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 : النشر  شروط 
ان يكوو ن احث ووب عاً عوو ا عاووب اح  ووو يئ  اووح ي  بثوو  اح  نهوون نووة     وو  ع وو  عوو    وو    .1

 (.CDعاب قنص حبحري )
اح جوو  ( توول   عوو  15( توول    ال ا وو  عوو  )25ان ال احهووع عووعي توول  ث احث ووب عوو  ) .2

( عشووون  10 ه ووو ة ب عووو  نحوووا اح قووو ص اح    ووو  عاوووب ان  وووع   احث  وووب عًاووو  ) (A4احعووو يي )
 8توول   حاث وو   يالوو  احعوونا    25إضوو ة   إنا  وو ن احث ووب  حهووع عوو  االف عوو   وو  توول   

 .ي الر اعنهكي حاث    ل رج احعنا 
 وي ةعوع   احث  ووب ي كو  ان يكو ن احث وب اووحناا عو  روو ح  اح  ا و بن ة  ةدن  وو  احوع   را  اح .3

عاب ان  ا حم احث  ب ن ضع  عاب ق حو  اح جاو   اوو ل  ل اح عا عو ث اح اا او  تو حال ب  احعنا و  
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 كليدة الددعوو صأصدول الدد ن /جامعدة ام الردر  | صالح بن عبدد   بدن عبدد الم سدن د.  أ.  .2
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 اال لابحهوو ئ  ةال يكوو ن قووع وووًل  شوون  عاووب ةي   وو   وو ن ة  اوو م إرووو ح  حا شوون  ووي عجاوو  ةلوون  
  ه عهع احث  ب نذحا لا  ا.

ة    ل اح   رهن اح نووا  إح و   ع ا و   اح جاو   ا حم احث  ب تإانان اعع  ث اح  ك ب  عاب ت  .4
 (   ع ا.15ن     عععح   ي عع  ال ا ج  ز )

 ةن يك ن احث ب ض   االل ق ت ث اال        ع  ض   ان اي اح جا  اح    احة ن  . .5
ي ان ةت  ي احث    ت ح نار   ل ت  ب ه  حا شن ة  عععه  ل ل عع  ال ا جو  ز ال الو   .6

 ح  حهبث  اح  نهن.ةشهن ع  اأره   ت  
 ال اني األت    إحب ةت  نه  و ان  شنث ةم ح  ا شن. .7
إنا  و ن  ي   ر عناقي يال  احعنا  ةحف  100 ا حم احث  ب نع   ةا ر اح شن اح  نر   احث حل    .8

( االف ي  و ر عو  10( تل    عو  زاي عو  نحوا  وع   احث  وب عًاو  )25ععي تل  ا  اق  ع  )
( 25إنا  ووو ن عوووعي تووول  ا  اقووو  عووو  ) ي الر ةعنهكوووي لووو رج احعووونا  100  كووو  تووول   اضووو ة  

( ي الر عو   و  تول   اضو ة     وذحا ي و  عًاو  8تل    ع  زاي ع  نحا  ع   احث  ب عًاو  )
 .  او  ل احل ن  ي حاث ب حع  ي الر 20
 ي عك  ه  ع   -إن  اعث  - ا ض  احنو م ة  االشك ل  ئ(Wordياث  احث ب نًن  عج ) .9

 احث ب عاب ةن ال ن ت ح   ع  اح      احل    حااث ع .
 ةن يك ن احث ب ل ح  ا ع  األلا ن احال ه   اح   ه   االع ئ  . .10
 ي احث ب احعا ي.يج  ااث ع األت ل احعا     اح  اعع اح نع     .11
 يج  ةن ال ن اح ا ط   آلاي: .12

 (.14 ج  اح ط ) (Simplified Arabic:   ع اح ط )اللغة العربية •
 (.14(  ج  اح ط )Times New Roman:   ع اح ط )اللغة االنكليزية •

ع ووو  احهووو اع  يكووو ن ن يووو م اا ووو ئي )اعا  ووو ث ل  ع ووو (  وووي  ه يووو  احث وووبئ  هكووو ن اح ووون     .13
 اح عقبل  ي ا ا   اح ن   .ع   ناائ ع  

 

 : جماالت النشر 
العلمية: .1 عج ل    البحوث  اح       ي  األتبا   اح  ا د ث  احعا     احث     اح جا   ا شن 

 .احعا م اإل      
ا شووون اح جاووو  ت ووو   اح ووووا ناث  اح وووع اث احعا  ووو  اح  ا ووو   المؤؤؤرامراا نالاؤؤؤلناا العلميؤؤؤة: .2

انوو اي اح جاوو  اح ووو    اإل  وو      ضووو   اح ووي ع وووعث  ووع ة ا  ووي عجووو ل احعاوو م   احعنا وو   احع ح  وو 
  احة ن  .
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 : مالحظات النشر 
 احث    اح  ش ر   ي اح جا  اعًن ع  آران احث  ةب   ال اعًن ع  رةي اح جا .  .1
 اح جا  ي ض  الع ث راث     . اناب  احث     ي  .2
 . ة  احذي  ن ض ع  قً  اح ًنان ح  اعع اح شن اح جا  ةي ت ب ع  حفا  ثعع  .3
 . يعاب احث  ب      ع  ا  ع  ت ة  .4
 

 : العنوان الربيدي
 ئ ا وو  اآلياي  ئا ععوو  النهوو  ا ه رهوو  احعوونا ئ ع   يوو  توو   احووع  ئ عع  وو  النهوو    

 .عجا  آياي احلنا بعي
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 احملتويات 
 امس الباحث  عنوان البحث  ت 

 الصفحة 

 ال  من 

 وآ داهبا   اللغة العربية   دراسات و   حبوث 

 15 1 آ . م. د. ابمس انظم سلامين ظواهٌر ايقاعيٌة يف شعِر الّصاحب بِن عبّاد 1

2 
ا يااب  القرائُن املصاحبة للالكم وآ ثُرهااا يف ونااولَّت اليب

بة  النبحوي

د.  بسااابة بعاااهللا عبااا    عبيااا  

 العصميي
16 44 

3 
)عاا م ماا ر    -جاا ا الرااعر والواواا   و ااة 

 آ منوذجا للراعر س تار عب   
 71 45 آ . م. د. ا خالص محمود عب   

4 
يا البدااهللا  يف ديااوان آ    القصااي   امل ح ااة لااا )آ

 حتق ق ووعليق -فراس امحل اين  

  جامس محم  حسن

 م. د. غسان  لوان خلفآ . 
72 85 

5 

: طرائُقُه وآ وساُمُه عن  الراا يا السااع    القَْصر

ها  يف وفسريه ودسري الكرمي   1307-1376)

 الرمحن

  آ مح  حسن آ مح 

 آ . م. د. منري محم  دحام
86 99 

 البحوث وادلراسات التارخيية وال اثرية 

6 
م ماامم كلكااة عاا  1237-1175يوحنااا بااري ن 

 الصليب ة
 121 100 آ . م. د. ثور  خطاب  يل

 142 122 م. د.  يل عطا   محم  م1985-1964العالوات السودانية الترادية   7

 حمفوظ حنناح: العرأ   والتكو ن 8
  آ مح  خادل آ مح 

 آ . د. سع  ووف ق ع   
143 163 

 غراف ة التطبيق ةاجل  ودراسات   حبوث 

9 
ملساا تو ت التلااوث اليئويفااا  يف التبااا ن املاا ين 

 م ينة  ر وك والااثر النامجة عنه
 186 164 آ . م. د. محم  شالش خلف

10 
اخملطااا ال ساااس مل ينااة الرماااد ز الت اااو اتز 

 مرالكت وحلوا
 207 187 م. د. فرات محي  رسحي

11 

المتثيااا اارائطااي  صااوا القبااة يف حماف ااة 

ادل مييية ون م صالح ادل ن ابس تخ ام خريطة  

 املعلومات اجلغراف ة

  م. د. عب  الر اق صاحل حامد

  م. د. ا سامعيا فايفا مخدس

 م. د. همن  فاحل ك ار

208 221 

 243 222 م. د. سع ون مرشف حسني التقومي املنايخ للبوو  الس يايح يف حبري  احلبانية 12

 ال اثر امل نية لتلوث البْص  يف م ينة ااالص 13
  منذر هم   عب   

 آ . د. ر ض عب    آ مح 
244 266 

14 

المتثيا اارائطي لتح ي  مناااطق الا دحامااات 

املروريااة يف م ينااة  ر ااوك ابساا تخ ام وقنيااات 

RS 

  عب    محم  محي 

 آ . د. ص يق مصطفى جامس
267 292 

15 

اجلغراف ة الصناعية يف كتاااابت اجلغااراف ني العاارب 

دراسااة يف الفكاار اجلغاارايف العاار   -واملساالبني 

 ال ساليم

  ران م امح هجاد

 آ . م. د. محم  ف َّت عبي 
293 316 
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 والس ياس ية   البحوث وادلراسات ال  الم ة 

16 
 -ميئااامني الانفوغراف ااا يف الصااحافة السااعودية 

منوذجا    حصيفيت مكة والر ض ا 

 مناف حسن ااادل 

  آ . د. سع  سلامن عب  
317 347 

17 

اعامتد آ عيئاء املنت  ت الر يفية يف صالح ادل اان 

 ىل مواو  التواصا الاجامتعااي يف يةيااة القاا رات 

 دراسة مسحية -اذلاوية 

 مروان رميئان صاحل 

 آ . م. حبيب خلف ملة
348 368 

 ادلراسات الاجامتعية والفكرية 

18 
 -اذلحب املسااائا الفقةيااة املتعلقااة ابلتساابية عناا  

 دراسة فقةية مقارنة
 399 369 د. محم  عي  العتديب

19 

اخملاااوف الاجامتعياااة يف ظااا جااناااة  اااوروان 

و الوهتا ابل داء ال اكدميي دلى طلبة   19- وف  

 ادلراسات العليا  

 421 400 آ . م. د. جنار عب  القادر امح 

20 
املسائا العق يااة املتعلقااة حباا يث: اخجلصااام اجلنااة 

 دراسة مويفوعية -والنار  
 433 422 م. د. عطران  سني اثمر

21 
دور ال دار  امل رسااا ية النايفاااة يف وع  ااا  املناااا  

منوذجا   -امل ريس   وسم يربية ربيعة ا 
 463 434 م. د. جامس الياس آ مح 

22 

آ ثر اسياويجية التعمل التعاوين يف يةية همار  ياارك  

الانتباه عناا  طالبااات الصااف الثاااين املتوسااا يف 

 ماد  الكميياء

 480 464 م. م. انتصار م ةر خريو

23 
مراااالكت آ رَس طالباااات الاوساااام ادلاخلياااة يف 

 دراسة م  انية -جامعة املوصا 
 498 481 م. م. نسبة محمود سامل

24 
الرخصية اجلذابااة )ال ر  مااا  دلى طلبااة جامعااة 

 يكريهللا لكية اليبية للعلوم ال نسانية
 515 499 م. م. م ةر حسني كنوش

يف اليمجة وفنوهنا راسات  د  

25 
All That Counts Anymore Is Power: A 

Foucauldian Reading of Power Relations 

in Arthur Miller's the Crucible 

 ملياء آ مح  رش ي  . دآ . 

 مدسون طاهر حمي  د. آ . م.
516 528 

26 
Understanding of Microselection 

Through Listening Skill to Emily 

Bronte's Wuthering Heights 

 541 529 عفراء  ادا محمودم. 
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John Berrine 1175-1237 AD King of The 

Crusader Kingdom of Acre 

   
A B S T R A C T     

The student of the history of the Crusades is stopped by the 

issue that the spotlight often focused on the first phase of these wars, 

which ends with the failure of the Third Crusade and the signing of 

the Ramla Peace Treaty in 588 AH / 1192 between Salah al-Din and 

Richard II, King of England and leader of the campaign. As for the 

second stage, which extends for about a century after the time, its 

importance is almost waning, and Arab and Muslim historians 

hardly pay much attention to the Crusader entities that remained 

entrenched on Arab land. The explanation for this is that these 

entities represented a great danger to the neighboring Islamic land 

in the first stage, as the Crusaders' armies had always threatened 

Aleppo and Damascus. The Crusaders have always constituted a 

serious obstacle to Islamic communications between Egypt and the 

Levant, or between Iraq and the Levant, and they imposed royalties 

and cursed Muslims with bad torment. 
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م ملا  مملكاة عكاا 1237-1175يوحناا ييري   

 الصليبية

 
 

ان الدارس لتاريخ الحروب الصللللةبتس وقلللتسقلة مقلللضلس  ن ازتلللسا  ور  ت 
غالبا على المرحلس ازولى من هذه الحروب التي ونتهي مع فشللا الحملس الصلللةبتس 

بةن صللللللين الدتن وريتشللللللار     1192 / ه  588الثالثس ووسقتع صلللللللل الرملس عا   
الثلاني مللإ كنتلترا وقلاالد الحمللس  املا المرحللس الثلانتلس التي ومتلد لنحس قرن ولا  من 
ال من، فتتا   همةتها وضلللمحا، وك د ا  المور سن ال رب والمقللللمسن تلنسن   نادس 

 ن كبةرة للتتانات الصللللللللللللللةبتس التي  نةت ضاامس على ازرع ال رلتس  وو لةا  لإ 
هذه التتانات  انت ومثا  طرا  بةرا على ازرع اإلسللليمتس المراورة في المرحلس  
ازولى، فلطالما هد ت ضةسش الصللةبةةن حل  و مشل   ولطالما لل ا الصللةبةسن 
عاانا  طةرا على المساصللللليت اإلسللللليمتس بةن مصلللللر ولي  الشلللللا  او بةن ال را   

 مةن سس  ال ذاب ولي  الشا  وفرتسا اكواوات وسامسا المقل
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 المقدمة 
ان الدارس لتاريخ الحروب الصللللللةبتس وقلللللتسقلة مقلللللضلس  ن ازتلللللسا  ور  ت غالبا على المرحلس 

  ه/588ازولى من هذه الحروب التي ونتهي مع فشللا الحملس الصلللةبتس الثالثس ووسقتع صلللل الرملس عا   
بةن صللللين الدتن وريتشللللار  الثاني ملإ كنتلترا وقااد الحملس  اما المرحلس الثانتس التي ومتد لنحس    1192

قرن وا  من ال من، فتتا   همةتها وضلللللللللمحا، وك د ا  المور سن ال رب والمقللللللللللمسن تلنسن   نادس  بةرة  
للإ  ن هلذه التتلانلات  لانلت ومثلا  للتتلانلات الصلللللللللللللللةبتلس التي  نةلت ضلااملس على ازرع ال رلتلس  وو لةلا   

 طرا  بةرا على ازرع اإلسليمتس المراورة في المرحلس ازولى، فلطالما هد ت ضةسش الصللةبةةن حل  
و مشلل   ولطالما للل ا الصلللةبةسن عاانا  طةرا على المساصلليت اإلسلليمتس بةن مصللر ولي  الشللا  او 

 مقلمةن سس  ال ذاب بةن ال را  ولي  الشا  وفرتسا اكواوات وسامسا ال
اما في المرحلس الثانتس فضمقلللللت التتانات الصللللللةبتس في بي  الشلللللا  في مسقف الدفا ، ورهد في 
القللل ي لتقللل  و  المقللللمةن للحافد على وضس ها  ولاسلللتثنا  الحملتةن العامقلللس والقلللا  س اللتان هد وا 

عقلللل ر      ا  على ازرع، وانما مصللللر، لج تنرل الصلللللةبةسن في بي  الشللللا  في وحنة     انرا  
ا ذوا دلندون  تاناوهج الساحد ولس اك ر حتى نرل القللللطان المملس ي اكللللر   لةا في النضلللا  على  

   1291ه/690ا ر وضس  للصلةبةةن بتحريره ع ا عا  
التتانات الصلةبتس في هذه المرحلس  ضن اغل  قتا تها هج من السافدتن من اورلا ولتس  وقد ومة ت  

ممن ولد على ازرع اإلسيمتس، با ان   ض  ولئإ الح ا  قد ضم سا في السقت نلقة بةن عرولهج  
في  ارج بي  الشا  والتتران الردتدة التي حملسها في اكرع ال رلتس  ول ض هوك  الملسك واكمرا  

وانتهت صلتة  المملتس الصلةبتس، ا  لج د د مثا  الملسك في المرحلس    لاو غا ر المملتس عاادا الى اور 
ازولى ممن دعتشسن ويمسوسن على ازرع ال رلتس قااما  ولج و د م انس او من لس اولئإ الملسك وقتل   
المقلمةن ووثةر  شةتهج،  ما  ان الحا  مع لعصتات مثا بلدوين اكو  والثاني، واملريإ، وغةرهج   

 ل   حد    ا  لإالملإ وانشغالهج   رولهج، وود ا الح ا  اكورلةةن  مصاار المملتس،  و ن ت ف  
 اوة عد ا من التسورات والصراعات التي اسهمت فضي عن عساما   رى في نهادس اكمر الى انهتار  

 المملتس الصلةبتس     
ر لها ان ونس  وفي هذا البحث سللللنتسقف اما  احدى ولإ الشللللعصللللتات الصلللللةبتس السافدة التي قد 

المملتلس زملد من ال من اج وغلا ر ازرع ال رلتلس لتل ل    وارا في منلاى    رى ك عيقلس لهلا  لالتتلانلات  
 Jean dضان    بةرين  ما د ت   اللرنقللللللللللتس   او)بةرين  الصلللللللللللةبتس  اك وهس الملإ الصلللللللللللةبي تسحنا  

Brienne)  حنلا بةرين وملاهي صلللللللللللللللتلة   ، فمن هس  1225  كلى  1210، اللذ  ح ج المملتلس بةن علامي
 الشر  الصلةبي، و تف ا تةر ملتا، وماهي ر و  الل ا التي قسلا بها من قبا النبي  المقتسىنةن في 

ولاصلللةا  المملتس، اج ما هي صللللتة  المقللللمةن، و تف نيرت التة المصلللا ر اإلسللليمتس، و  ةرا ما هي 
 لألرع المندسس، اتن اورة   د  لإ؟  مغا روة

 
 



 (121-100الصفحات )|  2021| أيلول  الثاني( القسم 47( العدد )13| مجلة آداب الفراهيدي | المجلد ) أ. م. د. ثورة خطاب علي

103  P a g e |  

J.A.A | TU 

 : أصله ونسبه: أولا 
كقلتج لمبانتا لما  لر    من  Brienne  بةريناستمد تسحنا وقمةتة    سنتتس بةرين الساق س في 

وهس تنحدر من اسرة فرنقتس عرينس، ح مت هذه المنطنس لنرون سسا  قبا  من تسحنا وامتد     (1)    اريس
ةرين، الذ  ح ج هذا اإلقلتج  ح مها   د عصره ل نس    رى  وقد  ان اكبن ازصغر إلترار  الثاني  سنت ب 

  واترار  سب  لة ان الترك في الحروب الصلةبتس، عندما  ان  حد قا ة الرتش  1191  الى  1161من 
   (2)   اللرنقي في الحملس الصلةبتس الثالثس وحت رادس ملإ فرنقا فةلة  اغقطس، وقتا اانا  حصار ع ا

لتس امس ما دحد  واريخ وك ة تسحنا، اك ان المورخ البة نطي ضسرج اكرولسلةتس قد   ر  ضنة قد 
 م نى انة قد ولد في حدو  عا      (3)    ، و ان قد نا  على الثمانةن1230ر ى لعصتا تسحنا في عا   

  (4)   رنقتمانوقد ونبا عد  من  بار المور ةن الم اصرين هذه الروادس، فتقرا  ا من ستتلن     1150

انة  ان في القتةن من عمره عندما ن   الى البر الشامي لةتسلى ح ج المملتس الصلةبتس    (5)   وهان  ماتر
  بةنما ل إ مور سن آ رون بهذه الروادس ور وا ان من اكصل ان د سن مسلد تسحنا في حدو  1210عا   

صا ر، وحرتهج ان از وار التي  من ال مر الذ  نقبت لة الم   صغر ،    بنحس عشرين عاما  1170
  (6)  ل بها تسحنا سسا  في ازرع المندسس او ما   د  لإ ك ونقرج مع ال مر الذ  نق  لة  ما سنرى 

 : الحياة المبكرة ليوحنا بيرين
وفنا لنانسن اكقطا  في ال صسر السسطى الذ  د طي اكقطاعتات ليبن ازكبر، ويحر   قتس  

في  والده  ازبنا  منها، لج دحد تسحنا بسرااس ح ج مناى س بةرين فند آلت الى   تة ازكبر  فتانت نتس  
الشعصتس    ورغبتة  النسيس  تسحنا  بنتس  لتنة  التهنسوي   القلإ  تتسضة  ة  اكمر  ن  كلتحا    ا ئ  ف تة 

   صبل    ولل ا  لإ  1200 اللرسان، وحصا على اقطاعتس صغةرة في كقلتج لمبانتا من ملإ فرنقا عا   
فرسان الملإ فةلة  اغقطس، ووقف الى ضانبة في م ار ة المتساصلس مع ملإ انتلترا ضسن الثاني،   حد 

فتما   د ح ج اقطاعتس بةرين   د   اج لا  الحد ان ترث تسحنا   (7)   ومع اكمرا  اكقطاعةةن اللرنقةةن
وقد  ان من الملترع  ن ووو  اكقطاعتس الى      1205وفاة   تة والتر الثالث صاح  اكقطاعتس عا   

الثالث حق  قانسن اكقطا ، اك ان والتر الرا ع الذ  ولد في  والتر الرا ع ازبن ازكبر ز تة والتر 
، تس الذ   انت والدوة قد وراتة من ابةها النسرماني وانتر  عرش صنلادطالتس، و ان دطمع  الحصس  على  

  (8) و  ا في صراعات فةها، فرفض الندو  الى فرنقا كستي  اقطاعتس والده
 :يوحنا لتولي بيرين العرشاألوضاع في المملكة الصليبية قبل تولي : ثانياا 

  لت مملتس ع ا الصلةبتس حة  السضس  مع وسقتع الملإ ريتشار  قل  ازسد هدنس الرملس مع 
الدتن اكتسلي عا    المملتس  1192ه/ 588صين  المعتللس عن  لها سماوها   ، فتضسقت مملتس ضدتدة 

ننقمسا  اكولى  ومن الم رو  ان الصلةبةةن  انسا قبا  اك قد وق سا في منافقس مرة فتما بةنهج عندما ا
الى م ق رين: ازو  و عمة المغامر اللرنقي  سنرا  مسنتلرات، الذ  و وج ات ابةي ابنس ملتس مملتس بةت  

ولةن ضي لس ينان ملإ مملتس  ،  (9)   المندس الصلةبتس، والذ  نرل في منع وقس  صسر  ضتد  صين الدتن
صين الدتن  ومن الم رو  ان صين   المملتس، ووقع اسةرا  اتد   اتا  هذهالندس الذ   ان قد  
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الدتن  ان قد  عتنة عندما حلف انة لن دشهر في وضة المقلمةن القين من ضدتد  لتن و ما ضرت عا ة  
  (10)  الصلةبةةن، برر لة رضا  التنتقس الحنث  نقمة

له الثالثس  الحملس الصلةبتس  قا ة  انحا   الرضلةن مرحلس حاسمس عندما  بةن  التنافس  ذا وقد   ا 
الطر  او  اك، فسقف ريتشار  قل  ازسد الملإ اإلنتلة   الى صف ضي، ووقف ملإ فرنقا فةلة  
 غقطس الى ضان   سنرا   لتن اكقدار لج وق ف    من الرضلةن بتقنج المنص ، ا  اغتةا  سنرا  في  

مست هناك  بةنما غا ر ضي الشر  لتصبل ملتا على قبرص، ولت،  (11)     على اتد  الحشالةن1192عا   
وقد اول  الملتان اإلنتلة   واللرنقي على مرلل وقسيس هس هنر      (12)     د نحس سنتةن من وفاة  صمة

كسنت لمبانتا، الذ  وشا  المنا تر الغريبس ان د سن ا ا غةر لنة  للملتةن، فهس ابن ماريا بنت التانسر  
فتما هس    (13)   بتة لسيس القا عاكسيتةن ا ت  ا من ريتشار  من امة التانسر وفةلة   غقطس من ا

م رو  ان التانسر صاحبس اقطاعتس اكسيتةن الغنتس قد و وضت لسيس القا ع وانربت منة عد ا من ازوك   
، وو وضها هنر  الثاني ملإ بريطانتا وانربت لة  وك ا من بةنهج  1152من بةنهج مار ، اج ىلنها عا   

  (14) ازسد  قل   ريتشار  
لمبانتا مشروعتس ح مة من  واضة من الملتس ات ابةا ا ت سةبةي ملتس بةت وقد اكتق  هنر  

لملمس  لي  المملتس الصلةبتس   د اكنهتار التبةر    إلعا ةالمندس غةر الشقتنس  وومة  ح مة  الق ي  
"وما  ا  اكفرنج في الذ  و رتت لة على اتد  صين الدتن  وفي هذا الشضن دنس  المورخ الحنبلي  

علةهج   افاع  الندر،  عندهج عيتج  وهس  لة  ندهر ،  دنا   ملتًا  البحر  وهن وت ف حتى وصا من 
س المها نس والمسا عس مع المقلمةن، الذتن انشغلسا عنة  صراعاوهج  وقد  را  ان تتبع ستاس   (15)  ازمسا "

وقلةا الشر،    الطبع،  د وفاة صين الدتن  ويتحدث ابن اكاةر عن هذه القتاسس في قسلة: "كان  ةر  
  با انة ومن فرط ونا لة للمقلمةن قرر ان ترود  المي س اإلسيمتس  (16)  محبًا لهج"    المقلمةن،رفتنًا  
القبا     و بةرا لبس  و لج  ن  " نت  اكتسلي  ال ا    للملإ  وضهة  في  طاب  فةذ ر  م هج   و اىلة  عن 

والشرلسش عندنا عة  و نا  لبقهما منإ محبس لإ، فضنلذ كلتة  ل س سنتس منها القبا  والشرلسش فلبقهما  
   ار ةن   ، لتن وسفي   د  لإ   ام1195ه/591وقا  بتردتد صلل الرملس المقلمةن عا      (17)      ا

ومن الساتل   (18)  سنسىة من لرفس قصره، لتشغر عرش المملتس الصلةبتس من ضدتد منتيرا من دشغلة
المقلمةن،      ركان هنر   ان ستاستا حصتلا   تها ن  ونتضي  ن  الح مس  تولبهج تده، كن    و كان 

المملتس الردتدة  ان واهنس وقابلس لينهتار  ومن ضان  آ ر فان العيفات بةن  بنا  صين الدتن   ضهج  
الب ض، و يفاوهج مع عمهج ال ا  ، قد حةدت  ثةرا العطر اكسيمي، وض لت  ي الطرفةن تنشغين  

 المقلمةن في المرحلس القا نس   مشاكلهج الدا لتس على حقاب الصرا  الذ   ان محتدما بةن 
وعندما لغر ال رش الصلةبي ل بت ات ابةا مرة ا رى  ور المننذ، فللمرة الثالثس تتج و ويرها   

على  وهذه المرة من املريإ لس ينان صاح  قبرص لترمع بةن ال رلةن في القا نس التي وحدانا عنها   
ولج دشما سسى القتاستس العارضتس    ناقصًا،  ظا   ن هذا الرمع لج دلترع ان تتحد ال رلان ا  ان اكوحا

فند  علن  ملريإ من البدادس  ن المملتتةن ستتسنان    واكقتصا دس،وفتما تت ل   الناحةتةن اك اريس    فنط،
  وفي (19)   وحت ا اروةن منلصلتةن، وان  مسا  قبرص لن ونل  من  ضا الدفا  عن مملتس ع ا الصلةبتس
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 لإ مولر واتل على التحس  في اكستراوترتس اكورلتس الردتدة وراه المملتس الصلةبتس، حةث لج و د  
 الهد  ازساسي في القتاسس اكورلتس، الذ  وقعر لة  ا كم انتات الملسك واكمرا  اكورلةةن  

 المنابا    لتنة  ،(20)   وح ج املريإ و وضتة المملتس  ونرل في انت ا  بةروت من اتد  المقلمةن
  مع كقرار لرط احتلاظ المقلمةن والصلةبةةن  المساقع التي ا ذها  1198ه/594ضد  الهدنس م هج عا   
  وسار املريإ  قتس ح مة  (21)   ( وان وتسن مدة الهدنس ايث سنسات 1193هل/ 589كا منهج   د سنس ) 

   و انت  وضتة  1205ه/602على المسا عس مع المقلمةن، لتن لج دطا  ة ال مر  ثةرا ا  وسفي عا   
ات ابةا قد وسفةت  دضا  ولج تتب  من دح  لة ان دح ج سسى مار  ابنس ات ابةا التي  انت آنذاك في سن  

 بار نبي  المملتس الصلةبتس، وهس تسحنا ابلةن صاح  بةروت    حد الثالثس عشرة، فتسلى السصادس علةها 
 ث وسلي تسحنا السصادس علةها انة  ان  ا  مار  فهس  الذ  د د  كبر النبي  الصلةبةةن في الشر   ومب

، زنة  ان ابن  التان ابلةن وماريا  سمنةن والدة ات ابةا  ولذلإ د تبر  قرب الذ سر إلت ابةا خ غةر لنة   
  (22) للملتس مار ، وظا وصتًا علةها لمدة ايث سنسات 

وعندما بلغت الملتس مار  القا  س عشرة من عمرها، حان السقت للبحث عن  وج لها فتنرر 
كرسا  سلارة  قتا ة  سنف ع ا كلى فرنقا وطل  من ملإ فرنقا فةلة   غقطس ورلتل  وج لها  و ان  

تن لج  من المنتير في مناسبات  هذه  ن تتقار  اللرسان واكمرا  للتنافس على عرش الملتس الصلةبتس، ل
د ن من القها ال ثسر على عريس للملتس مار ، فالمملتس الصلةبتس اصبحت وساضة مشاكا ضمس   د 
انهتارها على اتد  صين الدتن، ولج و د ورني ولإ اكرلان السفةرة التي  انت لها في القاب   وا ةرا  

ة تسحنا بريةن قد   (  ن  علن الملإ فةلة   غقطس  ن فارسًا اسم1210هل/607حدث في رلتع سنس ) 
  (23) واف  على عرع ال واج من الملتس الصلةبتس 

 :تنصيب يوحنا بيرين ملكا على المملكة الصليبية  رابعاا:
قلنا  ضن تسحنا  ان وا  ا لملإ فرنقا فةلة   غقطس، بسصلة  حد امرااة اكقطاعةةن  وقد قاوا 

  وقد  انت هناك عقبس راتقس في وضة تسحنا  وحت راتتة سسا  تد ملسك كنتلترا او تد اكمرا  اللرنقةةن
الغنتس وك مثا املريإ ملإ   وهس تتسضة الى الشر  فهس لج د ن مثا هنر  لمبانتا صاح  المناى س 
قبرص، وانما  ان فارسا صاح  اقطاعتات تئةلس، فتتف دم نة ان تبني قسة عق ريس قسيس  اصس  ة  

اك ان ولإ الص سلس وج وذلةلها عندما   الصغةرة؟ ها اقطاعاوة  وهس ك دملإ اك النلةا من اكمسا  التي ودر 
ضنتة فضي، وعن  الملإ اللرنقي بدوره     لف  40واف  البا ا انسسنت الثالث ان دمنحة مبلغا مالتا قدره  

ولالل ا وقبا ان تتسضة     (24)    ضن منحة مبلغا ممااي، لت سن تسحنا موهي للبد   قتا ة المملتس الصلةبتس
  مسافنس  طريرك تسحنا الى الشر   ار البا ا في روما واستلج الهبس المالتس، لتن مع التراط ان ك تنلنها اك  

الندس وقا ة  ا من الداويس واكسبتاريس، ا  اللرقتةن ال ق ريتةن الصلةبةتةن الراتقتةن المقتنلتةن في  
 الشر   

ن بةنة ولةن مار  ا   ان تسحنا د برها بنحس عشرين عاما حق   ولج د ترث النبي   لار  الق
  ض الروادات، ولضكثر من  رل ةن عاما وف  روادات   رى  ما مر م نا  فند  انت المملتس  ضمس  
التتان   لدعج  اكمدا ات  وساصا  اورولا لضمان  مع  اكوصا   ا امس  دقتطتع  اورلي  فارس  الى  الحاضس 
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الل ا عندت مراستج ال واج بةن ال روسةن، اج وسضا ملتةن في  نتقس مدتنس  ول   (25)  الصلةبي المتهالإ
وعلى  ار هذا ال واج  صبل تسحنا بةرين ملتًا على مملتس ع ا     (26)   صسر على  تد  البطريرك الصلةبي

  و ان التلاوت في القن واتحًا  (27)    ( وهس قد ضاو  القتةن من ال مر1210هل/607الصلةبتس سنس )
   (28)  حنا برلةن و وضتة التي لج وبلغ ال شرين   د بةن تس 

وفي السقت الذ  وسج تسحنا برلةن ملتا،  انت الهدنس بةن الصلللللللةبةةن والمقلللللللمةن قد انتهت في 
 (، فضرسلللللللا الملإ ال ا   كلى ع ا دطل  وردتدها، وواف  الملإ تسحنا بةرين  1210هللللللللللللللللللللل/607سلللللللنس )

، بةنما رفض الدوادس  لإ، وقرروا لللللللللللللن الحرب على  (31)  على وردتدها (30)  والتةتسن  (29)  واكسللللللللللللبتاريس
  فما  ان من الملإ الم يج عتقللللى بن  (32) المقلللللمةن  وورو  على  لإ ورد  اكصللللطدا  بةن الطرفةن

الملإ ال ا   صللاح   مشلل  اك ان قرر العروج للتصللد  لهج  وقد اسللتل ت الرون الرها دس التي  انت  
عرضسا للرها   وقد وصللللف سللللبط بن الرس   هذه الحسا ث وصلللللا  قتنا زنة  ان  للم يج اها  مشلللل  ف

لللللللللللللللاهلد عتلان علةهلا  نسللة: "و لان تسملًا عيتملًا و لدمنلا وار منلا و رضنلا نحس بي  اللرنج فلض رلنلا وقط نا  
  و ان الم يج عتقلللى قد (33)   للللرارهج و سلللرنا ضماعس وقتا ضماعس ولج تتراسلللروا  ن دعرضسا من ع ا"

فانة لج تلبث  ن  قا  قل س حصلللللةنس فس  ضبا الطسر في الرلةا ازسللللللا،   ع ا،ى بذلإ ووراضع عن  اكتل
  فاسللللللتبد الهلع في (35)ولللللللحنها  ازسلللللللحس  ، (34)  على منرلس من ع ا  ما دمثا وهدتدا  طةرا على ع ا

الهدنس قلسب الصلللللةبةةن، وض لهج دحقللللسن  العطر، فضللللغطسا على الداويس للد س  في الصلللللل، ف ندت 
  وقد  ان تسحنا  (36)   ( بةن الملإ ال ا   والملإ تسحنا بةرين لمدة سللللت سللللنسات 608/1211في سللللنس )

قد ضل  م ة ايامئس فارس فرنقللي لةدعج نلس ه في المملتس الصلللةبتس، اك ان هوك  اللرسللان سللرعان ما 
  (37) عا وا الى بي هج   د وسقتع الهدنس مع المقلمةن

 : بيرين وصيا على ابنته ايزابيليوحنا 
قلنا  ضن تسحنا  ان  كبر من  وضتة بنحس  رل ةن عاما لتن  لإ لج دمنع اكقدار ان وح ج على  

 (، ويعتش هس   دها 1212هل/ 609 وضتة الشا س  السفاة   د نحس عامةن من  واضهما،    في عا  ) 
التي  ان قد استمد منها لرعتس ح مة  لتن    وقد اهت  مر   تسحنا بسفاة  وضتة    (38)    كثر من رلع قرن 

اليفت للنير ان مار  قد  نربت منة ىللس، فتج اكولا  على  ن ديا وصتًا على الطللس التي حملت  
  (39) اسج ضدوها ات ابةا، والتهرت  دضا  اسج تسكند  لتن وصادس تسحنا ستنتهي عندما وبلغ ابنتة سن الرلد 

ومن اليفت لنير ان البابسيس  انت هي من اسند مسقف تسحنا   د ان رفض النبي  الصلةبةةن وصاتتة  
قرار وحريج من د ترع     إصدارعلى ابنتة، الى حد ان اوع  البا ا الى اساقلتة في المملتس الصلةبتس  

  (40)  على وصادس تسحنا
المسق س مع المقلمةن، فتلرغ لحا مشاكا الصلةبةةن  وقد حرص تسحنا على اكستلا ة من الهدنس  

الدا لتس، ولالمنابا  ان دعطط لتنلةذ مشرو   بةر تهد  كلى غ و مصر   د اننضا   ضا الهدنس  ومن 
 ضا  لإ  ا ر كلى كرسا  الرسا كلى روما دطل  من البا ا كعدا  حملس صلةبتس ضدتدة  حةث وصا كلى  

، وان وتسن وضهتها مصر التي  انت الرةسش اكسيمتس و تمد علةها  (41)  الشر  عند انتها   ضا الهدنس
البابسيس التي عبرت عنها في مرلس    مع اهدا في بنا  قاعدوها اكقتصا دس  وقد ضا   لإ منقرما  
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نتاارة وسفةر اكم انتات لينطي   حملس ضدتدة صسب    بر و ان من    12016اليوةران الذ  عند سنس  
  (42) مصر

 : النمساوية – الحملة الهنكارية
مع ان الملإ تسحنا برلةن قد رو  الصلل مع ال ا   فانة لج د ن ابدا رضا سي ، وانما  را   ن  

 (  1216هل/ 613  وفي سنس )(43)   دقتغا الهدنس لتحشةد النسى اكورلتس للقتا   حملس ضدتدة تد المقلمةن
إلعين الحملس الصلةبتس العامقس، اج في لهر سبتمبر  Honorius III رو  البا ا هسنسريرس الثالث  

 ( ، ظهرت بساكةر هذه الحملس عندما ن   ملتان صلةبتان في ع ا هما  1217هل/614من ال ا  التالي )
  الذ  ور    ره في مصا رنا اكسيمتس  اسج )الهنتر( ووصلة  Andre IIملإ هنغاريا  ندر  الثاني  

   (45) ، و و  النمقا لةسلسلد القا س(44) اعًا منداماً لر   ان:سبط ابن الرس    ضنة 
كان الهد  من هذه الحملس هس التسضة الى مصر، اك ان تسحنا اقنع الناادان ان ما م هما من  
النسات ك د لي للقتا    ملتس  حريس واس س تد مصر، واكضدر ان دنسمسا بت رع بر  في بي  الشا   

ما  فلقطةن واحتي بتقان، اج عبرا نهر ازر ن، ول د وحر ات مقلحس لج  لتنهما اقتصرا على مهاضمس ل
وقلر عن لي  عا  الملإ الهنتار  الى ع ا لتعلد الى الراحس  اما تسحنا فند استغا وسافر هذه النسات  

العنا     ىب بةن تددة، وقرر مهاضمس حصن الطسر الذ  قامة الملإ الم يج عتقى، والذ   ان قد  
قد هاضج الصلةبةسن الحصن   ا قسة و ا وا دقنطسنة لسك  قالس الحامتس اإلسيمتس فتة  ولةن  على ع ا  و 

روادس  ا من سبط بن الرس   من الران      بر هاالم اصرة   تدتنا عد  من الروادات ال رلتس والصلةبتس  
عن الران  الصلةبي  ولالنقبس لروادس سبط فند  ور ها تمن حسا ث سنس   اإلسيمي، واولتلر  ا بسرن 

 ه، ونصها: 614
لمةن واللرنج، وضا  ال ا   من مصللللللر  ال قللللللاكر فن   على   نس بةن المبقللللللن "وفةها انلقللللللعتد الهبدن
بتقلللللان، والم يج عنده في ال قلللللاكر الشلللللامتس، و رج اللرنج من ع ا، ومند مهج ملإ الهنتر في  مقلللللس  

احا، فلما  صللللبحسا ر    لًلا، و ان لللللراًعا منداماً عشللللر  ، فن لسا عةن الرالست، وم ة ضمتع ملسك القلللل 
َد ال ا       لما رض سا من  رلس اللصلللسص، ووصللللسا كلى َوارد اللرس قريًبا من   الهنتر في  واالهج، وَقصلللَ

ى تس  ازحد ااني رمضلللان، نسى، رض سا ن لسا وحت الطُّسر تس  ازرل ا  اامن عشلللرين للللعبان، و قامسا كل
سر،   باب، فما  حس  بهج  هاب الطُّسر كك وهج عند الباب قد  لصلللللللنسا رماحهج  القلللللللُّ و ان تسًما  ثةر الضللللللل 
هبجن كلى  سللللللللا الطُّسر، فلما  ان   فلتل المقللللللللمسن الباب، وَ َرَج كلةهج اللارس والر اضا، وقاولسهج حتى َرَمسن

ل جح عيتج، ف حلسا من ناحتس  اب  مشللللل ، و لصلللللنسا  تس  الثياا  را ع رمضلللللان ىل سا  رهج، وم هج سلللللب  َضسلللللن
سللللي  مثلة، و  لتن رمانب اللرنج من المرامي من   سر، فناولهج المقلللللمسن قتاًك لج درر في اإلد ل ج  القللللُّ القللللُّ

ل ج  النردلنط، فضحرقة، وقتا عنده ضماعس من  عتان ا ر اقةن القلللُّ للرنج منهج  ند كارد ناحتس، فضلللرب   ض ال  
    ولات الن اس عشلللللللللتس ازرل ا  تداوون    كبةر، فلما ر وه منتسًك صلللللللللاحسا ول سا، و قلللللللللروا علتة رماحهج

لردمسن  نلقلللهج لئي درر  علةهج   ضراحاوهج، وتلللرلسا مشلللسرة، واولنسا على  ن هج دناولسن قتا  المست وك دبقلللَ
مةن، و تار عقل ر الشلا ، ولات الن اس على َع ن د  ما ضرى على  ها ع ا  و ان في الطُّسر   طا  المقلل

َحر تس  العمتس سلللللللللا س رمضلللللللللان رحلسا  النتا ، و وقد اللرنج حس  الطسر النردةران، فلما  ان وقتب القللللللللل 
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َد الطُّسر، ول ى على بدر الدتن بن  بي الناسللللللج وابن الَمرن بلان، وَمنن   ىالبةن ع ا، وضا  المبَ ي ج، فصللللللَ د
َلَع، وىة   قلسَب الن اس، اج او ل  ال ا  ب والم يج على  راب الطُّسر"قبتدَا، و ىل َ    (46)  الما  والعد

 ويسحي لنا هذا النص  رملس من المضامةن الردترة  التسقف عندها  ووتمثا  اآلوي: 
ان اللرنج ننضلللللللللللسا الهدنس التي  انت قاامس بةن اللرنج والمقللللللللللللمةن  ويبدو ان الننض  ان    1

اكولاقات النددمس التي وقللللللللللللرا  ضن اللرنج في بي  الشللللللللللللا  في حا من اكلت ا   منقللللللللللللرما مع  
 الم اهدات مع المقلللللللمةن متى ما وصلللللللت الى المشللللللر  قسات من اورلا، وان الهدن و س  الى 

  (47) حالها  مرر  مغا رة النسات اكورلتس
ان المقلمةن  انسا على  رادس  حرج وصلس النسات المهاضمس، وان الم لسمات التي دمتلتها    2

 المقلمسن عنهج وتمة   الدقس، ا  مة  النص بةن قسات ملإ هنتاريا ولةن قسات ملسك القاحا 
   لج تترر  ال ا   على مهاضمس النسات الصلةبتس واكتلى  اوبا  ستاسس  فاعتس  3
المهاضمسن الحالس الرسيس ولاغتسا النسات المتحصنس في حصن الطسر  الهرس ، لتن  استغا   4

الحامتس  انت على مقتسى عا  من التدري  والرون الرها دس، بدلةا انها لج وتتف  الدفا  وانما 
  ا رت  الهرس  على النسات الصلةبتس  و ضبروها على التراضع والتنهنر   ةدا عن اكسسار 

سن مرة   رى الى الهرس  مقلللللللتعدمةن القللللللليلج التبةرة ونرحسا في الصلللللللاقها عا  الصللللللللةبة  5
 اكسسار، با ان الرمان الصلةبتس قد وصلت الى اللتحات التي  ان ترمي المقلمسن من  يلها 

  ازعدا 
   ار تبدو  ن المقلمةن قد امتلتسا مسا ا حارقس استطاعسا بساسطتها من حر  القيلج  ونرحسا    6

  الهرس  الصلةبي و حره  ول ا هذه المسا  هي من نس  اك يط التتمتاويس التي   لإ في افشا
ابتترها ال الج الدمشني الذ  الار التة المورخ ابن لدا ، واستعدمت في حر  ازبراج الصلةبتس  

 اانا  حصار ع ا قبا نحس رلع قرن من ال من 
هاان المقللللللللللمةن في ع ا عا   كانت المر رة التي  حداها ريتشلللللللللار  قل  ازسلللللللللد وغدره  الر   7

  ماو ا  اصللللللللدااها حتس في نلسس المقلللللللللمةن، حةث قررت الحامتس النتا  حتى  1191ه/587
وت رع للمصللللةر نلقللللة الذ  حا   حامتس ع ا، عندما امر ريتشللللار   نتا الحامتس    لتةيالمست  

 التي استقلمت وف  لرط الحلاظ على سيمس افرا ها 
تسما     17ار  بةرة مما  ف هج للإ الحصار الذ   ا  نحس  ان الصلةبةن قد و رتسا لعقا  8

على    و انىكما فند المقلمةن اانةن من النا ة  وان الم يج صاح   مش  ضا  الى الحصن  
ضهس  الحامتس على لراعتها في مساضهس الصلةبتس ونراحها في  حر الحملس اكورلتس   ما انة  

   (48)  نا ة المقلمةناوفى  ح  الشهدا  وابدى ح نة على من فند ال
على  متاط( حةث    اكستةي ) تا ة  اما الروادس الصلةبتس فندمها المورخ اولتلر  ا ر بسرن تمن  

 ون فةها ولاصةا الحملس الصلةبتس العامقس، لتن استها التتاب بب ض ولاصةا ال ملتات ال ق ريس في 
 بي  الشا  قبةا وسضة الرةسش الصلةبتس لمهاضمس مصر  وينس  اولتلر في نصة:
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ن قمنا  محاولس وقل  ضبا الطسر  ومع ان الربا لدتد اكنحدار من معتلف ضسانبة فضي ع
ارولاعة، ولدا ان من المقتحةا وقلنة، اك ان فرساننا ومشاونا نرحا في  لإ   ا لراعس  وقا  الملإ 
تسحنا ملإ الندس  رتشة  التغل  على قسات الحامتس واكمرا  م ا منذ الهرس  ازو ، فند بث الرع  في  

 ان الملإ فند ننطس التلس  عندما نلسس المداف ةن عن النل س  لتنهج استماوسا في النتا   ارج اكسسار، اك
اكمر  اكنقحاب والن و  من فس  الربا و قر ما  ان قد حننة قبا  لإ  فنتج عن  لإ ان    صدر

اللرسان مغ ى  انقح   قتس  ن ر   ولج  السقت،  واعطاهج  التلار  نلسس  في  الشراعس  بث  اكمر  هذا   ،
التثةر من اكسبتاريس والداويس وغةرهج في انقحاب النا ة من الربا ووعلةهج عن الم ر س  وقد  صة   

  (49)  ص س نا الثاني للربا
ويتضل مما سب  ان الروادس الصلةبتس وحما تسحنا فشا الهرس  على قل س الطسر، وك ورى مبررا  
كنقحا ة   د ان  ق  مست ا مهما   د وقل  النسات الصلةبتس لقلل الربا وادناعهج  المقلمةن  لتن  

غلا ان انقحاب تسحنا قد ضا   ل ا كصرار المقلمةن على المناومس ورفضهج وقلتج النل س   هذه الروادس و
ومن ضان  آ ر فان الروادس الصلةبتس وستل ان قااد الرتش  ان تسحنا بةرين نلقة ولتس ملإ هنتاريا 

  (50)  الذ  ا لد الى الدعس والراحس في ع ا
   ملا المللإ لةسلسللد فلانلة  ني في (51)  الثلاني كلى بي هوعلى  ار هلذا اك للا  علا  المللإ  نلدرو  

المملتلس، فلضفلا  المللإ تسحنلا برلةن من مقللللللللللللللاعلدولة، فنلا   حمللس في لبنلان لتن الحمللس  لانلت بلدورهلا وللاك  
  (52) على من قا  بها واندحرت النسات الغادس اندحارا  بةرا

 : يوحنا بيرين والحملة الصليبية الخامسة
قلنا  ضن الملإ تسحنا بةرين  ان دمضلللللللللي   ا ضهده إلقنا  اكورلةةن للقتا   حملس ضدتدة تلللللللللد 
المقللللمةن، وان حملس اندرو ولةسلسلد  ان الممهدة للحملس التبرى التي  ان البا ا انسسلللنت الثالث و لتلتة  

مس در  ان ك وتسن  قتا ة  هسنسريسس الثالث د دان لها ال دة  و ان البا ا الردتد مدر ا  ان الحملس النا  
وتترر وررلس الحملتةن الصلللللللللللةبةتةن الثانتس والثالثس، عندما قا  ملسك  لتةيالملسك اكورلةةن التبار،    حد 

فرنقلا وانتلترا و لمانتا الحملس وانشلغلسا في  صلسماوهج مع   ضلهج على حقلاب الهد  ازسلاسلي للحملس، 
د هد كحد الترا لس واسللللللللمة بةيضةسس ك ارة الحملس  الت اون   فنرر البا ا اناك وهس محارلس المقلللللللللمةن   

و انت وضهس الحملس هي مصللللللللر ا  وبلسر في  هن اكورلةةن ان اكسللللللللتةي  على    (53)  مع تسحنا بةرين
مصلر هس الملتان السحةد ليسلتةي  على ازراتلي المندسلس، ا  ك ىالما  نةت مصلر  ضتد  المقللمةن، 
فان السضس  الصللةبي في بي  الشلا  سلةبنى عرتلس للتهدتد، لما ومتلتة مصلر من مندرات ما دس ولشلريس  

  (54) تعمس
والردتر  الذ ر  ن المور ةن المقلمةن   ر سا هذه الحقتنس وفقروا في تساها اوراه الحميت 

  كن الثالث عشر المةي    فالمورخ ابن واصا دنس     /  الصلةبتس تد مصر منذ النرن القا ع الهرر  
الملإ    كنوقالسا     وًك،فضلار عنيؤهج  نصد الددار المصريس    (، 1218هل/615الصلةبةةن وشاوروا سنس )

والقاحا من  تد    والندس  الممالإ  استسلى على  انما  الدتن  الددار    اللرنج،صين   المصريس، مملتس 
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فالمصلحس  ن ننصد مصر ووملتها وحةنئذ في تبنى لنا مانع عن   ذ الندس وغةره من    برضالها،وونسيتة  
    (55) البي  

المورخ الصلةبي ورضا الدتن ضاك فةتر  ونرد  صدا   لإ في المصا ر ازولتس الصلةبتس، فتنس   
الذ   ان مشار ا في الحملس معاىبا للبا ا برسالس فحساها: "كان هذا اتذانا  لتل الطري   مامنا كحتي   

  (56)  مدتنس  متاط ولإ المدتنس التي و د  ح  ملتان الد س  الى  نحا  ورلس  مصر"
لند  انت مصر و متاط على وضة التحدتد الهد  من الحملس الصلةبتس، والنير الى  متاط  ون  
  غةرها بسصلها ملتان مصر عرفة المقلمسن ادضا، فةترلى بستسن في قس  الذهبي في  تا ة ال بر: 

  (57) "و  ذت اللرنج برج القلقلس من  متاط و ان قلا  دار مصر"
قد   ان  طس غ و مصر  الساتل  بةرين     سهجومن  تسحنا  انضاضها  ناقش    زنة في  ان  سب  

المستس  مع البا ا قبا  لإ، وانة  طط للقتا    ما ممااا قبا  لإ   ا  عند قدو  الملإ الهنتار  و و  
 ةد عبد  النمقا، اك ان العطس وج العلي عنها  قب  قلس النسات المرافنس لهما  وفي هذا الشضن دنس  س

"و ان حنا    بةرين ملإ مملتس بةت المندس لتعا  بةرا ولة من الترارب ول د النير ما   اللتان عالسر
( استمرت الرمس  الصلةبتس التي  1218-1217)  در لة تومن  لترة مهاضمس مصر، وفي  لإ السقت 

او  متاط،    اإلس ندريس  وفدت على بي  الشا    د سلر ملإ هنتاريا فلتر في القتا   حملس على الدلتا:
و تده في ولتةره هذا الصلةبةسن في بي  الشا ، وعلى راسهج الداويس واكسبتاريس، فضي عن الصلةبةن في  

   (58) قبرص"
ومهما د ن من امر فان تسحنا  ان على راس النسات المترهس الى  متاط و ان د د نلقة قاادا  

 متاط في رلتع ازو / الغرلي من مص  نهر النةا عند فر   وقد ن لت قسات الحملس على الران    للحملس 
 ( سنس  بي     و حس (   1218هل/615ادار  في  الذ   ان  ال ا       إرسا    فضسر   الشا   العطرالملإ 

 نساوة لتقتج لة     سر المناولةن لدعج الرتش الذ  دنس ه ابنة الملإ التاما ناابة  مصر  اما التاما فند  
  وقا  الصلةبةسن  مهاضمس بورة الدفا   (59)   م ق را  النرب من  متاط عند منطنس و ر   اسج ال ا لتس

والذ   ان   النةا،  تتسسط مص   ببرج  والمتمثلس  للمقلمةن  ويتح ج  اكستراوترتس  بدرضس  بةرة،  محصنا 
الصلةبةسن  نساعا معتللس من  سلحس الهرس     فضعد ،  (60)    الد س  والعروج الى النةا  قيسا من الحدتد 

الذ   ان لاهد عتان على اكحداث،  المورخ اولتلر  ا رلسرن   إسهاب وصلها ليستةي  على الحصن، 
سلن وستع علةها قي   شبتس وسيلج،    آلكت ا ك با ومشار ا في صنع اكت الحصار  ومن بةن هذه  

علتة ورلط القيلج  ردران البرج ووقلنة  لتن المناومس الباسلس للحامتس    لإلىبا ويدفع بها  اوراه البرج  
كما اعتر  بذلإ المورخ الصلةبي حالت  ون نران الهرمات ازولى، وفشلت هذه اآلكت في وحنة  ما  

من الم ارك الضاريس    لهراج لا ت كرا ة هللا ان تنرل الصلةبةسن   د اياس     (61)   دصبس التة الصلةبةسن 
  (62) في اكستةي  على الحصن في لهر آب 

و ان سنسط البرج  مثا س ترلس قسيس للمقلمةن، الى حد ان المصا ر ال رلتس قد رلطت بةنها  
ن ان دنسمسا   قر القيسا التي ومنع  ولالل ا فند  وان  لإ للصلةبةة   (63) ولةن وفاة الملإ ال ا   ح نا 
على وطسينها  وقد مضى اللرنج دحاصرون    و قدرالى  متاط     قرب  و صبحسا  س  القلن الى نهر النةا،  
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 متاط ولمدة وق س  لهر، في حةن  بدت المدتنس و هلها صمس ا راا ا  وقد بذ  الملإ ال ا   وابنة التاما 
المدتنس  اك  ن  ثرة المهاضمةن الصلةبةةن ووساصا اكمدا ات التي  انت كا ما دم ن عملة للدفا  عن 

    (64)  وصا من الغرب وىس  فترة الحصار ا ت الى احتي   متاط في نهادس اكمر
صاح  اللترة وانة من وسلى وحريض    زنة وفتما تت ل  بةسحنا فانة  ان د د نلقة قاادا للحملس  

شرو   القتا  بها، فضي عن  سنة ملإ مملتس ع ا  لتن وصس  المندوب البابسيس والملسك اكورلةةن لل
م انس تسحنا، فند س ى للرع نلقة بسصلة ممثا البا ا وقااد الحملس الصلةبتس      سنطالبابس  بيضةسس  

  (65) وهذا اك تي  بةن الرضلةن  ان عامي مهما من عساما فشا الحملس
قدمة   الذ   ال رع  وراه  هس  اك تي   الد محطات  بد ت  لس  و ان  ف ندما  التاما،  الملإ 

التاما  العطر المحتد ، و ن مصر  صبحت قاب    حسالصلةبةن  الرضسن، وكستما   د سنسط  متاط،  
من القنسط  ضتد  قسات الحملس، فتسضة إلغرااهج  شتى التنا كت للتسقف عن عملةتهج      نىوسةن او  

ل ق ريس واكنقحاب من  متاط  با انة عرع وقلتج بةت المندس وعقنين وىبريس وضمتع ما فتحة  ا
القلطان صين الدتن ازتسلي ما عدا الترك في منابا وقلتج  متاط فلج ترتسا! و ان اللرنج كعتدا هج  

  وقد غض  تسحنا بةرين من رفض بيضةسس ومن وحالف م ة هذا  (66)  بنلسسهج رفضسا هذا ال رع
ال رع المغر  فنرر مغا رة الم ق ر الصلةبي وال س ة الى مملتتة في بي  الشا   ولني تسحنا مننط ا  

، واضهتة فةها مشاكا من نس  آ ر، فند  ان تسحنا قد و وج من ابنس حاكج   لهرعن الحملس لبض س  
  1220 وضتة، وحاو  عن ىرينها اكستةي  على عرش المملتس اكرمنتس  وفي عا   ارمةنتا لةس   د وفاة  

اكمارات الصلةبتس الى     قرب ان تتسلى ال رش اكرمني، لتن  لإ اوق ة في صدا  مع    فضرا  وسفةت  وضتة  
اكراتي اكرمنتس اك وهي امارة انطاكتا وامةرها ريمسند الرا ع، فدف ت اكىما  القتاستس بةسحنا للتعلي  
عن الحملس الصلةبتس والد س  في صدا  عق ر  مع رفاقة الصلةبةةن بهد  اكستحسا  على المملتس 

التسسعتس، ا  س ى وهس قد وراو  القب ةن من    اكرمنتس  وفي  لإ  لةا واتل على اىما  هذا الرضا
اكوتا     زققىال مر الى البحث عن ممالإ ضدتدة دح مها غةرىبة  النسات الصلةبتس التي  انت وت رع  

في تده ووقسيس اكمر  ارج ارا وة، اضبر على الرضس  والمشار س    سنطفي الحملس العامقس، لتنة ول د ان  
   (67)   الحملس الصلةبتس من ضدتد 

وقد   ان الب ض هذا ال رع القلللللعي ضدا والتنا   التبةر من قبا التاما، لتنة  ان تدرك  ضن  
سلنسط مصلر في اتد  الصللةبةةن سلةو    ون للإ الى سلنسط بي  الشلا   ضتدتهج  دضلا ولالتالي سلنسط  

ن في  من المنطنس  لها، كن ام انتات مصلللر اكقتصلللا دس والبشلللريس، هي التي دقلللرت انتصلللار المقللللمة
صلللللللين الدتن ويقلللللللرت ادضلللللللا صلللللللمس هج في مساضهس الحملس الصللللللللةبتس الثالثس  ووقس  هذه اكم انتات  
الضللعمس  ضتد  الصلللةبةةن سللس  تتقللر لهج ومسيا ضةسش تللعمس ووحشللةدها والقللتطرة على بي  الشللا  

 والر يرة ال رلتس  قهسلس 
رر الصلةبةسن  المنابا المقةر صسب وضا  عنا  بيضةسس على الضد مما ارا ه تسحنا بةرين، فن

الناهرة كحتيلها،   د  ن وصلتهج امدا ات تعمس من الغرب  ويقرا سبط بن الرس    لإ  نسلة اما 
"اللرنج الذتن  انسا بدمتاط فانهج  رضسا  اللارس والراضا م هج  و ان البحر  اادا ضدًا فتسقلسا عند ورعس  
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ومن حقن حد المقلمةن  ن هذا الم ان الي ن لسا فتة دحتطة الما     فمن سس  حيهج، (68)  فضرسسا كلةها
لهذا   اللرنج  المقلمسن  ا تتار  ك  وصلسه في ازو  من آب سنس    المسقع،من ايث ضهات  وقد فرن 

تسحنا      رك   وعندما  (69)    (    في فتضان نهر النةا ولدة الحر التي ك تتحملها اللرنج1221هل/618)
حرج العطر ىل  من بيضةسس ال س ة الى  متاط فرفض اك ةر وقرر مساصلس النتا  التااس في منطنس  

سلن في مدرى النةا ولرساة     إغرا صعبس ضغرافتا، مع لرس  التاما الى قطع ىري  ال س ة الى  متاط  
 حدتددس، فشلت حر تة الى فتل الننسات المااتس واغرا  الرتش الصلةبي الذ   ان وثنلة الدرو  ال

الملإ التاما  ن الصللللللللةبةةن قد وق سا في للللللللرك اكرع، فقلللللللعر  ا اكم انات المتاحس      رك
لددة لحصلللرهج فةها، واغتنا  اللرصلللس للنضلللا  علةهج، وعد  القلللمان لهج  ال س ة كلى  متاط، فضمر  نطع  

اضمتهج   ا عنف وهج  كا القللللللللللللللدو ، فغرقت  كثر ازرع المحتطس بهج، ولد ت قسات المقلللللللللللللللمةن  مه
راسلللللللسن في اكرع الضللللللتنس المحاىس  المتاه  ولما  دننسا  الهيك، وفنا لنس  ابن اكاةر "راسلللللللسا الملإ 

التاما زن  ان حريصلللللللللللا ضدا على    فضضابهج  (70) التاما دطلبسن ازمان لتقللللللللللللمسا  متاط  غةر عسع 
  (71) وحرير  متاط

التاما في   الملإ  وقر   المور سن  الصلل هس م رفتة  اكست دا ات وي لا  كلى قبس   اكضا س 
الراريس لندو  حملس صلةبتس ضدتدة وتسضة الى مصر، دنس ها اكمبراىسر اكلماني فر ريإ الثاني، لذلإ 

على  ن التاما الترط    (72)في وعلتص مدتنس  متاط من اكحتي  الصلةبي  المسافنس على الصلل     سر 
فضرسلسا كلتة   شرين رضًي من قا ة الحملس منهج الملإ    ملس هج،كلتة برهاان من  على الصلةبةةن  ن تب ثسا  

الصلةبتس   الحملس  قااد  برلةن  ولةيتسحنا  البا ا  العامقس  ولما سلمسا  متاط  ىل   (73)  ضةسس مندوب    
الرهاان المقلمةن الذ  القلطان التاما رهاانهج، فبني الملإ تسحنا بةرين رهةنًس عند القلطان حتى دطلنسا  

قدمهج الملإ التاما لتضمةن الصلةبةةن على الت امة بت هداوة  ويبدو ان فترة اكسر هذه قد متنت ال يقس 
بةن التاما ويسحنا بةرين ا  دند  المورخ الذهبي روادس في غادس ازهمتس فتما دعص هنر  بةرين وعيقتة  

 مقلمةن، هي: التاما اكتسلي اانا  وضس ه رهةنس لدى ال
 فض طئسا،   القلطان،القلطان رهاانهج ولني صاح  ع ا حتى دطلنسا رهاان     ىل فلما سلمسا  متاط  

فر   القلطان وم ة صاح  ع ا و ان  لنس هاالس و  رج القلطان من صدر قبااة صلة  الصلبست 
ة كلى ازرع فلما رآه صاح  ع ا رمى بنلق   مصر،الذ   ان صين الدتن قد   ذه من   اان  للا   

وار     عند ، ذ هذا وذ ارًا من    القلطان:وقا  لة     متاط،هذا عندنا  عيج من    وقا :  القلطان،ول ر  
   (74)  ورن نلذ رهااننا مر  ،في 

ونقلتشلف من هذا النص  وك ان التاما  ان دقلةر برفنس تسحنا وقا ر ان دعاىبة   ي  دقلم ة  
 لان هنلاك مترضج تترضج  ي  التلاملا، واكضلا لس  لالنلي ا  لس     انلة  لان قريبلا ضلدا منلة  والقللللللللللللللوا  هلا

كان هناك مترضج زلللللللار المورخ الى  لإ،  ما دل ا عا ة في مناسللللللبات مماالس  وفحسى  لإ ان تسحنا  
كان درةد ال رلتس، ا  لج وشللللللر المصللللللا ر الى اضا ة التاما للغس اللرنقللللللتس النددمس التي  ان تتحدث بها  

مقلللالس الثانتس  ن التاما قد اصلللطح  في مي قلللة قط س مما تراه الصللللةبةسن اارا ن تقلللا  تسحنا بةرين  وال
لدتهج، وانة  ان د ر  مبلغ قتمس هذا ازار المندس  النقللبس لهج  و نة  ان دقللتعدمة ورقس تللغط مهمس 
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ااارت رهاان المقلللللللمةن وولتو الصلللللللةبةةن  الت اماوهج ومماىلتهج قد   كىي في السقت المناسلللللل   فت ثر 
الصللللللللةبتس فةتحقلللللللن مسقف الصللللللللةبةةن ورلما    اإلمدا ات قل  التاما الذ   ان دعشلللللللى ان دضوي البحر 

علا وا مرة ا رى للنتلا ، غةر م تراةن بةسحنلا بةرين اللذ   ني رهةنلس عنلد التلاملا  املا المقللللللللللللللاللس الثلالثلس،  
منهج الذهبي  فسصللللف حنا  فان هناك من راق  المشللللهد عن قرب وننا الروادس الى المور ةن اليحنةن و 

بةرين  انة  لنس هاالس،  م نى انة تلللللعج الرثس ك دم ن ان دصلللللدر اك من قبا للللللعص رآه عن  ث ، 
اما ر  تسحنا على التاما عندما ر ى قط س الصلة  فت بر عن ن عتة الدتنتس، او على اكقا عن م رفتة 

ن ووربرهج على السفا   الت اماوهج  المقالس لحرج التضاةر الذ  دم ن  ن وحداة هذه النط س على الصلةبةة
سللللللراحة وهس رهةنس لددة، على وعد ان دنس    و ىل اك ةرة، هي انس التاما بةسحنا عندما سلللللللمة النط س 

 اك ةر  إعا ة الرهاان المقلمةن وقتا ة النسات الصلةبتس   ةدا  ارج المتاه واكراتي المصريس 
 :من فردريك الثاني وزوال حكم يوحنا بيرين زواج يولندا

الرهاان المقلمةن والصلةبةةن على القسا    حر الصلةبةسن الغرلةسن كلى  ورولا     كىي ول د  
وعا  تسحنا الى ع ا  ومن هناك بد  في ملاوتات ضدتدة مع الملإ التاما اسلرت عن وسقتع هدنس  

الحملس   اماني سنسات  وه ذا فشلت  المقلمةن وضي ضدتدة امدها  المندس  ضتد   بةت  فبني  العامقس، 
 ( لمنابلس  1222هل/ 619   اج قرر تسحنا القلر من ضدتد كلى  ورولا )(75)  الصلةبةسن مندحرين من  متاط

و د  التي  انت  الصلةبتس  الحملس  فشا  لشرن مي قات  ملسك  ورولا،  ول ض  الثالث  البا ا هسنسريسس 
لة امامهج، ووسضتة اللس  الى المب سث البابس  ورا  اله يمس  ومن ضان  اكورلةةن  انها ستلتل الشر   

  والبحث (76)   آ ر مناقشس اإلضرا ات التي دم ن القتا  بها فتج دعص مقتنبا عرش مملتس ع ا الصلةبتس
 عن  وج كبنتة الملتس الصغةرة تسكند، فند  ان مبلإ تسحنا بةرين سةنتهي  مرر  بلسغ ابنتة سن ال واج، 
ولج د ن سسى وصتًا على ابنتة وعلى المملتس حتى وت وج  و ان قد فتر البا ا في عريس مناس  دم ن  
ان تدعج المملتس الصلةبتس المتداعتس  و ان البا ا هسنسريسس الثالث قد بذ  لقنسات ىسيلس ضهس ا مضنتس  

   و ان فر ريإ توضا القلر إلقنا  اكمبراىسر اكلماني فر ريإ الثاني لقتا ة حملس صلةبتس وراه الشر 
 حرس او ا رى، فسضد البا ا ان و ويج فر ريإ بةسكندا سس  در ا منة ملتا على المملتس الصلةبتس،  
ويرلطة  منا تر هذه المملتس،  ما دربره على قتا ة الحملس الصلةبتس التي ىا  انتيارها  وقد استل  هذا 

مرمسعس عرولة  وقد الترط البا ا ان تذه  فر ريإ   ال رع فر ريإ ا  اغراه هذا ال رش لتضتلة الى
الى الشر  وي ند  واضة على ارع المملتس، لتن فر ريإ  ما هي ستاستة  ااما قد ترب و هداوة للبا ا  

 ابسا لت سن ممثي عنة في     سنفوفدا  نقتا وستاستا الى المشر  برااسس     رساعرع الحااط، عندما  
عاما الى صنلتس لتنا  لها حلا  واج    15لللل    اج ا ذت ال روس  ات ال1225ال واج، و لإ في لهر اب  

ملتا على مملتس ع ا    ولتصبل فر ريإوشرين الثاني من ال ا  نلقة     9في  اودرااتس مدتنس برندت   في  
الصلةبتس  اما تسحنا، فبمرر  اوما  ال واج حتى وضد نلقة في مسقف ك دحقد علتة  ا  اننل  علتة 
  اكمبراىسر والنى  ة في قارعس الطري    د ان سل  منة امسالة وقبلها ابنتة  و اىبة   ا احتنار  انة 

براىسر بذلإ وانما امر ضنس ه بترريده حتى  ا  تسحنا  ان مغتصبا لل رش  ون وضة ح   ولج د تف اكم
من اكمسا  التي  ان قد منحة اداها سا نا فةلة  اغقطس ملإ فرنقا  والترض تسحنا الى البا ا علة دننع  
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وانة    لةئا،في تده ان البا ا نلقة لج دقتطع ان دل ا لة    فضسنطفر ريإ  ضن د ةد التة امسالة وعرلة،  
 تتمثا  إ ارة اوقا  منطنس وسس انتا   اكتلى  ضن قلده منصبا  نتقا 

  15وه ذا فند انتهت صلس اللارس اكورلي واكقطاعي الشتخ تسحنا بةرين  المشر    د نحس  
عاما قضاها ملتا على مملتس ع ا الصلةبتس  لتن  لإ لج تنة ا واره القتاستس وال ق ريس، ا  انتنا   د 

را على اكمبراىسريس اليوةنتس في النقطنطةنتس    امبراىس 1231ه/628 لإ   دة سنسات لتصبل عا   
الحملس الصلةبتس العامقس  ولةساصا الم ارك في مساضهس مملتس نتقتا البة نطتس     ارالتي وش لت على  

والبلغار  وهس مستس   ارج نطا  هذا البحث  لتنة د س  بنا الى العيصس التي بد نا بها  يمنا عندما  
س الذتن ح مسا في عهدها الثاني  انت صلتهج  الشر  آنتس ك ومثا اك ضانبا  نبهنا الى ان ملسك المملت

انتنالهج الى منطنس ا رى، ا  ان وضس هج على    وإنهامن ا وارهج القتاستس وال ق ريس،   ونتهي  مرر  
 الشر   ان مرحلتا، لتعتلي صسرة الملإ الصلةبي الذ  مثلة الملسك اكوااا  ما سب  النس  

 :لنتائجالخالصة وا
وسنطت هذه   1099ه/492قامت المملتس الصلةبتس عندما احتا الصلةبةسن الندس الشريف عا    .1

اج اعةد   ثها كحنا واصبحت مدتنس     ،1187ه/583المملتس على  تد  صين الدتن اكتسلي في عا   
ع ا عاصمتها حتى قا  القلطان المملس ي اكلر   لةا بتحريرها والنضا  على ا ر وضس  صلةبي في  

ملتس وملتس، بةنما    11وو اق  على ح ج المملتس في ىسرها اكو     1191ه/692المشر  في عا   
 حاكما   12ح مها في الطسر الثاني  

اقلتج بةرين اللرنقي، الذ    تسحنا  سنت هذه المملتس في ىسرها الثاني الملإ  ملسك     بر    حد كان   .2
ان لغر ال رش فةها  و انت   الصلةبتس   د ا تةر من قبا ملإ فرنقا فةلة  اغقطس لةتسلى ح ج المملتس  

 لرعةتة هس في  واضة من وريثس ال رش الملتس مار  ابنس  سنرا  ومنتلرا وات ابةي  
قد بلغ اكرل ةن من ال مر في   ض الروادات والقتةن في روادات ا رى عندما قد   كان تسحنا بةرين   .3

   لةت وج ماريا التي لج وتد وبلغ ال شرين  ويتسلى الح ج 1210ه/ 607الى الشر  عا   
لج د د تسحنا دمضي عامةن في المشر  حتى وسفةت  وضتة، فلند لرعتس ح مة، لتنة ومقإ  الح ج   .4

 الطللس التي انربتها لة  وضتة ماريا  حرس وصاتتة على 
مع  ن تسحنا قد ارا  او  مرةئة ان درد  الهدنس مع المقلمةن، فانة لج دل ا  لإ حبا للقي  وانما   .5

 لتي د ق  السقت لت ةد وروة  المملتس وونيتمها واكنطي  صسب الحرب تد المقلمةن  
  فشللا الحملس الصلللةبتس الثالثس  ارك اكورلةةن  كان قد   ا في رو  تسحنا بةرين وقبلة البابسيس والملس  .6

ان مصلر هي التي وشل ا عصل  قسة المقللمةن  ما وملتة من مسار  مالتس ولشلريس تلعمسللللللللللللللل وان اعا ة 
بد ان وقللبنة عملتس القللتطرة على مصللر  لذلإ  انت العطسات التالتس مترهس   على الندس كاكسللتةي   

  صسب مصر
لس صلةبتس ضدتدة  قتا ة ملإ الهنتار اندر  الثاني و و  النمقا سبنت عملتس التسضة الى مصر حم .7

لةسلسلد القا س  انت و ت   الهرس  على مصر اك ان تسحنا بةرين وضهها صسب ممتلتات المقلمةن في  
فلقطةنن ووحدتدا الى قل س ضبا الطسر التي لةدها الملإ الم يج عتقى ابن الملإ ال ا   في ضبا 
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لةا  اوراه ع ا، اك ان الحملس اصةبت  اللشا الذريع  قب  المناومس الباسلس لحامتس  الطسر في اقلتج الر
 الحصن  

   و ان مشار ا  1218ه/  615الترك تسحنا بةرين في الحملس الصلةبتس العامقس تد مصر عا    .8
ط  في قتا وها الى ضان  المندوب البابس  بيضةسس  قد نرحت الحملس في اكستةي  على  متاط في لبا 

   لل حف  اوراه الناهرة ه و ططت 1219عا   
ل ر الملإ التاما اكتسلي  العس  وعرع على قا ة الحملس الصلةبتس التنا   عن الندس وغةرها   .9

من اكراتي التي حررها صين الدتن سا نا  استثنا  الترك في منابا اكنقحاب من  متاط وادنا   
له يمس  النسات الصلةبتس الغا يس واسر بةرين وغةره من  الحملس، فساف  برين ورفض بيضةسس، اج وق ت ا

 قا ة الحملس على اتد  المقلمةن  
ود ا اكمبراىسر اكلماني وحاكج صنلتس فر ريإ الثاني في القتاسس الصلةبتس عندما عرع ال واج     .10

ولج د ن  من تسكند ابنس تسحنا بةرين اكمةرة تسكند  وقد ف ا  لإ لتي دقتحس  على عرع المملتس،  
 مندور تسحنا بةرين منع  لإ، كن البابسيس  انت ودعج فر ريإ الذ   ان تهةئ نلقة للقتا   حملس صلةبتس  

  حتى فند تسحنا مبرر ح مة للمملتس بسصلة وصتا  1225/  621وما ان و وج فر ريإ تسكند عا     ضدتد،
  د  اكمبراىسر وسلبت  ا امسالة،    قبامن    لإلهانسعلةها، ولج تنتة اكمر عند  لإ، فند و رع تسحنا  

عاما قضاها دح ج مملتس ع ا الصلةبتس  وه ذا عا  من حةث اوى وىسيت صلحتة في المشر    15
اليوةنتس التي قامت   امبراىسرا لإلمبراىسريس    صبلاكسيمي  ومع انة لج دغا ر القتاسس المشرقتس عندما  

    1237ه/ 634ت   الح ج ويغا ر الحتاة فةها عا   ، ومن اج د  1231ه/628في النقطنطةنتس عا   
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 :الهوامش
 

وقد قد  التثةر من اللرسان والمناولةن اانا  الحميت الصلةبتس، والهرهج  ما سب     السسطى د د هذا اكقلتج من اكقالتج الغنتس في ال صسر    ( 1)
 النس ، هنر   سنت لمبانتا  والذ  عرفة المقلمسن  اسج التندهر  

(2 )  Guy Perry, John of Brienne: King of Jerusalem, Emperor of Constantinople, c. 1175–1237, (Cambridge, 

Cambridge University Press,2013), p.20.  
(3 )  Ibid.,p.25 . 

  178، ص 3(، ج1994رانقتمان، واريخ الحميت الصلةبتس، ورضمس نسر الدتن  لةا، )الناهرة، الهةئس المصريس ال امس للتتاب، ستتلن  ( 4)
  439(، ص1990عما  الدتن غانج، )لةبتا، مرمع اللاول،  ورضمس، ماتر، واريخ الحروب الصلةبتس،   هان ر ابرهار   ( 5)
الثمانةن، و لص منها الى و ذر    بةرين سنقا  المورخ   لي بدراسس ملصلس لمستس  عمر تسحنا ونشرها في  حث   نسان مقالس بلسغ تسحنا    ( 6)

 وهس دنس  الرةسش لمحارلس البلغار  87للل   الحملس الصلةبتس العامقس، وفي سن الان د سن تسحنا في سن القب ةن ونريبا وهس دنس 
James Michael Buckley, "The Problematical Octogenarians of John of Brienne", Speculum, 1957, vol. 32, 

p.315-322. 

والذ  عرفتة المصا ر اكسيمتس  اسج اللرنقتس هس من اعا  بنا  الملتتس اللرنقتس في    فةلة  اغقطس د د فةلة  الثاني الم رو   اسج    ( 7)
 حرولة المتساصلس تد اكنتلة  الذتن  انسا دقتطرون على لما  فرنقا، و ذلإ في مرابهات امرا  اكقطاعتات اللرنقتس 

  209-208(، ص 1988رة، م تبس اكنرلس المصريس، س ورن هلقتر، اورلا في ال صسر السسطى، ورضمس محمد فتحي الشاعر، )الناه
  347(، ص 1976س ةد عبد اللتان عالسر، اورلا في ال صسر السسطى، )الناهرة، م تبس النهضس المصريس،  ( 8)
  31ص، 10(، ج1997،  ار التتاب ال رلي، ودمر ، )بةروتع  الدتن علي بن اكاةر، التاما في التاريخ، وحنة  عمر عبد القي   ( 9)
 من اكسر  و عتنةعلتة المقلمسن لن  الملإ ال تة  ضلر  كن صين الدتن عطف علتة   ىل  ( 10)

  270(، ص1994الناهرة، م تبس العانري، ) الشتا   بها  الدتن بن لدا ، النسا ر القلطانتس والمحاسن الةسس تس، وحنة  ضما  الدتن 
  103، ص3رانقتمان، واريخ، ج  ( 11)
  434ماتر، واريخ، ص ( 12)
  دنس  ابن  لدون في  لإ " التندهر  ابن   ي اكقرنقتس زبتة وابن   ي ملإ انتلطةرة  ( 13)

،  عبد الرحمن بن  لدون،  تاب ال بر و تسان المبتد  والعبر في واريخ ال رب والبرلر ومن عاصرهج من  و  الشضن ازكبر، وحنة   لةا لحا ة 
  375، ص5(، ج1988 )بةروت،  ار اللتر ال رلي، 

  67(، ص2003مسريس بتشسب، واريخ اورلا في ال صسر السسطى، ورضمس علي القةد علي، )الناهرة، المرلس النسمي للثنافس،  ( 14)
  عمان،عدنان تسنس عبد المرةد نباوة، )   وحنة :  والعلةا،ازنس الرلةا بتاريخ الندس    الحنبلي، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن    ( 15)

  366ص   ، 1ج ت(،      نددس، م تبس 
  167ص   ، 2ج الصلةبتس،الحر س  عالسر،  ؛ 112ص  ،10ج التاما،  ازاةر،ابن   ( 16)
   106ص  ،10ج التاما،  ازاةر،ابن   ( 17)
فبنةت اللرنج  الغنج بي را  " ابس اللدا    فمات، وصف المورخ ابن  ثةر وفاة هنر   نسلة "ومات فةها ملإ اللرنج  ندهر ، سنط من لاه    ( 18)

  6ص   ،31ج  ال لمتس،البدادس والنهادس، بةروت،  ار التت   الدمشني، الحافد بن  ثةر  
  266( ص 2006ا  واقلتج الر يرة، )الناهرة، م تبس ىري  ال لج، محمد سهةا ىنسش، واريخ ازتسلةةن في مصر ولي  الش ( 19)
الدتن  وقد انتند     حد  ان استةي  الصلةبةن على بةروت    ( 20) النا رة التي حننها الصلةبةسن في بي  الشا    د عصر صين  اكنتصارات 

 المور سن المقلمسن حاكج بةروت ع  الدتن اسامس واوهمسه  ضنة سلج المدتنس  ون قتا ،  شضن  لإ:
،  38سث  لتس اآل اب، ضام س المنسفتس،    ، مرلس  ح690-490 /1291-1097ن ية لحا ة، بةروت وحت وىضة المساضهس اكسيمتس الصلةبتس  

  121، ص1999
  (، 2000  واكضتماعتس، عةن للدراسات والبحسث اكنقانتس    الناهرة،)  والغرب،الحروب الصلةبتس ال يقات بةن الشر     عسع، محمد مونس    ( 21)

  278ص 
   191-190ص   ، 3ج الصلةبتس، الحروب  رانقتمان،  ( 22)
   238-237ص   ، 3ج نلقة،  ( 23)
  178، ص 3نلقة، واريخ، ج ( 24)
  200، ص 2عالسر، ج ( 25)
   107-106، ص 1985الصلةبتس العامقس، الناهرة،  ار الم ار ،  عمران، الحملس محمس  س ةد  ( 26)
  278ص    (، 1989 اللارابي،  ار   )بةروت،  ال رب، الحروب الصلةبتس  ما رآها  م لس ،  مةن  ( 27)
  200ص   ، 2ج الصلةبتس، الحر س  عالسر، ( 28)
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 ( تتضمن وسفةر ال نادس الطبتس  الحراج النصارى  1080هل/ 473عق ر  اقامس الصلةبةسن في بي  الشا  في سنس )   زسبتاريس: ونيتج  تني  ( 29)
روا  نلقهج لنتا  المقلمةن ونالسا  و ان  سلسب حتاوهج قاامًا على مبا ئ اللنر وال لس والطاعس با ونذ  المندسس، الغرلةةن النا مةن كلى ازراتي  

رسالس ماضقتةر غةر   واكسيمتس، اكسبتاريس والداويس في المصا ر ال رلتس  رضا،ال طف واسترابت الش سب النصرانتس وملس ها  حمد لهاب  حمد 
  26-24ص   (،2016 المسصا:)كلتس الترلتس، ضام س  منشسرة،

- 1188ه/ 588-585   ورها بر  كحنا اانا  الحملس الصلةبتس الثالثس    ( لتنها 1228هل/ 522وهي فرقس صلةبتس وتسنت سنس )   التةتسن:  ( 30)
عتر  بها البا ا  اسلةن   ، فند قا    ض الحراج النصارى ازلمان المشتر ةن في الحملس  اكولا  م ًا على رعادس المرتى والررحى وا 1192

  21ص    (، 1994 الهرر ، الناهرة،فر  الرهبان اللرنقةةن في بي  الشا  في النرنةن الثاني والثالث   منامي، الثالث، تنير: نبةلس كبراهتج 
بهد  حمادس ىري  الحراج    الشا ،هةئس  تنتس نشضت في عهد الملإ بلدوين الثاني في مدتنس الندس   د استنرار الصلةبةةن في بي     الداويس:   ( 31)

ا ، صج اصبحت كحنا  كبر هةئس عق ريس صلةبتس في بي  الشا  عرفت  اسج هةئس فرسان الم بد وفرسان الداويس   اكورلةةن النا مةن الى بي  الش 
الصلةبةةن تد    ال يد ، مص   حما      تنير: ال لس     مصر،  ور التنيتمات ال ق ريس في حروب    )المسصا،  ، 13   اكسيمتس، مرلس  لتس 
   262-261، ص 7مج   (، 2013

  282ص   ازتسلةةن، خ  واري ىنسش، ( 32)
  172، ص 22(، ج2013، لر س الرسالس ال المتس، ) مش سبط بن الرس  ، مرآة ال مان في واريخ اكعتان، وحنة  ابراهتج ال يب ،  ( 33)
وهي قل س منت س على ر س ضبا  النرب من ع ا  ان الملإ ال ا   قد  مر ابنة الم يج عتقى ببنااها، تنير: ابن ازاةر،    الطسر: قل س    ( 34)

  304، ص 10التاما، ج
  284نلقة، ص  ( 35)
  201ص   ، 2ج الصلةبتس، الحر س  عالسر، ( 36)

(37 )  Perry, John of Brienne, p53.  
 201، ص 2عالسر، الحر س الصلةبتس، ج ( 38)
 180، ص 3رانقتمان، واريخ، ج ( 39)

(40 )  Perry, John of Brienne, p.51. 
  283ص   ازتسلةةن، ىنسش، واريخ   ( 41)
   146-144عمران، الحملس الصلةبتس، ص  ( 42)
  240ص   ، 3ج الصلةبتس، رانقتمان، الحروب  ( 43)
  217ص  ، 22ج ال مان، سبط ابن الرس  ، مرآة   ( 44)
المشر  اكسيمي ولرقي حسع المتسسط، ورضمس احمد    غروستة،رينتة    ( 45) ،  ار التت   اتبش، ) بيمسض  واريخ الحروب الصلةبتس في 

  71(، ص 2014 السىنتس، 
  217، ص22سبط بن الرس  ، مرآة ال مان، ج ( 46)
وط هدنس اللرنج َ نهج كد ا وصا َلهبج ملإ  "  دنس  عما  الدتن اكصلهاني:   ( 47) رب بدةر كدن هبج د اونسنة َوَك  َومن ضمَلس لب َ و َ بدةر َما َلهبج فدي َ ف ة َودن

َنس َ َما َ اَنت وهانت الشد ة وكنت"  عما  الدتن اكصلهاني، الب ر  الشامي، وحنة  فالل حقةن،  تباتنسنة ويحاللسنة َوَك دعاللسنة َفإد ا َعا  َعاَ تن النهبدن
  52، ص 3(، ج1987)عمان، م تبس عبد الحمةد لسمان، 

  218ص   ، 22ج ال مان، مرآة  الرس  ، سبط ابن  ؛ 304-302ص  ،10ج التاما،  ازاةر،ابن   ( 48)
   (، 1998  النلج،  ار    ) مش ،    ار، ورضمس سهةا    الصلةبتس،المسسسعس الشاملس في الحروب     متاط،اكستةي  على     ا رلسن، وللر اوغا    ( 49)
  31ص  ، 33ج
  178عمران، الحملس الصلةبتس العامقس، ص  ( 50)
  33ص   ، 33ج  متاط،اكستةي  على   ا رلسن،   ؛ 71ص  واريخ،مسض    غروستة،  ( 51)
  195ص   ، 3ج الصلةبتس، الحروب  رانقتمان،  ( 52)
   209-208عمران، الحملس الصلةبتس العامقس، ص  ( 53)
  2عالسر، الحر س الصلةبتس، ج ( 54)
  258ص   ، 3ج التروب، ملرج  واصا، ابن  ( 55)
  109(، ص 2005ضاك    فةتر ، رسااا ضاك    فةتر ، ورضمس عبد اللطتف عبد الها   القةد، )لةبتا،    ،  ( 56)
،  ار التت  ال لمتس،  بةروت) بن  قلللللةسني  للللللمس الدتن محمد بن احمد بن قادما  الذهبي، ال بر في  بر من غبر، وحنة  محمد القللللل ةد    ( 57) 

   164ص    ، 3ج(،  1998
   212، ص 2عالسر، الحر س الصلةبتس، ج ( 58)
  227ص  ، 22ج ال مان،مرآة  الرس  ،سبط ابن  ؛ 304ص  ،10ج التاما،  ازاةر،ابن   ( 59)
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َا مدنن    ( 60) وَها فدي الن ةناد كدَلى  دنس  ابن اكاةر في وصف هذه القيسا "َوَقدن ببندَي فدي الن ةناد ببرنجح َ بدةرح َمندتعح، َوَضَ لبسا فدتةد َسَيسد َيٍظ، َوَمدُّ تٍد غد َحدد
رَ  َدارد مدصن َ َد فدي النردةاد كدَلى  د رد النَمالدلد َ ن  َوصن َلَس فدي النَبحن َنَع النَمَراكدَ  النَساصد َتاَط لدَتمن من سرد  د اب َلَتاَنتن َمَراكد ب النَ دبورد  سب َيسد هد الق  َك  ، َوَلسنَك َهَذا النببرنجب َوَهذد

َر َوَ َ اندةَها " التاما، ج َدارد مدصن ي  د َها َعنن َ َقاصد رب َ َحدح َعَلى َمنن د دد    305، ص10َدنن
   1990-1989، ص32اولتلر  ا رلسرن، اكستةي  على  متاط، تمن  تاب المسسسعس الشامتس في واريخ الحروب الصلةبتس، ج ( 61)
  ، القلسك لم رفس  و  الملسك، وحنة  محمد عبد النا ر عطا، بةروت،  ار التت  ال لمتس،  وني لدتن احمد بن علي بن عبد النا ر المنري ( 62)

  312، ص 1( ج 1998
  313نلقة، ص المصدر  ( 63)
  )الناهرة،  الصلةبتس،  تسا  ضدتدة على الحروب    عالسر،   ؛ 18ص    ، 4ج  التروب، ملرج    واصا، ابن    ، 307ص    ، 10ج  التاما،   ازاةر،ابن    ( 64)

  39ص   (، 1964 والترضمس،الدار المصريس للتضلتف 
"كان بيضةسس متغطرسا  طبت تة، مت صبا لر دة، وقد اعطى لنلقة سلطس     ضنة: وصف المورخ محمس  س ةد عمران التار تنا  بيضةسس    ( 65)

ضةسس لج تتنبا الملإ ضان    برين قاادا       ما ان بي  ولس  ولإ التي  سلها لة البا ا هسنسريسس الثالث وو الى على الملإ ضان    بةرين
عمران، الحملس الصلةبتس  ،  للحملس، ولتس  لإ فحق  با ترى ان الملإ الصلةبي لتس ملتا حقتقتا با وصتا على الملتس ات ابةي ابنس  وضتة الراحلس"

  210العامقس، ص
  حقنةن محمدملرج التروب في ا بار بني اتسب، وحنة     واصا،ضما  الدتن محمد بن سالج ابن    ؛ 309ص    ، 10ج  التاما،  ازاةر،ابن    ( 66)

  95ص   ، 4ج (، 1977الناهرة، مطب س  ار التت ، ) عالسر  رلتع وس ةد عبد اللتان 
  210، ص 3رانقتمان، واريخ، ج ( 67)
  258ص  ، 22ج ال مان، مرآة   الرس  ،سبط ابن  ( 68)
   309ص   ، 10ج التاما،  ازاةر، ابن  ( 69) 
  309نلقة، ص المصدر  ( 70) 
  258ص  ، 22ج ال مان، مرآة   الرس  ،سبط ابن  ( 71)
   242-241ص    ، 6ت(، ج  ،  ار التت ،  )الناهرة تسسف بن وغر  بر   بن عبد هللا، النرس  ال اهرة في ملسك مصر والناهرة  ( 72)
  328ص  ،1ج القلسك،المنري  ،    ؛ 258ص  ، 22ج ال مان،مرآة  الرس  ،سبط ابن  ؛ 310ص  ،10ج التاما،  ازاةر،ابن   ( 73)
بةروت،  ) واكعي   لمس الدتن محمد بن احمد بن عثمان بن قادما  الذهبي، وحنة   شار عسا  م رو ، واريخ اكسي  ووفتات المشاهةر  ( 74)

  30ص   ، 44ن (،2003 ار الغرب اكسيمي، 
   207ص    ، 1981 والنشر،  ار التت  للطباعس   المسصا، ن، السىن ال رلي والغ و الصلةبي،   الع الم اتةد  وآ رو  ( 75)
  277ص   (، 2000 الرامعتس، ،  ار الم رفس )الناهرة  الصلةبتس،واريخ الحروب    عمران، محمس  س ةد  ( 76)
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 ( 1997،  ار التتاب ال رلي، ودمر ، )بةروتابن اكاةر، ع  الدتن علي بن الحقةن، التاما في التاريخ، وحنة  عمر عبد القي   -1
 ( 1987البر  الشامي، وحنة  فالل حقةن، )عمان، م تبس عبد الحمةد لسمان،  الدتن،اكصلهاني، عما   -2
   (1998 النلج،  ار  ) مش ،     ار، ورضمس سهةا  الصلةبتس، سعس الشاملس في الحروب المسس  متاط، اكستةي  على   اوغا،    ا رلسن،  وللر -3
 ( 2003بتشسب، مسريس، واريخ اورولا في ال صسر السسطى، ورضمس علي القةد علي، )الناهرة، المرلس النسمي للثنافس،  -4
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والبرلر ومن عاصرهج من  و  الشضن ازكبر،    ابن  لدون، عبد الرحمن بن  لدون،  تاب ال بر و تسان المبتد  والعبر في واريخ ال رب  -7

 ( 1988وحنة   لةا لحا ة، )بةروت،  ار اللتر ال رلي، 
  109(، ص 2005   فةتر ، ضاك، رسااا ضاك    فةتر ، ورضمس عبد اللطتف عبد الها   القةد، )لةبتا،    ،  -8
م رو ، واريخ اكسي  ووفتات المشاهةر واكعي  )بةروت،  وحنة   شار عسا   قادما ، الذهبي، لمس الدتن محمد بن احمد بن عثمان بن  -9

  30ص   ، 44ن (،2003 ار الغرب اكسيمي، 
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 (1994الحميت الصلةبتس، ورضمس نسر الدتن  لةا، )الناهرة، الهةئس المصريس ال امس للتتاب، رانقتمان، ستتلن، واريخ  -11
ال رلتس    لهاب، رضا،  حمد   -12 المصا ر  في  الترلتس    منشسرة، رسالس ماضقتةر غةر    واكسيمتس، اكسبتاريس والداويس    المسصا:   )ضام س لتس 

2016 )   
الحروب الصلةبتس    غروستة، رينتة   -13 المتسسط، ورضمس احمد اتبش، ) بي،  ار التت   مسض  واريخ  في المشر  اكسيمي ولرقي حسع 

 ( 2014 السىنتس، 
  )المسصا،   ،13   اكسيمتس،مرلس  لتس ال لس     مصر،ال يد ، مص   حما  ،  ور التنيتمات ال ق ريس في حروب الصلةبةةن تد   -14

2013 )   
 ( 2013) مش ، لر س الرسالس ال المتس، ال يب ،  ريخ اكعتان، وحنة  ابراهتج سبط ابن الرس  ، تسسف بن ق اوغلي، مرآة ال مان في وا -15
، مرلس  حسث  لتس اآل اب، ضام س المنسفتس،  690-490 / 1291-1097الصلةبتس    -  لحا ة، ن ية، بةروت وحت وىضة المساضهس اكسيمتس  -16
  38 ،1999  
 (  1994)الناهرة، م تبس العانري،  الشتا   لمحاسن الةسس تس، وحنة  ضما  الدتن  ابن لدا ، بها  الدتن تسسف بن رافع، النسا ر القلطانتس وا -17
 .( 2006ىنسش، محمد سهةا، واريخ ازتسلةةن في مصر ولي  الشا  واقلتج الر يرة، )الناهرة، م تبس ىري  ال لج،  -18
 ( 1964 والترضمس،للتضلتف  الدار المصريس   )الناهرة،  الصلةبتس،عالسر، س ةد عبد اللتان،  تسا  ضدتدة على الحروب  -19
 .347، ص 1976لللللللل، اورلا في ال صسر السسطى، الناهرة، م تبس النهضس المصريس، لللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللل -20
 .( 2000 الرامعتس، ،  ار الم رفس )الناهرة  الصلةبتس، عمران، محمس  س ةد، واريخ الحروب  -21
 ( 1985، الحملس الصلةبتس العامقس، الناهرة،  ار الم ار ، لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل -22
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 ( 1994البدادس والنهادس، بةروت،  ار التت  ال لمتس،  الدمشني، ابس اللدا الحافد بن  ثةر  -24
 ( 1990عما  الدتن غانج، )لةبتا، مرمع اللاول،  ورضمس، ماتر، هان  اتبرهار ، واريخ الحروب الصلةبتس،  -25
 (1981 والنشر، ار التت  للطباعس  )المسصا،   الصلةبي، الم اتةد ،  الع وآ رون، السىن ال رلي والغ و  -26
   ( 1989 اللارابي، ار   )بةروت،  ال رب،م لس ،  مةن، الحروب الصلةبتس  ما رآها  -27
   ( 1994 )الناهرة،  الهرر ، منامي، نبةلس كبراهتج، فر  الرهبان اللرنقةةن في بي  الشا  في النرنةن الثاني والثالث  -28
وحنة  محمد عبد النا ر عطا، بةروت،  ار التت  ال لمتس،    المنري  ، وني لدتن احمد بن علي بن عبد النا ر، القلسك لم رفس  و  الملسك،  -29

1998  ) 
 ( 1988هلقتر، س، وارن، اورلا في ال صسر السسطى، ورضمس محمد فتحي الشاعر، )الناهرة، م تبس اكنرلس المصريس،  -30
رلتع وس ةد عبد اللتان    حقنةن محمدملرج التروب في ا بار بني اتسب، وحنة     واصا، ابن واصا، ضما  الدتن محمد بن سالج ابن   -31

 ( 1977)الناهرة، مطب س  ار التت ، عالسر 
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