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 الملف 

" هوهينســـــــــــــــــــــــــــــــــتاوفن"ٔاو  Hohenstaufenهوهنشـــــــــــــــــــــــــــــــــتاوفن 
Hehencsteufan  ٔاســـــــرة مــــــــن األمـــــــراء فــــــــي ٔالمانيـــــــا خــــــــالل العصــــــــور

وقـد . م١٢٥٤و ١١٣٨عـامي  الوسـطى،اعتلت العـرش اإلمبراطـوري بـين
دت فــي ســتاوفن بجنــوبي  اســتمدت األســرة اســمها مــن قلعــة عتيقــة ُشــّيِ

م اعتلــى ٔاحــد ١١٣٨ففــي عــام .ٔالمانيــا فــي القــرن الحــادي عشــر المــيالدي
 كـونراد الثالـث، كمـا كـان عـرش ٔالمانيـا،وهو هوهينسـتاوفن ٔافـراد ٔاسـرة

هنــري و، )١(فريــدريك األول بارباروســامــن حكــام ٓال هوهنشــتاوفن ٔايضــًا 
  . )٣(فريديك الثاني، و )٢(السادس

الجـــــدير بالــــــذكر؛ ٔان الحقبــــــة الهوهنشــــــتاوفنية ارتبطــــــت بالمرحلــــــة 
األخيـــرة مـــن تفـــت اإلقطـــاع فـــي ٔالمانيـــا، وانهيـــار الســـيادة األلمانيـــة فـــي 

ولـو حاولنـا ٔان نسـتقرىء تـاريخ اإلمبراطوريـة الرومانيـة اآلتـي مـن . ٕايطاليا
خــالل األحــداث،ألدركنا ٔان الحقبــة التاريخيــة كانــت صــراعًا بــين ٔابــاطرة 

وهنشـــتاوفن والبابويـــة، ٔامـــا ٕاذا تخطينـــا هـــذه األحـــداث ٕالـــى خلفياتهـــا اله
البعيدة لبدا لنا الواقـع صـراعًا بـين مفهـومين للسـيادة الواحـدة، ٔاحـدهما 
سياســــي واآلخــــر روحــــي، وكــــان هــــذا نتيجــــة حتميــــة لمفهــــوم ٔاكـثــــر عمقــــًا 
واتساعًا مما كان يقتتل من اجلـه هنـري الرابـع وجريجـوري السـابع،ذلك 

  . فين ٔاضحى كل منهما يحمل اإلدعاء الكامل بالعالميةٔان الطر 

                                                            
: الحمـراء بارباروسا، وتعنـي ذو اللحيـة يدعى) م١١٩٠ -١١٢١(فريدريك األول ) ١(

ٕامبراطـور رومـا  م ؤاصبح١١٥٢عمه كونراد الثالث ملًكا أللمانيا عام تولى الحكم بعد 
عجـب بـه الشـعب األلمـاني واحترمـه بوصـفه بطـاًل قومًيـا . م١١٥٥المقدس عـام  وقـد أُ

 م هــزم منافســه علــى الســلطة فــي ٔالمانيــا هنــري األســد دوق١١٨٠وفــي عــام . شــهيًرا
 .ي الحدود السالفية الشرقيةساكسونيا وبافاريا، وقد فرض سلطانه في ٔالمانيا ؤاراض

 وكــان نجاحــه ٔاقــل فــي معركــة مريــرة ضــد ٔالكســندر الثالــث واتحــاد لومبــارد للمــدن
وكانـت  م،١١٧٦عـام  ليجنانو اإليطالية الشمالية، وهزم االتحاد فريدريك في معركة

ٔاجبــــرت مــــدن . هــــذه المعركــــة ٔاول انتصــــار كبيــــر لالتحــــاد ضــــد الفروســــية اإلقطاعيــــة
م ١١٨٩وفـي عـام . م١١٨٣علـى ٔان يمنحهـا الحكـم الـذاتي فـي عـام لومبارد فريـدريك 

فريـــدريك الحملــة الصــليبية الثالثــة ٕالـــى األرض المقدســة، وكــان هــدف الحملـــة  بــدأ 
ولكــن فريــدريك غــرق فــي العــام التــالي وهــو يعبــر .مــن صــالح الــدين اســتعادة القــدس

 . نهًرا في ٔاسيا الصغرى 
ضــاء ٔاســرة هوهينســتاوفن، خلــف ٔاحــد ٔاع): م١١٩٧ -١١٦٥(الســادس  هنــري ) ٢(

وقــد شــجعه زواجــه مــن كونســتانس ٔاميــرة . م١١٩٠بارباروســا ســنة  والــده فريــدريك
بُملكهـا، كمـا حصـل علـى فديـة كبيـرة مـن ريتشـارد قلـب األسـد  صقلية علـى المطالبـة

مركــزه فــي ٕايطاليــا مــن خــالل  هنــري  ودعــم. النمســا ملــك ٕانجلتــرا األســير لــدى دوق
العـرش اإلمبراطـوري  الثالـث، ووضـع الخطـط المتعلقـة بٕابقـاء البابا العجـوز سلسـتين

غيــر ٔان . فــي ٔاســرة هوهينســتاوفن واتخــاذ القــدس ذريعــة لبــدء حــرب صــليبية جديــدة
  .وهو في سن الثانية والثالثين هنري  هذه المشاريع توقفت بموت

ويـــدعى ٔاعجوبـــة العـــالم وكـــان ٔاحـــد ٔاذكـــى ): م١٢٥٠ -١١٩٤(الثـــاني  فريـــدريك) ٣(
كــان ٕادارًيــا ممتــاًزا وجنــدًيا قــديًرا وعالًمــا رائــًدا فــي . األوروبيــة لعصــور الوســطىحكــام ا

عديدة وشجع تطـوير الشـعر والنحـت، ومـازال كـتابـه عـن الصـقور  عصره، ٔالّم بلغات
للعائلــة الملكيــة هوهينســتوفن وكــان ابــن هنــري  فريــدريك وينتمــي .مرجًعــا للخبــراء

 الثـاني ملًكـا األول، ّتوج فريدريك يدريكفر السادس ٕامبراطور روما المقدس وحفيد
أللمانيـــا، حينمـــا كـــان عمـــره عـــامين وملًكـــا إليطاليـــا وعمـــره ٔاربـــع ســـنوات، ؤاصـــبح 

. م١٢٢٩م، ونّصـب نفسـه ملًكـا علـى القـدس عـام ١٢١٥روما المقـدس عـام  ٕامبراطور 
م ١٢٢٤جيــًدا، ؤاســس جامعــة نــابولي عــام  مملكــة صــقلية حكًمــا فريــدريك حكــم

ٔاوروبــا، وكــان طــوال حياتــه فــي  جامعــة ســاليرنو ٔافضــل مدرســة طــب فــيوجعــل مــن 
 .وٕايطاليا خالف مع الباباوات والمدن الناهضة في ٔالمانيا

. الثـاني بالثقافـة العربيـة اإلسـالمية وشـجع دراسـتها والترجمـة منهـا فريـدريك ٔاعجـب
وقــد . اعهــده مركــًزا هاًمــا النتقــال الحضــارة اإلســالمية ٕالــى ٔاوروبــ ؤاصــبحت صــقلية فــي
رجـــال الـــدين النصـــرانيين فـــاتهموه بالهرطقـــة ٔاو الخـــروج عـــن  ٔاغضـــب اهتمامـــه هـــذا

  .الدين

فــــي منتصـــــف القـــــرن بـــــدٔات المشـــــكالت مــــع البابـــــاوات ٕاذا كانــــت و
اإلمبراطــور  كـل مــن هنــري الرابــع الحـادي عشــر المــيالدّي، عنــدما حـاول

، فـــٕان ســـلطته علـــى اآلخـــر الرومـــاني، والبابـــا جريجـــوري السابع،بســـط
حتــى عــام  األبــاطرة والبابــاوات قائًمــا بــينظــل الصــراع مــن ٔاجــل الســلطة 

  .م، كما قوى نفوذ النبالء األلمان خالل هذا الصراع١٢٥٠
م عنــدما تــوفي هنــري الخــامس، عــزم حــزب اإلصــالح ١١٢٥ففــي عــام 

الكنســي فــي ٔالمانيــا علــى ٔان يبعــد عــن العــرش األلمــاني الوريــث الشــرعي 
فردريــك الهوهنشــتاوفن دوق ســوابيا، وابــن ٔاخ هنــري الخــامس، وذلــك 
. خشــية ان يســير علــى نفــس السياســة العدائيــة تجــاه الكنيســة والبابويــة

تشـــجيعًا مـــن جانـــب نـــبالء ٔالمانيـــا الـــذين كـــانوا وقـــد لقيـــت هـــذه الرغبـــة 
وهكذا؛ تٓالفت الرغبتان . يريدون القضاء على مبدٔا وراثة العرش األلماني

لتزكيــة الحقــوق القديمــة لألمــراء فــي اختيــار الملــك، ولتٔاكيــد نفــوذ رجــال 
االكليــــــروس،وتم اختيــــــار لوثيــــــود دوق سكســــــونيا ملكــــــًا فــــــي ٔالمانيــــــا، 

  . يك لترشيح نفسه للعرش األلمانيوالقضاء على محاوالت فردر
وكان لوثيود ابنًا بارًا بالكنيسة، وحتى قبل ٔان يصبح ملكـًا لـم يكـن 
ليعصـــى لألســـاقفة ٔاو رؤســـائهم ٔامـــرًا، فلمـــا اعتلـــى العـــرش األلمـــاني ســـلك 

وكــان لوثيــود ٔاول ملــك ٔالمــاني يطلــب مــن البابويــة . نفــس الســبيل راضــياً 
ف الــــذي نشــــٔا بــــين االكليــــروس غيــــر ٔان التحــــال. التصــــديق علــــى اختيــــاره

والنبالء األلمان عند وفاة لوثيود، ٔاعاد مرة ٔاخرى تٔاكيد ادعـاءاتهم حـول 
حقوقهم في اختيار الملك األلماني، ومن َثـم وقـع اختيـارهم علـى كـونراد 

دوق سوابيا، وهو ٔاول ملوك ٔاسرة الهوهنشـتاوفن  Conrad IIIالثالث 
  . على عرش ٔالمانيا

رش األلماني وهـو مثقـل باالضـطرابات الداخليـة لقد تسلم كونراد الع
والحـــروب األهليـــة، والحقيقـــة ٔان كـــونراد الثالـــث كـــان الملـــك األول بـــين 
ملـــــوك ٔالمانيـــــا منـــــذ هنـــــري الصـــــياد الـــــذي لـــــم يحمـــــل لقـــــب اإلمبراطـــــور 
الرومـــاني، فلـــم يـــذهب كـــونراد مطلقـــًا ٕالـــى ٕايطاليـــا، كمـــا كانـــت األخيـــرة 

  . السيادة األلمانية ٓانذاك ٔاخذت تشق طريقها نحو نسيان
م ٔادرك كــــونراد الثالــــث قبــــل وفاتــــه ومعــــه النــــبالء ١١٥٢وفــــي عــــام 

الضــرورة الحيويــة الختيــار ملــك يســتطيع ٔان يقضــي علــى هــذه الصــراعات 
الداخليــة التــي تعبــث بٔالمانيــا، ؤان يعيــد ٕالــى اإلمبراطوريــة ذلــك المجــد 

ق ســوابيا، فتغاضــى كــونراد عــن ابنــه األكبــر واختــار فردريــك دو. الضــائع
  . م١١٥٢الذي ٔاصبح الملك الجديد سنة 
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 الملف 

وكــــان ٔاول شــــيء ٔاقــــدم عليــــه الملــــك الجديــــد هــــو ٕاحــــالل الســــالم، 
والسعى نحـو ٕاعـادة بنـاء الملكيـة األلمانيـة، كمـا بـذل جهـودًا مضـنية فـي 

ٔامــا فيمــا يخــتص بعالقتــه بالكنيســة؛ . سـبيل تــدعيم وزيــادة ٔاراضــي التــاج
فقد ٔاعلن عزمه على التمسك بكـل الحقـوق التـي ٔاعطيـت للتـاج بمقتضـى 

  . م١١٢٢لتي ُعقدت بين البابوية واإلمبراطورية سنة اتفاقية وورمز ا
  Besanconم كــان فردريــك فــي بيزانســون ١١٥٧وفــي ٔاكـتــوبر ســنة 

وريثـــة كونتيـــة  Beatriseليتلقـــى والء برجنـــديا بعـــد زواجـــه مـــن بيـــاتريس 
برجنـــــديا، عنـــــدما ظهـــــر منـــــدوبو البابـــــا وعلـــــى رٔاســـــهم الكاردينـــــال روالن 

مــل رســالة شــديدة اللهجــة يحــتج فيهــا ، والــذي يح)٤( "Rolandروالنــد "
علـــى الهجـــوم الـــذي قـــام فرســـان  Hadrian IIIIالبابـــا هادريـــان الرابـــع 

  . فردريك على ٕاحدى األسقفيات ٔاثناء عودته من روما ٕالى ٔالمانيا
 – Reinaldوراح الكاردينال يتلو رويـدًا رسـالة البابـا، بينمـا تـولى رينالـد 

صــديق فردريــك المحبــوب مهمــة الترجمــة، وقــد  -رئــيس ٔاســاقفة كولــوني
سيطر على المكـان جـو مـن التـوتر العـام ووقعـت كلمـات الكاردينـال مـن 
ٔاذن اإلمبراطــور وقــع الصــاعقة اتقــدت لــه بــالغيظ عينــاه، علــى حــين كــان 

لعلـه لـم يغـب عـن ذهنـك، ٔايهـا االبـن الكـريم كيــف ٔان "الكاردينـال يقـرٔا 
قـــــــد ٔانعمـــــــت علـــــــيكم مـــــــؤخرًا بالتـــــــاج .. ومانيـــــــة المقدســـــــةالكنيســـــــة الر 
وســـوف تكـــون ٔاكـثـــر ســـعادة لـــو ٔانـــا ٔانعمنـــا عليـــك بجميـــل .. اإلمبراطـــوري 
Benefieia  ًٔاكبر ٕاذا كان ذلك ممكنا."  

ولـــم يـــذهب الكاردينـــال ٔابعـــد مـــن ذلـــك فـــي قراءتـــه، ٕاذا ٔان رينالـــد 
Reinald  ــــــــــرجم كلمــــــــــة ــــــــــة "بٔانهــــــــــا ٕاقطــــــــــاع  Benefieiaت هبــــــــــة موقوت

Beneficium " وليس جميـلBenefieia ؤاحـدث هـذا القـول رد فعـل ،
عنيـــــف فـــــي قاعـــــة االجتمـــــاع، ٕاذا قفـــــز علـــــى الفـــــور ٔاحـــــد فرســـــان الملـــــك 
المقربين، واستل سـيفه وتقـدم ليغمـده فـي حلـق المنـدوب البـابوي غيـر 
ٔان فرديك كان ٔاسرع منه، فٔالقى بردائه على مندوب البابـا، ؤاعيـد رسـل 

وســــميت هــــذه الوقعــــة بحادثــــة . ســــة مشــــددةالبابــــا ٕالــــى رومــــا وســــط حرا
  . بيزانسون

لقـــد كـــان ٔاكـثـــر شـــيء مقتـــًا ٕالـــى نفـــس اإلمبراطـــور تلـــك الكلمـــة التـــي 
مــع الخطــٔا فــي  –جعلــت مــن اإلمبراطوريــة ٕاقطاعــا بابويــًا، فرســالة البابــا 

تعنــي ٔان اإلمبراطوريــة ٕاقطــاع مؤقت،كمــا ٔان التــاج الــذي علــى  -الترجمــة
ــــةرٔاس اإلمبراطــــور هبــــة مــــن الب ــــذي ٔاصــــدره . ابوي ولــــذلك جــــاء البيــــان ال

فردريــك ردًا علــى رســالة البابــا عنيفــًا يمتلــئ غيظــًا، فــٔاعلن ٔان قــول البابــا 
لقــد تملكنــا هــذه اإلمبراطوريــة بطريــق "، ؤاضــاف "محــض زيــف وٕادعــاء"

  ". االنتخاب من جانب األمراء تنفيذًا إلرادة هللا وحده
لقـــــد كانـــــت رســـــالة فردريـــــك تعنـــــي ٔان كـــــل مـــــن يقـــــول بـــــٔان التـــــاج 
اإلمبراطــــوري ٕاقطــــاع مــــن البابــــا، فهــــو يتحــــدى بــــذلك الــــنظم والقــــوانين 
اإللهيــــة، وٕاذا كانــــت البابويــــة مقدســــة مــــن الســــماء، فــــٕان اإلمبراطوريــــة 

والحقيقــــة ٔان هــــذا النــــداء الــــذي صــــدر عــــن . مقدســــة مــــن الســــماء ٔايضــــاً 
ل مـــن قبــل الكنيســـة األلمانيــة خاصـــًة ؤانـــه فردريــك لقـــي التٔاييــد بالكامـــ

كمـــا ُعرفـــت . كـــان قـــد ســـعى بجهـــده ليحررهـــا مـــن ســـطوة رومـــا ونفوذهـــا
  .  اإلمبراطورية منذ ذلك الوقت باإلمبراطورية الرومانية المقدسة

الجدير بالذكر؛ ٔان ٔاعظـم االنتصـارات التـي حققهـا فردريـك برباروسـا 
م مــن زواج ٔابنــه األكبــر ١١٨٤فــي نظــر معاصــريه هــو مــا ٔاقــدم عليــه ســنة 

ـــيم الثـــاني ملـــك جنـــوب  هنـــري علـــى األميـــرة كونســـتانس وريثـــة عـــرش ول
ٕايطاليــا وصــقلية وكانــت العــروس تكبــره بعشــرين ســنة، وكــان هــذا زواج 
سياسي، ذلك ٔان االبن بهـذا الميـراث ٕان لـم يكـن األب، كـان يطمـح فـي 

                                                            
  .فيما بعدAlexander III البابا اسكندر الثالث ) ٤(

ريـــة، ذات ٔان يضـــم ٕالـــى بقيـــة اإلمبراطوريـــة تلـــك الدولـــة النورمانيـــة البح
ولما رفض البابا ٔان يتوج هنـري، ٔاعلـن . الثراء العريض والتنظيم الدقيق

  . فردريك ابنه ٕامبراطورا شريكًا وخلع عليه لقب القيصر
وممـــا ال شـــك فيـــه؛ ٔان هـــذه الزيجـــة التـــي تمـــت فـــي احتفـــال مهيـــب 

ـــــو عـــــام  ـــــة، ١١٨٦شـــــهدته ميالن م كانـــــت تشـــــكل خطـــــرًا محـــــدقًا للبابوي
فالوحــدة بــين اإلمبراطوريــة األلمانيــة ومملكــة النورمــان اإليطاليــة كانــت 
تهديدًا مباشرًا الستقالل البابويـة بصـورة لـم تحـدث مـن قبـل، وذلـك فـي 

، فقـد شـاء القــدر ٔان يحـرم البابويـة ٓانـذاك مـن شخصــية ٔاشـد ٔايامهـا حرجـاً 
قويــة تعتلــي كرســي القــديس بطــرس، ٕاذا تعاقــب علــى هــذا الكرســي عــدد 

  . من الباباوات الضعاف
واقــع األمــر؛ ٕان البابويــة عاشــت حتــى ال يتحقــق هــذا التحــالف بــين 
ٔالمانيــــا وصـــــقلية، فمشــــكلة البابويـــــة ٔان تســــيطر عليهـــــا قــــوة خارجيـــــة، 

ريــد ٕامبراطــور صــنيعتها، وتريــد ٔان تخلــق قــوة سياســية كبيــرة فالبابويــة ت
قـادرة علـى حمايتهــا، لكـن فــي نفـس الوقــت ٔاضـعف مــن البابويـة، وتلــك 

  .معادلة صعبة
ومــــن ناحيــــة ٔاخــــرى؛ يــــدرك اإلمبراطــــور الرومــــاني ٔانــــه ال يمكــــن ٔان 
ــــدون نفــــوذ لــــه فــــي رومــــا، ٔاو تكــــون تحــــت ســــيطرته  يصــــبح ٕامبراطــــور ب

مبراطــــور األلمــــاني عنيفــــًا فــــي ســــيطرته علــــى وســــلطته، ولكــــي يكــــون االٕ 
  .  البابوية عليه ٔان يضع قدميه واحدة في ٔالمانيا واألخرى في صقلية

م ٔاقـدم اإلمبراطـور العجـوز علـى خطـوة ٔاخيـرة ليضـع ١١٨٨وفي عـام 
بها نفسه على رٔاس الشئون األوربيـة، فقـد كانـت قيـادة الحركـة الصـليبية 

 ٔانـه فـي ذلـك العـام حمـل الصـليب ليقـود دائمًا تتركـز فـي يـد البابويـة، ٕاال
وقد اختار فردريك الطريق البـري . )٥( الحملة الصليبية المعروفة بالثالثة

                                                            
هـــ واســترداد المســلمين بعــدها ٥٨٣/م١١٨٧يوليــو  ٤كانــت معركــة حطــين فــي ) ٥(

شــام الــذي بــدٔا فــي لبيــــت المقــدس بمثابــة ضــربة قاصــمة للكيــان الصــليبي فــي بــالد ال
ـــــد  االنهيـــــار ذلـــــك ألن المـــــدن الصـــــليبية كانـــــت تتهـــــاوى واحـــــدة تلـــــو األخـــــرى فـــــي ي

ولهذا حشدت ٔاوربا قواتها إلنقـاذ مـا يمكـن ٕانقـاذه وذلـك فـي صـورة حملـة . المسلمين
وقـد قـاد هـذه الحملـة ثالثـة . صليبية جديدة وهي المعروفـة بالحملـة الصـليبية الثالثـة

وربــــا فــــي ذلـــك الوقــــت وهــــم فردريـــك برباروســــا ٕامبراطــــور مـــن ٔابــــرز ملــــوك ؤابـــاطرة أ 
  . ٔالمانيا، وفيليب ٔاوغسطس ملك فرنسا ثم ريتشارد قلب األسد ملك ٕانجلترا

والواقــــع ٔان؛ ٔاول مــــن حمــــل مــــنهم الصــــليب وتوجــــه ٕالــــي الشــــرق كــــان اإلمبراطــــور 
األلمــاني علــي رٔاس جــيش ضــخم،ٕاال ٔان هــذا اإلمبراطــور عنــدما عبــر بقواتــه ٕالــي ٔاســيا 

فتفرق ٔاغلب ٔافراد هذه الحملـة ولـم يصـل سـوي . صغرى غرق في ٔاحد األنهار هناكال
عـــدد قليـــل ٕالـــي مدينـــة عكـــا الســـاحلية للمشـــاركة فـــي حصـــارها وذلـــك بجانـــب قـــوات 
الملــك الفرنســي الــذي ســارع بالقــدوم للمنطقــة بعــد الكارثــة الســابقة وفقــد الصــليبية 

قبـــل ٔان يصـــل ٕالـــي الشـــرق عـــرج فـــي ٔامـــا الملـــك اإلنجليـــزي ف. الثالثـــة للـــدعم األلمـــاني
الطريــــق علــــي جزيــــرة قبــــرص واســــتولى عليها،وذلــــك لموقعهــــا الفريــــد فــــي مواجهــــة 
الســاحل الشـــامي والـــذي يمكـــن الصـــليبيين مـــن التـــزود بـــالمؤن قبـــل قـــدومهم لـــبالد 

  . الشام
وهكــذا؛ تقابلــت القــوات اإلنجليزيــة والفرنســية عنــد ٔاســوار مدينــة عكــا وذلــك بقصــد 

قبضة الصليبية ألنها جوهرة الساحل الشامي والتـي يمكـن مـن خاللهـا ٕاسقاطها في ال
اســـترداد بقيـــة المـــدن الصـــليبية الســـيما بيـــت المقـــدس وهـــي الغـــرض األساســـي مـــن 

ودار الصـــراع الحربـــي بـــين المســلمين والصـــليبيين بشـــٔان المدينـــة، وتخلـــل . الحملــة
اميـة المدينـة مـن هذا بعض االتصاالت للتفاوض من ٔاجل عكا ٕاال ٔان هـذا لـم يمنـع ح

وقـــد اســـتمر حصـــار عكـــا كمـــا اســـتمرت المعـــارك . االســـتمرار فـــي مقاومـــة الصـــليبيين
م ٕاال ٔان المدينـة سـقطت ١١٩١-١١٨٩المتصلة بين الجانبين لمـدة عـامين كـاملين 

وبهذا انتهت معركة عكا لتبدٔا ٔاحداث معركـة جديـدة . في النهاية في ٔايدي الصليبيين
الصــــليبية والتــــي  -لحربيــــة وهــــي المفاوضــــات األيوبيــــةال تقــــل ضــــراوة عــــن المعــــارك ا

  .  م وانتهت بعقد هدنة الرملة١١٩٢-١١٩١استمرت عاما كامال 
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م لقي حتفه غرقًا في ٔاحد ٔانهار ١١٩٠الوعر متجهًا نحو الشرق، وفي عام 
  . ٔاسيا الصغرى 

ٔابيـــه فرديـــك علـــى العــــرش،  Henry VIوخلـــف هنـــري الســـادس 
يمكــــــن القــــــول ٔان ) م١١٩٧ -١١٩٠(ي وخــــــالل العهــــــد القصــــــير لهنــــــر 

ــــى منتهــــى ارتقائهــــا فــــي  ــــة الرومانيــــة المقدســــة قــــد وصــــلت ٕال اإلمبراطوري
فقـد كـان هنـري دبلوماسـيًا داهيـة يعـرف كيـف يحصـل . العصور الوسـطى

علــى ٔاكبــر االمتيــازات بٔايســر الســهل، وكــان الهــدف األساســي الــذي يملــك 
ســاعًا ؤاشــد قــوة ممــا عليــه كــل فكــره هــو ٔان يجعــل اإلمبراطوريــة ٔاكـثــر ات

كانت عليه زمن ٔاي من ٔاسالفه، وما من شك فـي؛ٔان الوسـيلة الرئيسـية 
لبلوغ هذا المٔارب هـو ٔان يتمسـك بٕاصـرار بميـراث زوجتـه كونسـتانس فـي 

  .جنوب ٕايطاليا وصقلية
فــي الكاتدرائيــة التــي يرقــد فيهــا  - ١١٩٤وفــي يــوم عيــد المــيالد ســنة 

ــــى اآلن ــــه ٕال ــــوج ه -جثمان ــــالرمو، ت نــــري الســــادس الملــــك األلمــــاني فــــي ب
ـــا وفـــي نفـــس . واإلمبراطـــور الرومـــاني، ملكـــًا علـــى صـــقلية ؤابوليـــا وكاالبري

العام ولد له من زوجتـه كونسـتانس ابنـه فردريـك، الـذي ُعـرف فيمـا بعـد 
بفردريــك الثــاني، فــٔاراد هنــري ٔان يحــتفظ بالتــاج لطفلــه عــن طريــق قيــام 

غيــــــر ٔان . نيــــــة ٔاو الصــــــقليةالبابــــــا بتتويجــــــه دون مراســــــم االختيــــــار األلما
المعارضــة لهــذا األمــر ظهــرت فــي ٔالمانيــا يقودهــا رئــيس ٔاســاقفة كولــوني، 
الذي كان مـن حقـه نظريـًا، ٕان لـم يكـن ٔامـرًا واقعـًا، المشـاركة فـي عمليـة 
اختيـــار الملـــك األلمـــاني وتتويجـــه، وقـــد صـــعب ذلـــك ٔايضـــًا رفـــض البابـــا 

َثــــم عصــــفت هــــذه  القيــــام بعمليــــة تتــــويج هــــذا الرضــــيع ٕامبراطــــور، ومــــن
  . االعتراضات بخطة هنري السادس

الجدير باإلشارة؛ ٔان فردريك عندما بلغ عامه الثاني تم اختياره علـى 
يــد األمــراء األلمــان ملكــًا علــى الرومــان، وقــد رضــي هنــري الســادس بــذلك 
بداًل من ٔان يفقد كل شيء، كما ٔان فردريك بٔاي حال هـو وريثـه الشـرعي 

  .  على مملكة النورمان
م ٔاتــى المـوت فجــٔاة لهنـري الســادس ١١٩٧وفـي بـالرمو ســبتمبر سـنة 

وهو في ريعان شبابه، ٕاذا لم تكن سنون عمـره قـد تجـاوزت العـام الثـاني 
    : والثالثــين، وقــد علــق ٔاحــد المــؤرخين األلمــان علــى موتــه قــائاًل ٔانــه كــان

  ".ٔافجع نازلة حلت بالتاريخ األلماني طيلة العصور الوسطى"
يـــا؛ فٕانـــه عقـــب وفـــاة هنـــري الســـادس، ارتفعـــت موجـــة ٔامــا فـــي ٕايطال

العداء تجاه األلمان، وكان هذا نتيجة لطبيعة السياسة التي جرت عليهـا 
م ١١٩٧علــى حــين عمــت الفوضــى صــقلية بعــد ســنة . ٔالمانيــا فــي ٕايطاليــا

وعملــت كونســتانس جاهــدة علــى االحتفــاظ بالمملكــة لصــغيرها فردريــك 
تركت وليدها تحـت وصـاية البابـا  ١١٩٨الثاني، ولما توفاها الموت سنة 

ومجلـــس وصـــاية مـــن رجـــال  Innocent IIIالجديـــد ٔانوســـنت الثالـــث 
ولمـا كانـت البابويـة فـي شـغل شـاغل بنفسـها وسـموها عـن مـن . الكنيسة

سواها، تدس ٔانفها في الصراع األهلي الطاحن في ٔالمانيـا حـول العـرش، 
ثيقـة رسـمية سـنة فٕانها لـم تلتفـت ٕالـى ذلـك الصـبي فردريـك، ؤاصـدرت و

م بٔاحقيـــــة الطفـــــل فـــــي العـــــرش ؤانهـــــا ال تمتلـــــك الوقـــــت الكـــــافي ١٢٠١
  . لرعايته

وهكذا؛ تـرك الصـبي فردريـك وشـٔانه، شـٔان ٔاي غـالم صـقلي يتخـبط 
في شوارع بالرمو ؤاسواقها العامة، فشـب فـي حـارات صـقلية وشـوارعها، 

زيـرة ليعتمد على نفسه وليفتح عينيه على كل ما خلفه المسلمون فـي الج
مــن جوانــب حضــارية راقيــة، حتــى لقــد ٔاصــبح فردريــك علــى حــد تعبيــر 

يمتلــــك قــــدرًا عاليــــًا مــــن الفكــــر "المــــؤرخ البريطــــاني ســــتيفن رانســــيمان 
والثقافة الواسعة، يعرف ست لغات هـي الفرنسـية واأللمانيـة واإليطاليـة 

جمع ٔاصول المعرفة في الفنون وصاحب . والالتينية واليونانية والعربية
  ". ومهندسًا معمارياً .. شاعرًا ودبلوماسياً .. ة في فن النحتمدرس

محيـــر "لهـــذا كلـــه لـــم يكـــن غريبـــًا ٔان يحظـــى فردريـــك الثـــاني بلقـــب 
الـــــذي ٔاطلقـــــه عليـــــه  Stupor Mundi" ٔاعجوبـــــة الـــــدنيا"ٔاو " العـــــالم

معاصـــــروه، تعبيـــــرًا عـــــن هـــــذه الصـــــفات المتعـــــددة التـــــي اجتمعـــــت فـــــي 
  . شخصه

النشٔاة كان لها ٔاثر عليـه فـي الحملـة الصـليبية زد على ذلك؛ ٔان هذه 
، فلــم يكـــن يكافــٔا لـــه فــي ذلـــك الوقــت فـــي ســـعة )٦(المعروفــة بالسادســـة

األفـــق ٕاال الملـــك الكامـــل األيـــوبي فـــي مصـــر، فقـــد كـــان معاصـــرًا وصـــديقًا 
حميمــــًا لــــه، حتــــى شــــبههما األســــتاذ كــــانتروفتش بٔانهمــــا وجهــــين لعملــــة 

الكامـــــل هـــــو الوجـــــه الشـــــرقي كـــــان "واحـــــدة، معبـــــرًا عـــــن ذلـــــك بقولـــــه 
  ".  لإلمبراطور، بينما كان فردريك هو الوجه الغربي للسلطان

ٔامــــا بالنســــبة للعــــرش؛ فقــــد خلــــف هنــــري الســــادس ٔاخــــوه فيليــــب 
، واختــــــــــار األمــــــــــراء ٔاوتــــــــــو دوق برنســــــــــويك "دوق ســــــــــوابيا"الســــــــــوابي 

Brunswick  ، ،وكــــان هنــــري الســــادس قبــــل موتــــه ٔاخــــذ البيعــــة ألبنــــه
ثالثــة ملــوك، الطفــل فردريــك فــي صــقلية، وفيليــب فٔاصــبح علــى العــرش 

  !         السوابي،ؤاوتو الرابع دوق برنسويك، فمن هو الملك
واشــتعلت نــار الحــرب األهليــة بــين فيليــب ؤاوتــو المختــار مــن قبــل 

م، وبعـــد ثـــالث ســـنوات كاملـــة مـــن الحـــرب ٔاصـــدرت ١١٩٨األمـــراء عـــام 
ا ٔانوسنت الثالث، جـاء م وثيقة خطيرة من ِقبل الباب١٢٠١البابوية عام 

ٔانــا رجــل صــالح ألنــي خليفــة المســيح وال يمكــن ٔان يكــون خليفــة " فيهــا 
المسيح رجاًل ٓاثمًا، وسـوف ٔاحكـم بالعـدل فـي هـذه القضـية علـى مبـدٔاين 

ومعنــى هــذا َمــن لــه شــرعية فــي الحكــم وَمــن ". همــا الشــرعية والصــالحية
يصلح للحكم، وكالهمـا متناقضـان وال يتفقـان، فكانـت هـذه الوثيقـة فـي 
جوهرهــا تحريضــًا علــى ٕاثــارة الفتنــة والحــرب األهليــة فــي ٔالمانيــا، وهــذا مــا 

  . تريده البابوية وتسعى ٕاليه لتظل سيادتها على اإلمبراطورية
    

                                                            
، قادهـــــا اإلمبراطـــــور )م١٢٢٩ - ١٢٢٨هــــــ،  ٦٢٧-٦٢٦(السادســـــة  الحملـــــة) ٦(

ــا مــع ســلطان المســلمين الملــك  فريــدريك الثــاني الــذي ٔاغضــب البابــا بتوقيعــه اتفاًق
النصــارى علــى بيــت لحــم والقــدس، وظلــت بقبضــتهم حتــى بســيطرة  الكامــل قضــى

  .م١٢٤٤ هـ،٦٤٢استعادها المسلمون عام 
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  :ٔاوضح البابا في وثيقته الحكم على النحو التاليوقد 
الطفــل فردريــك الثــاني؛ مــن حيــث الشــرعية هــو 
ٔاحق الثالثة بالعرش، ألنه ابـن اإلمبراطـور وجـده 
اإلمبراطــور، وألن ٔابــاه ٔاخــذ لــه البيعــة مــن األمــراء 
دون ٕاكراه، وهـم غالبيـة األمـراء ؤاكبـرهم، ولكنـه 

غيــر متفرغــة  ال يصــلح ألنــه مــازال طفــاًل والبابويــة
  .لرعاية هؤالء األطفال

فيليـــب الســـوابي؛ يـــٔاتي فـــي المرتبـــة الثانيـــة مـــن 
حيث الشرعية بعد ابـن ٔاخيـه، ألنـه ٔاقـرب النـاس 
للملـــك الـــذي مـــات ويصـــبح بحـــق الوراثـــة الملـــك 
الشـــرعي، كمـــا ٔانـــه مـــن األســـرة الحاكمـــة الجالســـة 

، ولكنـه ال يصـلح، "الهوهنشـتاوفن"على العـرش 
البابـــا فحرمـــه ثـــم عفـــى عنـــه،  ألنـــه قـــديمًا ٔاغضـــب

  . وبما ٔانه سبق حرمانه قبل ذلك فهو ال يصلح
ٔاوتو الرابع؛ ليس له الحق مطلقًا فـي العـرش ألنـه 
ـــيس مـــن األســـرة الحاكمـــة، وألن األمـــراء الـــذين  ل

مـــن الـــدوقيات "اختـــاروا هـــم األقليـــة عـــددًا وشـــٔانًا 
  .، ولكنه ٔاصلح الثالثة"الصغيرة

البـــــابوي فـــــي العصـــــور الوســـــطى، كـــــان هـــــذا هـــــو الفكـــــر السياســـــي 
ـــة قـــادرة علـــى حمايتهـــا، ولكنهـــا  فالبابويـــة تريـــد بجانبهـــا ٕامبراطوريـــة قوي
ٔاضـــــعف منهـــــا، واإلمبراطـــــور فـــــي نفـــــس الوقـــــت يريـــــد رومـــــا داخلـــــة فـــــي 

  . سلطانه، ويريد السيطرة على البابوية، لذا ال يتفق االثنان
ـــا، فمـــا  الـــذي وهكـــذا؛ تـــولى ٔاوتـــو العـــرش، ولكـــن لقـــد اختـــاره الباب

  : سوف يقدمه هو للبابا، لقد طلب منه األخير ثالثة مطالب
التخلـــي عـــن صـــقلية وفســـخ عقـــد الشـــركة بـــين  

ٔالمانيــا وصـــقلية، لكـــي ال تصـــبح لإلمبراطوريـــة 
قــدم فــي ٔالمانيــا واألخــرى فــي صــقلية ورومــا فــي 

 .المنتصف
حمل الصـليب والتوجـه ٕالـى الشـرق فـي حملـة  

صـــليبية جديـــدة، بعـــد فشـــل الحملـــة الثالثـــة، 
 . وقيام الحملة الرابعة بٕاسقاط القسطنطينية

ٌيمــــــنح رجــــــال الــــــدين واالكليــــــروس الكنســــــي  
امتيــازات هائلــة تـــؤهلهم للخــروج عــن ســـلطان 

 ". استقالل الكنيسة عن الدولة"الملك 
لـب البابـا، واشـتعلت نـار الحـرب وفي الحقيقة؛ وافق ٔاوتو علـى مطا

م، ولـم يقـم ٔاوتـو ١٢٠٥حتـى  ١٢٠١بينه وبين فيليب السوابي من عام 
ـــا، فتخلـــى األخيـــر عنـــه ووقـــف بجانـــب فيليـــب  بشـــيء ممـــا وعـــد بـــه الباب
الســـــوابي، ودخـــــل فـــــي مفاوضـــــات معـــــه حـــــول االعتـــــراف بـــــه وتتويجـــــه 

فالبابـا هـو ٕامبراطورًا، كما تغاضى عن قرار الحرمان، وال عجب فـي األمر،
الـــذي يمـــنح وهـــو الـــذي يمـــنح، وهـــو صـــاحب نظريـــة الشـــمس والقمـــر، 

  . ونائب المسيح على األرض، فهو في مرتبة بطرس اآلن وليس خلفًا له
ٔامــا فيليــب الســوابي؛ فقــد وعــده بتنفيــذ كــل شــيء، ٕاال ٔان األحــداث 

م نتيجــة عــداء شخصــي، وبــذلك ٔاصــبح ١٢٠٨لــم تمهلــه فقــد ُاغتيــل عــام 
فتـذكرت البابويـة . نفردًا، استبد بالسـلطة وراح يعانـد البابويـةٔاوتو ملكًا م

م الطفـل فردريــك الثـاني فـي صــقلية، فجـاءت بـه ؤاعلنتــه ١٢١٢فـي عـام 
ملكــًا علــى ٔالمانيــا، ممــا يعنــي تجــدد الحــرب األهليــة بــين ٔاوتــو وفردريــك 

م كــان النصــر فيهــا ١٢١٤والتقــى االثنــان فــي معركــة حــدثت عــام . الثــاني

، فٔاصــبح ٕامبراطــور بشــرط تنفيــذ الشــروط الثالثــة للبابــا حليــف فردريــك
  . ٔانوسنت، والتي وافق عليها دون تردد

م ٕالى روما ليتلقى التاج، فقد كانـت ١٢٢٠غادر فردريك ٔالمانيا عام 
نظرتـــه ٕالـــى ٔالمانيـــا لـــم تكـــن تتعـــدى كونهـــا ٕاحـــدى ٔاقـــاليم اإلمبراطوريـــة، 

وســـط ٕايطاليـــا وتـــرتبط بالقلـــب فـــي جنـــوب ٕايطاليـــا وصـــقلية عـــن طريـــق 
وقد بدا ذلك واضحًا في ٔانه لم يعد ٕالى ٔالمانيا منذ غادرها سـنة . وشمالها
  . م ٕالى روما وحتى وفاته ٕاال مرة واحدة١٢٢٠

ومـن المالحــظ؛ ٔان البابويــة منـذ تتــويج فردريــك وهـي تــدعوه للقيــام 
ـــوج ٕامبراطـــورًا  ـــم يقـــم بشـــيء فهـــذا العـــم ت بحملـــة علـــى الشـــرق، ولكنـــه ل

ممثلـــة فـــي البابـــا هونوريـــوس  -م رٔات البابويـــة ١٢٢٥عـــام رومانيـــًا، وفـــي 
ٔان تزوجــــه مــــن وريثــــة مملكــــة بيــــت المقــــدس، وكــــان فردريــــك  -الثالــــث

مزواجًا، وكان هذا الزواج الثاني له، ولم يجد ضـررًا مـن هـذا الـزواج،ألن 
البابوية هي التي ستتكـفل بتزويجه، كما ٔانـه سيحصـل علـى مملكـة بيـت 

  . المقدس
منه الذهاب للعـروس، فطلـب ٔان تـٔاتي هـي، وتزوجهـا  وعندما طلبوا

في قبرص، ثم طلبوا منه العودة بها لعكا، فقد كانت بيـت المقـدس فـي 
ذلــك الوقــت هــي صــور وعكــا، ويطلــق عليهــا تجــاوزًا اســم بيــت المقــدس 
الــذي كــان فــي قبضــة المســلمين، فــذهب فردريــك أللمانيــا ولــم يــذهب 

هد للبابـا بـالخروج بهـذه الحملـة لعكا، ومكث هناك عام واحد بعد ٔان تع
  . م ، فٕاذا لم يفعل استحق اللعنة والحرم الكنسي١٢٢٧سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــذي حــــدده، ولكــــن المــــرض  ــــك بالفعــــل فــــي العــــام ال ؤابحــــر فردري
وقـــد جـــرت . ٔاتـــيداهمـــه، وبنـــاءًا علـــى نصـــيحة ٔاطبائـــه رجـــع مـــن حيـــث 

األحــداث التــي تلــت ذلــك بصــورة ســاخرة، كانــت كافيــة ألن تحيــل األمــر 
ٕالى مٔاساة درامية ٔاو ملهاة كوميدية، فسـرعان مـا تعـرض اإلمبراطـور لقـرار 
الحرمان الكنسي الذي ٔاصدره ضده البابا جريجوري التاسع، والـذي رٔاى 

اطـور لـم يلـق في عودة فردريك خداعًا متعمـدًا مـن جانبـه، غيـر ٔان اإلمبر 
  .بااًل لهذا القرار ولم يجعل منه عقبة تقف في طريق حملته الصليبية

ـــــالمرض، وعـــــدم  ـــــل ب ـــــة، والتعل فبعـــــد ســـــبع ســـــنوات مـــــن المماطل
االســتعداد، وحالــة البحــر، قــرر فردريــك الخــروج بعــد ٔان شــعر بمقدرتــه 
علــى الرحيــل، ٔاو بــاألحرى بعــد صــدور قــرار الحرمــان، ٕاال ٔان ذلــك وضــع 
البابوية في موقف غاية في الحرج، ومن الصـعوبة بمكـان، فـال يجـوز ٔان 
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 الملف 

! لعنــة الحرمــان، فكيــف ســيحمل الصــليبيخــرج فــي حملــة وهــو يحمــل 
كان ال بد ٔان تعفو عنـه البابويـة، ولكـن لـيس لهـا ضـامن ٕاذا فعلـت ذلـك 

  . ٔان يذهب ٕالى الشرق، فلم تعفو عنه
وهكــذا؛ لــم يجــد فردريــك بــدًا مــن الخــروج حــاماًل الصــليب بيمينــه 

والحــق يقــال ٔانــه ال يمكــن اعتبــار الحملــة الصــليبية ! واللعنــة علــى كـتيفيــه
ــالمعنى المفهــوم، فقــد خــرج فــي التــ ي قــام بهــا فردريــك حملــة عســكرية ب

جنــدي وكٔانــه خــرج للتنــزه، كمــا ٔانــه حصــل علــى مملكــة ) ٥٠٠(صــحبة 
بيــت المقــدس عــن طريــق المفاوضــات الهادئــة مــع ســلطان مصــر الملــك 

  . الكامل األيوبي
الواقــع ٔان؛ الملــك الكامــل ٔاعطــى لــه األمــاكن المقدســة فــي القــدس 

فســـها، وســـمي هـــذا تـــدويل مدينـــة القـــدس، وقـــد كانـــت ولـــيس القـــدس ن
ـــك، ألن مصـــر هـــي القلـــب . فكـــرة الكامـــل ٔان مصـــر ٔاواًل والبـــاقي بعـــد ذل

ويتضح ذلك من وثيقة للملـك الصـالح ٔايـوب ٕالـى ٔابنـه تورانشـاه يقـول لـه 
وهــــذا العــــدو المخـــذول، ٕان عجــــزت عنــــه، وخرجـــوا مــــن دميــــاط : "فيهـــا

عنك النجدة، وطلبـوا منـك  وقصدوك، ولم يكن لك بهم طاقة وتٔاخرت
الساحل وبيت المقدس وغزة وغيرهـا مـن السـاحل ٔاعطـيهم وال تتوقـف، 
على ٔان ال يكون لهـم فـي الـديار المصـرية قعـر قصـبة، ٔاعلـم يـا وليـدي ٔان 
. الديار المصرية هـي كرسـي المملكـة، وبهـا تسـتطيل علـى جميـع الملـوك

  ". فٕان كانت بيدك، كان بيدك جميع الشرق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وعلــى الــرغم مــن؛ النجــاح الســاحق الــذي حققتــه هــذه المفاوضــات 
فـــٕان ذلـــك لـــم يرضـــي البابـــا، فقـــد خـــرج فردريـــك وهـــو يحمـــل الحرمـــان، 

الــذي يعــد فــي نظــر البابــا –باإلضــافة ٕالــى ٔانــه تفــاوض مــع الملــك الكامــل 
  .بداًل من ٔان يحاربه ويقضي عليه -كافر

وتحـــدد هـــذه األحـــداث البدايـــة الطبيعيـــة للحـــرب القادمـــة والدائمـــة 
بـــين البابـــاوات وفردريـــك، والتـــي شـــغلت مـــا بقـــى لـــه مـــن عمـــره، حتـــى 
عاجلـــــه المـــــوت نتيجـــــة ٕاصـــــابته بالدوســـــنتاريا فـــــي جنـــــوب ٕايطاليـــــا عـــــام 

عــدام ٓاخــر األبــاطرة وبعــد وفــاة فردريــك بثمانيــة عشــر عامــًا تــم إ . م١٢٥٠
الرومــان مــن ٔاســرة الهوفنشــتاوفن، اإلمبراطــور كونرادينــو، الــذي قطعــت 

  .م١٢٦٨رٔاسه في مدينة نابولي بموافقة البابا كلمنت الرابع عام 
تب لقصة الصراع الطويل بـين اإلمبراطوريـة والبابويـة ٔان  وهكذا؛ كـُ

م نهايـــــــة ١٢٦٨كمـــــــا يمكـــــــن اعتبـــــــار ســـــــنة . تنتهـــــــي لصـــــــالح البابـــــــاوات
لإلمبراطورية الرومانيـة المقدسـة، وفـي نفـس الوقـت، نهايـة لحكـم ٔاسـرة 

  . الهوهنشتاوفن

وبذلك؛ خلت الساحة للبابوية لتعربد في ٔاوربـا حتـى القـرن التاسـع 
عشــر، فلــم يكــن هنــاك ملــوك ؤابــاطرة ٔاقويــاء يســيطرون علــى البابويــة، 
التي ٔاصبحت تتحكم حتى في المسـائل الشخصـية، فتجبـر الملـوك علـى 
طالق زوجاتهم والزواج من ٔاخريات، ؤاصبح البابـا هـو السـلطان الزمنـي 

  . والروحي، ؤاصبحت صكوك الغفران تباع بالنقود في ٔاوربا
م، ١٥٠٠م وحتـى عـام ١٢٦٨وهذا ما سـمي بالعصـور المظلمـة مـن 

ألن الكنيســة ٔاصــبحت ذات ســلطة مطلقــة، ولــم ُيســمح ألحــد ٔان يقــول 
رٔاي يخــــــالف رٔاي الكنيســــــة، وال يعــــــارض الكنيســــــة ٔاحــــــد وٕاال ســــــيكون 

  .  اإلعدام نهايته

 ------------------------------  
  المراجع العربية والمترجمة

ــــاريخ مــــن قضــــايا يــــد،الحم عبــــد رٔافــــت     عــــين الصــــليبية، الحــــروب ت
  .١٩٩٨ القاهرة  األولي، الطبعة اإلنسانية، والبحوث للدراسات

 الوســـطى، العصـــور  فـــي األوربـــي السياســـي الحميـــد،الفكر عبـــد رٔافـــت   
  . ٢٠٠١ القاهرة  األولى، الطبعة والنشر، للطباعة قباء دار

 دار الوسـطى، العصـور  فـي ٔاوربـا تـاريخ معـالم عمـران، سـعيد محمود   
  . ١٩٨٦   بيروت الثانية، الطبعة العربية، النهضة

 علــــي ترجمــــة/ الوســــطى العصــــور  فــــي ٔاوربــــا تــــاريخ بيشــــوب، مــــوريس 
  .٢٠٠٥ القاهرة للثقافة،  األعلى المجلس األولى، علي،الطبعة السيد

  لكترونيةالمراجع اإل
 -١١٩١(الصـليبية  –الدبلوماسية األيوبيـة  سيد، محمد صالح ٔاشرف 

 -.الطبعـــــة االلكـترونيـــــة األولـــــى  -.دراســـــة تاريخيـــــة تحليليـــــة): ١١٩٢
سلســة المــؤرخ . ( ٢٠٠٧شــركة الكـتــاب اإللكـترونــي العربــي، : بيــروت

 ).   ٢الصغير، 
قـــراءة فـــي تـــاريخ وحضـــارة ٔاوربـــا العصـــور  ســـيد، محمـــد صـــالح ٔاشـــرف 

ـــــى   -.الوســـــطى الكـتـــــاب شـــــركة : بيـــــروت -.الطبعـــــة االلكـترونيـــــة األول
 ).٤سلسة المؤرخ الصغير، . ( ٢٠٠٨اإللكـتروني العربي،
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