: الدينار ،ا�شم لوحدة نقدية ذهبية رومانية م�شتق من اللقظ اليوناين الالتيني . 79  البيزنطي 
Denarius ومن الرومي Deni اأي "ع�رشة" ، والدينار البيزنطي الذهبي م�شتدير ال�شكل "ال�شوليدو�ص 

الذهبي" الذي حمل على وجهه الأول نق�ص يت�شمن �شورة الإمرباطور البيزنطي "هرقل" اأو �شورته 
مع ولديه "هرقليانو�ص" و "ق�شطنطني" واإىل جانب كل منهما ر�شم ال�شليب اإىل جانب ال�شليب الذي 
يتوج الراأ�ص ، يف حني حمل الوجه الثاين لل�شوليدو�ص الذهبي نق�ص ال�شليب القائم على اأربع درجات 
. عن  اإىل جانبها مكان وتاريخ ال�رشب  الديني  مع بع�ص الكتابات الالتينية ذات الطابع الدعائي 

ذلك ينظر: 

Site. iugaze. edu. Ps / slesel / files / 2015 / docx 22 / 4 / 2017 امل�شكوكات البيزنطية

افغاكو�ص ميكن مقارنته بالإمام اأو القا�شي عند امل�شلمني . عن ذلك ينظر :. 80

   https://archive.org / … The life of SaladinYbehead_ dinabual –mehasan

djvu.txt _2017/4/22

ابن ،�شداد . النوادر ال�شلطانية ، �ص132 - 133 .. 81

بن . 82 امل�شت�شئ  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبو  اهلل  لدين  النا�رش  با�شم  امللقب  العبا�شي  اخلليفة  هنا  يق�شد 
امل�شتنجد ، بويع باخلالفة بعد وفاة والده �شنة 575 هـ / 1180 م ، ومل يزل خليفة اإىل اأن تويف 
�شنة 622 هـ / 1225 م ، وهو اأطول خلفاء بني العبا�ص مدة . عن ذلك ، ينظر : ابن �شداد . النوادر 
ال�شلطانية ، �ص138 – 139 . ابن الأثري . الكامل يف التاريخ ، ج 10 ، ) ط1 ، دار الكتب العلمية 
، بريوت ، لبنان ، 1407 هـ / 1987 م ( ، �ص97 – 98 . ال�شيخ حممد اخل�رشي بك . حما�رشات 
تاريخ الأمم الإ�شالمية الدولة العبا�شية ، ) د. ط ، املكتبة التجارية ، م�رش ، د. ت ( ، �ص466 . جالل 
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�شالمة . عكا ، �ص99 . 

83 . 2002 1422 هـ /   ، ، لبنان  ، بريوت  العلمية  الكتب  ، دار  ، ) ط1   4 ، مج  الرو�شتني   . اأبو �شامة 
م ( ، �ص88 .

عماد الدين بن �شداد 539 – 632 هـ / 1145 – 1234 م ، من كبار الق�شاة ، ولد يف املو�شل . 84
وتفقه فيها ، ويف عهد ل�شلطان �شالح الدين الأيوبي توىل ق�شاء الع�شكر وبيت املقد�ص والنظر على 
اأوقافه ، وا�شت�شحبه معه يف بع�ص غزواته ، قدّون وقائعه وكثريا من اخباره ، ومن كتبه النوادر 
ال�شلطانية واملحا�شن اليو�شفية ) �شرية �شالح الدين ( ، ملزيد من التفا�شيل ينظر : خري الدين الزركلي 

. الأعالم قامو�ص تراجم ، ج 8 ، ) ط5 ، دار العلم للماليني ، بريوت ، 1980 ( ، �ص230 . 

قونية Iconum : تقع جنوب غرب تركيا ، يحدها من ال�شمال اأنقرة ومن اجلنوب قرمان ومن الغرب . 85
املدن  اأوائل  ومن   ، التاريخية  املدن  اأقدم  من  املدينة  هذه  وتعد   . اإ�شربطة  ال�رشق  ومن  �رشاي  اآف 
املاأهولة يف تاريخ الب�رشية ، بلغت ذروة جمدها عندما كانت عا�شمة الدولة ال�شلجوقية الأنا�شولية 

. عن ذلك ينظر : حممد �شفيق غربال وعبدالرحمن بيطار . املو�شوعة العربية املي�رشة ، ) 1985 ( .

https://www.batuta.com 2016 قونية   / 7  / 29

عرفت هذه الفرقة با�شم "اليزك" ، وهذه الكلمة برزت يف مفردات الع�شكرية الأيوبية لأول مرة عام . 86
مبعنى  ووردت   ، الب�شا�ص  اأو  الع�شكر  مقدمة  يعني  فار�شي  م�شطلح  وهي   ، م   1174  / هـ   570
اجلا�شو�ص . وقد ا�شطلعت هذه الفرقة باأعمال ) املخابرات ( احلربية . ملزيد من التفا�شيل ، ينظر : 
�شالح الدين البحريي . املخابرات الأيوبية يف مواجهة ال�شليبيني ، جملة املوؤرخ العربي ، عدد 41 ، 
42 ، الأمانة العامة لحتاد املوؤرخني العرب ، )بغداد ، 1410 هـ / 1990 م ( ، �ص117 – 119 . 

جالل �شالمة . عكا ، هام�ص ) 2 ( ، �ص76 .

Armenia ، ويف الع�شور . 87 اأرمينيا  ، تقع بالقرب من احلدود مع  : مدينة تركية   Ani مدينة العاين 
الو�شطى كانت عا�شمة للمملكة الأرمينية ، وقعت هذه املدينة على الطرق التجارية ، و�شيدت فيها 
 200 –  100 بني  ما  اآنذاك  �شكانها  عدد  وبلغ   ، والتح�شينات  والق�شور  الكثرية  الدينية  املباين 
األف ن�شمة ، ولكن عانت هذه املدينة يف الآونة الأخرية من عمليات الدمار امل�شتمر واملتزايد بفعل 
الإهمال والزلزل والتطهري الثقايف والتخريب ، وهي الآن مدينة اأ�شباح منذ ما يزيد عن ثالثة قرون 

. عن ذلك ينظر : 

First – ten. Plogspot .com 2016 العاين   / 11  / 1
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اأرمينيا Armenia : ال�شم الر�شمي لها جمهورية اأرمينيا Armenia ، وهي بلد جبلي غري �شاحلي ، . 88
يقع يف القوقاز من اأورا�شيا ، حيث تتمو�شع عند ملتقى غرب اآ�شيا و�رشق اأوروبا ، يحدها من ال�شمال 

جورجيا ومن اجلنوب اإيران ومن الغرب تركيا ومن ال�رشق جمهورية اأذربيجان . عن ذلك ينظر : 

ar.wikipedia.org / wiki اأرمينيا   2016  / 11  / 1

لالإمرباطورية . 89 املوؤ�ش�شة  ال�شاللة  هم   :  Arsacid "الأر�شكيون"  ) البارثية  الإمرباطورية   ( بارثيا 
ال�شيا�شي  املركز  بكونها  ، عرفت  اإيران  �شمال �رشق  تاريخية  ا�شم منطقة  ، وهو  بارثيا  اأو  البارثية 
 ( 475 �شنة  البارثية وامتد �شلطانها حوايل  التي حكمت الإمرباطورية  الأر�شكية  والثقايف لل�شاللة 
249 ق . م – 226 م ( وعرف اأول ملوكها با�شم الأر�شك Arsacid ، واأقام حكام هذه ال�شاللة حكما 
اأر�شتقراطيا بزعامة اأر�شاك Arsakes زعيم اإحدى قبائلهم الذي اأ�ش�ص �شاللة ملكية عرفت با�شم " 

الأر�شاكيون " ، وذكر ملوكها يف امل�شادر العربية با�شم " ملوك الطوائف " .

www.marefa.org / index.php 2016 بارثيون   / 11  / 2

ar.wikipedia. org / wiki 2016 الإمرباطورية البارثية   / 11  / 2

ال�شاللة الروبينية Roupenids :هي فرع من �شاللة اأكرب عرفت با�شم Bagratid التي تولت �شدة . 90
احلكم يف اأرمينيا وجورجيا يف فرتات تاريخية متباينة ، علما باأن احلكام الذين ينت�شبون لل�شاللة 
الروبينية Roupendis تولوا يف بداية الأمر منا�شب اأمراء الأقاليم ثم عملوا على تاأ�شي�ص مملكة 
اأرمينيا ال�شغرى واإقامة عالقة وثيقة مع الغرب الأوروبي بعد احلملة ال�شليبية الأوىل . عن ذلك ينظر:

www.pinterest.com 2016/11/2 ال�شاللة الروبينية 

نهر ال�شاف Sava ويعرف اأي�شا با�شم نهر كاليكادو�ص KaliKadus كما عرف �شابقا با�شم نهر . 91
�شيدنو�ص Seednus ويخرتق هذا النهر كال من �شلوفينيا وكرواتيا والبو�شنة والهر�شك و�رشبيا ، 
ويعد اأحد روافد نهر الدانوب . عن ذلك ينظر : اإفرام عي�شى يو�شف . احلمالت ال�شليبية كما يرويها 

املوؤرخون ال�رشيان ، ) ط1 ، دار الطليعة ، بريوت ، 2010 م ( ، �ص223 . 

ين�شبون . 92 وكانوا   ، اآ�شيا  اأوا�شط  من  الوافدين  الرّحل  الرعاة  من  ع�شائر   :Turkomans الرتكمان 
الرتكمان  هوؤلء  و�شف  وقد   ، حلب  واأرا�شي  ال�شلجوقية  الأنا�شول  ه�شاب  على  اأحيانا  خيامهم 

بالوح�شية والهتمام الكبري برتبية املا�شية . عن ذلك ، ينظر :

Eracles . Estoire d, Eracles , tom II , p. 435
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بور�شارد . و�شف الأر�ص املقد�شة ، ترجمة د. �شعيد عبداهلل البي�شاوي ، ) ط1 ، عمان ، دار ال�رشوق 
، 1995 م ( ، �ص54 .

القا�شي الفا�شل عبدالرحيم البي�شاين الع�شقالين ، ولد يف مدينة ع�شقالن �شنة 529 هـ / 1135 م . 93
يف مدينة ع�شقالن ، در�ص القراآن الكرمي والأحاديث النبوية ال�رشيفة ، عدا عن الأدب وال�شعر وغريها 
من العلوم ، اأر�شله والده اإىل الديار امل�رشية يف عهد اخلالفة الفاطمية ليتعلم فن الكتابة والإن�شاء ، 
حتى اأ�شبح م�شدر معرفة لعدد كبري من الأدباء واملفكرين يف ع�رشه ، وعرف عنه التوا�شع والقوة 
ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي . ملزيد  والإخال�ص . عمل م�شت�شارا ورئي�شا لديوان الإن�شاء يف عهد 
الأعيان  وفيات   . بكر  اأبي  بن  اإبراهيم  بن  احمد  الدين  �شم�ص   ، خلكان  ابن   : ينظر   ، التفا�شيل  من 
واأنباء اأبناء الزمان ، ج 3 ، حتقيق اإح�شان عبا�ص ، ) دار الثقافة ، بريوت ، 1388 هـ / 1968 م ( 
، �ص128 ، 158 ، ج 4 ، �ص166 . ال�شفدي ، �شالح الدين خليل بن اأيبك . الوايف بالوفيات ، ج 6 
، حتقيق احمد الأرناوؤوط ، ) دار اإحياء الرتاث ، بريوت ، 1421 هـ / 1968 م ( ، �ص126 . معايل 
عبدال�شالم احللبي . ر�شائل القا�شي الفا�شل ال�شيا�شية يف عهد �شالح الدين الأيوبي ، ) 564 – 589 
هـ / 1169 – 1193 م ( ، حتقيق ودرا�شة ، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة اجلامعة الإ�شالمية غزة ، 

) 2013 م ( ، �ص6 25 . 

بربرو�شا . 94 فردريك  الأملاين  الإمرباطور  بناء  اأ كرب  اأ هو   :  
Frederick Barbarossa الذي عهد اإليه بالو�شاية على عر�ص اأملانيا بعد قراره بال�شرتاك يف 

احلملة ال�شليبية الثالثة . عن ذلك ينظر : حممد موؤن�ص عو�ص . �شالح الدين بني التاريخ والأ�شطورة ، 
) ط1 ، عني للدرا�شات والبحوث ، القاهرة ، 2008 م ( ، �ص190 . عادل عبداحلافظ . "موقف اأملانيا 
 – ، �ص215   ) م   1991  (  ، ، عدد1  ، م1  التاريخ وامل�شتقبل  ال�شليبيني يف حطني" ،  من هزمية 

 . 233

يجدر بنا اأن ن�شري هنا اإىل خ�شارة البيزنطيني جلزيرة قرب�ص بعد اأن متكن امللك الإجنليزي ريت�شارد . 95
586 هـ /  Richard the Lion Heart من مهاجمة اجلزيرة وال�شتيالء عليها عام  قلب الأ�شد 
اأجنيلو�ص  اإ�شحق  البيزنطي  الإمرباطور  ، ولذلك حاول  اأمالكه  بذلك جزءا من  فاأ�شبحت   ، م   1190
Isaac Angelus من خالل �شفريه ا�شتمالة ال�شلطان �شالح الدين الأيوبي مل�شاعدته يف ا�شرتداد 

اجلزيرة من امللك الإجنليزي . ملزيد من التفا�شيل عن ذلك ينظر : اأبو �شامة . كتاب الرو�شتني ، ج 2 
، �ص178 . �شعيد عبدالفتاح عا�شور . قرب�ص واحلروب ال�شليبية ، ) القاهرة ، 1957 م ( ، �ص26 

 Hill , G . H , History of Cyprus , vol . II , ( Camb . , 1948 ) , pp. 315 – 320
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ال�شلطانية ، �ص209 . مل يعرث الباحث على تعريف ب�شخ�شية ابن . 96 النوادر   . ، بهاء الدين  ابن �شداد 
البزاز �شوى اأن ا�شمه هو اأحمد بن زكري .ينظر : الع�شقالين ، اأحمد بن على بن حجر . ل�شان امليزان ، ج 
1 ، حتقيق عبدالفتاح اأبو غدة ، ) مكتبة املطبوعات الإ�شالمية ، 1423 هـ / 2002 م ( ، �ص756 . 

هيرببرون hyperpers : هو ال�شم القدمي للبيزنت Besant ، وهو عملة ذهبية بيزنطية ، و�شميت . 97
بهذا ال�شم ن�شبة اإىل بيزنطة "الق�شطنطينية" ، وكانت هذه العملة متداولة بكرثة يف الع�شور الو�شطى 
حتى منت�شف القرن القرن الثالث ع�رش امليالدي تقريبا ، وامتازت با�شتقرار قيمتها الذهبية التي 
تعادل حوايل ثالث ون�شف غرام من الذهب . عن ذلك ينظر : حممود �شعيد عمران . ال�شيا�شة ال�رشقية 
لالإمرباطورية البيزنطية يف عهد الإمرباطور مانويل ، ) الإ�شكندرية ، 1985 م ( ، هام�ص 7 �ص271 
. �شعيد عبداهلل البي�شاوي . اقطاعية نابل�ص يف ع�رش احلروب ال�شليبية 422 – 690 هـ / 422 – 
690 هـ / 691 – 1099 م ) ط 2 ، ج�شور ثقافية ، رام اهلل – ف�شطني ، 1435 هـ / 2014 م ( ، 

هام�ص 88 ، �ص90 . 

الفرن�شية . 98  Corsica : مدينة تقع يف اجلزء اجلنوبي من جزيرة كور�شيكا   Bonifacio بونيفا�شيو 
، وتطل هذه املدينة على البحر الأبي�ص املتو�شط ، ويف�شلها عن جزيرة �رشدينيا الإيطالية م�شيق 

بونيفا�شيو Bonifacio عن ذلك ينظر : 

Alrai.com / article / 684093htmI 2017 / 8 / 2

كور�شيكا Corsica : جزيرة فرن�شية يف البحر الأبي�ص املتو�شط ، تقع غربي اإيطاليا و�شمال جزيرة . 99
�رشدينيا الإيطالية وجنوب �رشق فرن�شا . عن ذلك ينظر : 

https;//ar.wikipedia.org /wiki 2017 كور�شيكا   / 8  / 2

اإ�شكندنافيا Scandinavia : هي �شبه جزيرة تقع �شمال قارة اأوروبا ، وتتكون من الدينمارك . 100
والرنويج وال�شويد ، واأحيانا ت�شمل دول اأخرى ، كفنلندا واآي�شلندا ، وذلك للتقارب التاريخي واحل�شاري 
والعالقات الثقافية التي تربط هذه الدول مع الدول الإ�شكندنافية الأ�شا�شية . ملزيد من التفا�شيل ، 

ينظر : 

https://ar.wikipedia.org / wiki اإ�شكندنافيا   2017  / 8  / 5

ياوليتو . 101 با�شم  ولد   ،Clemens III )1130-1191( الثالث  كليمنت  البابا  هنا  يق�شد 
Yawleetu اأو ) ياولو Yawlu ( �شكولري Scolari وهو بابا الكني�شة الكاثوليكية يف الفرتة من 

19 كانون ثاين ) دي�شمرب ( 1187 م اإىل وفاته . وكان هذا البابا قد مار�ص �شغوطا على كل من 
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هرني الثاين Henry II ملك اإجنلرتا وفيليب الثاين Philip II ملك فرن�شا للقيام باحلملة ال�شليبية 
الثالثة ، وعقد معاهدة �شالم مع الإمرباطور فردريك بربرو�شا Frederick Barbarossa يف اإبريل 

) ني�شان ( 1189 م . ملزيد من التفا�شيل ينظر : 

 Cheetman , Nicolas . Keepers of the keys . ( Charles Scribner,s Sons ,

 1982 ) , p. 325 . Reston , James . Warriors of .God : Richard the Lionheart

and Saladin in the Third Crusade , ( Random House Inc. . , 2001 ) , p. 106

احلملة ال�شليبية الرابعة : كان من املفرت�ص اأن تتوجه هذه احلملة نحو الديار امل�رشية التي . 102
اأثبتت اأنها مركز املقاومة احلقيقي �شد ال�شليبيني يف ال�شام ، وامل�شتودع التعبوي الذي ا�شتمد منه 
الأيوبيون مواردهم الب�رشية وقوتهم املالية يف مواجهة الغزو ال�شليبي ، ولكن ما حدث هو حتول 
وجهة هذه احلملة نحو الق�شطنطينية حيث و�شلتها يف �شوال 599 هـ / يونيو ) حزيران ( 1203 
م ، وفر�شت ح�شارها البحري عليها ، حيث متكن ال�شليبيون عام 600 هـ / 1204 م ومب�شاعدة 
البنادقة من اقتحامها و�شلب كميات وفرية من ثرواتها ، عدا عن ارتكاب عمليات القتل بحق �شكانها 
، ملزيد من التفا�شيل عن هذه احلملة ينظر : اأبو �شامة . ذيل الرو�شتني ، ) ن�رش عزت العطار احل�شيني 

، القاهرة ، 1947 م ( ، . 

 Cambridge Medieval History , vol. 5 , ( Cambridge , 1924 ) , pp. 411 ,

 458 . Vasiliev ( A. A. ) , History of the Byzantine Empire , vol . 2 ( W . P . 1973

 ) , p. 461

حممد حممد مر�شي ال�شيخ . ع�رش احلروب ال�شليبية ، �ص424  - 441 

الذي . 103  Robret Juiskard النورماندي روبرت جوي�شكارد  ابن  : هو   Bohemond بوهمند 
يف  كاأبيه   Bohemond بوهمند  وكان   ، البيزنطيني  من  اإيطاليا  جنوب  من  كبريا  جزءا  ا�شتعاد 
الطموح والدهاء واملكر ، �شارك يف احلملة ال�شليبية الأوىل وتوىل اإمارة اأنطاكية بعد ال�شتيالء عليها 
1098 / 1099 م . ملزيد من التفا�شيل ينظر : فو�شيه ال�شارتري . تاريخ احلملة اإىل القد�ص ، �ص57 
. تاريخ احلروب  . �شتيفن رن�شيمان   420 66 . وليم ال�شوري . احلروب ال�شليبية ، ج1 ، �ص416 

ال�شليبية ، ج1 ، �ص372 375 . 

الإمرباطور البيزنطي األك�شيو�ص كومنينو�ص Alexius Comnenus : دام حكمه لالإمرباطورية . 104
البيزنطية حوايل 37 عاما ، متيز بالدبلوما�شية وقدرته على �شبط النف�ص ، غري اأنه جمع بني الرقة 
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الأ�شيلة وال�شتعداد املاكر يف ا�شتخدام احليلة والإرهاب اإذا تطلبت ذلك م�شالح البالد ، وحفل بالطه 
باأفراد ينتمون اإىل البيوت الإمرباطورية ال�شابقة ، والذين حر�ص األك�شي�ص Alexius على اأن يرتبط 
بهم بالتحالف على اأ�شا�ص امل�شاهرة . ملزيد من التفا�شيل ، ينظر : �شتيفن رن�شيمان . تاريخ احلروب 

ال�شليبية ، ج1 ، �ص119 122 . 

احلملة ال�شليبية الثانية : يعزى �شبب قدوم هذه احلملة من اأوروبا اإىل بالد ال�شام اإىل ا�شتعادة . 105
اإمارة الرها ) اإىل ال�شمال ال�رشقي من تركيا على الطريق الرئي�ص بني املو�شل وحلب ( التي حررها 
امل�شلمون من ال�شليبيني �شنة 539 هـ / 1144 م على يد عماد الدين زنكي. وهي اأول حملة يقودها 
ملوك اأوروبا وهم : لوي�ص ال�شابع Luis VII ملك فرن�شا وكونراد الثالث Conrad III ملك اأملانيا 
اللذان ا�شتطاعا مع عدد قليل من جيو�شهما من الو�شول اإىل القد�ص عام 1148 م ، وحاول ال�شيطرة 
على دم�شق ولكنهما ف�شال يف حتقيق ذلك . ملزيد من التفا�شيل ، ينظر : ابن الأثري . الكامل يف التاريخ 
. ميـخائيـل   237 – . احلـروب ال�شليبية ، ج3 ، �ص268  354 وليم ال�شوري  ، ج9 ، �ص353 - 
زابوروف . ال�شليـبـيـون يف ال�شـرق ، )دار التقدم ، مو�شكو ، 1986 ( ، �ص177 – 183. اآرن�شت باركر 
. احلروب ال�شليبية ، نقله اإىل العربية ال�شيد الباز العريني ، ) ط2 ، دار النه�شة العربية ، بريوت ، 

.  77 – 1967 م ( ، �ص72 

Ostrogorsky ( G ) , History of Byzantine , pp. 338 � 339

الدولة ال�شا�شانية 226 - 651م :  The Sassanides : تن�شب اإىل �شا�شان جد هذه الأ�رشة . 106
، وهي اأ�رشة حكمت اإيران والإمرباطورية الفار�شية منذ القرن الثالث امليالدي حتى منت�شف القرن 
ال�شابع امليالدي ، حني ق�شى عليها العرب امل�شلمون عند فتحهم لإيران . يذكر اأن ال�شا�شانيني اأقاموا 
دولة اإيرانية ذات دين قومي هو الزراد�شتية وحكومة مركزية قوية وجي�شا مدربا ناف�شوا به جيو�ص 
الرومان . وفر�شت ال�شاللة ال�شا�شانية �شيطرتها على اإيران ملدة اأربعة قرون ونيف ، وحكم فيها نحو 
، ترجمة يحيى  ال�شا�شانيني  اإيران يف عهد   . اآرثر كري�شتن�ص   : التفا�شيل ينظر  . ملزيد من  40 ملكا 

اخل�شاب ، ) دار النه�شة العربية ، بريوت ، 1982 م ( ، �ص426 428 ، 350 .

مثل . 107 عن  اأخبارا  اأوردت  قد  املتوافرة  والأجنبية  العربية  امل�شادر  من  كثرياً  اأن  اإىل  هنا  ن�شري 
الذي كان معا�رشا   Choniates �شونيات�ص  البيزنطي  املورخ  اأن جتاهل  ويبدو   . الت�شالت  هذه 
للمفاو�شات بني اجلانبني الإ�شالمي والبيزنطي مل يكن را�شيا عنها ، ولهذا تعمد اأن ل ياأتي عليها 

يف مذكراته. 
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يذكر هنا اأن حاكم قرب�ص يف تلك الفرتة هو اإ�شحق كومنني Isaac Comnenus الذي حجز . 108
عددا من �شفن امللك ريت�شارد قلب الأ�شد Richard the lion Heart ، كما اأنه امتنع عن تقدمي اأي 
 Guy اأثناء قيام امللك ال�شليبي جاي دي لوزينان اأو ع�شكرية للقوات ال�شليبية يف  معونة مادية 
de Lusignan بح�شار مدينة عكا قبيل و�شول احلملة ال�شليبية الثالثة ، مما دفع امللك الإجنليزي 

ريت�شارد Richard اإىل ال�شتيالء على جزيرة قرب�ص . ملزيد من التفا�شيل ، ينظر : �شتيفن رن�شيمان 
. تاريخ احلروب ال�شليبية ، ج3 ، �ص92 . جالل ح�شني �شالمة . عكا ، �ص105 – 106 .

 Mayer , H . E ., The Crusades , p. 145 . Michaud , J . F . , The History of

 the Crusades , vol. 1 , p. 475 . Painter , Sidney . The third Crusade : Richard

 the Lion Heart and Philip Augustus in Setton , vol . 11 , ( London , 1969 ) ,

 .p. 62

اأبو �شامة . الرو�شتني يف تاريخ الدولتني ، ج4 ، �ص129 .. 109

الذي   Richard the Lion Heart الأ�شد  قلب  ريت�شارد  الإجنليزي  امللك   ، بالعدو هنا  ويق�شد 
ال�شليبية  اإىل مدينة عكا وم�شاركته يف ح�شارها يف احلملة  ا�شتوىل على جزيرة قرب�ص قبيل و�شوله 
 . �شامة  اأبو   .  158  - �ص157   ، ال�شلطانية  النوادر   . �شداد  ابن   : ينظر   ، التفا�شيل  من  ملزيد   . الثالثة 

الرو�شتني ، ج4 ، �ص 143 – 144 .
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قائمة املصادر واملراجع

أوال: املصادر العربية واملعربة: 

ابن الأثري، اأبو احل�شن بن علي بن اأبي الكرم ال�شيباين. . 1

الكامل يف التاريخ، ج12، )د. ط، دار �شادر، بريوت، 1979 م(.  �
احلديثة،  � املكتبة  دار  ط،  )د.  طليمات،  عبدالقادر  حتقيق  الأتابكية،  الدولة  يف  الباهر 

.)1963 القاهرة، 
بور�شارد. 2

و�شف الأر�ص املقد�شة، ترجمة د. �شعيد عبداهلل البي�شاوي، )ط1، عمان، دار ال�رشوق، 1995م(.  �
ابن جبري، اأبو احل�شني حممد بن اأحمد. 3

رحلة ابن جبري، حتقيق وليم رايت William Wright، )ليدن، 1907م(.  �
الذهبي، �شم�ص الدين حممد بن اأحمد . 4

1427هـ/  � القاهرة،  احلديث،  )دار  ال�شرباوي،  اأمين  حممد  تعليق  ج15،  النبالء،  اأعالم  �شري 
2006م( 

رميونداجيل . 5

تاريخ الفرجنة غزاة بيت املقد�ص، ترجمة د. ح�شني عطية، )1990م(.  �
�شبط ابن اجلوزي، �شم�ص الدين اأبي املظفر يو�شف بن قزاوغلي الرتكي . 6

مراآة الزمان يف تاريخ الأعيان، ج8، ق2، )د. ط، مطبعة جمل�ص دائرة املعارف العثمانية، حيدر  �
اأباد الدكن، الهند، )1370هـ/ 1951م(. 

اأبو �شامة، عبدالرحمن اإ�شماعيل املقد�شي. 7

اأحمد،  � حلمي  حممد  حتقيق  ج2،  وال�شالحية،  النورية  الدولتني  اأخبار  يف  الرو�شتني  كتاب 
)القاهرة، 1962م(. 

كتاب الرو�شتني يف اأخبار الدولتني النورية وال�شالحية، ج3، )ط، دار الكتب العلمية، لبنان،  �
2002 م(. 

ذيل الرو�شتني، ن�رش عزت العطار احل�شيني، )القاهرة، 1947م(.  �
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ابن �شداد، القا�شي بهاء الدين يو�شف. 8

الأيوبي"، حتقيق جمال  � الدين  ال�شلطان �شالح  "�شرية  اليو�شفية  ال�شلطانية واملحا�شن  النوادر 
الدين ال�شيال )القاهرة، 1962م(. 

الع�شقالين، اأحمد بن علي بن حجر . 9

1423هـ/  � الإ�شالمية،  املطبوعات  )مكتبة  غدة،  اأبو  عبدالفتاح  حتقيق  ج1،  امليزان،  ل�شان 
2002م(. 

العماد الأ�شفهاين، اأبو عبداهلل حممد بن حممد . 10

القاهرة،  � القومية،  الدار  ط،  )د.  �شبح،  حممود  حممد  حتقيق  القد�شي،  الفتح  يف  الق�شي  الفتح 
1965م( 

فو�شيه ال�شارتري . 11

تاريخ احلملة اإىل القد�ص، ترجمة زياد الع�شلي، )ط1، دار ال�رشوق، عمان، 1990م(.  �
ابن القالن�شي، اأبو يعلي حمزة . 12

ذيل تاريخ دم�شق، حتقيق اآمدروز، )بريوت، 1908(.  �
متى الرهاوي. 13

تاريخ متى الرهاوي، ترجمة وتعليق د. حممود حممد الروي�شي و عبدالرحيم م�شطفى، )ط1،  �
موؤ�ش�شة حمادة للدرا�شات، اإربد، الأردن، 2009م(. 

ابن وا�شل، جمال الدين حممد بن �شامل . 14

مفرج الكروب يف اأخبار بني اأيوب، ج2، حتقيق جمال الدين ال�شيال، )ط1، املطبعة الأمريية،  �
القاهرة، 1957م(. 

وليم ال�شوري . 15

احلروب ال�شليبية، ج1، ترجمة د. ح�شن حب�شي، )الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، 1991م(.  �
يعقوب الفيرتي. 16

تاريخ بيت املقد�ص، ترجمة وتعليق د. �شعيد البي�شاوي، )ط1، دار ال�رشوق، رام اهلل، 1998م(.  �

ثانيا: املصادر األجنبية: 
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1. Anonymus. 

 � The third Crusade , (N. D). 

2. Anna Comnenna: 

 � The Alexiad , tran. from the Greek by E. R. Swear , (Pengium Books 1969). 

3. Eracles. 

 � Estoire d, Eracles Empereur et de Conquest de La Terre d, outre mer Ed. R. H. 

C – H. Occ. , tom , II (Paris 1859). 

4. Ernoul. 

 � Le Chronique d,Ernoul et de Bernard Le Tresorier. ed. Mas Latrie , (Paris , 

1871) 

5. Geoffery de Vinsauf. 

 � Chronicales of The Crusade , Itinerary of Richard and other to The Holy Land 

, (London , 1848). 

6. Kinnamus

 � Deed of John and Manuel Comnenus , trans. By Charles M. Brand , (Colombia 

, 1976). 

ثالثا: املراجع العربية واملعربة: 

اإبراهيم م�شطفى واآخرون. 1

املعجم الو�شيط، ج1، جممع اللغة العربية، )ط3، دار عمران، القاهرة، 1980م(.  �
اأحمد �شلبي. 2

مقارنة الأديان 2 امل�شيحية، )مكتبة النه�شة امل�رشية، القاهرة، ط10، 1993م(.  �
اإدوارد جيبون . 3

املوؤ�ش�شة  � )القاهرة،  دّرة،  اأبو  علي  ترجمة  ج1،  و�شقوطها،  الرومانية  الإمرباطورية  ا�شمحالل 



البيزنطيون والسلطان صالح الدين األيوبي

ومواجهة احلملة الصليبية الثالثة

 Page | 78

581 - 589 هـ / 1185 - 1192 م

امل�رشية العامة للتاأليف، 969 م(. 
اآرثر كري�شتن�ص. 4

اإيران يف عهد ال�شا�شانيني، ترجمة يحيى اخل�شاب، )دار النه�شة العربية، بريوت، 1982م(.  �
اآرن�شت باركر. 5

العربية، بريوت،  � النه�شة  دار  العريني، )ط2،  الباز  ال�شيد  العربية  اإىل  نقله  ال�شليبية،  احلروب 
1967م(. 

اإفرام عي�شى يو�شف. 6

احلمالت ال�شليبية كما يرويها املوؤرخون ال�رشيان، )ط1، دار الطليعة، بريوت، 2010م(.  �
اأومان. 7

الإمرباطورية البيزنطية، ترجمة م�شطفى طه بدر، )القاهرة، 1953 م(.  �
بارنولد. 8

تاريخ الرتك يف الع�شور الو�شطى، ترجمة اأحمد ال�شعيد �شليمان، )ط. الأجنلو امل�رشية، 1958  �
م( 
جالل ح�شني �شالمة . 9

عكا اأثناء احلملة ال�شليبية الثالثة، )ط1، دار الفاروق، نابل�ص، 1998 م(.  �
جوزيف ن�شيم يو�شف. 10

العرب والروم والالتني يف احلرب ال�شليبية يف احلرب ال�شليبية الأوىل، )ط2، موؤ�ش�شة �شباب  �
اجلامعة، الإ�شكندرية، 1983 م(. 

تاريخ الإمرباطورية البيزنطية، )دار املعرفة اجلامعية، الإ�شكندرية، 1999 م(.  �
ح�شام الدين جاد الرب اأحمد. 11

جغرافية اأوروبا اجلديدة درا�شة اإقليمية، )ط1، دار العلوم، م�رش، 1428هـ/ 2007م(.  �
خري الدين الزركلي. 12

الأعالم، قامو�ص تراجم، ج6، )ط5، دار العلم للماليني، بريوت، 1980م(.  �
راأفت عبداحلميد. . 13

بيزنطة بني الدين والفكر وال�شيا�شة، )ط القاهرة، 1997 م(.  �
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�شتيفن رن�شيمان. 14

تاريخ احلروب ال�شليبية، ج1، ترجمة ال�شيد الباز العريني، )ط3، 1413هـ/ 1993م.  �
احل�شارة البيزنطية، ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد، )ط القاهرة، 1961م(.  �

�شعد ر�شتم. 15

�شيا�شية  � دينية  تاريخية  درا�شة  اليوم  حتى  الإ�شالم  ظهور  منذ  امل�شيحية  واملذاهب  الفرق 
اجتماعية، )ط1، الأوائل، دم�شق، �شورية، 1425هـ/ 2004م(. 

�شعيد عبدالفتاح عا�شور. 16

اأوروبا الع�شور الو�شطى، ج1، )ط10، مكتبة الأجنلو امل�رشية، 1986 م(.  �
قرب�ص واحلروب ال�شليبية، )القاهرة، 1957م(.  �
احلركة ال�شليبية، ج2، )ط 1963م(.  �

�شعيد عبداهلل البي�شاوي . 17

1291 م، )ط2، رام اهلل  �  1099 690 هـ/  اإقطاعية نابل�ص يف ع�رش احلروب ال�شليبية، 492 
فل�شطني، 2014 م(. 

ال�شيد عبدالعزيز �شامل. 18

طرابل�ص ال�شام يف التاريخ الإ�شالمي، )موؤ�ش�شة �شباب اجلامعة، الإ�شكندرية، 1966م(.  �
�رشين ثابت ح�شني عبداجلواد . 19

األفاظ املقادير يف العربية "درا�شة يف البنية والدللة"، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورةــ، )كلية  �
الدرا�شات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2012م(. 

طه خ�رش عبيد. 20

تاريخ الدولة البيزنطية 324 – 1435م، )ط1، دار الفكر، عمان، 1430هـ/ 2010م(.  �
عبدالنعيم حممد ح�شنني . 21

�شالجقة اإيران والعراق، )ط2، القاهرة، 1970 م(.  �
عفاف �شيد �شربة. 22

تاريخ الدولة البيزنطية، )ط1، دار امل�شرية، عمان، 1433 هـ/ 2012 م(.  �
عمر كمال توفيق. 23
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تاريخ الإمرباطورية البيزنطية، )دار املعرفة اجلامعية، الإ�شكندرية، 2006م(.  �
ال�شيخ حممد اخل�رشي بك. 24

حما�رشات يف تاريخ الأمم الإ�شالمية الدولة العبا�شية، )د. ط، املكتبة التجارية، م�رش، د. ت(.  �
حممد خمي�ص الزوكة . 25

اآ�شيا درا�شة يف اجلغرافيا الإقليمية، )ط. دار املعرفة اجلامعية، الإ�شكندرية، 1997 م(.  �
حممد فريد بك املحامي. 26

1401هـ/  � النفائ�ص، بريوت،  دار  اإح�شان حقي، )ط1،  العثمانية، حتقيق  العلية  الدولة  تاريخ 
1981م(. 

حممد حممد عبداحلميد فرحات. 27

تاريخ الإمرباطورية البيزنطية، )ط1، دار الوفاء الإ�شكندرية، 2013 م(.  �
حممد حممد مر�شي ال�شيخ . 28

تاريخ الإمرباطورية البيزنطية، )دار املعرفة اجلامعية، الإ�شكندرية، 1994م(.  �
ع�رش احلروب ال�شليبية يف ال�رشق، )الإ�شكندرية، 2001م(.  �

حممد موؤن�ص عو�ص. . 29

�  1146 هـ/   569  541 النورية  للدولة  اخلارجية  ال�شيا�شة  ال�شليبي  الإ�شالمي  ال�رشاع  يف 
1174 م، )ط1، عني للدرا�شات والبحوث، القاهرة، 1998(. 

�شالح الدين الأيوبي بني التاريخ والأ�شطورة، )ط1، عني للدرا�شات والبحوث، القاهرة، 2008(.  �
�شالح الدين الأيوبي فار�ص ع�رش احلروب ال�شليبية "1138 – 1193م"، )ط، دار ال�شيماء،  �

2014م(.  رام اهلل، 1435هـ/ 
عني  � )ط1،  1435م(،   –  330( احلاكمة  الأ�رش  تاريخ  يف  درا�شة  البيزنطية  الإمرباطورية 

للدرا�شات والبحوث الإن�شانية والجتماعية، القاهرة، 1437هـ/ 2007م(. 
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