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 1*عثامنة خليل

 

 تلخيص:

 ال صيرةق زمنية حقبة في خاصة القدس ومدينة فلسطين في حدث فيما خاص بشكل املقالة هذه تتركز

 ديةه مرتين وسلموها القدس مدينة عن األيوبية األسرة حكام بعض فيها تنازل  عاًما عشرين على تزيد

 .امليالدي عشر الثالث القرن  من األول  النصف في للصليبين مجانية

م األيوبي، الدين صالح السلطان اخي ابن الكامل، امللك األيوبي مصر حاكم تنازل  فقد
ّ
 القدس ينةمد وسل

 ريكفردي اإلمبراطور  املقدسة، الرومانية اإلمبراطورية لزعيم سائغة هدية وقدمها ارادته، وبملء طوًعا

 .للميالد 1229 سنة وذلك السادسة، الصليبية للحملة قائًدا اإلسالمي املشرق  غزا الذي الثاني،

 :نشأت كيف القدس عن التنازل  فكرة

 األيوبي رمص حاكم الكامل امللك عند للصليبيين هدية وتسليمها القدس عن التنازل  فكرة نبعت

ا م ألخيه التوسعية املطامع على ردًّ
ّ
 كانت لتيا الشام، بالد في األكبر الوالية دمشق، ملك عيس ى املعظ

  ِحمص إلمارة القصوى  األطراف وحتى جنوًبا العريش من تمتد
ً

 ةالتوسعي املطامع وتجسدت. شماال

مية بلدتي على استولى اعندم عيس ى للمعظم
َ
ل ة السَّ  تمهيًدا حماة مدينة وحاصر النعمان، وَمَعرَّ

 رفاألش امللك أخيه من وبدعم مصر، ملك الكامل، امللك من كان فما. آنذاك دمشق بمملكة إللحاقها

  أّيوب، بني لدولة التابعة الشرقية الواليات ملك موس ى،
ّ
  امللك خطوة على االعتراض إال

ّ
 وأرسل ماملعظ

 .وشأنها حماة مدينة يترك وأن خطوته عن يتراجع أن يأمره اليه

 لخليفةا مع التواصل على أخوية على غضبه وحمله عيس ى، املعظم نفس على كثيًرا األمر هذا شقَّ 

ة من القدر بهذا يكتف لم إنه بل. بهما نكاية بغداد في العباس يّ   برسالة لكذ فأتبع الغاضبة، الفعل ردَّ

 الوالء بإعالن ويعده العون  منه يطلب املشرق، ملك شاه، خوارزم ابن الدين جالل السلطان إلى بعثها

م ملطالب االستجابة وعّجل بذلك الدين جالل السلطان فرّحب ومحالفته، له
ّ
 .عيس ى املعظ
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 كبيرين خطرين تضافر رأى حيث القلق، نفسه في وأثار أخوه به قام ما بخطورة الكامل امللك أيقن

له داخلي أحدهما مًعا، اجتمعا
ّ
َمث

ُ
 بين ديدالج التحالف يمثله خارجي وثانيهما التوسعية، أخيه مطامع ت

 مامه قوة مطامعه أمام تقف ال الذي املندفع العدو هذا شاه، خوارزم ابن وبين عيس ى املعظم أخيه

 توالتهديدا للمخاطر التصدي ودعمه بمحالفته يستطيع قادر حليف   عن يبحث فطفق عظمت،

 لرومانيةا اإلمبراطورية رأس ،**الثاني فردريك األملاني باإلمبراطور  االتصال إلى فسارع املستجّدة،

 (1).عهم التحالف بقبوله مهًرا القدس مدينة يعطيه ان عليه وعرض حليًفا، له يكون  عساه املقدسة

 تفّتق ديدةج فكرة األلّداء، املسلمين أعداء للصليبيين تسليمها وفكرة القدس، عن التنازل  يكن لم

 لكاملا الثالثة؛ األيوبيين امللوك أذهان في اختمرت قديمة فكرة كانت بل الكامل، امللك ذهن عنها

م وأخويه
ّ
 ابقة،س مناسبة في ذاته العدّو  على طرحوها أن لهم سبق وقد. موس ى واألشرف عيس ى املعظ

 نم دمياط مدينة الستعادة الثالثة األيوبيين محاوالت باءت أن فبعد. 1221/هـ618 سنة في ذلك وكان

 رةاملنصو  مدينة وحاصروا مصر داخل هجومهم املحتلون  طّور  أن وبعد بالفشل، الصليبيين أيدي

ف حينها القاهرة، ملهاجمة منها واالنطالق الحتاللها استعداًدا
َّ
 بقادة هماتصاالت األيوبيون  امللوك كث

 ملواقعا من وغيرها القدس تسليم مقابل الصلح، وعقد القتال إليقاف األوروبيين األمراء من الهجوم

 لروايةا تدع ال هذا وفي. الشام بالد وسواحل فلسطين في الدين صالح السلطان حّررها أن سبق التي

  اإلسالمية التاريخية
ً

 الكبير ؤر امل فكتب الصفقة، هذه لعقد امللوك هؤالء نّية انعقاد في للشك مجاال

  تاريخه في الفداء ابو
ً

 الِفَرنج إلى رددةمت وأخويه الكامل امللك وُرُسل الفريقين، بين القتال واشتّد : "قائال

َل  الصلح، في
َ
 فتحه ام وجميع وَجَبلة، والالذقية وطبرية، وعسقالن القدس تسليم لهم املسلمون  وبذ

وبك الكرك عدا ما الساحل، من الدين صالح السلطان
ّ

موا الصلح إلى يجيبوا أن على والش
ّ
 مياطد وُيَسل

 (2)".بذلك الفرنُج  َيْرض فلم املسلمين، إلى

 باتت دق الفكرة هذه أن على يدّل  للعدّو، وتسليمها القدس مدينة عن التنازل  فكرة طرح تكرار إن

 من امللوك ساللة خاصة مجتمعين، أو فرادى يتداولونها أيوب، بني ملوك سياسة من يتجزأ ال جزءا

 الناصر اهاأرس التي السياسية الرؤية مع جذرًيا تتناقض فكرة وهي. األيوبية األسرة في العاِدلي الفرع

 أيدي من املقدس بيت لتحرير والنفيس الغالي بذل الذي وهو األسرة، هذه مؤسس األيوبي الدين صالح

 من مستعًدا انوك فيها، التفريط عدم على حرص واملسلمين لإلسالم فخًرا نظره في وصارت الصليبيين،
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 التحريرية، بهحر  في العدو من حتى استردها التي والبلدات املواقع من بكثير يضحي أن بها االحتفاظ أجل

 (3).الّرملة صلح باسم ُعرفت والتي 1192 سنة الصليبيين مع الصلح اتفاقية بنود ذلك أثبتت كما

 هؤالء فوسن في القدس مدينة بها تحظى التي املكانة هشاشة عن تُنّم  مسؤولة، غير سياسة إنها بل

 امللوك هؤالء هانةاست وتؤكد اإلسالمية بالقيم الفاضح االستهتار عن تعّبر سياسة فإنها وباألحرى  امللوك،

 ضافةإ املسلمين، غير من العرب فلسطين أهل من الرعايا بقية ومشاعر اإلسالمية األمة أبناء بمشاعر

 .ةالسياس هذه جّراء من املقدس بيت سكان لها يتعّرض التي املأساوية النتائج احتساب عدم إلى

ي الفرع ملوك أن الواضح ومن
ّ
 أّيوب، نب بكر أبي العادل امللك أبيهم عن ُملكهم ورثوا الذين العادل

  نفوُسهم كانت
ً
ة
َ
 تحديدال وجه على القدس كمدينة املقدسات بأقدس حتى والتفريط للتنازل  ُمهّيأ

 والخديعة رباملك استولى أن له سبق الذي العادل امللك ياهاإ وّرثهم التي بكراسيهم االحتفاظ لصالح

 في أي ة،الشرقي والواليات الشام وبالد مصر في الدين، صالح أبناء أخيه، أبناء ممالك على والدسائس

  (4).واالها وما الفراتية الجزيرة منطقة في الشرقي الفرات حوض

 غير فيو مناسبة في العادل، امللك أبناء من امللوك نفوس من تمكنت قد التنازل  سياسة أن ويبدو

َدّل  وال مناسبة،
َ
م امللك أتخذه الذي امللكي القرار من ذلك على أ

ّ
 في ارعس حين الشام، ملك عيس ى املعظ

 جّردمل وتحصيناتها وأسوارها حصونها تخريب في والشروع أهلها من القدس مدينة بإخالء أمرا إصدار

 أنه لقرار،ا هذا اتخاذ في عذره وكان. املصري  القطر في دمياط ميناء على الصليبيين باستيالء علم أن

 أطنب وقد. املستقبل في مهاجمتها قصدوا ما إذا املدينة على الصليبيون  يستولي أن يخش ى كان

 هملحق وما القدس مدينة أهل تشردّ  من إليه آلت وما الحادثة هذه خبر سرد في املسلمون  املؤرخون 

لة وجوع وشقاء بؤس من ذلك جّراء
ّ
ت   ومذ

ُّ
ت

َ
ش

َ
 (5).البلدان في وت

خذها التي املواقف خالل من
ّ
 لعادل،ا امللك أّبيهم عن الحكم ورثوا الذين األيوبية، األسرة ملوك ات

ق للقارئ  يتبين
ّ
ِزدْ  لم امللوك هؤالء نظر في القدس مدينة أن املدق

َ
 من غيرهاك عادية مدينة كونها عن ت

 فحسب، هذا سلي. شيًئا لديهم تعنى تكن لم اإلسالمية رمزيتها بل الدينية قداستها وأّن  الشام، بالد مدن

  فئة مستوى  إلى ترقى تكن لم نظرهم في فهي عادّية، مدينة اعتبارها عن عدا فالقدس
ّ

 من ألول ا الصف

  وتعلوها مكانة، القدس تفوق  كانت دمياط مثل فمدينة اإلقليمين؛ هذين مدن
ً

 ندهمع وتحظى فضال

ت قد املدينة لهذه السياسية املكانة ان ذلك من واألنكى. والرعاية باالهتمام
ّ
 صارت حتى عندهم تدن
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ّ
  القدس تفوق  الشوبك بلدة أو الكرك كبلدة صحراوية بلدة

ً
 التمّسكو  حفظها على امللوك يحرص أهمية

 .بها

ا القدس بمدينة األيوبيين امللوك استهتار بلغ لقد  يساومون  للبيع معروضة سلعة معه جعلوها َحدًّ

 .ثمنها على املسلمين أعداء

 :مالَبسات من رافقها وما التسليم صفقة إتمام

 ثمًنا دسالق مدينة عليه وعرض الثاني فردريك األملاني باإلمبراطور  الكامل امللك استنجد عندما

ل بينه املحتدم الصراع مراحل من واحدة في يمّر  اإلمبراطور  كان معه، التحالف لقبوله
ّ
 لسلطةل كُممث

 موضوع حول  الدينية، الكنيسة لسلطة كمثل روما، في الكاثوليكية الكنيسة رأس البابا وبين الزمنية

 .والدولة سةالكني بين التاريخي للنزاع امتداًدا الصراع هذا وكان أورّبا، في السياسية والهيمنة السيادة

 مقار  فاتًرا الشرق  إلى صليبية حملة رأس على للخروج اإلمبراطور  حماس كان ذلك، وبسبب
ً
 نة

 األوساط غضب عليه َجرَّ  قد املتقاِعس املوقف هذا وكان. وأمرائها أوربا ملوك من سبقه من بحماس

َر  لم التي روما في البابوي  الكرس ي رأسها وعلى الكنسّية الدينية
َ
 األعذار رفضت وكانت لتقاعسه مبرًرا ت

 (6).الخروج لعدم يسوقها كان التي

اه يظّل  ال كي أمامه سانحة الفرصة أن الكامل امللك رسالة وصلته أن بعد اإلمبراطور، فرأى
ً
 دف

 
ً

وّجه التي الالذعة لالنتقادات سهال
ُ
 به ألصقتها التي العاّق  املسيحي صفة نفسه عن ينفي وكي إليه، ت

ناطتها دق روما كانت التي السادسة الصليبية الحملة رأس على يخرج أن قّرر  ولذلك. روما في الكنيسة
َ
 أ

تئ ما ولكنه الشام، بالد سواحل يقصد االيطالي برنديزي  ميناء من فانطلق. به
َ
 ولم جهأدرا عاد أن ف

ّم  قد بمرض متذّرًعا أيام بضعة خروجه على يمض
َ
ل
َ
ا. به أ

ّ
 لم جوعهر  أن أعتبر عودته بخبر البابا علم ومل

 سنة لول أي شهر في البابوي  الحرمان مرسوم بحقه فأصدر. تمارًضا كان بل حقيقي مرض   من نابًعا يكن

 (7).م1227

عِن  لم
َ
ف بالضرورة صقلية، جزيرة في انطالقه قاعدة إلى املفاجئة اإلمبراطور  عودة ت

ّ
 لحملةا توق

 حون طريقها في مبحرة قيادته تحت خرجت التي قواته من فرق  استمرت إذ السادسة، الصليبية

ا ميناء إلى طالئعها فوصلت الهدف،
ّ
 (8).أشهر عدةب بها اإلمبراطور  التحاق سبقت حيث فلسطين، في عك

 تأخر دق الحملة في انطالقه استئناف أن عكا، إلى الثاني فردريك اإلمبراطور  وصول  تأخر سبب وكان
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 وبسبب جهة، من البحر، من لعودته عذًرا جعله الذي املرض من عاناه كان ما بسبب الوقت لبعض

 لتيا والتنظيمية اإلدارية اإلجراءات ببعض قيامه وبسبب عكا، قبل قبرص جزيرة على تعريجه

 من رينوالعش الحادي في الجزيرة في ليماسول  ميناء وصل أن منذ كاملين، شهرين يقارب ما استغرقت

 (9).1228 سنة أيلول  شهر في وصلها التي عكا إلى متوجًها يبحر أن قبل ،1228 سنة تّموز  شهر

  إلى اإلمبراطور  وصول  كان
ّ
م وفاة على عام من يقرب ما بعد وصلها إذ متأخًرا، عكا

ّ
 الذي عيس ى املعظ

 باإلمبراطور  بسببه الكامل امللك استغاث الذي الشام ملك وهو ،1227 لعام الثاني تشرين في توفي

م وبرحيل. االملاني
ّ
 مللكا أخوه يخشاها كان التي اإلقليمية مطامعه مخاطر زالت فقد عيس ى، املعظ

 وقلق يدتهد مصدر تشكل كانت التي دمشق مملكة باتت حيث عقب، على رأًسا األمر انقلب بل. الكامل

م ملكها حياة في األيوبية األسرة ملوك
ّ
 الكامل مللكا يقرره الذي املحتوم مصيرها تنتظر عيس ى، املعظ

 (10).رحمته تحت صارت أن بعد

 براطور اإلم قبل من ينتظره كان الذي للدعم الكامل امللك حاجة انتفت فقد املخاطر، هذه وبزوال

 الحليف ذاله القدس مدينة بتسليم نفسه على قطعه الذي الوعد جعل ما وهو الثاني، فردريك األملاني

ع،
ّ
مَّ  من فصار معنى، ذي غير عبثًيا وعًدا املتوق

َ
 حيال. دالوع بذلك الوفاء من تعفيه ذريعة   عن يبحث ث

 منها؛ ينقذه مشّرف مخرج عن البحث من له بّد  ال معقدة ورطة بإزاء أنه اإلمبراطور  أدرك املتغيرات هذه

ت أن عدب عليه مغضوًبا أيًضا كان التي السادسة الصليبية للحملة قائًدا كونه إلى باإلضافة فهو
ّ
 به حل

 على قادر غير نفسه الوقت في وكان. البابا ضّده أصدره الذي الحرمان بمرسوم متمثلة الكنيسة لعنة

ّي 
َ
 لخروجا عند اصطحبها التي الفرسان كتيبة حجم وضآلة رجاله قلة بسبب ميداني عسكري  ِإنجاز أ

 صفوفه إلى فلسطين في آنذاك كانوا مّمن محاربين انضمام أمام األفق انسداد إلى اضافة حملته، إلى

ه. تطارده كانت التي الحرمان لعنة بسبب
ّ
 يعود أن فسهلن يرض ى يكن لم أنه تعقيًدا، ورطته زاد مّما ولعل

  ومثار سخرية مثار يصبح لئال اليدين صفر أوروبا إلى
ّ
ف 

َ
ش

َ
 كرأس رياءهكب بذلك فيفقد خصومه، من ت

 يتربصون  ذينال خصومه عليه فيتجّرأ مكانته وتتزعزع هيبته فتزول املقّدسة الرومانية لإلمبراطورية

 (11).به

ل أسلوب إال أمامه يبق لم اإلمبراطور، فيها وقع التي األزمة انفراج انسداد وإزاء
ّ
 تعطافواالس التذل

ّيُن  َعساهُ 
َ
 عوامل ىإل باإلضافة األسلوب هذا نجح ما وسرعان عطفه ويستدّر  الكامل امللك مواقف من ُيل

 وافق حين الكامل، امللك موقف في جذري  تغيّر  إحداث في الحسبان، في أخذها قد امللك أن يبدو أخرى 
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 عليه نّصت ما هوو  األملاني، لإلمبراطور  القدس مدينة بتسليم القاض ي السابق بوعده الوفاء على بالتالي

ت والتي 1229/ شباط/18 في الطرفين بين عقدت التي يافا اتفاقية
ّ
 سنوات لعشر املفعول  سارية ظل

 (12).كاملة

 :للصليبيين القدس تسليم حادثة أصداء

 إلسالمي،ا التاريخ في املسبوق  غير الخطير الحدث هذا أصداء اإلسالمية التاريخية املصادر رصدت

 أّن  اريةاإلخب التقارير خالل من وتبّين. والحزن  باألس ى املمزوج والغضب الّسخط من موجة إلى فأشارت

. الشام بالد إقليم حدود تتعّد  فلم محلّية، وكانت جزئّية كانت الفعلة، هذه على املسلمين فعل ردود

 بالدو  لفلسطين الصليبي االجتياح أثناء القدس مدينة سقوط أعقاب في حدث ما عكس على وذلك

 يشمل لم االحتجاج فإن بل ال (13).الجلل الحدث هذا من عاًما وثالثين مائة من يقرب ما قبل الشام

ها الشام واليات
ّ
 .دمشق ومدينة القدس مدينة هما فقط مدينتين في فانحصر كل

  تتعداها ولم الشعبية األوساط تتجاوز  لم االحتجاجات تلك أن أيًضا بالتنويه وجدير
ّ
 فئة لىإ إال

 ذاكآن كان الذي والده عن واصل ابن املؤر  يروي الّسياق هذا وفي. البلدين هذين علماء من هامشية

ا: "فيقول  القدس مدينة في مجاوًرا
ّ
ج،الفِ  إلى القدس وتسليم املسلمين بخروج بالقدس نودي مل

ْ
 وقع َرن

م والبكاء، الّضجيج القدس أهل في
ُ
 أنكرواو  أيديهم من القدس لخروج وحزنوا املسلمين على ذلك وَعظ

 (14)".منه واستشفوه الفعل هذا الكامل امللك على

 القدس، مدينة أهل علماء من محدّدة فئة نصيب من االحتجاج فتجعل املقريزي  رواية أما

ِئّمة في وتحصره
َ
نيها، املساجد أ

ّ
 في ًبامضرو  كان الذي الكامل امللك معسكر إلى هؤالء ذهب حيث ومؤذ

 يرغ في منه مسمع وعلى امللك خيمة أمام األذان رفعوا وهناك غّزة، مدينة من مقربة على الُعجول  تّل 

ت مهولة كارثة إزاء الصار  االحتجاج عن تعبيًرا بالضرورة يعني ذلك وكان. األذان وقت
ّ
. سلمينبامل َحل

حتّجين، هؤالء على امللك فعل رّدة تسجيل إلى املقريزي  رواية تمض ي ثم
ُ
  ُيلق لم أنه حيث امل

ً
 باال

 (15).معسكره خارج يطردوا بأن وأمر وزجرهم عّنفهم بل الحتجاجهم،

 قدمش أهل احتجاج فإن علمائها، وعند القدس مدينة أهل عند وتلقائًيا عفوًيا االحتجاج كان وإذا

 طينفلس ومناطق القدس مدينة وكانت داود، الناصر ملكها، قبل من بمبادرة جاء بل كذلك، يكن لم

 الناصر بادر حيث (16).عيس ى املعظم امللك أبيه عن ورثها التي دمشق مملكة من يتجّزأ ال جزًءا األخرى،
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 إلى فأوعز األملاني، لإلمبراطور  القدس مدينة الكامل امللك تسليم ضد االحتجاج نيران تسعير إلى داود

 وعظ مجلس يعقد أن الجوزي، ابن الشيخ الواعظ حفيد يوسف الدين شمس الشيخ دمشق واعظ

لهب بالغضب فيشحنهم التسليم قرار ضد املسلمين جمهور  فيه يحّرض دمشق مسجد في
َ
 مواعظه تفأ

 (17).صدورهم في الغضب نيران وسّعرت مشاعرهم

 :القدس ملدينة الثاني التحرير

ت
ّ
ل
َ
سر في قابعة القدس مدينة ظ

َ
مت أْن  منذ سنوات عشر من ألكثَر  الصليبيين أ

ّ
 طوًعا ُسل

 صلح" بـ ّسماةامل االتفاقية بموجب الكامل امللك األيوبي، ِمصر حاكم يد على الثاني فردريك لإلمبراطور 

ا". يافا
ّ
 في البابوية املؤسسة دعت هـ،637 املوافق 1239 سنة مطلع االنتهاء على الصلح أجُل  أشرف ومل

 الدعوة ذهه والقت. القدس مدينة على الصليبيين قبضة تعزيز غايتها جديدة، صليبية حملة إلى روما

 
ً

ا إقباال
ً
 لحملةا هذه رأس على ووقف. منهم الفرنسيون  وبخاصة األوروبيين، األمراء بعض لدى ملحوظ

ا مدينة قواته طالئع وصلت حيث الفرنسية شامبين مقاطعة أمير الرابع، ثيبو الدوق 
ّ
 أيلول  لعمط عك

 (18).1239 عام

 اتهمبصراع مشغولين ومصر، الشام بالد في وملوكها األيوبية األسرة أمراء كان بينما هذا، حدث

 ممالكهمو  إلماراتهم اإلقليمي التوسع بهواجس مسكونين وظلوا النفوذ، واقتسام السلطة حول  املزمنة

 (19).البعض بعضهم حساب على

 انشغال تلة،املح الفلسطينية األجزاء َصليبيو استغّل  املستقر، غير السياس ي املنا  هذا مثل وفي

عمال وبدأوا صراعاتهم، في األيوبيين
َ
 قلعتها رميمبت وقاموا الدفاعية وأبراجها القدس ألسوار الترميم بأ

م امللك وهدمها سبق التي
ّ
عظ

ُ
 كون  عن داوع. مصر في دمياط ملدينة الصليبيين احتالل بعد عيس ى امل

ل الترميمات هذه
ّ
ا تشك

ً
  نفسه، الوقت في فإنها ،"يافا صلح" اتفاقية لبنود صريًحا خرق

ُ
ًرا َعّد ت

ّ
 على مؤش

  .منها الخروج وعدم للمدينة باحتاللهم االحتفاظ نيتهم

م ابن داود الناصر امللك تنّبه وقد
ّ
ّية هذه إلى عيس ى املعظ  مدينة جاهت الصليبيون  يّبيتها التي الّنِ

ا ميناء إلى الفرنسية الصليبية الحملة طالئع وصول  نبأ وصله عندما القدس،
ّ
 داود اصرالن وكان. عك

َرك، ملك
َ
 السياسية تهاتبعيّ  كانت التي القدس مدينة بمصير اهتماًما األيوبيين واألمراء امللوك أكثر الك

 
ً
 اطقاملن من وغيرها القدس أصبحت أن بعد األيوبي، التاريخ من الحقبة تلك في عاتقه على ُملقاة
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 هجيش يقود الكرك من خرج السبب ولهذا. الكرك مملكة مملكته، من جزًءا فلسطين في الداخلية

  املدينة واقتحم أسابيع ثالثة دام املدينة على حصاًرا وضرب الصغير،
ً
 الصليبيين املقاتلين وحاصر عنوة

 بلدانهم إلى بأمان الخروج التمسوا أن بعد. له واستسلموا بأيديهم القوا حتى قلعتها في تحصّنوا الذين

توا التي
َ
 الذي داود جبر  َدّمر أنه حتى وتحصيناتها، القلعة بتدمير ذلك ِإثر في داود الناصر فقام. منها أ

م أبوه كان
ّ
ا تركه قد عيس ى املعظ

ً
ّهرت حتى 1240 سنة من األول  كانون  شهر ينصرم ولم. قبل من سامل

ُ
 ط

حد من يقرب ما بعد الصليبيين آسريها من املدينة
َ
 وصول  عم ذلك وأتفق. اليها دخولهم على عاًما عشر أ

 طروحم ابن الشاعر يصحبه وكان داود، الناصر ِإلى الجوزي بن الدين محي الشيخ مصر سلطان رسول 

ق الذي
ّ
 صالح رالناص صنعه الذي األول  التحرير بين فيها ضاهى الشعر من بأبيات التحرير عملية وث

 :فيها فقال داود، الناصر صنعه الذي األخير التحرير وبين الدين

 ــــع له األقص ى املسجد 
 
  فصارت سارت ادة

ً
 ساِئرا َمثال

اــُمْس  بالكفرِ  غدا إذا 
ً
 ــــــــــبـــي أْن  توطنـ

َ
 ــراـــــناص هُ ـــــل للاُ  عث

  
َ
  ـــر  ــــــــاِص ــــــــــــــــنــــــف

َ
 هـــــــــــــط

ّ
ـــــــــــــــ
َ
  رهُ ــ

ً
ّوال

َ
  أ

َ
 راـــــــــــــــآِخ  ْرهُ ــــــــــهّ ـــــــط ـــر  ـــــــــــِــــ اصــــــــــون

ي، الفلسطيني املؤر  الهمت التي هي االبيات هذه ان ويبدو  الحنبلي الدين ُمجير القاض ي املقدس ّ

ّق  حين
َ
 (20)".الداودي الناصري  الفتح: "عنوان تحت هذه التحرير عملية وث

دس بمدينة التفريط
ُ
 :األيوبيون  ُيكّرسها سياسة الق

ت
ّ
، الصراع أجواء ظل

ً
 امللك ناءأب من وأمرائها األيوبية األسرة ملوك بين فيما عالية، وبوتيرة سائدة

 في ،1238 عام أوائل – للهجرة 635/رجب في الكامل امللك رحيل بعد الصراعات تلك وتركّزت العادل،

 لكةمم عرش حول  الصراع في بالتحديد وتمحورت. القاهرة ومحور  دمشق محور  هما رئيسيين محورين

 األ  إسماعيل، الصالح امللك دمشق عرش على يتصارع فكان مصر، في السلطنة وعرش دمشق،

 اصرالن منافسه مع موس ى، األشرف امللك أخيه عن اململكة عرش ورث الذي الكامل للملك الشقيق

 في لصراعا قطبا وكان. الكامل امللك منه يستلبه أن قبل عيس ى املعظم أبيه عن العرش ورث الذي داود

 نأ منذ الكامل، امللك ولدي الثاني، والعادل أيوب الصالح األخوين القاهرة، محور  املصري، املحور 

 األطراف وكانت (21).األصغر ابنه الثاني للعادل وسلمه مصر عرش عن أيوب الصالح البكر، ابنه أقص ى

  املحورين، كال في املنخرطة
ً
 أن دون  ها،لبلوغ سعت التي األهداف بتحقيق الفوز  بهاجس دائًما مسكونة
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 لذلكو . ذلك إلى للوصول  الوسائل شتى استخدام عن ترعوي  وال والتحالفات للصداقات وزًنا تقيم

 .الحلفاء واستبدال املواقف تغيير في سريعة رأيناها

َسل األحداث سير
ْ
 :التنازالت وُمَسل

 حليفه من وتأييد بدعم الثاني، العادل أخاه عزل  أن بعد مصر، بعرش بالفوز  أيوب الصالح نجح ملا

 ينصرف أن يخش ى كان الذي إسماعيل الصالح دمشق ملك جنون  ُجنَّ  ،1240/حزيران في داود الناصر

ة تنفيذ إلى القاهرة في تحقق الذي النجاح بعد الحليفان
ّ
 اتفق يالت دمشق عرش على االستيالء خط

 هذه دفعت (22).داود الناصر قبل من تحريره ُبَعيد القدس في عقداه الذي" الصخرة حلف" عليها

ه إلى إسماعيل الصالح الخشية   في للصليبيين التوِجّ
ّ
 أيوب صالحال أخويه، ابني ِضّد  دعمهم طالًبا عكا

مل على داود، والناصر
َ
 تحفيًزا لب للصليبيين، وإغراء. دمشق عرش على االستيالء في خطتهما ُيحبط أن أ

مه، الذي العون  لطلب االستجابة على لهم مهم أن عليهم عرض فقد قدَّ ِ
ّ
 بدىأ بل القدس، مدينة ُيَسل

ص نأ قبل السابقة، حدودها إلى الالتينّية، القدس مملكة دولتهم، تعود أن لقبول  استعداده لهم
ّ
 تتقل

ين انتصار بعد حدثت التي الدين صالح الناصر فتوحات جراء من وتنكمش
ّ
 .حط

ل ولكي
ّ
 همتسليم إلى بادر وعوده، وصدق نواياه إخالص على إسماعيل، الصالح دمشق، ملك يدل

 صفن عن لهم وتنازل  وأعمالها، صفد قلعة تسليمهم إلى باإلضافة وعسقالن، وطبرية القدس مدن

 ( 23).الساحل وأعمال عامل وجبل صيدا عشور 

 من جديدة موجة األخرى  الفلسطينية املدن وعن القدس عن إسماعيل الصالح تنازالت أثارت

 الِفعلة، هبهذ للتنديد وفقهائها دمشق علماء كبار من نفر   وانبرى  الشام، أهل مسلمي عند االحتجاجات

 التشنيع من أكثر الذي السالم عبد بن الدين عّز  الشيخ وفقيهها الشام بالد قاض ي هؤالء أبرز  من وكان

 هذه ضد ةالغاضب الفعل ردود تقتصر ولم. املسلمين أوطان في التفريط في بالغ الذي امللك هذا على

 األمر وصل حيث املسلمين جمهور  من أخرى  شرائح لتشمل تعّدتهم بل فحسب، الفقهاء على الخطوة

رسلوا الذين إسماعيل الصالح عساكر بعض تمردّ  َحِدّ  إلى
ُ
 همبحلفائ مدعومين املصريين ملهاجمة أ

 من رنجةالف عساكر جنب إلى جنًبا وقاتلوا مصر عساكر سيوف إلى سيوفهم ضموا حيث الصليبيين،

 (24).واالحتجاج العنف ذلك عن تعبيًرا الصليبيين،
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اذ يف إسماعيل الصالح قرار على مصر عرش على االستيالء في أيوب الصالح نجاح ينعكس لم
ّ
 اتخ

 أيًضا، النجاح ذلك تداعيات من فكان فحسب، الصليبيين مع للتحالف به أّدى الذي املتطّرف قراره

 
ُ

ر حين. ذكره اآلنف" الّصخرة بحلف" عرف ما في التصّدع حدوث
َّ
 بعرش الفائز أيوب، الصالح تنك

هد الذي بوعده وحنث الصخرة، قبة تحت أقسمه الذي لليمين مصر،  حليفه مساعي دعم فيه تعَّ

 .دمشق عرش الستعادة داود الناصر

ا ْدر   من أيوب الصالح أبداه ما على وردًّ
َ
 لهذا تركه به، املغدور  داود، الناصر أعلن بحليفه، غ

 ىعل يقف األمس، خصُم  إسماعيل، الصالح كان الذي املعادي للتحالف انضمامه وأعلن التحالف،

 (25).رأسه

 في لضالعةا األيوبية األطراف مواقف تعتري  كانت التي واملفاجئة السريعة التقلبات هذه في ولعل

ل ما الحكم، وكراس ي السلطة على املحمومة الصراعات لعبة
ّ
 لتيا التحالفات تلك هشاشة على يدل

 ارعة،واملتس الطارئة السياسية للمتغيرات الغالب، في املحكومة األسرة أمراء أمزجة تحركها كانت

  ما سرعان فكانت
ْ
شأ

َ
 .وتختفي تفسخ ما وسرعان تن

 اءللقض املحور، هذا رأس إسماعيل الصالح آمال قويت الدمشقي، للمحور  داود الناصر بانضمام

 الدعم الستقطاب مجدًدا سعى ولذلك. األقل على إلضعافه أو أيوب، الصالح األكبر خصمه على

  الصليبيّ 
ً
ته تقوية

َّ
ا. خصمه قهر في ِلخط

ّ
 كانت التي اءاإلغر  وسائل استنفذ قد إسماعيل الصالح كان ومل

  فإنه الصليبيين، على لعرضها آنذاك متاحة
َ
 يقامر أن مسلم بال على يخطر ورقة   آخر الستخدام لجأ

 دس يالق الحرم ورقة وهي الدينية، املحرمات من كونها السياسية، أهدافه لتحقيق ويستخدمها بها

 صليبيينال على وعرض املحّرمات على تجرأ ثمن وبكل الفوز  بهوس املسكون  امللك هذا ولكن. الشريف

 الشريف، رمالح على سيطرتهم تشمل أن بمعنى أي املزارات؛ فيه بما املقدس بيت على التامة السيطرة

 (26).الصخرة وقبة األقص ى املسجد رأسها وعلى ورموزه، معامله

ّرة، هذه الكاملة السيطرة الصليبيون  مارس
َ
  ،هومزارات املقدس بيت على امل

ً
؛ قوال

ً
ق يثح وفعال

ّ
 وث

 حين ناهعي شاهدته ما فسّجل الشريف، الحرم على الّتاّمة الصليبية السيطرة لهذه واصل ابن املؤر 

 هذه أواخر في وسافرت: "يقول  فكتب القاهرة إلى دمشق من طريقه في كان عندما القدس بمدينة َمّر 

 على والُقسوس الّرهبان ورأيت املقّدس، البيت ودخلت املصرية الّديار إلى( 1243/هـ641) السنة
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ق َجرس   وفيه األقص ى الجامع ودخلت القربان، برسم الخمر قناني وعليها املقّدسة الصخرة
ّ
ْبِطل. معل

ُ
 وأ

 (27)".واإلقامة األذان الشريف بالحرم

 :القدس ملدينة الثالث والتحرير أيوب الصالح

ام أمراء تحالف إلى يستند دمشق ومحور  للميالد 1243/هـ641 سنة دخلت
ّ

 مع األيوبيين الش

 الدين نجم الصالح مصر مللك املناوئ  التحالف وهو. وغيرها فلسطين في املّقدسة األراض ي صليبيتي

يوب،
َ
 الصالح وكان (28).حلفاء له ليس وحيًدا وبات داود الناصر امللك الوحيد، حليفه وفقد سبق الذي أ

 مصر دض والصليبيين الشاميين تحالف يدّبره كان الذي الكبير الغزو  يتوقع التاريخ هذا في أيوب

 .بعرشها لإلطاحة

 مع حالفهمت ويتركوا معه للتحالف واستمالتهم بالصليبيين االتصال حاول  مصر ملك أن صحيح

 في إليه يطمحون  كانوا ما كّل  الشاميون  أعطاهم أن بعد به، يغريهم ش يء لديه يكن لم ولكن الشاميين،

قون  نفسه الوقت في كانوا بل فلسطين، وفي القدس
ّ
 قون يحق عساهم الشام أمراء على آمالهم يعل

 .بالفشل السابقة أيوب الصالح محاوالت باءت فقد ولذلك. مصر أرض في مطامعهم

ا
ّ
،م الشام بالد في السياسية القوى  من أّي  وبين أيوب الصالح بين التحالف آفاق باتت ومل

ً
 سدودة

ا يجد لم فإنه  من قاتلينم إلى تحولوا الذين الخوارزمية بالعساكر ليستعين املشرق  نحو التوّجه من ُبدًّ

 حوض يف أقاموها كانوا التي إماراتهم انهارت أن بعد الثَمن، ُيغلي من لكل سيوفهم يؤّجرون املرتزقة،

 (29).الجزيرة ومنطقة الشرقي الفرات

 مقاتليهم آالف اندفع حتى الخوارزمية العساكر قادة إلى تصل أيوب الصالح دعوة كادت ما

 نم صادفوه من كل حشودهم فاجتاحت غرًبا، الفرات نهر عبروا أن بعد الشام بالد نحو وفرسانهم

 نحو اجنوبً  واتجهوا عنها وانحرفوا مهاجمتها تجنبوا دمشق مدينة من اقتربوا وملا. وقالع ومواقع مدن

 منها بقي نفيم سيوفهم فبذلوا القدس، مدينة صوب اتجهوا ومنها ونابلس، طبرية فدخلوا فلسطين،

 فنبشوا يامةالق كنيسة اقتحموا ثم واألطفال، النساء إال سيوفهم من ينُج  ولم الصليبيين، العسكر من

 وطهروها لقدسا من انتهوا أن وبعد. بها مدفونا كان املسيح أن يعتقد التي واملقبرة فيها املدفونين قبور 

 نم املتحالفين جيوش ضد منها مقربة على معركة ودارت غّزة نحو توجهوا الصليبية العناصر من

ّدر غالبيتهم أبادوا حتى الصليبيين من حلفائهم وجيوش الشام عساكر
ُ
 .اآلالف راتبعش قتالهم عدد وق
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 يستولي نكا التي الفلسطينية املدن من كثير عادت الخوارزمية عسكر أحرزه الذي االنتصار وبهذا

 جزًءا تصبحل الصليبيين الفرنجة من املحتلين من مطهرة القدس مدينة رأسها وعلى الصليبيون، عليها

 (30).األّيوبية أيوب الصالح مملكة من

 :املالحظات

 3ج( اريخت دون ) بيروت، ،(والنشر للطباعة املعرفة دار) ،البشر تاريخ في املختصر الفداء، أبو .1

 يبن اخبار في الكروب مفّرج سالم، بن محمد الدين جمال واصل، ابن: أيًضا قارن  ؛138-937 ص

 ،206 ص 3ج ،1972 القاهرة، ،(الكتب دار مطبعة) ،(ربيع محمد حنين: تحقيق) ،أيوب

 ،(يادةز  مصطفى محمد: تصحيح) امللوك دولة ملعرفة السلوك كتاب علي، بن احمد املقريزي،

 .222-221 ص ،(1) 1ج ،1956 الثانية، الطبعة ،(والنشر والترجمة التأليف لجنة

 براطور اإلم قاده الذي املغولي االجتياح بعد الكامل، امللك يخشاه كان الذي الخوارزمية خطر نشأ 

 حيث. 1222-1220 السنوات بين عشر الثالث العقد إبان اإلسالمي العالم ملشرق  خان جنكيز

 لدينا جالل السلطان الخوارزمي امللك ففّر  شاه، خوارزم بدولة أطاح، ما بين املغولي الغزو  أطاح

ا. سبأ أيدي قواته تفرقت أن بعد الهند بالد إلى منكبرتي
ّ
 أواسط إلى جًهامت املغولي القائد انكفأ ومل

 فارس بالد نحو واتجه خوارزم شاه منكبرتي، من الدين جالل الخوارزمي السلطان عاد آسيا،

 ينةمد من وجعل جديد من دولته إنشاء في فنجح وعساكره جيوشه فلول  حوله من التفت حيث

 على طرتهسي فبسط نفوذه، لتوسيع منها انطلق ثم. الناشئة لدولته عاصمة اإليرانية أصفهان

ل أنه حتى العجم بعراق يعرف ما أو خوزستان إقليم على نفوذه وَمّد  َهَمدان، وعلى تبريز
ّ
 شك

 دينةم مثل أقاليمها بعض على واستولى العباسية الخالفة عاصمة بغداد على مباشًرا تهديًدا

 ستشعرا وهنا. جورجستان أقاليم يهاجم وانطلق ماردين إمارة على استولى ثم. وضواحيها بعقوبة

 ألشرفا ململكة الشرقية لألقاليم وماردين جورجيا ملجاورة الخوارزمي امللك خطر أيوب بني ملوك

 فكان .الشام دمشق ملك عيس ى وللمعظم مصر ملك الكامل للملك الشقيق األ  العادل بن موس ى

-215 ص( 1) 1ج ذكره، سبق مصدر ،السلوك: انظر. الكامل امللك أقلق الذي التهديد مثار ذلك

ثير، ابن: قارن  ،216
َ
 ،1983 ،بيروت الرابعة، الطبعة ،(العربي الكتاب دار) ،التاريخ في الكامل األ

 ،146-143 ص 4ج ذكره، سبق مصدر ،الكروب مفرج: كذلك قارن  ؛368-366 ص ،355 ص 9ج

 ادالجه تاريخ في مشرقة صفحة الصليبية، الحركة عاشور، سعيد: أيًضا قارن  ؛155-148 ص
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 ص 2ج ،1971 القاهرة، الثانية، الطبعة ،(املصرية األنجلو مكتبة) ،الوسطى العصور  في العربي

 (.  3 رقم حاشية) ،998

شتاو هو أسرة إلى ينتمي الثاني فريدريك** 
ْ
 الرومانية ةاإلمبراطوري حكمت التي األصل األملانية ِفن ِهن

 عرفت لهم كانت قلعة أسم من اسمها األسرة هذه أخذت وقد. 1254 وحتى 1183 منذ املقدسة

 ترتيبه ويأتي .الشفابية األسرة باسم أحياًنا تدعى كانت ولذلك شفابيا، مقاطعة في شتاوِفن باسم

ا اإلمبراطور  هذا وكان. األسرة ملوك بعد السادس
ً
 نصبم تسلمه إلى باإلضافة صقلية على ملك

 الجزيرة لهذه قافيالث املنا  في وترّبى صقلية جزيرة في الثاني فردريك نشأ وقد. اإلمبراطوري الكرس ي

 اسيينالسي بين من وكان اإلسالمية، العربية والثقافة البيزنطية الثقافة من مزيًجا كان الذي

 عّدة يجيد انوك والشعر، الكالم وعلى والالهوت بالفلسفة اهتماماته وانصّبت أوربا، في املثقفين

 لتمّيزه لعربيا املشرق  في صيته وذاع. الدنيا أعجوبة البعض واعتبره العربية، اللغة بينها من لغات

ا كان بأنه واصل ابن األيوبية الدولة مؤر  فوصفه وشهرته،
ً
  ملك

ً
. والطب قواملنط للحكمة فاضال
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 ؛315ص 1ج ذكره، سبق مصدر ،الزاهرة النجوم ؛315 ص 1ج ذكره، سبق مصدر ،السلوك

 .322 ص 6ج ذكره، سبق مصدر ،الزاهرة النجوم

 5ج ذكره، سبق مصدر ،الكروب مفّرج: أيًضا قارن  ؛6ص 2ج ذكره، سبق مصدر ،الجليل األنس .27

 6ج ذكره، سبق مصدر ،الزاهرة النجوم ؛172 ص 3ج ذكره، سبق مصدر ،املختصر ؛333 ص

 .323-322 ص

 .323 ص 5ج ذكره، سبق مصدر ،الكروب مفّرج .28



 الكامل امللك األيوبي السلطان قبل من للصليبيين وتسليمها القدس عن التنازل  

 103 صفحة ،(2016) 11املجمع، العدد 

 1ج ذكره، سبق مصدر ،السلوك ،1044 ص 2ج ذكره، سبق مصدر الصليبية، الحركة عاشور، .29

 .303 ص

 5ج ذكره سبق مصدر ،الكروب مفرج: قارن  ؛318-316 ص 1ج ذكره، سبق مصدر ،السلوك .30

 سبق مصدر ،الزاهرة النجوم ؛173-172 ص 3ج ذكره، سبق مصدر ،املختصر ؛339-336 ص

 ،األرب نهاية ؛174 ص ذكره، سبق مصدر ،الروضتين على الذيل ؛324-323 ص 6ج ذكره،

-164 ص 13ج ذكره، سبق مصدر ،والنهاية البداية ؛306-305 ص 29ج ذكره، سبق مصدر

165. 
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