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  المقدمة
 

 
 
 
 
  
      

      
  
  
  
  

    هتعد فترة حكمو. عظم السالطني العثمانيني السلطان مراد الثاىن من أ يعد    
انية من أخصب فترات الدولة العثم) م1451- ھ 855/ م 1421-ھ 824(

قضى ، و قبل أن يبدأ ىف إعادة بناء الدولة العثمانية. على صعيد العالقات اخلارجية
ولة فقد متكن من إهناض الد .مراد الثاىن ثالث سنوات حمارباً ىف سبيل حقه ىف احلكم

، حيث حتولت ىف عهده من مرحلة الدفاع إىل مرحلة اهلجوم، العثمانية من كبوهتا 
و إعادة ، عرب اهتمامه باجليش و األسطول  ستعادت هيبتها املفقودة من جديدفا
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فرض السيطرة العثمانية على اإلمارات التركمانية اجملاورة و عقد عالقات صداقة مع 
فضالً عن ، اصلة التهديد لإلمرباطور البيزنطية مو معاملماليك ىف مصر و الشام 

و كان للدولة  .ربة الصرب و اجملريني و البلغار التوغل ىف منطقة البلقان و حما
و يكفى أن األباطرة ، العثمانية اليد العليا ىف العالقة بينها و بني تلك األطراف 

 -Manuel II Palaelogus ) 1391 البيزنطيني مانويل الثاىن باليولوغس 
- 1425(  John VIII Palaelogus و يوحنا الثامن باليولوغس ) م1425
  .كانا مبثابة أتباع للسلطان العثماىن مراد الثاىن ) م1448

و كذلك مل ينس العثمانيون ىف عهد السلطان مراد الثاىن ضرورة التمسك     
ن أجل انعاش و جنوا م و أمهها البندقيةبالعالقات التجارية مع املدن اإليطالية 

  .التجارة العثمانية و استغالل اجتاههما للربح 
  

العالقات العثمانية باإلمارات  من هذا البحث يناقش الفصل األول            
حيث انشغل ، على العرشالتركمانية و دولة املماليك منذ توىل السلطان مراد الثاىن 

مما أتاح ، حول وراثة العرش  ىف البداية باحلروب الداخلية مع إخوته و عمه املزيف
 Sidحدوده اإلستراتيجية ىف سيد يشهر  ستعادةالفرصة لألمري حممد بن قرمان ال

Şehir و بيشهرBey Şehir و محيد Hamid  ، و قضى مراد الثاىن على
م فرض احلصار على قا،  دوزجمه مصطفىقتل ورات الداخلية و متكن من الث

مما دفع . على مساعدته للثوار انويل الثاىن باليولوغسرباطور مالقسطنطينية عقاباً لإلم
 األخ األصغر للسلطان مراد  قرمان و حتريضاإلمرباطور البيزنطى للتحالف مع ابن 

  .ضده 
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السلطان مراد  هامجة األراضى التابعةبعد ذلك قام األمري القرماىن حممد الثاىن مب     
السلطان العثماىن محلة عسكرية أرسل  .م1424/ ھ 827سنة  من جديد الثاىن

عن أراضى محيد حىت مدينىت أكريدير و إسربطة  مما أدى ىف النهاية لتنازله، لتأديبه 
Sparta . و أهنى مراد محلته ىف األناضول بضم اإلمارات التركمانية الغربية ،

و جزء كبري من إمارة  Teke و تكه Menteşe و منتشا  Aydinآيدين
  .Kastamoniaقسطموىن 

أما عن عالقة السلطان مراد الثاىن بدولة املماليك اجلراكسة فقد اتسمت ىف جزء     
 ھ827(عندما اعتلى السلطان برسباى عرش مصر و .كبري منها بالصداقة و املودة 

سارع مراد بإرسال بعثة إىل القاهرة لتهنئته بالسلطنة و معها أيضاً ) م1424 -
برسباى على هذه اهلدايا مبا يناسب مقام السلطان  و من مث رد. الكثري من اهلدايا 

و ظل اجلانبان العثماىن و اململوكى . تأكيداً منه على املودة بني الطرفني، العثماىن
فاد يعلى أعدائه سارع اآلخر بإ مهافكلما حتقق نصر ألحد، يتبادالن رسائل الصداقة 
 مدينة من االستيالء على ا متكن العثمانيونو هكذا فعندم، رسول من عنده للتهنئة 

أرسل مراد الثاىن رسوالً يزف ، م 1430/ ھ Thessloniki 834     سالونيك
           .إىل برسباى بشائر النصر 

إال أنه ما أن علم ، و برغم التوتر املؤقت ىف العالقات بني برسباى و مراد الثاىن      
يطمئن عليه فسر مراد جداً هلذا حبروب مراد مع اجملريني حىت أوفد رسوالً من قبله ل

  .و مات برسباى و العالقة بينهما على ما يرام .االهتمام 
زادت مظاهر الصداقة و الود بني ) م1440 -ھ843( ىف عهد الظاهر جقمق     

فبعيد اعتالء جقمق سلطنة ، دولة املماليك و الدولة العثمانية ىف عهد مراد الثاىن
رسالة تضمنت التهنئة اد حيث قدموا اهلدايا و مصر وصلت إىل القاهرة رسل مر
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فسارع السلطان اململوكى برد على رسالة مراد الثاىن . جبلوسه على العرش للسلطان 
مصحوبة ببعض اهلدايا و التحف منها فيل كان مراد قد طلبه من برسباى و مل 

    .يتمكن من إرساله إليه 
العثمانية ىف عهد مراد الثاىن بدول البلقان و يتناول الفصل الثاىن عالقة الدولة         

حيث كان لغزو العثمانيني لصربيا حىت هنر الدانوب و ) اجملر  –بلغاريا  –الصرب ( 
و كان . أكرب األثر ىف حدوث صدام مباشر مع اجملر ، بلغاريا جنوىب اجلبال البلقانية 

خوفاً من  لروميللىاالعثمانيون ىف البداية يضطرون للتصرف حبذر من حني آلخر ىف 
فما أن استولوا على سالونيك  و عقدوا معاهدة . ظهور حتالف صليىب جديد ضدهم

و ، حىت عادوا إىل سياسة الفتوحات اخلارجية ) م 1430 / ھ 834( مع البندقية
قد ) م 1437( كان هدفهم هو اجملر و السيما أن موت ملكها سيجسموند 

وذ اجملر على صربيا و األفالق و توجيه ضربة فقاموا بتحطيم نف، ساعدهم على ذلك 
، و كذلك قاموا مبحاصرة بلغراد ،  )م1439 / ھ 843(  إىل إمارة الصرب عام

أثرت على موقفهم ىف  )م1440/ ھ 844(لعثمانيني عام اإال أن اهلزمية الىت ُمىن هبا 
  .البلقان و جعلتهم ىف حالة دفاع ضد الغارات الىت قام هبا اجملريون 

و ىف خالل هذه الفترة ظهر يوحنا هونيادى و ارتفع شأنه كبطل جمرى عظيم    
 ھ 847(عام " احلملة الطويلة " بسبب االنتصارات الىت أحرزها ضد العثمانيني ىف

الذى ، إذ وجدوا فيه البطل املنشود،ووضع األوربيون آماهلم فيه ،  )م1443/
و جنح اجليش اجملرى . ني سلمامليبحثون عنه ليتزعمهم ىف محلة صليبية ناجحة ضد 

، بقيادة هونيادى ىف عبور هنر الدانوب ىف السنة التالية و الوصول حىت جبال البلقان 
و كان لذلك أثر كبري ىف تغيري مراد لسياسة . مما أثار الفزع ىف اجلانب العثماىن
 و قام برانكوفيتش ملك الصرب بالوساطة بني. اهلجوم و تباعه سياسة املساملة 
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العثمانيني و اجملريني و عقدت اتفاقية ىف أدرنة ُعرفت باسم معاهدة سجدين 
Szegedin  و مبقتضى . مدهتا عشر سنوات  ) م1444 / ھ 848( يوليو 12ىف

و عادت ، فقد نال استقالله ،  كبريةهذا الصلح حصل برانكوفيتش على مكاسب 
  .إليه مملكة الصرب و ضم اجملر و واالشيا 

إال أن املندوب   ،راد أنه هبذه املعاهدة يستطيع أن يأمن جانب الصليبيني م شعرو    
البابوى الكاردينال سيزاريىن املرافق للجيش الصليىب استطاع أن يقنع قادة اجليش 

ضد  و طلب منهم مواصلة الزحف، على أن كل ميني تبذل لكافر فهى باطلة
يتش حمافظاً على عهده مع السلطان فاستجابوا لطلبه بينما رفض برانكوف،  العثمانيني

  .Varnaمما أدى ىف النهاية إىل وقوع معركة فارنا .مراد 
     

يتناول الفصل الثالث املرحلة اجلديدة ىف العالقات بني الدولة العثمانية و        
 و حىت هناية عهد السلطان مراد ) م1444/ ھ 848( البلقان بدءاً من موقعة فارنا 

حترك ،  للمعاهدة مع العثمانيني فبعد نقض اجملريني، )م 1451/ ھ 855(    الثاىن 
حتت زعامة  Budaجيش صليىب ضخم يضم جنود من مجيع أحناء أوربا إىل بودا 

الواقعة  Orsovaو انضم إليه هونيادى عند أورسوفا ،  فالديسالفامللك اجملرى 
جليش الصليىب غرباً مث زحف ا، و معه قوة من فرسان ترانسلفانيا ، على الدانوب 

و عندما علم . الواقعة ىف بلغاريا على شاطىء البحر األسود ، فارنا  مدينة جتاه
 من األناضول السلطان مراد الثاىن مبا أقدم عليه الصليبيون من نقض لالتفاقية عاد
ليلحق إىل أوربا  مسرعاً و قام عرب مساعدة السفن اجلنوية بنقل اجليش العثماىن

 / ھ 848(  ىف أكتوبر عاميحية األوربية هزمية قاسية بالقرب من فارنا بالقوى املس
و قضى مراد الثاىن عدة سنوات بعد فارنا ىف القيام بسلسلة من  .)م 1444



 14

ىف  املتمردينفقام حبملة هامة ضد . احلمالت العسكرية إلقرار حكمه ىف البلقان 
هونيادى جنوباً و معه و لكن أخبار تقدم ، ) م 1447 / ھ 851(  ألبانيا عام

 ىف موقعة هونيادى هزمية  و أرغم مراد على العودة بسرعة، د جيش صليىب جدي
  . )م1448/ ھ 852      أكتوبر Kosovo II )17- 19 الثانية كوسوفا

و لقد أثبتت . و بذلك تأكد احلكم العثماىن ىف جنوب الدانوب مرة أخرى       
  .الذى طاملا هدد العثمانيني  األيام أن اجملر هى اخلطر احلقيقى

   
 824( البيزنطية ىف الفترة من –و يستعرض الفصل الرابع العالقات العثمانية        
م 1421عندما توىل مراد الثاىن احلكم ىف .  )م1451 - ھ 855/ م 1421 - ھ

لتهنئته باحلكم و تعزيته ىف وفاة أرسل له اإلمرباطور البيزنطى مانويل الثاىن رسالة 
غري  ه بوصيته بأن يرسل اثنني من أبنائه إىل بالط اإلمرباطور البيزنطىتذكري والده و

  .أن مراد رفض هذا 
، ) املزيف ( مصطفى بأن قام بإطالق سراح دوزمه  عليهفكان رد مانويل على     

و أعترف به كوريث ، مراد  –عم السلطان  –عى أنه مصطفى بن بايزيد إدالذى 
و قام البيزنطيون بتحريض مصطفى على دخول األناضول ، اىنشرعى للعرش العثم

غري أن السلطان مراد أحلق به هزمية  لتوحيد اإلمرباطورية العثمانية حتت حكمه 
فرض احلصار على العاصمة البيزنطية ىف  دفع ذلك السلطان مراد إىل . قاسية و قتله 

لوال املقاومة ، ده ىف ياملدينة و كادت أن تسقط ، )م 1422/ ھ 826(يونيو  8
 رفع احلصار بعد شهرين عندما فاضطر مراد إىل، املستميتة الىت أبداها سكان املدينة 

ىف دفع أخيه الصغري مصطفى للخروج عليه إىل الدبلوماسية و جنحوا البيزنطيون  جلأ
  .ليواجه السطان مراد أخيه  و ينتصر عليه و يقتله ، و حماولة االستيالء على العرش 
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عقد اإلمرباطور مانويل الثاىن اتفاقية سالم ) م 1424/ ھ828( و ىف العام      
 حيث وافق اإلمرباطور مبقتضاها على تسليم السلطان العثماىن، دائم مع  مراد الثاىن 

كما تعهد بدفع جزية سنوية بلغت ثالمثائة ألف ،املدن الواقعة على البحر األسود
تلك ، طة قد عادت لسابق تبعيتها للعثمانيني و بذلك تكون بيزن. قطعة من الفضة 

      .النهاية  ا حىتالتبعية الىت مل تستطع أن تتخلص منه
و توىل احلكم ابنه يوحنا ) م 1425/ ھ 829( توىف اإلمرباطور مانويل عام      

القيام مبفاوضات مع الغرب  حاولالذى  .)م 1449 -1425(  الثامن باليولوغس 
يسىت القسطنطينية و روما ليضمن احلصول على املساعدة ضد األورىب لتوحيد كن

م حلضور 1438 عام ىف Ferraraلذا اجته اإلمرباطور إىل فريارا ، اخلطر العثماىن 
( يوليو عام 6أُعلن عن احتاد الكنيستني ىف  حيث، Florenceجممع فلورنسا 

هذا االحتاد  إال أن املعارضة الشديدة ىف القسطنطينية جعلت. ) م1439 / ھ 843
   .أمراً مستحيالً 

 /ھ( 853 إمرباطوراً ىف يناير احلادى عشر بعد ذلك توج قسطنطني       
الذى دخل ىف عالقة تبعية مع ، و هو آخر األباطرة البيزنطيني   ، )م1449

  .)م 1451 / ھ 855(  السلطان مراد الثاىن حىت وفاة األخري
خلارجية للدولة العثمانية زمن السلطان مراد ال ميكن احلديث عن السياسة او        

فقد ، الثاىن دون التعرض للعالقات التجارية بني املدن التجارية االيطالية و العثمانيني 
أرادت البندقية أن حتمى مصاحلها التجارية ىف األراضى العثمانية و منطقة البحر 

و خاصة ، الثاىن و ذلك باحلفاظ على عالقات طيبة مع السلطان مراد ، األسود 
عندما أخذ منافسوها اجلنوية يسعون إىل عقد أواصر الصداقة مع السلطان إلبعاد 

غري أن أهم األحداث املتعلقة بالعالقة بني السلطان مراد الثاىن و مدينة  .البندقية 



 16

 ھ 834(  البندقية كانت جناحه ىف حصار و إقتحام مدينة سالونيك التابعة هلم عام
و جناحه ىف عقد معاهدة جتارية معهم ىف شهر سبتمرب من نفس العام ، ) م 1430 /
.  

ربط بني الوصف  تارخيياً منهجاً عاجل الباحث موضوع رسالته مستخدماً     
فضال عن املقارنة بني ماورد ىف املصادر التارخيية العثمانية والفارسية ، والتحليل 
  .األوربية وما يقابلها من املصادر البيزنطية و، والعربية 

  
سوى توجيه الشكر الوافر وآيات االحترام اىل أستاذتى  ةوىف النهاية ال يسع الباحث   

ورئيس قسم ، اجلليلة الدكتورة ماجدة خملوف أستاذ التاريخ واحلضارة التركية 
على قبوهلا االشراف على هذا ، اللغات الشرقية بكلية اآلداب جامعة عني مشس 

  .وعلى ما حبت به الباحثة من عطف وعلم بالغني ، البالغة  وعلى إنسانيتها،البحث 
أستاذ ،أتوجه بعميق الشكر والعرفان اىل الدكتور عبد احلافظ البنا  ويسعدىن أن

كلية اآلداب جامعة الزقازيق على ما ،مساعد تاريخ العصور الوسطى قسم التاريخ
  . فله عىن خري اجلزاء. تكبده من عناء االشراف على هذا البحث

رأفت غنيمى / و يشرفىن تقدمي وافر الشكر و االحترام و التقدير لألستاذ الدكتور  
و مؤسس ، الشيخ أستاذ التاريخ احلديث و املعاصر بكلية اآلداب جامعة الزقازيق 

 االشتراك ىف جلنة احلكم على  معهد الدراسات و البحوث اآلسيوية على قبول سيادته
األمني عبد احلميد أبوسعدة / العميق لألستاذ الدكتور كما أتقدم بشكرى . الرسالة 

أستاذ تاريخ العصور الوسطى املساعد كلية اآلداب جامعة طنطا على قبول سيادته 
و امداده الباحثة بالعديد من الكتب و األحباث العلمية املتعلقة ، مناقشة الرسالة 

، تور حامت الطحاوىكما أتوجه جبزيل الشكر واالمتنان اىل الدك.مبوضوع البحث 
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، أستاذ تاريخ العصور الوسطى ورئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة الزقازيق 
و خالص الشكر  .على ما قدمه للباحثة من مادة علمية وفرية ووثائق تارخيية نادرة 

كلية اللغات والترمجة جامعة األزهر ، للدكتور حازم منتصر بقسم اللغات الشرقية
  .ة العديد من صفحات املصادر التارخيية العثمانيةعلى تفضله بترمج

ألمناء مكتبات جامعات الزقازيق وال يسعىن ىف النهاية سوى توجيه الشكر البالغ 
ودير اآلباء الفرنسيسكان والدومينكان ،  واجلامعة األمريكية، والقاهرة وعني مشس 

على ترمجته لبعض  و اىل األب منصور مستريح بدير اآلباء الفرنسيسكان.بالقاهرة 
  .الوثائق الىت اعتمد عليها البحث من اللغة الالتينية مباشرة

  
  
  
    
  
  
 
 
 
 
  
  
  

  الدراسة النقدية للمصادر
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   - :املصادر العثمانية و الفارسية: أوالً 
  
اعتمد البحث بشكل أساسى على العديد من املصادر العثمانية و الفارسية و         

   Murad IIبيزنطية و الالتينية املعاصرة لفترة حكم السلطان مراد الثاىن العربية و ال
و ذلك من أجل تتبع العالقات ، )م 1451/ھ 855  -م 1421 / ھ 824 (

  .اخلارجية للدولة العثمانية ىف الربع الثاىن من القرن اخلامس عشر امليالدى 
" اجملهول العثماىن ؤرخ االعتماد على كتاب امل ةو هكذا كان لزاماً على الباحث  

( Varna  و فارنا Izladi إزالدىحروب : غزوات السلطان مراد بن حممد خان 
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خشية االمرباطور الذى تناول فيه   ، 1) م1444 / ھ 848 -1443م / ھ 847
البيزنطى يوحنا الثامن باليولوغس من التوسع العثماىن خاصة بعد جناحهم ىف فتح 

و أسر العديد من السكان  Adrianopleو أدرنه   Bursaمدن بورصا 
لكى ،  )م1438 / ھ 842( مدينة روما عام اطور بزيارةو قيام االمرب، البيزنطيني

يطلب من الكنيسة الكاثوليكية املساعدة ىف إيقاف الزحف العثماىن على األراضى 
الصرب  كما أشار إىل حتريض البابا مللوك اجملر و. البيزنطية و أراضى اجملر و البلقان 

  .على مهامجة العثمانيني 
كما أشار املؤرخ العثماىن اجملهول اىل العالقات بني االمرباطور البيزنطى مانويل و    

، و تسرب تلك املؤامرة للسلطان العثماىن. ابن قرمان و حتالفهما معاً ضد مراد الثاىن
أدرك  عدمابطلب الصفح و املغفرة  غري أن األخري، الذى هم مبهامجة ابن قرمان 

  . عدم مساعدة البيزنطيني له
كما حتدث املؤرخ اجملهول عن دعوة االمرباطور مانويل باليولوغس حكام اجملر       

و من مث االستحواذ على البحرين ، و بولندا و األفالق بأن يهبوا هلزمية السلطان مراد
  " . قدس ألن من يسيطر عليهما يسيطر على مدينة ال... " األسود و املتوسط 

و عندما بلغت تلك األخبار للسلطان مراد الثاىن استعان بطوراخان بك و قاسم      
و   Şehir Kӧyو شهر كوى Nişاللذان وصلت قواهتما حىت مدن نيش ، بك

و خرج السلطان بنفسه على رأس اجليش العثماىن املكون من ،  Sofiaصوفيا 
، أن ترك الصدر األعظم خليل باشا هبا بعد، السباهية و االنكشارية من مدينة أدرنة 

  .بنية األجتاه إىل مدينة صوفيا Philippolisإىل مدينة فيليوبوليس

                                                 
1 - - Anonim, Gazavât- 1- Sultan Murâd b. Mehammed Hân. Izladi Ve Varna 
Savaşlari ( 1443 – 1444 )  Hazirlayan, Inalcik, H. and Oguz, M, Ankara, 1989.    
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شعر العثمانيون بضعفهم إزاء قوات ، كما أشار املؤرخ العثماىن اجملهول، و هناك   
و ، القائد اجملرى يوحنا هونيادى الىت حتركت من شهر كوى باجتاه مدينة صوفيا

  .ر السلطان مراد الثاىن أوامره بأن حترق املدينة و قراها بالكامل عندها أصد
كما أشار املؤرخ اجملهول إىل االمرباطور البيزنطى يوحنا الثامن باليولوغس و      

الرسالة الىت بعثها البن قرمان حيرضه فيها على السلطان مراد بدعوى مساعدته من 
 قرماىناألمري الو ذكر أن . انكوفيتش قبل ملك اجملر و يوحنا هونيادى و جورج بر

سيدى األمري افرغ من . " قد استجاب لتلك الدعوة على الرغم من حتذير وزرائه له 
كما عرض ". و ال تغري اسالمك و توافق على عرض هذا الكافر ، هذا األمر

ر املسيحى عرب منحه قلعة لدبلوماسية السلطان مراد الذى جنح ىف التفريق بني املعسك
 .جلورج برانكوفتش   Samandiraهانديرمس

أيضاً إىل قرار السلطان مراد بتولية ابنه حممد مؤرخنا العثماىن اجملهول أشار و      
بن ابراهيم  قبل أن خيرج حملاربة، ) م1444  / ھ 848( على العرش العثماىن عام

لطان وعندما وصل اليه توسل له األخري و طلب مغفرته فما كان من الس. قرمان 
الفتنة الىت أرادها االمرباطور البيزنطى مانويل عرب  وردكما أ. مراد إال الصفح عنه
بعد أن طلب منه أن يدعى حقه ىف العرش  )املزيف( مصطفى  اطالقه سراح دوزمه

  .العثماىن 
 / ھ 848(  معركة فارنا بالتفصيلتناول املؤرخ العثماىن اجملهول غري أن     

و الصراع بني السلطان العثماىن و القوات األوربية املسيحية و مقدماهتا ) م 1444
ألفاً من رجاله مرتدين املالبس  20حتت قيادة يوحنا هونيادى الذى حضر برفقة 

غري أن املقاتلني العثمانيني استطاعوا هزميتهم عرب استخدام ، احلديدية الواقية 
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ؤرخنا العثماىن أفاض و احلقيقة أن م. السيوف و احلراب و البلطات احلديدية 
  .بتفصيل شديد ىف بيان األنتصار العثماىن ىف موقعة فارنا 

و تأتى أمهية هذا املصدر من كون املؤلف اجملهول كان شاهد عيان ألحداث    
رمبا ىف ، خيدم ضمن حاشية السلطان مرادحيث كان ، معركىت إزالدى و فارنا 

  .(Scribal service )خدمة كتابة الرسائل 
كما اعتمد البحث على املصدر التارخيى الذى كتبه املؤرخ العثماىن ابن عاشق      
الذى يستمد أمهيته من كون مؤلفه معاصراً لعهد .  Aşik paşaoǧlu  1باشا

، )م 1438 / ھ 842(  و اشترك معه ىف محالته على اجملر، السلطان مراد الثاىن
الذى أشار فيه إىل جناح و .  ) م1448 / ھ Kosova  )852قوصوه الثانية و

الذى سبق أن ثار ، ىف القضاء على عصيان أخيه مصطفى و قتلهالعثماىن السلطان 
  .عليه مبعونة أمري جرميان و أمري قرمان 

و حتدث عاشق باشا ىف كتابه عن بداية الدولة العثمانية حىت عصر السلطان      
هم قسم بالكتاب متعلق غري أن أ، بايزيد يلدرم معتمداً على كتابات اآلخرين

بعصرى السلطان مراد الثاىن و ابنه السلطان الفاتح ألنه عاصرها لدرجة أنه شارك 
كما شارك فيما بعد ىف . /م 1448 / ھ 852( الثانية كوسوفامعركة بنفسه ىف 

  .)  م1453 / ھ 857(  حصار و فتح مدينة القسطنطينية
كيفية استيالء السلطان مراد الثاىن  و استفاد الباحث من هذا املصدر ىف تبيان    

و كذلك جناحه . و خضوع القرمانيني و آل جرميان له   Izmirعلى مدينة إزمري
و رغبة السلطان ىف التوجه إىل ، ) م 1430 / ھ 834(  ىف فتح مدينة سالونيك

                                                 
1 - Aşikpaşaoǧlu, “ Aşikpaşaoǧlu Tarihi “ , Hazirlayan, H.  Nihal Atsiz. 
Ankara, 1985. 
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 Cermeووصول جنوده حىت بلجراد و استيالئه على قلعة كرمه حصار، اجملر
Hisar  )كساميليونحصن اهلي Hexamilion  ( الىت تعد مبثابة باب حمافظة

و تصديه حلروب القرمانيني أثناء انشغال مراد الثاىن حبروبه ىف اجملر و ، املورة 
    .الصرب 

و مل يغفل املؤلف احلديث عن جناح السلطان مراد الثاىن ىف القضاء على مترد      
  Draculaو دراكوال Isfindiarفضالً عن عالقاته مع اسفنديار . أخيه مصطفى

كما أفاض عاشق باشا أيضاً ىف  لعرش إلبنه السلطان حممدو كذلك ختليه عن ا، 
  .الثانية  قوصوه ذكر حروب السلطان مراد الثاىن ىف فارنا و

  
الذى  Neşri 1و اعتمد البحث على ما كتبه املؤرخ العثماىن نشرى         

 ) م1421 / ھ 824(  لى العرش العثماىنحتدث عن جلوس السلطان مراد الثاىن ع
الذى أدعى أنه ابن السلطان بايزيد و عم مراد  مصطفى حكاية دوزجمهو ذكر ، 

تناول حروب مراد مع احلكام التركمان ىف  كما.طان مراد و هزميته أمام السل ،الثاىن
قبل أن .  Ergeneمث بنائه للجسر الطويل ىف اركنه ، إزمري و منتشا و آيدين 

مث حصار بلجراد و ) ألبانيا ( و غزو بالد األرناؤوط ، تناول فتح مدينة سالونيكي
قبل  إزالدىره قبل أن يتطرق إىل احلملة الطويلة و هزمية مراد ىف موقعة يفتح مسند
 م1448 / ھ 852(  الثانية هوصوق مث ىف، ) م 1444 / ھ 848(فارنا انتصاره ىف

  .) م 1451 / ھ 855(  قبل أن يتناول وفاته ىف عام )

                                                 
1 - Neşri, M, Kitâb- I Cihan- Nümâ “ Neşri Tarihi “  cilt. 2,Yayinlayanlar, 
Faik   Reşit unat &Mehmed   A. Kӧymen,  Turk Tarih Kurumu, Ankara,                              
1995.       
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 Oruç Beǧ  1لى كتاب املؤرخ العثماىن أورج بككما اعتمد البحث ع      

كاتب الديوان ىف مدينة أدرنة الىت استمرت أمهيتها السياسية و التجارية حىت بعد 
و يبدو أنه كان معاصراً . فتح مدينة القسطنطينية و اختاذها عاصمة جديدة للعثمانيني

غري أن مترجم الكتاب يرى أنه متت زيادة عليه فيما بعد ىف ، للسلطان مراد الثاىن
لذكره ) م 1495 / ھ 901 -1481 / ھ 886 (عصر السلطان بايزيد الثاىن 

  .أحداث جديدة 
اعتمد الباحث على كتابات أورج بك حول جلوس السلطان مراد الثاىن على       

ول جناحه ىف فتح مدينة مث تنا،  مصطفى هو قضائه على دوزجم، العرش العثماىن
. سالونيك و محالته على إقليم الالظ و ضد القرمانيني و ضد اجملر و فتح مسنديره 

كما تناول هزمية العثمانيني بواسطة هونيادى و تنازل مراد الثاىن عن العرش إلبنه 
. م1444كما تناول أورج بك أيضاً االنتصار العثماىن الكبري ىف موقعة فارنا . حممد
  .م 1451حىت وفاة السلطان مراد الثاىن ىف عام ، م1448الثانية  هوقوصقعة و مو
       
تاريخ أىب الفتح  -  Tursun Beyاعتمد البحث على كتاب طورسون بك و    

و يتضمن تاريخ العثمانيني " الذى تناول ىف مؤلفه األحداث الىت عاشها بنفسه ، 2
و قد )  م 1488 - ھ 894 /1442 -  ھ 846 (عاماً من  46على مدى 

و كما يتضح من . ء بالتكلف و السجع امللىاستخدم ىف كتابته األسلوب االنشائى 
غري أنه يبدأ . ت و فتوحات السلطان حممد الفاتح عنوان الكتاب فهو يتناول غزوا

                                                 
1  -  Oruç Beǧ , Oruç Beǧ Tarihi,  Hazirlyan Nihal Atsiz, Istanbul, 1972. 
2 - Tursun Bey, Tarihi, Ebül- Feth, Hazirlayan, Mertol Tulum, Istanbul, 
1977. 
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و أشار إىل بعض . مراد الثاىن تأرخيه لألحداث لتسع سنوات من عصر السلطان 
  .صره األحداث الىت جرت ىف ع

  
الذى يكاد يكون ، 1كما استفاد الباحث مما أورده املؤرخ العثماىن فريدون بك     

الذى أورد خطابات السلطان مراد الثاىن املتبادلة بينه و بني  الوحيد املصدر التارخيى
عن  فضالً .حكام مدن األناضول  و إىل شاه رخ ابن تيمورلنك و، ني القرماني

  .املماليك ىف مصر و الشام سالطني رسائله املتبادلة مع ال
  

الفارسى اهلام الذى كتبه شرف خان  و اعتمد البحث أيضاً على املصدر        
 م1421/ ھ 824( من حيث توىل السلطان العثماىن مراد الثاىن للعرش 2البدليسى 

مث إرساله محلة ،  مصطفى همث جهوده ىف توطيد احلكم داخلياً و قتل دوزجم،  )
مما دفعه إلرسال اخلراج ، حاكم األفالق الذى عاث فساداً ىف الروميللى لتأديب 

كما أشار شرف خان إىل جناح . املطلوب منه و التعهد بعدم القيام بالتمرد مستقبالً 
كما  .مراد الثاىن ىف إحكام قبضته على أمراء آيدين و صاروخان و محيد و منتشا

 اجملريني و، و حممد بن قرمان . )م 1423 / ھ 827( جنح ىف هزمية اسفنديار
  . ) م1451 / ھ 855(  قبل أن يشري إىل وفاته عام.  ) م1448 / ھ 852(

                                                 
 .  ھ1275، اجلزء األول ، أسطنبول، حممد لبيب بك: مراجعة ،منشآت امللوك و السالطني ، أمحد فريدون 1- 
ترمجة ، شرفنامه ىف تاريخ سالطني آل عثمان و معاصريهم من حكام إيران و توران، شرف خان البدليسى -     2

  .م2006، دمشق، الطبعة الثانية، اجلز الثاىن، حممد على عوىن
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عند احلديث عن موقعة  1كما اعتمدت على كتاب املؤرخ الفارسى خواندامري     
).م1402 - ھ804( أنقرة بني العثمانيني و املغول عام   

  
  :املصادر العربية : ثانياً 

  
عند ،  2د البحث على اجلزء اخلامس من كتاب أىب العباس القلقشندى اعتم     

احلديث عن بىن منتشا أصحاب فوكه و أوالد قرمان أصحاب أرمناك و قسطمونية 
و كذلك على اجلزئني . و بىن أيدين و بىن أورخان بن عثمان أصحاب بروسا 

ن العالقة بني الثالث عشر و اخلامس عشر من كتاب ابن تغرى بردى عند احلديث ع
و عن اهلدايا الىت . السلطان مراد الثاىن و السالطني املماليك ىف مصر و الشام 

 )م1444 / ھ 848(  أرسلها السلطان العثماىن للبالط اململوكى بعيد معركة فارنا
باالضافة إىل حديثه عن استنجاد ، 3و هو ما حتدث عنه أيضاً ابن حجر العسقالىن . 

و الصلح بني األخري و ابن قرمان و هو ما ورد ، ان مراد الثاىن ابن ذلقادر بالسلط

                                                 
1 -    Khwandamir, Habibus- siyar. Tome Three. The Reign of The Mangol 
and The Turk. Part one : Genghishan – Amir Temur . trans. ed. W. M 

Thackston, Harvard University, 1994. 
 

.                                     ت  .د، القاهرة ، اجلزء اخلامس ، صبح األعشى ىف صناعة اإلنشا، أىب العباس أمحد بن على القلقشندى -  2
                                              

                                .م   1998، القاهرة ، حسن حبشى : حتقيق و تعليق،  4ج، إنباء الُغمر بأنباء العمر، ابن حجر العسقالىن -   3 
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. الذى زاد على ذلك بذكر حرب مراد الثاىن مع بىن األصفر 1أيضاً لدى السخاوى
و ، فقد حتدث عن حروب السلطان العثماىن مراد الثاىن مع اجملريني، 2أما املقريزى 

 .إرساله اهلدايا للسالطني املماليك 
الذى رصد وفاة ، 3عتمد الباحث على كتاب أمحد بن يوسف القرماىن كما ا       

و توىل ابنه السلطان مراد الثاىن ،  )م1421 / ھ 824(  لىب عامجالسلطان حممد 
حىت تنحيه عن احلكم لصاحل ابنه . مصطفى العرش العثماىن و قضائه على مترد دوزمه

ود اإلنكشارية الذين قاموا بنهب و عودته للعرش جمدداً بعد مترد اجلن، حممد الثاىن 
  .بيوت األمراء و الوزراء 

  صادر البيزنطيةامل: ثالثاً 
اعتمد البحث على كتاب املؤرخ البيزنطى املعاصر ميخائيل دوكاس        

Michael Doukas 4 ، الذى عاصر أحداث عصر السلطان مراد الثاىن و
  .لفاتح استمر حىت سقوط القسطنطينية ىف يد السلطان حممد ا

ة أخرى ألنه يؤرخ للعالقات العثمانية البيزنطية العثمانية و يكتسب هذا الكتاب أمهي
  .لبيزنطيةمنذ ما قبل القرن اخلامس عشر و حىت هناية اإلمرباطورية ا

                                                 
. الذيل التام على دول اإلسالم  ،)مشس الدين أىب اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوى( السخاوى  -   1  

 -745( حوادث و تراجم للسنوات ، حممود األرناؤوط: قرأه و قدم له، حسن إمساعيل مروة:حتقيق و تعليق ، للذهىب
  .                          م1992، بريوت، 1ط، ) ھ 850

  ھ824(القسم الثاىن  –اجلزء الرابع ، مللوك السلوك ملعرفة دول ا، )تقى الدين أمحد بن على املقريزى ( املقريزى   -  2
  . 776ص ، م2007، الطبعة الثانية ، سعيد عبدالفتاح عاشور : حتقيق ،) ھ 841 –
: دراسة و حتقيق، أخبار الدول و آثار األول ىف التاريخ) م 1610 -ھ1019ت ( أمحد بن يوسف القرماىن  - 3 

  .م1992 - ھ 1412، الطبعة األوىل،  لكتبعامل ا، اجمللد الثالث، فهمى سعد، أمحد حطيط
4 -  Doukas, M “ Historia Turco – Byzantina “. Decline and Fall of 
Byzantium to the Ottoman Turks.  Trans. by, Magoulias, H, Detroit, 1975. 
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و بالنسبة ملوضوع البحث تناول دوكاس احلديث عن حصار السلطان مراد     
مث وفاة اإلمرباطور مانويل و تولية ، ) م1422 / ھ 826(  الثاىن ملدينة القسطنطينية
 جنيداألمري مث تناول حروبه مع ،  )م 1425 / ھ 829(  ابنه يوحنا باليولوغس

قبل أن يعود لذكر معاهدة السالم بني السلطان مراد و اإلمرباطور . حاكم إزمري
  .البيزنطى اجلديد 

، )  م1430/ ھ 834( ككما أشار دوكاس إىل غزو العثمانيني ملدينة سالوني      
و محالته على الصرب و اجملر ، و بني ابن قرمانبني مراد الثاىن و كذا إىل العالقات 

 كما تناول دوكاس أيضاً سفر اإلمرباطور يوحنا إىل جممع فريارا عام. و البلغار
. م1438ىف إيطاليا و انتقال اجملتمعني إىل مدينة فلورنسا  ) م1437 / ھ 841(

 إقرار االحتاد الكنسى بني كنيسة القسطنطينية األرثوذكسية و الذى هدف إىل
  .الكنيسة الكاثوليكية ىف روما

كما أشار دوكاس إىل االنتصارات العسكرية الىت حققها السلطان مراد الثاىن      
، )م 1448 - ھ 852(  الثانية كوسوفام و 1444على القوى األوربية ىف فارنا 

  . ) م1451 - ھ 855(  وفاة السلطان مراد الثاىنحىت تابع ذكر األحداث و 
  

و اعتمد الباحث أيضاً على كتاب املؤرخ البيزنطى املعاصر جورج فرانتزس      
Sphrantzes 1بينما  )م1400 / ھ 803(  الذى ولد بالقسطنطينية ىف عام

س عمل ىف خدمة اإلمرباطور مانويل الثاىن باليولوغ. كانت عائلته من جزيرة ليمنوس
 عثماىن مراد الثاىنو اكتسب ثقته عرب سفره ىف عدة سفارات إىل السلطان ال، 

                                                 
1 - Sphrantzes, G, The Fall of Byzantine Empire, A chronicle by George 
Sphrantzes (1401-1477 ) Trans. by, M, Philippides, Amherest, 1980. 
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تناول أيضاً حصار السلطان  ) . م1432 / ھ 836(  ،) م1424 / ھ 828(
قبل أن ،  دوزجمه مصطفىو قيامه بقتل ، ) م1422 / ھ 826(  مراد للقسطنطينية

كما .  )م1423/ ھ 827(  نويأمر قواته باقتحام املورة و هدم حصن اهليكساميلي
جممعى  هروحض ورصد وفاة اإلمرباطور مانويل و تولية ابنه اإلمرباطور يوحنا الثامن 

 العثمانيونألقى و . )  م1438 / ھ 842 -1437 / ھ 841( فريارا و فلورنسا
لكنه متكن من الفرار ، م1453فرانتزس حني دخوهلم القسطنطينية عام القبض على 
 804( فرانتزس الفترة منتغطى حولية  .ىل كورفو حيث وافته املنية إىل املورة مث إ

و هى حافلة باألخبار الىت أدت إىل سقوط ،  )م1477- ھ 882 /1401 - ھ
              .1القسطنطينية و ما تاله من كوارث 

          
كما اعتمد البحث على املصدر التارخيى للمؤرخ البيزنطى ثيودور سباندونس        

Theodor Spandounes 2 ،اندونس إىل تولية السلطان مراد الثاىن بتطرق س
كما أشار إىل ،و قتله ألخيه مصطفى  )م1421 - ھ 824(  العرش ىف العام

و غزو السلطان مراد الثاىن ملدينة ،  )م1422 - ھ 826(  حصار القسطنطينية
إىل  كما أشار. و انتزاعها من قبضة البنادقة ) م1430 - ھ 834(     سالونيك

فلورنسا  –توىل اإلمرباطور يوحنا العرش البيزنطى و ذهابه إىل اجملمع الكنسى فريارا 
-  Eugenus IV   )1431ىف إيطاليا حتت رعاية البابا ايوجينوس الرابع

                                                 
1 - Nicol, D, A biographical dictionary of the Byzantine Empire, London, 
1991. 
2 -  Spandounes, Th, On the Origin of the Ottoman Emperors, Trans. by, 
Nicol, D, Cambridge, 1997.    
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 - ھ 848( كما أشار إىل انتصار السلطان مراد ىف موقعة فارنا.  )م 1447
  .وفيتش حاكم الصرب و زواجه من ماريا ابنة جورج برانك،)  م1444

  
و كان البد للباحث من االعتماد أيضاً على كتاب املؤرخ البيزنطى اجملهول         

لىب جالعثماىن بعيد وفاة أبيه حممد  الذى تناول تتويج مراد الثاىن على العرش،  1
و حتريض االمرباطور مانويل على الصراع الذى نشب بني السلطان مراد ، م 1421
مث أشار . مث جناح مراد ىف قتل األخري حىت تستتب له األمور . فىمصط و دوزمه

( املؤرخ اجملهول أيضاً إىل احلصار الذى ضربه مراد الثاىن على مدينة القسطنطينية
غري أنه عاد و أشار إىل جناح ، دون أن يتمكن من اقتحامها  )م1422  - ھ 826

كما أشار .  ) م1430- ھ 834(  السلطان العثماىن بعد ذلك ىف فتح سالونيك
أيضاً إىل معاهدة السالم بني السلطان مراد و حكام املورة بعد حتطيم حائط 

و مل . الذى سبق أن قاموا بتشييده ىف عهد والده السلطان حممد  اهليكساميليون
و ابن قرمان و ، يغفل مؤرخنا أيضاً اإلشارة إىل حروب السلطان مراد ضد البلغار

فضالً عن . Trabizon ته االستيالء على مدينة طرابيزونو كذا حماول، اجملر
و كذلك معاهدة سجدين بني . حروب السلطان مراد ضد يوحنا هونيادى اجملرى 
قبل أن ،) م1444 - ھ 848( السلطان العثماىن و فالديسالف ملك بولندا و اجملر

  .يتم نقضها لتصبح سبباً رئيسياً ىف موقعة فارنا

                                                 
1 - An Anonymous Greek Chronicle of the Seventeenth Century, Byzantium, 
Europe, and the early Ottoman Sultans 1373- 1513, trans. and annot. by, 
Philippides, M, New York, 1990.  
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البيزنطى اجملهول أيضاً إىل حروب السلطان مراد الثاىن ىف  كما أشار املؤرخ    
قبل أن يسترده مرة أخرى و ينتصر على ، و تنازله عن العرش البنه حممد، املورة 

  . ) م1448 - ھ 852( الثانية )ا كوسوف(قوصوه  اجملريني ىف موقعة 
   
ة السلطان تناول وفا 1و اعتمد البحث على مؤلف آخر ملؤرخ بيزنطى جمهول      

لىب و توىل السلطان مراد الثاىن احلكم و قضائه على فتنة مصطفى جالعثماىن حممد 
قبل أن يتناول ، مث عالقته باإلمرباطور البيزنطى اجلديد يوحنا باليولوغس، دوزمة 

و مل ينس أن يشري إىل . ) م1430 - ھ 834( جناح مراد الثاىن ىف سالونيك
فلورنسا الذى قرر ضرورة الوحدة بني كنيسىت  - ارااالحتاد الكنسى أيضاً ىف فري

و ، كما تناول أيضاً تنازل السلطان مراد عن العرش البنه حممد. القسطنطينية و روما
و هو ما دعا الوزراء إىل ، بداية النجاحات العسكرية اجملرية ضد القوات العثمانية

يهم ىف موقعة فارنا االستنجاد بالسلطان مراد الذى عاد إىل العرش لكى ينتصر عل
  .بعد ذلك 

  
 التارخيية البيزنطية  دراصأهم املو كان من الضرورى للباحث أن يعتمد على       
و ، ) م1422 - ھ 826( حلصار السلطان مراد الثاىن ملدينة القسطنطينيةة عاصرامل

الذى كتب رواية ،  John Kananos 2س ويوحنا كانانهى رواية شاهد العيان 

                                                 
1 - An Anonymous Greek Chronicle of the Sixteenth Century , Emperors, 
Patriarchs and Sultans of Constantinople, 1373- 1513, Introduction, trans and 
commentary, by, Philippides, M, Brookline, 1990. 
2 -  Kananos, John. Chronicon. Edited by. I. Bekker. C. S. H. B, Bonn, 1838 
, pp. 457- 479. 
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مث ، و التكتيكات العسكرية الىت قاموا هبا ، ن حصار العثمانيني للمدينةتفصيلية ع
محايتها من قبل  اعتقادهم ىف جناة املدينة من السقوط ىف قبضة مراد الثاىن بسبب

  .كما هو سائد ىف النبوءات البيزنطية القدمية ، السيدة مرمي العذراء 
  

  -: املصادر الالتينية :رابعاً 
 
احث على رحلة الفارس الربجندى برتراند دى البروكيه اعتمد الب      

Bertrand de la Proquiere 1  ،عثمانية أدرنة ىف عهد لالذى زار العاصمة ا
) م1432- ھ 836( رية الواسعة و حتدث عن شهرهتا التجا، السلطان مراد الثاىن

 ارةو قام بزي. مدينة بورصا أيضاً النشاط التجارى ىف كما حتدث أيضاً عن  .
أيضاً و لفت نظره وجود جالية ) م 1433 - ھ 837(    ىفالعاصمة البيزنطية 

 اإلمرباطوربعيداً عن سيطرة  عثماينحتت رئاسة موظف ، عثمانية جتارية كبرية هبا
بأن يعيد أى أسري  الثاينكان جمرباً حبكم اتفاقه مع السلطان مراد  الذي البيزنطي

  .يهرب من العثمانيني إليهم ثانية 
    

إرغام السلطان مراد الثاىن لالمرباطور البيزنطى على  الفارس برتراند كما تناول     
كما أشار إىل وجود جالية .ية تبلغ عشرة آالف دوكات بندقى دفع ضريبة سنو

ىف ) غلطه ( جتارية التينية معظمهم من التجار اجلنوية اإليطاليني ىف منطقة بريا 
عالقات جتارية جيدة  حتدث عن اقامتهمو  .)  م1433 - ھ 837( القسطنطينية 

                                                 
1 - Bertrand de la Proquiere, A.D. 1432, 1433, “ The travels of Bertrand de la 
Proquiere”, in , Early Travels in Palestine (ed.) by Thomas Wright, 
London,1848.  
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كما أشار أيضاً إىل جممع فلورنسا الذى أقر .مع التجار العثمانيني ىف املدن األخرى 
إىل حتول سكان  و مل يغفل عن اإلشارة. االحتاد الكنسى بني القسطنطينية و روما

  .امدينة سالونيك من املسيحية إىل اإلسالم بعيد الفتح العثماىن هل
حىت جناح  1 اعتمد البحث على وثائق مدينة البندقية املتعلقة مبدينة سالونيك      

كما حتدثت الوثائق . ) م1430- ھ 834( السلطان مراد الثاىن ىف غزو املدينة 
و جناح ، على السلطان مراد الثاىنمصطفى  هأيضاً عن مساندة بيزنطة لتمرد دوزجم

ت وثائق البندقية كثرياً عن حصار العثمانيني كم حتدث. األخري ىف القضاء عليه
  .لسالونيك و كيفية الدفاع عنها بتفصيل كبري 

 Jehan deكما اعتمد البحث على املؤرخ الربجندى جيهان دى وافرين    
Wavrin 2 والريان الذى استند ىف تقريره عن محلة فارنا على مذكرات 

Waleran البحر األسود و  وسفور و البابن أخيه الذى قاد السفن الربجندية ىف
و الذى كان ،  )م1445 - ھ 849/  1444 - ھ 848(        الدانوب ىف

( معاصراً النتصار السلطان العثماىن مراد الثاىن على القوى األوربية ىف موقعة فارنا
متناوالً بالتفصيل الشديد هذه املعركة ذات النتائج الواسعة ، ) م1444 - ھ 848

  .لعثمانية و على القوى األوربية املسيحية على الدولة ا
  

                                                 
1 -  Melville- Jones, J,R (ed.)” Venice and Thessalonica 1423- 1430”: The 
Venetian Documents,   Padova, 2002. 
 
2 - Jehan de Wavrin, “ From the Anciennes Chroniques d’Angleterre , in,       
“ The Crusade of  Varna, 1443- 45 “, ed. by Colin Imber,                        
Manchester, 2006.pp. 107- 166. 
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ورأى الباحث االستفادة من بعض االشارات الىت أوردها الرحالة االسباىن      
ىف رحلته لألراضى اخلاضعة للعثمانيني واىل مدينة القسطنطينية Tafur 1طافور

الذى حتدث . )م 1438- ھ 842/ 1437  -ھ 841(            خالل األعوام
كما أشار اىل النشاط التجارى . جار اجلنوية ىف غلطة وعالقاهتم بالعثمانينيعن الت

  .للعثمانيني 
  
و إمياناً من الباحث بأمهية الشعر األورىب الصليىب كمصدر تارخيى للعالقة بني      

و لذلك اعتمد على قصيدة . أوربا و الدولة العثمانية ىف عهد السلطان مراد الثاىن
 /م  1416 - ھ Michiel Beheim  ) 819يشيل بيهامياملنشد املعاصر م

و  .بالط النبالء األملان ىف فينا  الذى كان يعمل منشداً ىف) م 1474 - ھ 879
على مذكرات  )م1444 - ھ 848( قد اعتمد ىف قسم من قصته عن صليبية فارنا

، و قد ألف العديد من القصص عن األحداث و الشخصيات ىف اجملر ، أسري تركى 
  .بوهيميا و البلقان

  
     املصادر الصربية و البولندية :خامساً

                                                 
  .م  2002،القاهرة، ترمجة و تقدمي حسن حبشى، رحلة طافور ىف عامل القرن اخلامس عشر امليالدى، طافور - 1
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الىت تعرب عن    Marko 1الشاب ماركو  عن اعتمد البحث على قصيدة    
األدب الصرىب املعاصر املناؤى للغزو العثماىن لألراضى الصربية ىف عهد السلطان 

  .تحرر عن العثمانيني والرغبة ىف ال، والذى عرب عن القومية الصربية  .مراد الثاىن 
      

كتبه قسطنطني ، كما اعتمد على مصدر صرىب آخر
أحد اجلنود الصرب الذى  Constantine Mikhalović 2ميخائيلوفيتش

الذى أشار إىل توىل ، سقط ىف أسر العثمانيني على عهد السلطان حممد الفاتح
و ، مرباطور ستيفنو عقده هدنة مع اإل، السلطان مراد الثاىن احلكم ىف مدينة أدرنة

مث هجمات العثمانيني على صربيا و حصار قلعة . زواجه من ماريا ابنة برانكوفيتش
مث تنازل السلطان مراد . و مقاومة امللك فالديسالف للغزو العثماىن، مسيديروفا 

ذلك  نتيجة للثورة الىت قام هبا اجلنود بعد  و عودته، الثاىن عن احلكم البنه حممد 
مث حتدث عن انتصار السلطان العثماىن على القوى املسيحية ىف موقعة . االنكشارية

  .) م1448 - ھ 852( الثانية هوصوقو ، ) م1444- ھ 848( فارنا
  

                                                 
1-  Tappan, E. M, (ed.) , The World’s Story : A History of the World in 
Story, Song and Art, ( Boston: Houghton Mifflin, 1914 ), vol. VI: Russia, 
Austria- Hungary, The Balkan States, and Turkey, pp. 415 – 419. 
2 - Konstantin Mihailović, Memoirs of a Janissary, trans. by Benjamin Stolz, 
Historical commentary and notes by szat soucek, University of Michigan, 
1975. 
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و كان من الالزم على الباحث أن يعتمد أيضاً على كتاب املؤرخ البولندى     
قات بني الذى تناول ىف حولياته العال Jan DŁugosz  1 املعاصر يوحنا دوجوش

لثاىن فضالً عن العالقة بني السلطان العثماىن مراد ا، بولندا و العثمانيني و البيزنطيني 
و خروج محلة . فالديسالف  و حصار العثمانيني لقلعة الباندورو امللك اجملرى 

كما أشار . ) م1443 - ھ 847( بولندية ضد العثمانيني و استرداد مدينة صوفيا 
بني مراد الثاىن و امللك  )م1444 - ھ 848(  هدة سجدينمعا بتفصيل كبري إىل

و معركة ، و كذلك عن انتصار العثمانيني ىف فارنا ىف نفس العام   ، فالديسالف
  . )م1448 - ھ 852(         الثانية صوهوق
 

خالل عهد  2كما اعتمد البحث على وثائق خاصة بالعالقات البولندية العثمانية    
)  Ahdnameعهدنامه ( مراد الثاىن و خاصة معاهدة سجدين  السلطان العثماىن

خاصة و أن بولندا مل تشارك رمسياً ىف احلرب العثمانية اجملرية و ،  ها التفصيلية دببنو
  .صليبية فارنا الىت قادها امللك البولندى و معه العديد من املتطوعني 

  
  
  
  

                                                 
1 -  Jan DŁugosz, The Annals of Jan Dlugosz: Annales seu Cronicae inliti 
regni Polonia, English trans. by Maurice Michael , London, 1997.  
2 - - Kolodziejczyk. D, Ottoman – Polish Diplomatic Relations 15-18                                       
Centuries:An Annotated Edition of ‘ Ahdnames and                                   
other Documents’( Leiden 2000 ). 
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 متهيد

 
  .  جها على العثمانينيو نتائ )م1402 - ھ 804(  معركة أنقرة* 
  
- ھ815/ م  1403- ھ 806 ( احلرب األهلية العثمانية* 

  . )م 1412
  
     .)م1421-ھ824/م 1413- ھ 816 (السلطان حممد األول* 
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  :م 1402 -  ھ804معركة أنقرة  -
  م1405 - ھ 808/ 1336 - ھ 737 ( تيمورلنك  العاهل املغوىل حقق     
 792( )الصاعقة (  بايزيد عسكرياً باهراً على السلطان العثماىن يلدرمانتصاراً ) 
ذا النصر العسكرى أمهيته و مل يكتسب ه .  )م1402 - ھ 804/ 1389  -ھ

بل من جناح تيمورلنك ىف أسر السلطان بايزيد ، سحق القوات العثمانية فقط  من 
 -  ھ804ن ذى احلجة م 27يوم األربعاء  ٭ على بعد ميل من مدينة أنقرة، نفسه 

  .1م 1402من يوليه  28
                                                 

 650أسسها الفرجييون عام . ىف األناضول على هنر أنقره صوى املتفرع من هنر سقارية .  Angoraمدينة أنقرة    -٭ 

. م 1402الذين استعادوها مرة أخرى بعد هزميتم أمام تيمورلنك ، حكمها الفرس و السالجقة و العثمانيني . م .ق
م 2002، بريوت، عصام الشحادات : عليق ترمجة و ت، املعجم اجلغراىف لإلمرباطورية العثمانية ، س، موستراس : راجع 

  . 116 -115ص ، 

حتقيق أمحد ، عجائب املقدور ىف نوائب تيمور ،)أىب العباس شهاب الدين أمحد بن حممد الدمشقى(  ابن عربشاه  - 1
نزهة النفوس و األبدان ىف تواريخ ) على بن داود الصريىف ( ،؛ اخلطيب اجلوهرى329ص  ،بريوت، فايز احلمصى

  ؛ 52ص ، م 1971، القاهرة، حتقيق حسن حبشى، 2مان جالز
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وكان هلذه املعركة الفاصلة نتائج سياسية واضحة على الصعيدين اخلارجى      
حلقت إهانة عسكرية و سياسية أفعلى الصعيد اخلارجى . والداخلى للدولة العثمانية 

ماىن ووضعت حدا لنهاية املد العسكرى العث،  ىف املنطقة يبة العثمانينيبالغة هب
قابلها على اجلانب اآلخر اتساع لنفوذ وهيبة املغول وتيمور لنك ىف  .باألناضول 

  و أسر بايزيد .جاء انتصار تيمور ،وبشكل غري مباشر . و بالد الشام آسيا الصغرى
لكى ، ملدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية مبثابة منحة من السماء، موته  و

  .  دة نصف قرن جديد ط ىف أيدى العثمانيني ملتبقى مستعصية على السقو

  -: نتائج معركة أنقرة على الدولة العثمانية

  
الذى  على أن أهم نتائج معركة أنقرة على الصعيد العثماىن الداخلى كان النزاع    

بني أبناء السلطان  )م1413 - ھ 816/  1403 -ھ 806( استمر عشر سنوات
حول ما تبقى للدولة ، و مصطفى ، قاسم، موسى ،عيسى، حممد، سليمان:  زيد باي

بعدما استطاع تيمورلنك حتريض األمراء   .العثمانية من ممتلكات ىف آسيا وأوربا
و تقوية موقف اإلمرباطورية ، األتراك ضد السلطة العثمانية ىف أسيا الصغرى 

ع األمري املهزوم بعد حتالفهم م) البندقية  -جنوا( البيزنطية و املدن التجارية اإليطالية 
(  ذلك التحالف الذى انتهى بتلك املعاهدة املهينة للعثمانيني عام، سليمان بن بايزيد

  .  ) م 1403 - ھ 806
/ م1391-ھ 794 (أجاد اإلمرباطور البيزنطى مانويل الثاىن باليولوغس      

 اللعب على أوتار التنافس و الصراع بني األخوة العثمانيني) م 1425 - ھ 829
فاستخدم سياسة التحالفات و الدبلوماسية من أجل إذكاء نار الصراع بني اإلخوة .

                                                                                                                                                 
Khwandamir, op. cit, pp. 274- 285; Spandounes, op.cit, p.23. 
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و من أجل هدف آخر أكثر أمهية هو احلفاظ على مدينة القسطنطينية من ، من جهة
  .ما استتبت األمور الداخلية لديهم االسقوط ىف أيدى العثمانيني إذ

، م األقاليم العثمانية ىف أوربا فعلى حني متكن األمري سليمان من حك، و هكذا      
على حني ،  �  Amasiaفإن أخيه حممد متكن من بسط سيطرته على أماسيا 

قبل أن ينشب نزاع بينه و بني أخيه موسى الذى  ٭ استقر عيسى ىف مدينة بورصا
  .1استطاع ىف النهاية االستيالء على املدينة 

         

  -:مي بايزيد احلرب األهلية بني أبناء السلطان يلدر  
  

و هو ، أراد األمري سليمان أن يكون احلاكم الوحيد لكافة األراضى العثمانية         
هامجة أخيه ما دعاه إىل العبور جبيشه من األراضى األوربية إىل األراضى اآلسيوية مل

، )م1407- ھ 810( جنح ىف دخول مدن بورصا و أنقره  و بالفعل، األمري حممد
مما دعى األخري إىل إعالن . ى األمري حممد ىف مدينة أماسياو فرض حصاره عل

و حتريضه على الوقوف ىف وجه أطماع األمري سليمان ، التحالف مع األمري موسى
  .  2لوراثة العرش العثماىن وحده

                                                 
.104ص ، املرجع السابق ، موستراس: راجع . مدينة ىف األناضول على هنر يشيل أرماق ىف والية سيواس : أماسيا  -  �    

). كشيش طاغ ( سياسى الثاىن ملك بيثينيه على سفح جبل األلوملب أسسها برو. مدينة ىف األناضول : بورصا  - ٭
م ليجعلها 1325امتازت بازدهارها التجارى ىف العهد البيزنطى قبل أن يقوم السلطان أورخان بن عثمان بفتحها عام 

. 158 -157ص ، املرجع السابق ، موستراس: راجع . عاصمة للعثمانيني    
1 - Aşikpaşa, op. cit, p. 80. 
2 - Doukas, op. cit, pp. 105- 106. 
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، توجه األمري موسى إىل مدينة سينوب الواقعة حتت حكم اسفنديار التركماىن      
مساعدته على أن ينتقل بقواته إىل الساحل األورىب للبحر الذى قام بالترحيب به و 

  . Walachiaاألسود حيث أقاليم واالشيا 
و ، الذى أكرم وفادته، أمري واالشيا  Merchiaو التقى األمري موسى مبريشيا      

، و هو ما جعل والة الواليات العثمانية القريبة، مسح له و لقواته بعبور أراضى بالده
ألن تأخره ، مري سليمان يكتبون إليه بسرعة الوصول لألراضى األوربيةالتابعة لأل

  .1سوف جيعل األمري موسى يتمكن من السيطرة على األقاليم العثمانية الغربية 
انتصرت ، قامت معركة عنيفة بني األخوين على األراضى األوربية ،على أية حال    

و ، الشيني و ستيفن الزاريفيتشفيها أوالً قوات موسى الذى كان إىل جانبه الوا
و أخذ يتقهقر باجتاه القسطنطينية مث عاد ىف حركة التفاف ، افتعل فيها سليمان اهلزمية

ليدخل إىل معسكر موسى ىف ضاحية ، رجل عرب نفق املدينة 500و بواسطة 
مما جعل األخري يفر من ميدان ، و يباغت قواته  Kosmedionكوزميديون 

  .2املعركة 
  

                                                 
1 -  Chalcocondylas, Historiaum demonstrations. (ed.),  By, I. Bekker, C. S. 
H.  B, 1843, p.171; Doukas, op. cit, pp. 105- 106. 
2 - Chalcocondylas, op. cit,p. 173; Doukas, op.cit, p. 287 (not. 113) ; Barker, 
J, Manuel II Palaelogus ( 1391- 1425) A study in late Byzantine Statemanship, 
Newjersey, 1969, pp. 282- 283. 



 41

على باليولوغس ان من الطبيعى أن يكاىفء األمري سليمان اإلمرباطور مانويل ك     
إىل   Zetunimو زيتني  ٭  Thermeuفأمر بإعادة منطقىت ترما ، مساندته له

  .1بيزنطة 
 Izmirإزمري( Smyrnaحاكم سيمرنا   Junidتابعه جنيد بعد ذلك أرسل    
بينما  توجه إىل مدينة ،   Ochridaإىل بلغاريا حاكماً على إقليم أوخريدا  ) �

و أغدق األموال و اهلدايا على السكان التابعني له لضمان موسى حملاربة أخيه  أدرنة
و عندما التقى اجليشان أثبت األمري موسى انه األكثر . 2والء اجلميع له ضد أخيه 

 Sophia  3فأحلق بقوات سليمان هزمية منكرة بالقرب من مدينة صوفيا ، جدارة 
  .بسبيله إىل االنفراد بالعرش العثماىن  و هكذا بدا أنه

موسى ىف أن قوات األمري سليمان حولت  و يكمن السبب الرئيسى ىف انتصار     
إىل أدرنة قد أصبح  ىموسبأن دخول  سليمانوعند ذلك شعر . والءها إىل أخيه 

إذ قام ، سعفهلكن الوقت مل ي .فقرر اهلرب إىل القسطنطينية،  قاب قوسني أو أدىن
  .4 ض الفرسان بقتله إبان فرارهبع

                                                 
: راجع. بلدة تقع على ساحل البحر األسود ىف األناضول ىف والية طرابيزون شرقى مدينة سامسون :  ترما - ٭

. 218ص ، املرجع السابق ، موستراس   
1 - Chalcocondylas, op. cit, p. 174. 
 

. م1424فتحها السلطان مراد الثاىن . كانت مركزاً لوالية آيدين . مدينة ىف األناضول على خليج ىف األرخبيل:  إزمري
. 53 -52ص ، املرجع السابق ، موستراس : راجع             - �   

2 - Doukas, op. cit, p. 106. 
3 - Loc. cit. 

. 334ص ، املرجع السابق ، موستراس : راجع . ريا قرب هنر اسكر تقع ىف والية نيش ىف بلغا:  صوفيا -  
4 - Ibid, p. 107. 
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أخاه األمري حممد ىف األقاليم ، بلغت أخبار مقتل األمري سليمان و عندما     
  .1 انتهز هذه الفرصة ليستوىل على بورصا و يعلن نفسه سلطاناً هبا، الشرقية
و دخل ، جنح األمري موسى ىف إقصاء أخيه األمري سليمان عن احلكم وهكذا       

حيث ، )م1411- ھ 814(عام � Adrianopolisالعاصمة العثمانية أدرنة 
  .2 ا من تصرفات حاكمهم السابق لقى تأييداً واضحاً من سكاهنا الذين سئمو

مرباطور ىف إعداد العدة ملهامجة اإل خذأ، بعد أن تسلم األمري موسى امللك     
، احلرب األهلية العثمانية بني األخوة متهماً إياه بإذكاء نار ،مانويل ىف القسطنطينية

لكى يستوىل على املدن العثمانية ىف ، فضالً عن كونه الذى أرسل إىل تيمورلنك 
  .3  مث يقوم هبزمية أبيه السلطان بايزيد و أسره ىف موقعة أنقرة، أسيا الصغرى

الىت دانت  و باقى األقاليم، و عقد األمري موسى اجتماعاً مع نبالء تراقيا و مقدونيا   
لكن األخري جلأ إىل اللعب من جديد ، 4 من أجل مهامجة القسطنطينية، له بالطاعة 

فرفض دفع ، على أوتار الصراع بني أبناء السلطان بايزيد حول العرش العثماىن 
على الشاطىء ٭ Uskudarو اتصل باألمري حممد ىف منطقة اسكدار ، اجلزية

                                                 
1 - Aşik paşa, op. cit,  p. 82. 

� انتزعها ، أسسها االمرباطور هادريان .  Maritzaمدينة تقع ىف تركيا األوربية عند ملتقى هنر مريج أو ماريتزا  -  
لتصبح العاصمة العثمانية اجلديدة حىت جناح السلطان ، م 1360لبيزنطى السلطان مراد األول من قبضة االمرباطور ا

  . 36-35ص ، املرجع السابق ، موستراس : راجع . م 1453الفاتح ىف فتح القسطنطينية 
2 - Ibid, pp. 81- 82; Doukas, op. cit, pp. 107- 108. 
3 - Doukas, op. cit, p. 107. 
4 - Ibid, p. 108. 

بنيت على منحدر على شكل مدرجات مقابل . على الساحل الشرقى للبوسفور : ريسوبوليس هى مدينة ك -  ٭
. تعد اليوم النصف اآلسيوى ملدينة اسطنبول ) . قاضى كوى ( القسطنطينية  كانت ىف السابق تابعة ملدينة خلقدونيه 

  . 66ص ، املرجع السابق ، موستراس : راجع 
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و قواته حبراً إىل القسطنطينية و مساعدته ىف  و عرض عليه نقله، األسيوى للبوسفور
  .1قتال األمري موسى 

و خرج لقتال أخيه لكن ، البيزنطى مرباطوروافق األمري حممد على عرض اإل    
مث ، مما دعا حممد إىل اهلرب إىل القسطنطينية أوالً، موسى جنح ىف االنتصار عليه

  .2 لى مترد يهدد سلطته هباغادرها فيما بعد إىل األراضى اآلسيوية للقضاء ع
و قرر القيام حبصار مدينة القسطنطينية الىت ، و انتهز األمري موسى هذه الفرصة      

فقام بنصب معسكره ىف . سبق أن قاومت حصار والده السلطان بايزيد من قبل 
الكثري و حدث عمليات قتال يومية بني اجلانبني اللذان تكبدا ،مواجهة القسطنطينية 

باإلضافة إىل أن قوات األمري ، دافعوا عن مدينتهم ببسالة ونلكن البيزنطي. قتلىمن ال
موسى كانت تفتقر إىل ما يلزم من عدد و آالت عسكرية تسمح حبصار و اقتحام 

فضالً عن جناح السفن البحرية لبيزنطة ىف إحلاق اهلزمية . القسطنطينية بشكل تام
  . 3 بالسفن العثمانية 

س سوى حماولة إقناع األمري غام اإلمرباطور البيزنطى مانويل باليولومل يكن أم      
و بالفعل عاد األمري حممد إىل ، حممد من جديد بالوقوف ىف وجه األمري موسى

القسم ،  القسطنطينية ليغادرها جبيشه فجراً بعد أن قام بتوزيع جيشه إىل قسمني
و ، اه العاصمة العثمانية أدرنةو النصف الثاىن باجت، األول يتجه إىل البحر األسود

                                                 
1 - Ibid, p. 109; Barker, op. cit, p. 287. 
2 - Doukas, op. cit, p. 109. 
3 - Sphrantzes, op. cit, p. 22; Nicol , D,The last centuries of Byzantium            
( 1261- 1453), London, 1972, p. 342. 
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كما هرب العديد من قوات ، عندما التقى اجليشان مالت الكفة لصاحل األمري حممد
  .1موسى إىل حممد الذى رحب هبا ىف حذر 

و ىف النهاية استطاع األمري حممد إحلاق هزمية قاسية بقوات أخيه موسى ىف       
و فر  ،جامورلو جنوىب صربياىف سهل ، ) م1413 -  ھ 816( اخلامس من يوليه

  . 2 قتل ىف رحلة هروبهقبل أن ُي، من ميدان املعركة  هارباًاألخري 

  -:انفراد السلطان حممد جلىب بالسلطة 
و هكذا ميكن القول أن احلرب األهلية العثمانية الىت حدثت نتيجة ملعركة        
ماع الشخصية و و الىت مت النفخ فيها بواسطة األط) م 1402 - ھ804(  أنقرة

قد انتهت عند تتويج السلطان اجلديد حممد بن بايزيد الذى ، الدبلوماسية البيزنطية 
و ) م 1421 -1413 ⁄ ھ824 -816(  أو حممد جلىب عرف باسم حممد األول

الذى ساعده عدة مرات على ، كان من الطبيعى أن يدين بالكثري لإلمرباطور مانويل
و ميثل ذلك بداية حقبة جديدة ىف العالقات ، وسىالوقوف ىف وجه أخيه األمري م

و عدم تعرض القسطنطينية ألخطار احلصار ، العثمانية البيزنطية اتسمت باهلدوء
  .العثماىن

أصبح السلطان حممد األول هو السلطان العثماىن اجلديد بعيد انتصاره على أخيه      
      الروميللى ىف يوليو و جنح ىف ضم أدرنة و توحيد جناحى األناضول و،  3موسى 

غري أن فترة حكمه اتسمت بالعديد من القالقل على ، )م1413 - ھ 816( 

                                                 
1 - Doukas, op. cit, p. 110. 
2 - Loc. cit. 

روبري : إشراف، ث ىف كتاب تاريخ الدولة العثمانيةحب، )م1451 -1326( صعود العثمانيني ، نيقوال فاتان  -3
 .86-85ص ، م1993، القاهرة،  1ج، بشري السباعى: ترمجة ، مانتران
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حضر من ُعرف  )م1415 - ھ 818(  ففى العام، املستويني الداخلى و اخلارجى
و ذلك بتشجيع ،  بايزيدالذى أدعى أنه ابن السلطان يلدرم  دوزجمه مصطفىباسم 
و . يد و االمرباطور البيزنطى مانويل الثاىن باليولوغسواالشيا و األمري جنأمري  من

و طالب بتسليمه  ته حىت أسوار مدينة سالونيكهو ما دعا السلطان حممد إىل مطارد
بأن يتم التحفظ  العثمانينياتفاق بينه و بني و قام بعقد . 1إياه إال أن مانويل رفض 

� ىف ليمنوس دوزجمه مصطفىعلى   Lemnos ، جنيد ىف و على األمري
مانويل على مبلغ سنوى يقدر بثالمثائة ألف  اإلمرباطورالقسطنطينية مقابل أن حيصل 

  .2أسربة 
بسبب وصول أخبار مترد الشيخ ، و قد اضطر السلطان حممد األول إىل ذلك     

و نتيجة خلطورة .  الروميللىبدر الدين ىف آيدين و صاروخان ووصول حركته حىت 
السلطان  فقد اضطر، اليه أيضاً بوركلوجه مصطفى و آخرون هذا التمرد الذى انضم

حممد األول إىل التفرغ للقضاء على هذه الفتنة و بالفعل جنح ىف النهاية ىف القضاء 
  .3 )م1416 - ھ 819( على مترد الشيخ بدر الدين و قتله عام

                                                 
  . 31 -30ص ،ت  .د،بريوت ، تقدمي و مراجعة حسن الزين ، تاريخ الدولة العثمانية ، املرياالى امسعيل سرهنك -  1
� كانت تتبع البيزنطيني حىت جنح . رة بوغجه أطاسى و جبل أثوس جزيرة ىف األرخبيل تقع بني جزي:  ليمنوس  -  

املرجع ، موستراس: راجع . و بعد ذلك جنح العثمانيون ىف امتالكها . م 1204الصليبيون ىف احتالهلا ىف احلملة الرابعة 
  . 448 – 447ص ، السابق 

 :انظر . ستمرت حىت القرن الثامن عشر امليالدىهى املعادل األورىب لألقجة و هى عملة عثمانية فضية ا:  األسربة  - 2 
  

-  Bayerle,G, Pashas, Begs, and Effendis : A historical dictionary of tittles and 
terms in the Ottoman Empire, Istanbul, 1997.pp.4, 11. 

 
ص ، م2002، بريوت ، حممد األرناؤوط  ترمجة، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إىل اإلحندار ، خليل إيناجليك   - 3

  .88ص ، املرجع السابق، وال فاتاننيق؛  32
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لذلك ، كان السلطان حممد يدرك أنه ىف مرحلة بناء الدولة العثمانية اجلديدة    
كما أكد نواياه السلمية ، جتنب حدوث نزاعات خارجية جديدة مع الدولة البيزنطية

كما حاول التوصل إىل عالقات سلمية مع البندقية . جتاه صربيا وواالشيا و بلغاريا
الىت دخلت ىف مواجهة عسكرية حبرية مع األسطول العثماىن و متكنت من هزميته 

دفع السلطان العثماىن إىل مهامجة ممتلكاهتا ىف و هو ما ، ) م1416- ھ 819 ( عام
و استمرت حالة احلرب ، )م1414- ھ 817( عام  Negropontجنروبونت 

الذى عقد فيه السلطان ، )م1419- ھ 822( بني العثمانيني و البندقية حىت العام 
 موقعاً و 38حممد األول معاهدة سالم مع البنادقة اعترف فيها بسيادة البندقية على 

قلعة مع تعهد البندقية بدفع جزية عند امتالك لوبانت و اليسيو و دريكاستو و 
  .1سكوتارى 

  
أغار حممد بك بن قرمان على بورصا  )م1413 - ھ 816( و ىف أواخر عام      

حىت قونيه و هزميته و أسره مع مما دعا السلطان حممد إىل مطاردته ، و قام بنهبها 
و أعادمها إىل بعض ، ان العثماىن قام بالعفو عنهماغري أن السلط، مصطفى ولديه

  .2واليات قرامان من جديد 

                                                 
، القاهرة، تاريخ الدولة العثمانية ىف العصور الوسطى، ؛ حممود احلويرى88ص ، املرجع السابق، نيقوال فاتان -  1

 .103ص ، 2002
: ترمجة، 2ج، هم من حكام إيران و تورانشرفنامه ىف تاريخ سالطني آل عثمان و معاصري، شرف خان البدليسى - 2

، 2ج،الدولة العثمانية من الكتاب الفتوحات اإلسالمية ، ؛ السيد أمحد بن زيىن دحالن 69ص، دمشق، حممد على عوىن
حممود : مراجعة ، عدنان حممود سليمان: ترمجة، تاريخ الدولة العثمانية، ؛ يلماز أوزتونا 121ص ، 1980، استانبول 
  .116ص،1988، استانبول، اجمللد األول ،األنصارى
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قام السلطان اجلديد حممد األول بسلسلة من احلمالت ، و من أجل تقوية مركزه    
متكن على أثرها من إجبار إمارة منتشا على األعتراف بسيادته ، العسكرية الناجحة 

  .1أيضاً زمري إكما جنح ىف استعادة مدينة ، 
  

دور شاه رخ ابن تيمورلنك  باإلضافة إىل ذلك جنح السلطان حممد ىف جتميد     
و أنه يقوم مبهامجة اإلمارات ىف ، بعد أن أعلمه أنه جمرد تابع له، باألناضول

  .2األناضول ألن أصحاهبا منعوه من شن احلرب ضد الدول املسيحية ىف البلقان 
  

مانية ىف عهد السلطان حممد األول بعالقات طيبة مع كما احتفظت الدولة العث       
حيث أرسل سفارة للسلطان املؤيد شيخ يعتذر ، الدولة اململوكية ىف مصر و الشام

و ذلك بسبب انشغاله ىف ، فيها عن تأخره بالتهنئة ىف توىل اخلري عرش مصر و الشام
،  السفارة العثمانيةكما أرسل له هدية مع . النزاع مع أخوته بعد وفاة أبيهم بايزيد
و هو ما اقتضى من السلطان املؤيد شيخ أن . 3 جمموعة متنوعة من األقمشة الرومية

من الذهب و  تهنئته بالعرش العثماىن و أن يرسل له فرسني و سرجنيسفارة ل يرسل
راجياً االستمرار ىف التواصل و ،من األقمشة املصرية و بعض اهلدايا األخرى الفضة

  .4املراسالت 
                                                 

: ترمجة، الدولة العثمانية تاريخ و حضارة، ؛ أكمل الدين احسان أوغلى102ص ، املرجع السابق، حممود احلويرى - 1
  .21ص، م1999، استانبول، 3ج، صاحل سعداوى

  . 32ص، املرجع السابق، خليل إيناجليك  - 2
/ ھ923 -868(  اململوكية –العالقات العثمانية ، ؛ غيثاء أمحد نافع 145ص ، املصدر السابق ،فريدون ىك   - 3

  .55ص ، م2005، الطبعة األوىل، بريوت، عمر عبدالسالم تدمرى: مراجعة ،)م 1517 - 1464
، 1ط ، العالقات املصرية العثمانية، ؛ عبد الرازق  الطنطاوى القرموط 146ص ، املصدر السابق ، فريدون بك   -  4 

 . 47  -45ص ، م1995، ةالقاهر
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و بشكل عام جنح السلطان حممد األول ىف إنقاذ الدولة العثمانية من هاوية     
و هو األمر الذى . تمكن من إستعادة دورها التارخيى غري أنه مل ي، احلرب األهلية 

  .اضطلع به بعد ذلك ابنه مراد الثاىن 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
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  .و استعادة الدور العثماىن السلطان مراد الثاىن -
  . مرحلة تثبيت احلكم -
  . العالقات مع القوى اإلسالمية -
  
  
  
  
  
  
       
  
  
   

  -:وفاة السلطان حممد جلىب و توىل السلطان مراد الثاىن 
  
أحد ) م 1451 - ھ 855/ م  1421- ھ 824( يعد السلطان مراد الثاىن     

، مانية باألناضولأعظم السالطني العثمانيني الذين جنحوا ىف توطيد أركان الدولة العث
فضالً عما . عالوة على حتقيق العديد من االنتصارات العسكرية على اجلبهة األوربية

  .شهده عصره من استقرار على اجلبهة العثمانية الداخلية 
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لقد مثلت العقود الثالثة الىت حكم فيها السلطان مراد البعث اجلديد للدولة     
االستقرار الداخلى و اخلارجى منذ اهلزمية بعد فترة طويلة من عدم  1العثمانية 

  .)م 1402- ھ 804(العسكرية الىت نالت من العثمانيني ىف موقعة أنقرة 
هم مراد و حممود و يوسف و ،  2كان للسلطان حممد جلىب أربعة أبناء     

ألمه أمينة خاتون  )م1404 - ھ 807( ولد أكربهم مراد ىف أماسيا عام. مصطفى
قام بتزويج ثالثة منهن إىل كل ، و كان له أيضاً سبعة من البنات.  3ذولقادر أوغلو 

و اثنتني إىل كل من إبراهيم و ، من إبراهيم و عيسى و عالء الدين أبناء أمري قرمان
 إلبراهيم ةو األخري، وواحدة لقراجه بك أمري أمراء األناضول. قاسم أبناء اسفنديار 

  . 4باشا الذى مات بعد ذلك ىف مدينة مكة 
مت  ،)  م1421- ھ 824(  مايو عام 4 عند وفاة السلطان حممد األول ىف      

 .5 ه مراد للعاصمة العثمانية بورصاإخفاء خرب موته ألربعني يوماً حىت وصول إبن

                                                 
  .21ص،  3ج ،املرجع السابق،أكمل الدين إحسان أوغلى  -1

2 - Oruç Beǧ ,op. cit, p.78 
حيث أضاف اليهم كوجك ‘ وجود مخسة أبناء للسلطان حممد األول بعيد وفاته، ذكر املؤرخ شرف خان البدليسى

. 71ص ، اجلزء الثاىن ، شرفنامه، راجع. ةغري أن هذا مل يرد ىف املصادر العثمانية املعاصر، سلطان أمحد  
و الذى يذكر أن السلطان حممد ترك مخسة أوالد و هم األمري مراد و ،  31ص ،و انظر أيضاً املرياالى امسعيل سرهنك 

.األمري مصطفى و األمري أمحد و األمري يوسف و األمري حممود   
  . 120ص  ، املرجع السابق، يلماز أوزتونا - 3

4 - Aşik paşa,  p. 102 ; Oruç Beǧ, op.cit, p. 78. 
  .119ص ، املرجع السابق، يلماز أوزتونا  -  5
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ارتقى  حيث Ulemaو طبقة العلماء   Janissariesاجلنود االنكشارية  هساند
  .1مثماىن ىف شهر يونيو من نفس العاالعرش الع

 بعد ذلك قام السلطان العثماىن اجلديد حببس أخويه حممود و يوسف ىف طوقات    
Toqat �،  2مث جلبهم إىل بورصا و خصص هلم رواتب حيث عاشوا مع أمهاهتم 

  . 3قبل أن يكف بصرمها و ميوتا مبرض الطاعون بعد ذلك ، 
  

  -: السلطان مراد الثاىن و استعادة الدور العثماىن

  
يقة أن السلطان مراد الثاىن قد عاىن كثرياً منذ سنوات حكمه األوىل من و احلق   
و أخيه الصغري )  املزيف (  مصطفى هتاعب الىت سببها كل من عمه دوزجمامل

اللذان كانا لعبة ىف يد اإلمرباطورية البيزنطية و أمراء األناضول من أجل ، مصطفى 
  .مانية من جديد الرامى إلعادة بناء الدولة العث هإيقاف مشروع

 II  Manuelباليولوغسالثاىن فقد انتهز اإلمرباطور البيزنطى مانويل         
Palaelogus  الذى أدعى أنه ابن  ،مصطفىدوزجمه و قام مبساندة ، الفرصة
 )م1402-  ھ 804 ( الذى فُقد على أثر معركة أنقرة  بايزيد السلطان يلدرم

و التف حوله العديد من ،  إىل مدينة سالونيكو توجه . للمطالبة بالعرش العثماىن 

                                                 
1 -  Neşri, M, Kitâb- I Cihan- Nümâ “ Neşri Tarihi “  cilt. 2,Yayinlayanlar, Faik   Reşit 

unat &Mehmed   A. Kӧymen, Turk Tarih Kurumu, Ankara,1995, pp. 554- 
  34ص ، املرجع السابق ، يكخليل إيناجل ; 555

�   . 222، املرجع السابق ، موستراس: راجع . هى مدينة ىف األناضول ىف والية و لواء سيواس : طوقات  -  
2 - Aşikpaşa, op. cit, p. 102. 

 .71ص ، اجلزء الثاىن ، املصدر السابق، شرف خان البدليسى - 3
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و برفقته األمري جنيد  الروميللىحىت أراضى  دوزجمه مصطفىو تقدم ،  1 املؤيدين
و ذلك من أجل ، من العثمانيني ) إزمري ( الذى كان يريد استعادة مدينة مسرينا 

ات البيزنطية القو معتمدين على، عبور البوسفور و مالقاة قوات السلطان مراد الثاىن 
   .2املرافقة هلم الىت أمدهم هبا اإلمرباطور مانويل باليولوغس 

 و جنيد من االستيالء على مدينة غاليبوىل دوزجمه مصطفىو متكنت قوات       
Gallipoli � ،نوية حيث ناشد سكان بفضل مساعدة السفن البيزنطية و اجل
ل مصطفى تأييد معظم السكان و و نا. دته لالستيالء على مدينة أدرنةعاملدينة مسا

حدث هذا على الرغم من عدم جناحه ىف اسقاط قلعة . القوات املوجودة باملدينة 
 Demetriosغاليبوىل الىت ترك حصارها للقائد البيزنطى دميتريوس ليونتاريوس 

Liontarios  ، 3و تقدم بقواته جتاه مدينة أدرنة .   
اد الثاىن بذلك أرسل وزيره بايزيد باشا على و عندما علم السلطان العثماىن مر     

غري أن األخري جنح ىف إحلاق .  دوزجمه مصطفىرأس ثالثني ألف جندى للقضاء على 
كما جنح ىف أسر بايزيد و أخيه ، هزمية ساحقة بالقوات العثمانية بالقرب من أدرنة

  . 4و إطالق سراح األخري ، حيث أمر بقتل األول. محزة

                                                 
، ية من الكتاب الفتوحات االسالمية بعد مضى الفتوحات النبويةالدولة العثمان، السيد أمحد بن زيىن دحالن  -  1

  . 122 -121ص ، م 1980، استانبول
2 - Neşri, op. cit, pp. 556- 557 ؛ 73ص ، اجلزء الثاىن، املصدر السابق، شرف خان البدليسى     

� ية أدرنة عند مدخل مضيق الدردنيل مركز اللواء الذى حيمل نفس األسم ىف وال.مدينة و ميناء ىف تراقيا :  غاليبوىل -  
  . 426 -425ص ، املرجع السابق، موستراس : راجع . م 1357فتحها العثمانيون عام . عرب حبر مرمرة 

3 - Melville- Jones , J ,R , (ed.)” Venice and Thessalonica 1423- 1430”: The 
Venetian Documents,   Padova, 2002.  p. 22 
4 - Sphrantzes,op.cit, p. 26 ; Doukas,op. cit, p. 139.              



 53

و . ىف دخول مدينة أدرنة حيث رحب به سكاهنا  وزجمه مصطفىدو هكذا جنح    
قامت بتسليم القلعة ، بعد تواتر تلك األنباء إىل القوات املوجودة ىف قلعة غاليبوىل

أغضب جنيد حاكم إزمري الذى كان يريد عدم تسليم  او هو م. للقائد البيزنطى
  .  1 دوزجمه مصطفىووافقة على ذلك ، القلعة للبيزنطيني

على أية حال تقدم مصطفى و جنيد بقواهتما فعربا بقواهتما مضيق البوسفور      
مستخدمني سفن األسطول البيزنطى من أجل مهامجة السلطان العثماىن مراد الثاىن 

   .2ىف آسيا الصغرى و الوصول إىل مدينة بورصا 
. � Ouloubadو هكذا عسكرت قواهتما ىف الناحية األخرى لنهر أولوباد       

و ، و عندما مسح السلطان بذلك أمر جبمع وزرائه إبراهيم باشا  و يغوث باشا 
و بدأوا مجيعاً ىف اختاذ ، األمراء أمور بك بن تيمور طاش و أورج بك و على بك 

فقرروا ىف البداية إطالق سراح القائد على .  دوزجمه مصطفىالتدابري ملواجهة قوات 
و إحضاره أمام ، بسبب دوره العسكرى اهلام ،بك ابن ميخال من حمبسه ىف طوقات

     .3السلطان مراد 
حيث أمر ، بعدها خرج مراد الثاىن و قواته من بورصه حىت جسر هنر أولوباد     

دوزجمه حضر القائد على بك بن ميخال و نادى ليالً ىف جنود  مث، بقطع اجلسر 
و ، من صوته الروميللىء أمراأتباعه من فعرفه ، على اجلانب اآلخر من النهر مصطفى

                                                 
1 - Sphrantzes, p. 26; Doukas, p. 138- 143 . 
2 - Oruç Beǧ, p. 79 ;  ،م2002، القاهرة ، تاريخ الدولة العثمانية ىف العصور الوسطى، حممود حممد احلويرى 

                                                     .                                                   108ص 
� املرجع ، مستراس : راجع .هنر ىف األناضول ينبع من حبرية أبوليونت و يصب ىف هنر ميخاليج جاىي : أولوباد  - 

  . 123ص ، السابق 
3 - Oruç Beǧ, p.79. 
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استمعوا لنصائحه و عربوا النهر خبيوهلم ليالً حيث انضموا لقوات السلطان مراد 
األمر ، ذلك شعر بقرب اهلزمية ففر هارباً  دوزجمه مصطفىو ملا اكتشف . الثاىن

كطوراخان و أورانوس و غريمها لالنضمام إىل  الروميللىالذى دفع بباقى أمراء 
  .1مراد معسكر السلطان 

حيث منح قاضيها ماالً وفرياً مقابل ، إىل منطقة هنر بيجه ه مصطفىوصل دوزجم   
هتريبه إىل الضفة األخرى للبوسفور حيث مدينة غاليبوىل الىت وصل إليها بسفنه و ىف 

  .2نفس الوقت استمر السلطان مراد الثاىن ىف مطاردته
تعقبه السلطان مراد ، درنةاهلرب من غاليبوىل إىل أ دوزجمهو عندها حاول     

و جنح ىف القبض عليه و ساقه إىل أدرنة حيث جرى شنقه ، 3مبساعدة السفن اجلنوية 
  .4على برج قلعة املدينة 

و ألن الرواية الرمسية العثمانية كانت تؤكد أن مصطفى كان مدعياً و مزيفاً و        
. نق و ليس اخلنقشله عرب الفإن هذا يفسر مقت،  بايزيد مل يكن ابناً للسلطان يلدرم

ألن مقتله بتلك الطريقة كان إشارة من السلطان مراد الثاىن أن مصطفى مل يكن من 
  .5ساللة عثمان 

                                                 
1 - Oruç Beǧ , op. cit, p.79 . 
2 - Loc. cit. 
3 - Doukas, op. cit, pp. 150- 151;  Melville- Jones, op. cit, p22;  

  . 108ص ،املرجع السابق ، حممود احلويرى؛  209ص ، املرجع السابق، خليل إيناجليك       
4 - Anonim, op. cit, p.38; Nesri, op. cit, pp. 558- 561; Anonyous Greek 
Chronicle, Emperors, Patriarchs and Sultans of Constantinople, 1373- 1513, 
trans. by Marios Philippides, pp.29. 
5 - Melville- Jones, “ Ottoman Policy in relation to Thessaloniki 1402- 

Ü1430”, in Istanbul niversitesi 550.Yil Uluslararasi Bizans Ve Osmanli 
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و  دوزجمه مصطفى شعروا باخلطر الشديد من حركة نيو احلقيقة أن العثماني    
 ىدوزجمه مصطفالذى كان قد اتفق مع ، جنيد املدعومة من اإلمرباطور البيزنطى

على استعادة العديد من املدن اهلامة لالمرباطورية البيزنطية بفرض انتصاره على 
و األقاليم  األراضيعلى حني كان األمري جنيد حيلم باستعادة ، السلطان مراد الثاىن

  .1) إزمري ( التابعة ألسرته حول مدينة مسرينا 
و األمري  مصطفىدوزجمه و يالحظ أن النجاحات العسكرية الىت حققتها قوات    

جعلت األخري حيصل على مساعدات من صربيا و ، جنيد على قوات مراد الثاىن
أمراء البلقان الذين خشوا من إعادة تأسيس القوة العثمانية ىف األراضى األوربية حتت 

  .2 دوزجمه مصطفىقيادة 
إىل  التفت ، دوزجمه مصطفىبعد جناح السلطان مراد الثاىن ىف القضاء على فتنة     

و هو اإلمرباطور البيزنطى مانويل باليولوغس الذى شجع ، مصدر اخلطر الرئيسى 
فقام مراد الثاىن بفرض ، مصطفى على حماولة تقويض السلطة الرمسية العثمانية 

م غري أنه 1422سبتمرب  6يونيه حىت  2حصاره على القسطنطينية الذى استمر من 
  .3مل يستطع اقتحام املدينة 

                                                                                                                                                 
Sempozyumu ( XV. Yüzyil ) 30- 31 Mayis 2003, ed. by Sümer Atasoy, 
Istanbul, 2003 , p. 164. 

و رمبا ورثها األتراك العثمانيون بعد ، كانت عقوبة املوت عرب اخلنق ألفراد األسرة احلاكمة موجودة ىف التراث املغوىل 
.  ذلك   

  . 107ص ، املرجع السابق،  حممود احلويرى - 1
  . 108ص ، املرجع السابق  - 2
م انظر رواية  شاهد العيان 1422بيزنطية حلصار السلطان مراد الثاىن ملدينة القسطنطينية عن الرواية الرمسية ال - 3 

  :البيزنطى يوحنا كانانوس 
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     بينما كان السلطان العثماىن مراد الثاىن يفرض حصاره على القسطنطينيةو        
فرفع احلصار عن املدينة   ابورص وصلته أخبار بأن أخيه األمري مصطفى قام حبصار ، 
� خيه مصطفى عند إزنيقو عرب إىل األناضول حيث التقت قواته بقوات أ،   

Iznik ،  قبل أن ،  ) م1423 - ھ 827 ( نتصار عليه و قتله ىفو جنح ىف اال
  .   1يأمر بإرسال جثمانه ليدفن إىل جوار أبيه حممد األول 

و احلقيقة أن اإلمرباطور البيزنطى مانويل كان يقف أيضاً وراء فتنة مصطفى      
و   Mustaphopoulesالذى ٌعرف عند البيزنطيني باسم ، أخى السلطان مراد

. 2لبيزنطى بزعزعة االستقرار ىف الدولة العثمانية ذلك عرب استخدامه سياسة االلتزام ا
، كما أن أمراء األناضول الذين استوىل السلطان العثماىن حممد األول على أراضيهم

كانوا أيضاً من الداعمني لألخ األصغر مصطفى على القيام بتمرده ضد السلطان 
  .3مراد الثاىن 

                                                                                                                                                 
Kananos, John. Chronicon. Edited by. I. Bekker. C. S.H. B, Bonn, 1838,pp. 
457- 479; Geanakoplos, D.J. Byzantium, Church, society and civilization 
seen through Contemporary Eyes, Chicago, 1984, pp. 386- 388.  

  . )  1 (ملحق رقم ، لك مالحق الرسالة و انظر كذ
� . ُعرفت باسم نيقية ىف العهد البيزنطى . مدينة ىف تركيا األسيوية على الساحل الشرقى لبحرية إزنيق كوىل : إزنيق  -  

استوىل عليها . م 1076حها سليمان بن قطلمش السلجوقى عام فت.م 787، م 325عقد فيها جممعان مسكونيان 
  .م 1333م دخلت ىف حكم األتراك العثمانيني منذ العام  1097الصليبيون 

1 - Oruç Beǧ,op. cit, p. 82; Aşik paşa, op. cit, pp.98- 99; Doukas, op. cit, pp. 
164- 165; Melville-Jones, “ Venice and Thessalonica “, p.23;  

. 93ص، صعود العثمانيني، نيقوال فاتان  
2 -  Melville- Jones,op.cit, p.22 ; Sphrantzes, op. cit, pp.27- 28.  

 . 34ص ، املرجع السابق ، خليل إيناجليك  -3
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ء على الفنت الىت أثارهتا االمرباطورية و على الرغم من جناح مراد الثاىن ىف القضا      
فإن البالط البيزنطى قد ، و أخيه األصغر مصطفى،  دوزجمه مصطفىالبيزنطية عرب 

استمر ىف سياسته اهلادفة إىل تصدير القالقل السياسية للدولة العثمانية هبدف تعكري 
ق طموحاهتا و هو ما يؤدى ىف النهاية إىل انشغاهلا عن حتقي، صفو اجلبهة الداخلية 

ظل ، اخلارجية الىت تتمثل ىف مهامجة االمرباطورية البيزنطية و أقاليمها و نتيجة هلذا
السلطان العثماىن مراد الثاىن مهدداً حىت وفاته بصفة مستمرة عرب هتديد بيزنطة له 

الذى كان مقيماً بالناحية البيزنطية ، بأحد أفراد البيت العثماىن الذى يدعى أورخان
من فتح ) الفاتح ( هذا التهديد قائماً حىت متكن السلطان حممد الثاىن و ظل ، 

  .   1 )م1453 - ھ 857(  القسطنطينية ىف مايو
جنح السلطان العثماىن مراد الثاىن ىف إجياد صيغة للعالقة بني الدولة ، على أية حال    

و ، القسطنطينية العثمانية و اإلمرباطورية البيزنطية الىت تركزت ممتلكاهتا ىف مدينة
و جتلى ذلك عرب استخدامه للدبلوماسية ، كذلك بني الدولة العثمانية و دول البلقان 

كما دخل ىف عالقات أسرية مع . احياناً و ألسلوب الغزوات العسكرية أحياناً أخرى
 ) م1434 - ھ 838(  بعد قيامه عام، أسرة جورج برانكوفيتش حاكم صربيا

و فيما بعد قام ابنه السلطان حممد . غري أنه مل ينجب منها، 2 بالزواج من ابنته ماريا

                                                 
  . 58ص ، م1996، القاهرة، دراسات ىف التاريخ العثماىن، سيد حممد السيد - 1
، م1453الفتح اإلسالمى للقسطنطينية يوميات احلصار العثماىن ، نيقولو باربارو :اً و عن األمري أورخان راجع أيض   

  . 33-32ص ، م2002، القاهرة، 1ط،حامت الطحاوى: دراسة و ترمجة
2 - Oruç Beǧ , op. cit, pp. 85- 86; Spandounes, Th, op. cit, p.31; Mihalović, 
K, Memoirs of Janissary, trans. by Benjamin Stolz, Historical commentary and 
notes by Svat Soucek, The University  of Michigan, 1975, p. 61; 

، ) املعروف بكتاب التحفة احلليمية ىف تاريخ الدولة العلية ( ، تاريخ الدولة العثمانية العلية ، ابراهيم بك حليم 
  . 60ص،م 1988، الطبعة األوىل، بريوت
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بإكرامها بعيد وفاة أبيه و أرسلها إىل أهلها و منحها العديد من العطايا و املمتلكات 
.  

عن العرش البنه و انفرد السلطان مراد الثاىن عن باقى السالطني بتنازله         
توجه إىل أدرنة و أخرب وزيره  عندما، ) م1444 - ھ 848(  ىف عامالصغري حممد 

ألنه يريد  .ه بعدما قام بغزوات ناجحة عديدةخليل باشا أنه يريد أن يترك العرش البن
و بالفعل تنازل عن العرش العثماىن و توجه للراحة ىف . أن يراه سلطاناً ىف حياته

ام و ق) بعد وفاة ابنه عالء الدين (  حيث زهد احلكم ،  Magnesia1ماغنسيا 
غري أن الوزير خليل باشا قام بتحريض اجلنود اإلنكشارية على . بتسليمه البنه حممد 

بل إهنم قاموا حبرق ، أسفر عن العديد من حاالت السلب و النهب 2 القيام بتمرد
أسواق مدينة أدرنة و مات العديد و كان غضب اجلنود موجهاً أساساً ضد املستشار 

و هو ما أجرب األخري على املوافقة على زيادة األجر  ،3اخلاص بالسلطان حممد الثاىن
ت اضطر و نتيجة هلذه االضطرابا .Akça4اليومى للجنود االنكشارية بنصف أقجة 

  . 1 العثماىن من جديد السلطان مراد للعودة للعرش

                                                 
1 - Aşik paşa,op. cit, p. 127;   ؛  79ص ، اجلزء الثاىن ، املصدر السابق، شرف خان البدليسى  

  .84ص ،م2006، القاهرة ، الدولة العثمانية عوامل النهوض و اسباب السقوط، على حممد الصالىب 
  . 37ص ، املرجع السابق ،  خليل ايناجليك؛  80ص  ،املصدر السابق ، شرف خان البدليسى   -  2

3 - Ourç Beǧ , op. cit, p. 97 . 
4 - Aşik paşa, op. cit, p. 127; Oruç Beǧ, op. cit, p. 98 ; Mihalovićh, K, op. 
cit,  pp. 69- 71; Babinger,F,  Mehmed The Conqueror and his time,trans. 
from German by, Ralph Manheim, ( ed.) by, William c. Hickman, Princeton, 
1978, pp. 36, 41; Philippides,” Byzantium, Europe” ,p. 59; Philippides, 
“Emperors, Patriarchs and Sultans”, pp.37- 39. Setton,K , M,  “ The Papacy 
and Levant  (1204-1571) vol, II, the fifteenth century, Philadelphia, 1978. ”, 
pp. 94 - 95. 
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  - :االجنازات الداخلية للسلطان مراد الثاىن 
  
م 1451- ھ 855/ م1421- ھ 824 (لقد شهد عصر السلطان مراد الثاىن     
عودة االزدهار الفكرى و العلمى للعاصمة العثمانية أدرنة و غريها من املدن ذات ) 

فقد متيز عصر السلطان مراد بعدة . التراث العثماىن القدمي مثل بورصا و غريها
، )م 1425 - ھ 829 (إذ تشكلت آنذاك مشيخة اإلسالم ، مظاهر ثقافية جديدة
كما تقدمت التيارات العلمية و ، كربى ىف أدرنة و بورصاو أقيمت املدارس ال

الصوفية كثرياً و كأمنا كان العصر مبثابة إعداد ثقاىف للفتوحات الكربى الىت جرت 
  .2و على عهد ابنه السلطان حممد الفاتح ، ىف عهده

مشس الدين  املوىلو ىف عهده جرى االهتمام مبنصب شيخ االسالم عرب تعيني        
و كان مسئوالً عن إدارة جهاز اإلفتاء .  ) م1425 - ھ 829( رى مفتياً عامالفنا
كما قام . فضالً عن كونه رئيساً للعلماء، و إدارة شئون كبار املدرسني و القضاة، 

قبل . السلطان مراد الثاىن بتعيني أبناء و أحفاد املوىل الفنارى مدرسني براتب يومى
  .   3ذلك املزيد من عائالت العلماء العثمانيني أن يتسع ذلك االمتياز ليشمل بعد 

                                                                                                                                                 
تاريخ ، يلماز أوزتونا؛  36ص، املرجع السابق ، خليل إيناجليك ؛ 80ص ، ر السابقاملصد، شرف خان البدليسى

. 125ص ، 1ج ، الدولة العثمانية   
 :انظر . هى عملة عثمانية فضية استمرت حىت القرن الثامن عشر امليالدى : االقجة  -

Bayerle, op. cit.pp. 4, 11. 
: دراسة و حتقيق ، أخبار الدول و آثار األول ىف التاريخ ، ) م 1610 - ھ 1019ت ( أمحد بن يوسف القرماىن  -  1

  .26 ص، م  1992،  1ط، عامل الكتب ، اجمللد الثالث ،  فهمى سعد ، أمحد حطيط 
  .284ص ، املرجع السابق، أكمل الدين إحسان أوغلى  - 2
  .286، 285ص  ،املرجع السابق، ين إحسان أوغلى أكمل الد - 3
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ببناء جسر  ) م1443 - ھ 847(  كما قام السلطان مراد الثاىن ىف العام    
 Ergeneقنطرة على هنر إركنه  174متراً يرتكز على  392حجرى بطول 

، أى اجلسر الطويل"  زون كوبرووأ" الذى يعرف اليوم باسم ، بالقرب من أدرنة 1
و بىن ، باملستنقعات و األحراش الىت حتوى قطاع الطرق ن ىف مكان ملىءالذى كا

باالضافة إىل جامع و ، ىف هنايته خاناً يستقبل املسافرين و يقدم هلم الوجبات اجملانية
و أسكن حول اجلسر بعض التركمان . مدرسة و محاماً و العديد من اجلوانب

بل أن يتم إعفاءهم من بعض الذين كلفوا حبراسة و رعاية اجلسر مقا، الرحل
و ىف الضفة األخرى من النهر قام بإسكان بعض اجلنود و الفالحني من . الضرائب

و نشأت بلدة على ، و مع مرور الوقت زاد عدد السكان حوله. � Yayaاليايا 
ووصل عدد العائالت هبا بعد وفاة السلطان مراد خبمس سنوات ، اسم اجلسر الطويل

و من أهم  .2إىل أربعمائة و أحدى و ثالثني عائلة  ) م1456 - ھ 861(  ىف
الذى ، اإلجنازات الثقافية للسلطان مراد الثاىن تأسيسه لدار احلديث ىف مدينة أدرنة

  .3كان من أهم املؤسسات التعليمية ىف الدولة العثمانية 
ريم و خاصة البريمية الذين يعودون للحاج ب، كما أوىل اهتماماً خاصاً بالدراويش   

و الذى أمر أتباعه باالعتماد ىف معيشتهم . )  م1430 - ھ 834(  الذى توىف عام

                                                 
1 - Neşri, op. cit, pp. 602- 605 . 

، املرجع السابق، موستراس: راجع . هنر تنبع مياهه ىف اجلبال على طول البحر األسود و يصب ىف هنر مريج : إركنه -
  .  47 - 46ص 

� اليايا هو جندى املشاة الذى يتم اختياره من رعايا الدولة العثمانية و عمل مقابل راتب ىف الفرقة االنكشارية  - 
     .Bayerle, op. cit, p. 158: ظر ان. العسكرية

 582 -581ص ، املرجع السابق، أكمل الدين إحسان أوغلى ؛ 228ص، املرجع السابق ، خليل إيناجليك -  2
املرجع ، ؛ يلماز أوزتونا 257ص ،املرجع السابق، حممود احلويرى؛ 257ص ، املرجع السابق ، خليل إيناجليك  -    3

  . 130ص ، السابق
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كما كان له أتباع ، لدرجة أنه كان يقوم بالزراعة مع أتباعه، على عمل يدهم
  .1و مجع األموال من أسواق أنقرة ليوزعها على الفقراء ، كثريين من النساجني

و كان ، كثرياً مع الدراويش لبساطتهم و تعاطف السلطان مراد الثاىن          
و من الواضح أن دعمه للدراويش و الصوفية . يشترك معهم ىف بعض مزاجهم الديىن

و التقرب هلم كان ميثل سياسة ناجحة لتوسيع نفوذه و إكسابه شرعية وسط الشعب 
  .2العثماىن 

   - ھ 918 (ول سليم األ و إذا كان السالطني العثمانيني أمثال مراد الثاىن و      
 1004/م  1574 - ھ 982 (و مراد الثالث )  م1520- ھ 927/ م  1512

 (قد اهتموا بالطريقة املولوية الىت تعود ملوالنا جالل الدين الرومى ) م 1595 - ھ
فإن السلطان مراد قد أسس تكية ) م 1273 - ھ 672/ م 1207 - ھ 604

 أن تصبح املولوية طريقة هلا أنصار ىف مما ساعد ىف، ضخمة للمولوية ىف مدينة أدرنة 
باإلضافة إىل صبغها بطابع سىن واضح بعد أن متت تنقيتها ، الطبقة العثمانية احلاكمة 

و اقتربت ىف اعتقاداهتا من الطريقتني . � من العقائد السرية للشيعة و القزل باشى
  .3البكتاشية و املالمية 

                                                 
  .289ص ، املرجع السابق ، يل إيناجليك خل -  1
  .290ص ،نفسه  - 2
� و هى تسميه تعود إىل فرقة من الشيعة تعيش ىف األناضول و . أى الرأس األمحر :   Kizil- Başالقزل باشى   -  

وية ىف إيران قاموا مبساندة الدولة الصف. كردستان تنحدر من احملاربني التركمان القبليني مرتبطة بالشيعة األثىن عشرية 
     .Bayerle, op. cit, p. 97 :انظر . ضد العثمانيني فيما بعد 

  . 303ص ، نفسه  -  3
ىف األناضول . أسسها حاجى بكتاش أحد تالميذ بابا اسحق ىف القرن الثالث عشر امليالدى: البكتاشية -

دودية العثمانية ىف البلقان منذ منتصف كما ظهر ت البكتاشية أيضاً ىف املناطق احل. السلجوقى بني أنقرة و قيصرية 
و سامهت ىف نشر االسالم بني السكان املسيحيني قبل ان يتوطد وجودها بني اجلنود اإلنكشارية .القرن الرابع عشر

عن احلاج حممد . و كان هلا تأثريها الواضح ىف احلياة اإلجتماعية و الثقافية للعثمانيني. ىف القرن اخلامس عشر
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الثاىن مل تكن تتوجه فقط إىل الدراويش و  و احلقيقة أن اهتمامات السلطان مراد   
فقد شهد عهده انفتاح ثقاىف و فكرى واسع إذ احتضن أيضاً العلماء الذين ، الصوفية

لطفى الذى كان مدرساً ىف  وىلو الدليل على ذلك وجود امل، ية درسوا العلوم العقل
افظني بأفكاره و الذى أزعج العلماء احمل، و عاملاً بالرياضيات و علم الكالم ، عهده

و لذلك قاموا بشن محلة عليه بعد اهتامه بالزندقة . و تندره على اخلرافات، املتحررة
1 .  
  

اهتم السلطان مراد الثاىن بالوزارة الىت ، و على صعيد االصالحات االدارية      
و نتيجة لزيادة ، كانت مؤسسة عريقة لدى العثمانيني و اهتمت بتسيري أمور دولتهم

زاد من عدد الوزراء ليصبحوا أربعة بعدما كانوا ثالثة فقط ، احلكم ىف عهدهأعباء 
شرمة وكما أهتم أيضاً بنظام الد.2السلطان بايزيد يلدرم جده على عهد 

                                                                                                                                                 
اجلزء ، املتصوفون األولون ىف األدب التركى، حممد فؤاد كوبريلى:راجع . ريقة البكتاشية ىف األناضول بكتاش و الط

و .  237 -236، 30ص ،  2ج، 111 -104ص ، م 2002، القاهرة، ترمجة عبداهللا أمحد إبراهيم ، األول
:انظر أيضاً   

Birge, J, The Bektashi Order of Dervishes, London, 1937. 
مل تكن حتظى باحترام و تقدير السكان بل بلومهم و . هى أحدى الطرق الصوفية الباطنية السرية :  ميةاملال -

بل كانت تعيش بعيداً عن رقابنها و جتتذب أعضائها من ، مل ترتبط بالدولة . مما أكسبها هذا االسم ، استهجاهنم 
مثل ذلك اعدام قطىب املالمية  امساعيل شوقى و محزة . دائماً كانت الدولة العثمانية تعاقبهم . أفراد نقابات احلرفيني 

 -290ص ، املرجع السابق، خليل إيناجليك :راجع . م 1561م و 1539باىل البوسنوى ىف اسطنبول عامى 
291 .  

  . 270ص ، املرجع السابق ، خليل إيناجليك  - 1
و ، ة و هجومه على العلماء احملافظني بعد وفاة مراد الثاىنلطفى استمر ىف أفكاره املتحرر املوىل و يذكر خليل اناجليك أن

و شهد ضده ، الذى أمر بتشكيل جلنة من العلماء اهتمته بالزندقة، و حفيده بايزيد الثاىن، خالل عهد ابنه حممد الفاتح
  .م1494املئات مما أدى إىل إعدامه عام 

  .184ص، 3ج، املرجع السابق، أكمل الدين إحسان أوغلى - 2
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Devsherme �  غري ، الذى جرى تطبيقه منذ عهد أبيه السلطان حممد األول
  .د الثاىن أن إقراره و شكله النهائى مل يبدأ سوى ىف عهد السلطان مرا

و ، و استمر السلطان مراد الثاىن ىف دعمه للحياة الدينية ىف الدولة العثمانية        
ىف أدرنة " جامع أوج شرفه ىل " جتلى ذلك ىف تشييده للجامع ذى الشرفات الثالث 

الذى مثل عالمة فارقة ىف العمارة العثمانية .  1) م1447 - ھ 851(  عام
مرة األوىل ىف املآذن العثمانية على ثالث شرفات ىف إحدى إذ احتوى لل، االسالمية

كما جاء هذا اجلامع أيضاً نقطة انطالق جديدة للعمارة العثمانية و قد تطور ، مآذنه
تأثريه على مساجد مدينة  و كان له، ختطيطه على يد البناء العظيم معمار سنان

  .2 )م1453 - ھ 857( بعد الفتح العثماىن )طنبولاس( القسطنطينية 

                                                                                                                                                 
بإضافة )  م1389-1362( مث قام السلطان مراد األول ، ىف بدايات الدولة العثمانية كان هبا وزير واحد  ذكر أنه    

  .وزير ثان 
أطلق على الشبان الصغار الذين انتزعهم العثمانيون من أهلهم من أهل الذمة قبل أن يقومون  لقب:  شرمة ودال  �

و اإلنكشارية تعىن بالتركية . لإللتحاق بفرق اإلنكشارية و اخلدمة ىف القصر بتدريبهم على أعمال الفروسية و احلرب 
Yeni Chari  1362( أى اجليش اجلديد و هم القوة الضاربة ىف اجليش العثماىن منذ عهد السلطان مراد األول- 

رى لإللتحاق و قاضى العسكر جاندرىل خليل حيث كان جيرى ىف البداية أخذ أسري من بني كل مخسة أس) م 1389
  :راجع . باإلنكشارية مقابل مرتبات من الدولة العثمانية 

Bayerle, op.cit, pp. 37, 88. 
، م2005، القاهرة، فرقة اإلنكشارية نشأهتا و دورها ىف الدولة العثمانية من خالل املصادر التركية، سونيا حممد البنا 

   . 14 - 13ص 
  . 130ص ، املرجع السابق، يلماز أوزتونا  - 1
إشراف روبري ،  حبث منشور ىف كتاب تاريخ الدولة العثمانية. " الفن العثماىن ىف األراضى التركية " ،جان بول رو  - 2

. 123ص ، املرجع السابق، ؛ حممود احلويرى 368ص ،م 1993، القاهرة، ترمجة بشري السباعى، اجلزء الثاىن، مانتران
  . 207 -205ص ، م2005، القاهرة، اآلثار و الفنون االسالمية، عبداهللا عطيه عبد احلافظ: انظر أيضاً



 64

أوىل ، 1ىف أدرنة ) ديد اجلامع اجل( كما أمر السلطان مراد ببناء يىن جامع          
السلطان العثماىن مراد الثاىن اهتمامه صوب التجارة الداخلية و اخلارجية للدولة 

 ،حيث زادت حركة التجارة، فتميزت فترة حكمه بتطور اقتصادى هام. العثمانية
  .2مثل أدرنة و بورصا بشكل واسعومنت املدن العثمانية 

الحظ الرحالة الربجندى ، و بعد عشر سنوات تقريباً من توليه العرش العثماىن      
الذى زار    Bertrand de La Brocquiereبرتراند دى ال بروكري 

أن إمجاىل الدخل السنوى العثماىن قد  ) م1432- ھ 836(  األراضى العثمانية
و أن مراد الثاىن لو كان قد استخدم مجيع . كات بندقيةدو 2,500,000ارتفع إىل

  .3مصادر الدخل اخلاصة بالدولة العثمانية لكان قد متكن بسهولة من اجتياح أوربا 
  
فقد ، ) م1402 - ھ 804(  و نتيجة ملا سبق ذكره من نتائج معركة أنقرة       

اضول لصاحل األسر العثمانيون العديد من األراضى الىت كانت ىف قبضتهم ىف األن
يستعيد هيبة الدولة لكى  اً على السلطان مراد الثاىنفكان لزام ،انية السابقة التركم

من جديد أن حياول إعادة ضم تلك األسر الىت انضوت حتت رعاية املغول من أجل 
  .ىف األناضول استعادة ممتلكاهتا السابقة

 
  
  

                                                 
1 - Oruç Beǧ,  op. cit, p. 87. 

 . 38ص ، املرجع السابق ، خليل إيناجليك  - 2
3 - Bertrandon de la Beocquiere, op. cit, pp. 346- 347 .  
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  - :العالقات مع االمارات التركمانية ىف األناضول 
  

  - :إمارة قرمان 
  

و كانت عاصمتها ، التركمانية اإلماراتإمارة قرمان أحد أهم تلك  تعد        
الرحالة املغرىب الىت سبق أن زارها ،القريبة من مدينة قونية  Larendaمدينة الرندة 
     . 1 ) م 1333 - ھ 734(  ابن بطوطة عام

ان راضياً عن استعادة العثمانيني حممد بن قرماألمري و بطبيعة احلال مل يكن        
ففى الوقت الذى توىل فيه السلطان مراد الثاىن العرش العثماىن ، هليبتهم من جديد

الىت عاناها من إخوته و ىف وسط املشاكل و املتاعب األوىل ،  خلفاً ألبيه حممد جلىب
فة إىل انتهز األمري حممد بن قرمان ذلك باالضا، حول مسألة وراثة العرش العثماىن

و قام باستعادة أراضى ، مصطفىه ملقاومة حركة دوزجم الرومللىتوجه مراد الثاىن 
و ،  2و كذلك ىف أراضى محيديلى مملكة القرمانيني السابقة ىف سيديشهر و بيشهر 

احلقيقة أن حممد بن قرمان  مل يكن ليقدم على ذلك إال بفضل تشجيع اإلمرباطور 
األمر أيضاً إىل إضعاف و الذى كان يهدف ىف هناية ، البيزنطى مانويل باليولوغس له

                                                 
: تقدمي و حتقيق، و عجائب األسفار رحلة ابن بطوطة املسماة حتفة النظار ىف غرائب األمصار، ابن بطوطة   - 1

  . 176 -175ص ، 1997،  الرباط، اجمللد الثاىن ، عبداهلادى التازى 
اجلزء ، صبح األعشى ىف صناعة االنشا، )أمحد بن على ( القلقشندى : عن إمارة قرمان ىف األناضول راجع أيضاً

، كوركيس عواد، ترمجة بشري فرنسيس ، يةبلدان اخلالفة الشرق، لسترنج .؛ كى365ص ، ت.د، القاهرة، اخلامس
  . 181-180ص  ، م1954، بغداد

 – 1256) ( دراسة ىف التاريخ السياسى و العسكرى ( ىف األناضول  إمارة بىن قرمان، خالد عبدالبديع رضوان -  2
  . 157، 156، م  2004، سوهاج، كلية اآلداب، رسالة ماجستري غري منشورة ) م 1483
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مراد يذكر املؤرخ العثماىن اجملهول لعصر حيث . سلطة العثمانيني ىف األناضول 
و ، حملمد بن قرمان حيثه على مهامجة أراضى العثمانيني هالثاىن أن مانويل أرسل سفري

و لن جنعله ، عليه البحر ألننا سوف نغلق" حماولة االستيالء أيضاً على مدينة بورصا 
  .   1"يتمكن من املرور فيه 

و بعدما وصلت أخبار هجوم ابن قرمان على األراضى العثمانية إىل السلطان     
و دعا العلماء ليسأهلم عن موقف من ، عاد إىل العاصمة العثمانية أدرنة، مراد الثاىن

فأشاروا بوجوب ، )  انينيالعثم( سراً ضد املسلمني) البيزنطيني ( حتالف مع الكفار 
كفره و هو ما ارتكز عليه مراد الثاىن فأطلق محلته العسكرية ضد األمري حممد بن 

 هغري أنه صفح عنه ىف النهاية بعد اعتذاره و تعهد، و الىت جنحت ىف هزميته ، قرمان
  .2بأال يقوم مبثل هذه األفعال مرة أخرى 

حتالف مع جنيد بك  و، من جديدان حممد بن قرم عاد، على الرغم من هذاو      
على الساحل الغرىب   Hypseleحاكم أزمري ىف اهلجوم على ميناء هيبسيل 

غري أن العثمانيني  .سل اليه ألف جندى و مخسمائة فارسبعد أن أر‘ لألناضول
الذى نقم منه السلطان مراد على جنيد و ، جنحوا ىف ختليص امليناء من ذلك االعتداء

  . 3 حممد بن قرمان
و نتيجة لذلك أرسل السلطان مراد الثاىن محلة لتأديب األمري القرماىن على       

، و على عدم التزامه بعهده السابق بعدم التعرض ألمالك العثمانيني، فعلته السابقة
و أرسل إىل زوج ، غري أن حممد بن قرمان استمر ىف سياسته العدائية جتاه العثمانيني

                                                 
1 - Anonim,op.cit , p. 4. 
2 - Ibid , pp. 5-6  
3 - Doukas, op, cit, pp.167-168 ;  157ص ، املرجع السابق، خالد عبدالبديع رضوان  
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�رضه على استرداد مدينة أنطالياأخته عثمان بن تكه حي Antalia   من قبضة
بعد أن اتفقا على حشد قواهتما ىف منطقة أنامور الىت وصلها عثمان قبل ، العثمانيني

محزة بك إىل مباغتته و القضاء عليه و على ، مما دفع حباكم أنطاليا ، املوعد املقرر
األخري إىل ضرب  و هو ما دفع). أخت حممد بن قرمان ( و أسر زوجته  ،جيشه

و ما زاد األمر . دون أن يتمكن من اقتحامها، حصار امتد لثالثة أشهر على املدينة
بن   حممدريسوءاً على القرمانيني أن قذيفة انطلقت من داخل املدينة أصابت األم

الدين إىل اإلنسحاب  و هو ما دعا أوالده إبراهيم و عيسى و عالء، 1قرمان ىف مقتل
   .2 ) م1424 - ھ 828(  ىف مدينة الرندة لدهموا و دفن جثمان

االستيالء على  Pengi مد بن قرمان حاول أخوه على بنجىبعد وفاة حم         
ىف الوقت الذى طالب فيه إبراهيم بن  غري أن بعض األهاىل مل يقبلوا بذلك، احلكم

ان العثماىن و هو األمر الذى القى قبوالً من السلط، حممد بن قرمان بوراثة عرش أبيه

                                                 
� موستراس : راجع. كانت مركز لواء تكه ىف والية قرمان . مدينة ىف األناضول على اخلليج الذى حيمل امسها :أنطاليا   -  
  . 115 -114ص ، املرجع السابق، 
مراجعة حممد مصطفى ، حتقيق إبراهيم على طرخان ،  النجوم الزاهرة ىف ملوك مصر و القاهرة ، بن تغرى بردى ا -  1

  .116ص ، م1971، القاهرة ،  15ج ،زياده 
2 - Aşik paşa, op. cit, p. 106; Neşri, op. cit, pp. 590- 593.  

حظ أنه أخطأ ىف موضعني املولىغري أنه من ، 74ص، ىناجلزء الثا، املصدر السابق، و راجع أيضاً شرف خان البدليسى
و الثاىن عندما أشار إىل أن ذلك قد مت عام ، عندما أشار إىل أن حممد بن قرمان حاصر أنطاكية بدالً من أنطاليا : األول، 

د ؛ حممو و هو الشهر الذى قتل فيه األمري القرماىن أمام أسوار أنطاليا. م1424بينما مت ذلك ىف يناير . م1426
املرجع السابق ص ، خالد رضوان؛  109ص ، املرجع السابق ، ؛ حممود احلويرى 109ص ، املرجع السابق، احلويرى

157 . Uzunçarşili, I, H, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunilu 
Devletleri, Ankara, 2003 , p.21. 
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و منحه مجيع ما سبق أن استرده من والده من إمارة ، مراد الثاىن الذى قلده السيف
  .  1 يلىمحيد
حاول السلطان مراد االبقاء على العالقة اجليدة بينه و بني القرمانيني فقام      

كما . 2 ني من أخواتهتو أخيه عيسى بإثنبتزويج األمري اجلديد إبراهيم بن قرمان 
  .3ع عيسى و أخيه عالء الدين سناجق ىف الروميللى أقط
 1424 - ھ 828 (و يعد إبراهيم بك القرماىن أطول أمراء آل قرمان عهداً       
فقد عاصر بقية حكم السلطان مراد الثاىن و أكثر من ،  )م 1464 - ھ 869/ م 

هو  اضحو كان لديه هدف و). الفاتح ( عقد ىف والية ابنه السلطان حممد الثاىن 
و هو ما جعله طموحاً إىل تبوء ، شأن التركمانعالء إعادة بريق دولة السالجقة و إ
كما أدرك األمهية السياسية إلمارة قرمان كدولة . مكانة سياسية عليا باألناضول
و كذا أمهيتها ىف حسابات شاه رخ بن تيمورلنك ، حاجزة بني العثمانيني و املماليك

الذى كان مازال يبسط ، )م 1437 - ھ 841/ م 1405  -  ھ 808 (
(  على االمارات التركمانية ىف األناضول بفضل نتائج معركة أنقرة السابقة سيطرته
          . ) م1402 - ھ 804
حاول ، عن السيطرة العثمانية  اًل احلفاظ على إمارة قرمان بعيدو من أج     

املناهضة ) بيزنطة  –اجملر  -الصرب( إبراهيم بن قرمان التقرب من القوى األوربية 
 مبهامجةالصرب و اجملر  ه يقومو بالفعل عقد اتفاق مبوجب،للتوسع العثماىن ىف أوربا 

  . 4الروميللى أما إبراهيم بك فيهجم على األناضول

                                                 
1 - Aşik paşa, op. cit, p.106; 94ص ، صعود العثمانيني ،نيقوال فاتان  
2 - Uzunçarşili,op.cit, p. 22. 
3 - De La Brocquiere, op. cit, p. 325 ;    158ص ، املرجع السابق، خالد رضوان
4 - Uzunçarşili, I, H , op. cit, p. 22 ;  124ص، املرجع السابق ، يلماز أوزتونا  
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كان البد له من ، و نتيجة للطموحات السياسية الكربى إلبراهيم بن قرمان     
كان يهدف ىف املقام ىف عهد مراد الثاىن الذى ية االصطدام بسياسة الدولة العثمان

و القضاء على االمارات  ،األول إىل استعادة ممتلكات العثمانيني ىف األناضول
الىت كان أبرزها زوال أنقرة التركمانية الىت هنضت مرة أخرى بفضل نتائج معركة 

أوالده بعد  و دخوهلا ىف تبعية تيمورلنك و. السيطرة العثمانية على تلك االمارات
  .ذلك 
إبراهيم القرماىن سبق أن زار السلطان مراد الثاىن لتهنئته  يذكر فريدون بك أن     

 له كما أورد نص رسالة السلطان العثماىن،  ) م1421 - ھ 824(  مبتوىل احلك
 ) م1422 -ھ 826( دوزجمه مصطفىالىت يوضح فيها جناحه ىف القضاء على فتنة 

1.  
، وجود عالقة بني السلطان مراد الثاىن و األمري إبراهيم بن قرمانا سبق ممو يظهر   

كان من أبرز نتائجها هو دعم السلطان العثماىن له عندما ،قبل توىل األخري احلكم 
قام السلطان اململوكى املؤيد شيخ خبلع حممد بك القرماىن و تعيني أخيه على بك 

و ، راهيم القرماىن و إخوته ضد عمهمبمراد إىل تأييد إمما دفع السلطان . بدالً منه
  .2) م1421  - ھ 824(  حممد إىل احلكم ىف إمارة قرمان عودة أبيهم ىف جناحهم

غري أن األمور مل تستقر متاماً ىف األناضول بني العثمانيني و بىن قرمان بفضل      
استقالهلم دة رغبة السلطان مراد الثاىن احتواء القرمانيني الذين هدفوا دائماً إىل استعا

وهو ما دفع األمري إبراهيم بن قرمان لإلغارة على . السياسى عن العثمانيني
و عندما أدرك القرماىن . مما دفع مبراد الثاىن إىل إرسال جيشه لتأديبه،  3األناضول

                                                 
  . 169 -168ص ، املصدر السابق، فريدون بك - 1
  Uzunçarşili, I, H, op. cit, pp. 9, 20؛ 486ص ، املصدر السابق  ،خلطيب اجلوهرىا - 2

3 - Oruç Beǧ, op. cit, pp. 86, 90. 
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و قدم اهلدايا و طلب الصلح من ، عاد لالعتذار عما فعل ، خسارته هلذه املواجهة 
فقام مراد .  رسوله الشيخ محزة مع وعد بعدم تكرار ذلكالسلطان العثماىن عرب

لكن بعد أن استرد منه إمارة ، اهللا  بالعفو عنه بعد أن أرسل له رسوله موالنا شكر
  .1محيديلى و منحها ألخيه عيسى الذى كان مسانداً لقوات العثمانيني 

  
ليمان بك مث نشب صراع جديد بني مراد الثاىن و إبراهيم بن قرمان بسبب س    

أمري ذلقادر الذى تنازع مع ابن قرمان حول ملكية حصان عرىب أصيل بعد أن قام 
 هفقام سليمان بتحريض مراد على ابن قرمان بدعوى أن . بسرقته و مل يردهاألخري

. كان ينوى إهداء هذا احلصان للسلطان العثماىن غري أن األمري القرماىن قام بسرقته
هذه الفرصة و أرسل قواته لسليمان و عيسى القرماىن شقيق  مما دفع مبراد إىل انتهاز

 اللذان جنحا ىف استرداد مدينة قيسارية غري أن إبراهيم القرماىن جنح ىف قتل، إبراهيم 
على  ) م1437 - ھ 841(  أخيه عيسى و هزمية قوات ذلقادر و مت االتفاق عام

ان مع التعهد بعدم مهامجة إقرار السالم حبيث يقوم إبراهيم القرماىن بتسليم احلص
  .2أمالك العثمانيني و االعتراف ببقاء مدينة قيسارية حتت حكم ذلقادر 

غري أن إبراهيم بك القرماىن انتهز فرصة تراجع السلطان مراد الثاىن أمام     
و بدأ ىف ، ) م1442 - ھ 846( انتصارات القائد اجملرى هونيادى ىف أوربا عام

مبعاناة مراد مع املرض لدرجة أنه قام بتعيني ابنه حممد ختربه خماطبة وده عرب رسالة 

                                                 
1 - Anonim, op. cit, pp. 36- 37 ; Aşik paşa, op.cit, pp. 115- 116. 

  ؛   44ص ، 4ج، ؛ ابن حجر  601ص  ،املصدر الساق  ، السخاوى - 2
Doukas, op. cit, pp. 173-174; Uzunçarşili, op. cit, p.25   

  . 100ص ، املرجع السابق، ؛ نيقوال فاتان
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كذلك أرسل . 1و أهنما جيب أن ينتهزا هذه الفرصة ملهامجة العثمانيني ،  على العرش
فيها االمرباطور البيزنطى يوحنا الثامن باليولوغس رسالة البراهيم بن قرمان يبارك 

  .2ان العثماىن هذا التحالف و حيرضه أيضاً على مهامجة السلط
 ھ 847/ م 1442 - ھ 846( ةو هكذا أرسل إبراهيم بن قرمان محلة عسكري  
و هو ما دفع .  بعض األراضى التابعة للسلطان مراداستولت  على  ) م1443  -
إىل سرعة العودة بقواته من أوربا ملهامجة املدن التابعة للقرمانيني ىف الرنده و  ألخريبا

  .4خسائر فادحة البراهيم بن قرمان و هو ما سبب ، 3قونيه
   

القوى  هتدئة معو يبدو أن مراد الثاىن أدرك أنه جيب أن يعمل على حدوث       
و ، األوربية املسيحية من أجل أن يتفرغ متاماً ألمر إبراهيم بن قرمان ىف األناضول 

م 1444 - ھ 848( يوليو   Szegedinهو ما دفعه إىل إقرار معاهدة سجدين 
لكى يعود بقواته  5الىت خسر العثمانيون الكثري مبقتضاها على اجلبهة األوربية ، )

، و عاد إىل سياسة املهادنة مع العثمانيني، ملواجهة ابن قرمان الذى انسحب بقواته 

                                                 
1 - Aşik paşa, op. cit, pp. 126-127; 79ص، 2ج،املصدر السابق، شرف خان البدليسى  
 Babinger, op. cit, p. 22 ;  

اضوىل ىل ؛ و نزيل وملى لك و أنرلتسر أنت من األمام و أنا من اخللف ؛ لتكن " و كان من بني فقرات الرسالة 
. 124ص ، املرجع السابق، يلماز أوزتونا : راجع .  "العثمانية من الوجود   

 
2 - Anonim, op. cit, p. 33. 
3 - Aşik paşa, op. cit, pp. 125-126. 
4 - Doukas, op. cit, pp. 183- 184;  Uzunçarşili, op. cit, pp. 25-26 ;  

 . 103-102ص ،جع السابقاملر، نيقوال فاتان
و عن نص املعاهدة راجع ، الفصل الثاىن: ها انظر ما يلى أسباهبا و نتائج: م1444عن معاهدة سجدين يوليو  - 5

) . 3( ملحق رقم ، مالحق الرسالة   
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و الوزير ) أخت السلطان مراد الثاىن ( لكن هذه املرة عرب إرساله وفداً ضم زوجته 
  . 1هبدف عقد السالم سرور أغا و الشيخ عارف جلىب 

قبل مراد الثاىن املعاهدة الىت عرفت باسم سيف جند نامه ، و بعد توسل األخت   
Sevgend Name  الىت تنازل مبقتضاها السلطان العثماىن لزوج أخته عن مدن

 Seidi şehir و سيد يشهر ٭٭Bey şehir و بيشهر  � Ak şehirآق شهر 
ىف ملساعدة العثمانيني  عسكرية د أبنائه و قواتمقابل تعهد األخري بإرسال أح،  ٭٭٭

  .2بشكل سنوى فتوحاهتم 
 بايزيد يلدرمالىت هزم فيها السلطان  رةو البد لنا أن نتذكر أن نتائج معركة أنق   
قد ، أمام العاهل املغوىل تيمورلنك، ) م1402 - ھ 804/ م 1389 - ھ 792(

  .الية األناضول لعدة عقود تألقت بظالهلا على منطقة 
  

 

                                                 
1 - Aşik paşa, op. cit, pp. 126-127; Philippides, Byzantin Empire, p. 55. 

�   . 83ص ، املرجع السابق ، موستراس: راجع. اكية بوالية قرمان لواء قونيه باألناضول هى مدينة أنط: آق شهر   -  
ص ،املرجع السابق، موستراس: راجع . لواء قونيه ، هى مدينة ايزوريا القدمية باألناضول ىف والية قرمان  :بيشهر  -  ٭٭

167.  

  . 312ص ، املرجع السابق ، موستراس: راجع . لواء قونية ، تقع ىف األناضول ىف والية قرمان :سيد يشهر  -  ٭٭٭
2 -  Neşri,  pp. 640- 645;   Doukas, op. cit, p. 174;  

 :      و انظر النص الكامل ملعاهدة سيف جند نامه ىف  
Darisz Kolodziejczyk, Ottoman – Polish Diplomatic Relations, pp. 108-109   .  

  ؛ 36ص ، املرجع السابق ، ليل إيناجليك خ:راجع أيضاً عن تلك املعاهدة    
 Inalcik, “ The Ottoman Turks and The Crusades 1329- 1451 “, in, A 
History of The Crusades, in, Setton ( ed. ), vol, vi, p. 269, 273. 

  ) 6 (  مالحق الرسالة ملحق رقم  و انظر النص الكامل ملعاهدة سيف جند نامه ىف
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  -:العالقة بني السلطان مراد و شاه رخ 
أن يتعامل مع مراد الثاىن  اجلديد و هكذا كان لزاماً على السلطان العثماىن     

 - ھ 851/ م 1405 - ھ 808 (الوضع  الذى يتجسد ىف هيمنة شاه رخ 
  .و التركمان ىف األناضول  1ابن تيمور لنك على قبائل األق قويونلو) م 1447

  
عزمه على احلفاظ على الوضع السياسى الراهن الذى أنشأه  شاه رخ و مل خيف      

و . العثمانيون على اإلمارات األناضولية و بالتاىل مل يكن ليسمح بأن يضغط  ،والده
 -  ھ 808(  فقد احتفظ شاه رخ بالرأى األول ىف األناضول بعد وفاة والده  هلذا

سال رسالة هتنئة للسلطان مراد الثاىن بعيد توليه و هو ما دعاه إىل إر،  ) م1405
رحب به السلطان العثماىن اجلديد و  ما و هو. 2 ) م1421 -  ھ 824(  العرش

 .  3جتلى ىف رده على رسالة شاه رخ بعد ذلك 

                                                 
و هو حلف من القبائل التركمانية قام ىف إقليم ديار بكر بعد ،ونلى أو الشاة البيضاء أى قبيلة القطيع األبيض آق قوي - 1

( ونلى يو حارب أمراؤها القره قو، م1502/ ھ908ىف القرن الرابع عشر امليالدى و استمر حىت عام ( أيام املغول 
ت (هو هباء الدين قره عثمان و لقبه قره يولوك ،  اعة الشاة البيضاءو املؤسس احلقيقى جلم.  و العثمانيني)الشاة السوداء 

  . 3هامش ، 59ص ،املرجع السابق ،حممود احلويرى : انظر) . م1435
  . 167-166ص، املصدر السابق، فريدون بك - 2
  . 168 -167ص ،  نفسه - 3
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حريصاً على تثبيت الوضع القائم حسب ميزان القوى ىف لعاهل املغوىل كان او      
بتبعية أبناء بايزيد من العثمانيني ألبناء تيمورلنك املنتصر القاضى ، األناضول آنذاك 

ىف مبادرة منه مبنح مراد الثاىن ثالثة أثواب للتشريف ظهر هبا أمام فقام ، ىف أنقرة 
  .2كما منحه سيفاً نفيساً تقلده السلطان العثماىن ىف مدينة بورصا ، 1السفراء 

دون القيام  العثمانية ىف األناضولو هكذا حاول مراد الثاىن استعادة املمتلكات   
الذى كان يهدف إىل بقاء األمور على ما هى عليه حتت ، مبحاولة استفزاز لشاه رخ

غري أنه مل يفكر ىف غزو املمتلكات العثمانية عندما دخل جبيوشه . سيطرة املغول 
ىف حماولة كان اهلدف فيها هو تأديب  ) م1429 - ھ 833(  شرق األناضول عام

  . Karakoyunlu  3التركمان القراقويونلو قبائل
فلم حيشد ، و من املالحظ هنا أن السلطان مراد الثاىن تصرف بتعقل ىف هذا األمر    

دون أن يقدم ، بل اكتفى حبماية اسكندر أمري القراقويونلو، املغوىليش اجلقواته أمام 
 .4على تصرف يغضب منه شاه رخ 

ان العثماىن مراد الثاىن على عالقاته اجليدة مع حافظ السلط، و على أية حال      
و الدليل على ذلك ، ) م1447 - ھ 851(  العاهل املغوىل حىت وفاة األخري عام

كالرسالة الىت أرسلها له خيربه بانتصار ، ما وصلنا من رسائل ودية متبادلة بينهما

                                                 
  ھ824(القسم الثاىن  –اجلزء الرابع ، امللوك السلوك ملعرفة دول ، )تقى الدين أمحد بن على املقريزى ( املقريزى  - 1
املصدر ، ابن تغرى بردى ؛  957ص ،م 2007، الطبعة الثانية ، سعيد عبدالفتاح عاشور : حتقيق ،) ھ 841 –

  .  109 -108م ص  1952، القاهرة، ترمجة صاحل الشيىت، بس اململوكيةىالامل، أ .ل ،ماير؛  63ص ، السابق 
  .31ص ، املرجع السابق ، امساعيل سرهنك - 2
   . 22ص، املرجع السابق، وغلىأكمل الدين احسان أ ؛ 75ص، 2ج، املصدر السابق، شرف خان البدليسى - 3
  . 99ص ، ود العثمانينيصع، نيقوال فاتان - 4
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هذا النصر "   علىو كذا رد شاه رخ له الذى محل التهنئة ،1العثمانيني على اجملر 
  .2" الفريد الذى مل يسبقه اليه أحد من السالطني 

 
ما أرسله شاه رخ للسلطان مراد يطلب منه  منها، كما توالت الرسائل بينهما        

مث رد السلطان مراد الذى محل ، عودة إبراهيم بن قرمان للحكم بعد وفاة أبيه حممد 
و االضطرابات الىت أحدثها بىن قرمان  بعد أن أوضح له القالقل، موافقته على ذلك 

  .3و تعديهم أكثر من مرة على األراضى العثمانية 
الذى عهد إليه والده السلطان مراد ، و يبدو أن السلطان اجلديد حممد الثاىن       

قد حاول االبقاء على العالقة الطيبة ،   ) م1444 - ھ 848( الثاىن بالعرش عام
جنده لدى فريدون و الدليل على ذلك ما ، ىن بالبالط املغوىلالىت تربط البالط العثما

بك من رسالة للسلطان العثماىن اجلديد لشاه رخ يوضح له فيها أن أبيه قد تنازل له 
و أنه قد عاله االرهاق و التعب من احلرب و " ، عن العرش أثناء اشتغاهلم بفتح اجملر

، 4" لذلك كله تنازل له عن العرش . و كذلك نتيجة لوفاة ابنه عالء الدين ، اجلهاد 
كما أن شاه رخ قد بارك هذا التنازل و يبدو ذلك من رده الذى هنأ فيه السلطان 

له األمري مشس و أخربه فيه أيضاً أنه قد أرسل ، اجلديد بالعرش و باالنتصار على اجملر
   .5عالن الصداقة بينهما إالدين حممد حاجى لتقدمي التهنئة  و 

                                                 
  . 170ص ، املصدر السابق  ،فريدون بك  - 1
  .173ص ، نفسه  - 2
  .193 -192ص ، املصدر السابق، فريدون بك  - 3
  .221ص  ،سه فن - 4
  . 223 -222ص ،نفسه  - 5
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عالقات الدولة العثمانية ىف عهد السلطان مراد ن من الطبيعى أن تتراوح و كا     
ألن األخرية كانت ، الثاىن باالمارات التركمانية ىف األناضول ما بني الشد و اجلذب

خاصة بعد ، هتدف دائماً إىل االستقالل عن العثمانيني حمتمية باملغول و شاه رخ 
  . ) م1402 - ھ 804(  انتصارهم ىف أنقرة

  

  -:مراد الثاىن وإمارة آيدين 
     

أمري حاكم مسرينا و غري أن السلطان مراد الثاىن أبدى غضبه على جنيد بك      
و قرر أن يضع ، بسبب سابق حتالفاته مع ابن قرمان و مع اجلنوية و بيزنطة 1أيدين 

أمري أمراء األناضول ، فأصدر أوامره ألورج بك ابن تيمور طاش ، حداً لذلك
الذى انسحب و حتصن ىف ، توجه إىل أراضى أيدين و معاقبة أمريها جنيد بن أزمريبال

جدد مراد الثاىن أوامره حلمزة بك أمري ، و بعد وفاة أورج بك  .قلعة هيبسل
و جرت معركة كبرية ، بن أزمريجنيد   علىاألناضول اجلديد بضرورة القضاء 

فوقع ىف ، لى القوات العثمانيةبينهما حاول فيها حسن الكردى ابن جنيد اهلجوم ع
مث تقدم اجلنود العثمانيون حملاصرة القلعة الىت يتحصن هبا جنيد و قبضوا عليه ، األسر 

غري أن محزة بك أمر بقتل ، بدعوى أهنم سوف يقومون بإرساله للسلطان مراد الثاىن
                                                 

 ؛ 188 -187ص ، ان اخلالفة الشرقية بلد، ؛ كى لسترنج 367ص، ج ، املصدر السابق، القلقشندى - 1
ىف عهد زعيمهم "كرميان " و كان أحد قادة جيش ، هو مبارز الدين بك بن آيدين بك، مؤسس إمارة آيدين - 

و ، و بعد أن جنح ىف ذلك استقر ىف غرب األناضول، اطق البيزنطية احملازية لبحر إجيهو توىل مهمة فتح املن.يعقوب بك
  :راجع.و نسبت إيل أبيه آيدين بك ، استقل بإمارته عن كرميان

، القاهرة ، )م1336 - 1243/ ھ736 -641(ىف عهد املغول ) أسيا الصغرى( تركيا ، متعب حسني القثامى 
 .Uzunçarşili,I , H, op. cit, pp. 104-105 ؛  519 -518ص ، م2011
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إمارة ليسقط ، قبل أن يصدر أمراً بقتل األخري ، حسن الكردى ابن جنيد أمام ابيه 
 ) م1425 - ھ 829/ م 1424 - ھ 828( أيدين متاماً ىف قبضة العثمانيني عام

  .2م السطان مراد الثاىنتم سك العملة باسي و.1
  

 -:شا تمراد الثاىن و إمارة من
  

فبعد وفاة أمريها يعقوب بك توىل ابنه ، 3كذلك احلال بالنسبة إلمارة منتشا       
ىف نفس العام الذى توىف فيه السلطان  فترة قصرية غري أنه توىف بعد، الياس العرش
السلطان مراد الثاىن غري أن ، فحاول ولديه أويس و أمحد تسلم احلكم، حممد جلىب 
و تسليم حكم ،  4و حبسهم ىف قلعة طوقات و أمر بالقبض عليهما، رفض ذلك

  . ) م1425 - ھ 829(  ىف العام 5إمارة منتشا إىل بالبان باشا 

  -:ىن و إمارة جرميان مراد الثا

                                                 
1 - Aşik paşa, op. cit, pp. 103- 104; Oruç Beǧ , op.cit, p. 81; Neşri, M, op. 
cit, pp. 582- 587;  Doukas, op.cit, pp. 166-167; 

؛95ص ، املرجع السابق، ؛ نيقوال فاتان 74ص، 2ج، املصدر السابق، شرف خان البدليسى      
 Imber, C, Ottoman Empire, 1300-1650, The Structure of power, ,New York, 
2002,  p. 23. 
2 - Uzunçarşili, I, H, op. cit, p. 119. 

أحد ملوك " هباء الدين " و هو من ساللة ، تنسب إىل األمري منتشا، هم عشرية من التركمان: إمارة أبناء منتشا  - 3
، املرجع السابق ، ؛  كى لسترنج367ص ، 5ج، املصدر السابق، القلقشندى : راجع.السواحل ىف دولة سالجقة الروم 

  . 553ص ، املرجع السابق، ؛ متعب حسني القثامى187ص
4- Uzunçarşili, I, H, op. cit, pp. 80, 81. 
5 - Aşik paşa, op.cit, p.104 ; Neşri, op. cit, pp. 586- 591. 
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 -  ھ 824(  عندما اعتلى السلطان مراد الثاىن العرش بعد وفاة والده حممد جلىب   
ىف  دوزجمه مصطفىمارة جرميان و قام بدعم كان يعقوب بك حيكم إ،  ) م1421

بسط العثمانيون ىف عهد مراد الثاىن و أستطاع ،  1صراعه على العرش العثماىن 
خرج أمريها يعقوب بك قادماً على خاصة بعد أن  2رميان على إمارة جسيطرهتم 

، ليعرض عليه طاعته و الدخول ىف ممتلكات العثمانيني، السلطان ىف العاصمة أدرنة 
و بعد ، و ىف اليوم الثالث من زيارته. لبسه اخللعةأو رحب به السلطان مراد الثاىن و 

على إىل بلده ليمكث  خرج يعقوب بك أمري جرميان، جناحه ىف اكتساب الشرعية
يناهز عن عمر  ) م1429 - ھ 833(  عام ىف توىف  حيث، حكمها عاماً واحداً

لتدخل ،  3أمر بإمارته من بعده للسلطان مراد الثاىن لذا .الثمانني و مل يكن له وريث
  .4) م1429 - ھ 833/ م  1428 - ھ 832( االمارة متاماً ىف حكم العثمانيني

 
  -:ة اسفنديار مراد الثاىن و إمار

    
و ابنه  )آل جاندار ( ،كما دخل السلطان مراد الثاىن ىف عالقات مع اسفنديار       

و ،  فعندما اعتلى مراد العرش كان اسفنديار بك جيلس على سدة احلكم ،قاسم بك

                                                 
1 -  Uzunçarşili, I, H , op. cit, p.49. 

  ارتبط حكامها من قبل بالسالجقة ىف جنوب شرق األناضول ؛ ،  Phrygiaكانت جرميان مركز  فرجييا   - 2
Fleet, K, The Cambridge History of Turkey, vol, I,“Byzantium to Turkey 
1071- 1453”, New York , 2009. p. 113. 
3 -  Uzunçarşili,  I, H, op.cit, pp.50- 52 
4 - Aşik paşa, op. cit, pp. 110- 111; 58ص، تاريخ الدولة العلية العثمانية،  إبراهيم حليم بك  
Imber, C, op.cit, p. 23. 
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ىف أوىل انتهز الفرصة لألستفادة من االضطرابات الىت وقعت ىف الدولة العثمانية 
(  فخطط قاسم بك و حاصر سفران يلى التابعة للعثمانيني عام،  سنوات حكم مراد

و ، و جرت حرب بينهما انتهت لصاحل العثمانيني،  1 ) م1423 - ھ 827
و بعد ذلك عقد معاهدة صلح مع   ٭ Sinob هروب اسفنديار بك إىل سينوب

بنه الصغري مراد إبعدها أرسل  2 )م1424 - ھ 828(  السلطان مراد الثاىن ىف
و مده باجلنود ليكونوا ىف خدمة العثمانيني ، مقابل تزوجيه من ابنته لتمس الصفحي

  .3بشكل سنوى  
يذكر أن ابن اسفنديار عاد بعد ذلك بعدة ، غري أن شرف خان البدليسى     

و يستغل غيابه ليقوم بنهب جهة ، سنوات لينقض العهد مع السلطان مراد الثاىن
 842(حلشد جيش كبري ملواجهتهدفع السلطان مما ، Yeni Bazariيكى بازارى 

غري أن اسفنديار أرسل زوجته الىت كانت ىف نفس الوقت أخت ، ) م1438 - ھ
  .4مما دفع مبراد الثاىن إىل العفو عنه ، السلطان مراد تلتمس منه الصفح عن زوجها

         

  -:مراد الثاىن و خانات القبيلة الذهبية 
  

                                                 
1 - Uzunçarşili, I, H, op. cit, pp. 132- 140. 

ىل خضعت إلمرباطورية طرابيزون حىت استو، مدينة ىف األناضول ىف والية قسطموىن على البحر األسود : سينوب -  ٭
  . 317 -315ص ، املرجع السابق، موستراس: راجع . م1470عليها حممد الفاتح عام 

2 - Uzunçarşili, I, H, op. cit, p. 140. 
3 - Aşik paşa, op. cit, p.100 ;  Nesri, op. cit, pp. 578- 581;                                           

75، 73ص ، 2ج ، املصدر السابق، شرف خان البدليسى  
  .78ص ، 2ج،شرف خان البدليسى - 4
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العثماىن مراد الثاىن كان واعياً أيضاً لتدخالت اجلنوية احلقيقة أن السلطان و     
      رياى خان كجى او حاول مساعدة السلطان ح، لدى خانات القبيلة الذهبية ىف القرم

ىف خالفه مع اجلنوية حول اجلزية و ) م 1466 - ھ 871/ م 1433 -ھ 837 (
التجارة االقليمية  و الذى حاول إهناء دور اجلنويني كوسطاء ىف، التدخل اخلارجى 

  . 1متاماً غري أن األمر مل يكتمل 

 
  -:مراد الثاىن و األق قويونلو 

  
و تثبت الرسائل الىت أوردها فريدون بك وجود عالقات بني الدولة العثمانية        

عرب الرسائل الىت أرسلها أمراؤهم جهانكري و ، ىف عهد مراد الثاىن و اآلق قويونلو
فضالً عن رسائل متبادلة بينه و بني .2بناء عثمان قرايول محزة بك و على بك أ

  .3و بدليس و شروان ، حكام ماردين

  -:مراد الثاىن و السالطني املماليك ىف مصر 
  

                                                 
ترمجة عبد ، م 1600 -1300اجمللد األول ، التاريخ االقتصادى و االجتماعى للدولة العثمانية ، خليل ايناجليك  - 1

و ، م1456 -1426اى أحد خانات القرم لفترتني األوىل ريجى كا؛ حكم ح405ص ، بريوت ، اللطيف احلارس
  : عن ذلك راجع . م1466 -1456الثانية 

مراجعة ، ترمجة حسني على اللبودى، دراسة ىف التاريخ و األنساب. األسرات احلاكمة ىف التاريخ اإلسالمى، ك.بوزورث
  .218ص ،   ، القاهرة، سليمان العسكرى

  .216 - 214، 192 - 190، 188 -185ص،املصدر السابق ، فريدون بك  - 2
  .219 -216، 177 -176ص ، نفسه  - 3
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على أن العالقة األكثر أمهية كانت بني الدولة العثمانية على عهد السلطان مراد     
استمراراً للعالقة بني الدولتني  و كانت. الثاىن و الدولة اململوكية ىف مصر و الشام

ن بايزيد يلدرم الذى كان قد أرسل سفارة للسلطان اعلى عهد جده السلط
م 1398 -1396اململوكى فرج بن برقوق من أجل التصدى ألطماع تيمورلنك 

جعل ، م1399غري أن استيالء بايزيد على ممتلكات املماليك ىف إقليم ملطية . 1
و الىت استمرت طوال عهد والده . 2مع العثمانيني  السلطان فرج خيشى التحالف

  .السلطان حممد جلىب 
     
على أية حال استمرت العالقات العثمانية اململوكية ودية على عهد السلطان     

و ) م1422/1438 -ھ841/  825( مراد الثاىن و كالً من السلطان برسباى 
  ).م 1453/ 1438 -ھ842/857 (السلطان جقمق 

  
  - :ن مراد الثاىن و السلطان برسباى السلطا

  

                                                 
        ،املصدر السابق ،   ؛ ابن إياس790ص ، ت. د، القاهرة ، القسم الثاىن، اجلزء الثالث، املصدر السابق، املقريزى  - 1
  .4620ص ،ت.د،القاهرة، القسم الثاىن، 1ج 
  .547ص، القسم الثاىن، اجلزء األول، املصدر السابق، ابن إياس - 2
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أرسل مراد الثاىن سفارة للقاهرة لتهنئة السلطان اململوكى برسباى باعتالء        
و استقبل السلطان اجلديد ، برفقه هدايا فاخرة ) م1421 - ھ 824(  العرش

  .  1و رد على مراد الثاىن هبدايا أخرى ، الوفد العثماىن حبفاوة 
لدرجة أن برسباى أرسل ملراد الثاىن ليستفسر ، اسالت بني الطرفنياستمرت املر    

نتصار على اجملريني وفقهم لإلوجاء رد األخري بأن اهللا ، منه عن أخبار حروبه مع اجملر
  .2و جنحوا ىف فتح قلعة كوكرجينلك  

كما أرسل مراد الثاىن سفارة بعد ذلك للسلطان برسباى تعزية ىف وفاة ابنه و      
ورد . 3 ) م1430 - ھ 834(  ه بنجاح العثمانيني ىف فتح مدينة سالونيكخترب

  .4 بانتصارهعليه السلطان بسفارة حتت رئاسة مشس الدين أمحد يهنئه فيها 
، )م 1425 - ھ 829( و بعد جناح السلطان اململوكى برسباى ىف فتح قربص    

أيضاً كما شهدت ، 5صر أرسل له السلطان العثماىن مراد الثاىن سفارة لتهنته بالن
و شاهد ، مقابلة برسباى ىف القلعة جلالينوس ملك قربص الذى وقع ىف أسر املماليك

                                                 
، ؛ عبد الرازق القرموط 43ص، ت. د، القاهرة، اجلزء الرابع، باء الغمرأنباء الغمر بأن، ابن حجر العسقالىن - 1

، بريوت، العالقات العثمانية اململوكية، ؛ غيثاء أمحد نافع49 -48ص ، م1995، القاهرة، العالقات املصرية العثمانية
  .58ص ، م2005

  . 52 -50ص، السابقاملرجع ، ؛ عبد الرازق القرموط204 -195ص ، املصدر السابق، فريدون بك - 2
  ؛ 199 -198ص ،  املصدر السابق، فريدون بك - 3

 Inalcik,op. cit, p. 263. 
  .53ص ، السابق املرجع، القرموط ؛ عبد الرازق  201-200ص  ، املصدر السابق، فريدون بك - 4
، بن تغرى بردى ؛ ا326ص ، اجلزء األول، املصدر السابق، ؛ ابن إياس 545ص ، املصدر السابق، السخاوى - 5

  .50 -49ص ، املرجع السابق، ؛ عبد الرازق القرموط 135ص ، اجلزء الرابع عشر، املصدر السابق
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 إىل بالدها أعادتت رجعالرسل العثمانيون ختبطه ىف قيوده بصورة مهينة و عندما 
  .1رواية ما شاهدته على السلطان العثماىن

و ، لوكى برسباى و السلطان املمتوطدت العالقة بني مراد الثاىن، على أية حال      
اثنني من أبناء أخى  ) م1433 - ھ 837(  هو ما جعل األخري يستقبل ىف حلب

فرحب هبما و اصطحبهما معه إىل القاهرة ، مها سليمان و أخته شاه زاده، مراد
 -  ھ 843(  و ملا كربت شاه زادة تزوجها السلطان برسباى. حيث قام بإكرامهما

مراد الثاىن استعادهتما عرب أحد العبيد الذى كان قد هرب هبما و حاول  ) م1439
  .2طرفني مما تسبب ىف اهتزاز العالقة بني ال، غري أنه فشل ىف ذلك ، قاهرة لل

   
  
  
  
  -:السلطان مراد الثاىن و السلطان جقمق   
و تواصلت العالقات الطيبة بني السلطان مراد الثاىن و سلطنة املماليك ىف مصر و   
الذى أرسل سفارة للسلطان العثماىن ، 3شام عرب السلطان اململوكى اجلديد جقمق ال

                                                 
، القاهرة ، تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأهتا حىت هناية العصر الذهىب ،هويدا حممد فهمى ، أمحد فؤاد متوىل  -  1

  . 105ص ، م 2005
العالقات ( حبث منشور ىف كتاب ، العرب ىف ظل الرابطة العثمانية ، حل سعداوى صا، أكمل الدين احسان أوغلى  - 2

  . 79 -78ص ، م 1993،  2ج ، )العربية التركية من منظور تركى 
و هو  ) م1453-ھ 857/م1438 -ھ 842 ( هو امللك الظاهر سيف الدين أبو سعيد جقمق العالئى الظاهرى - 3

اعتلى العرش . و العاشر من ملوك اجلراكسة و أوالدهم ، و أوالدهم ىف الديار املصرية من ملوك الترك نيالرابع و الثالث
  :عن ذلك راجع . و لقب بامللك الظاهر، اململوكى ىف مصر بعد خلع امللك العزيز يوسف بن األشرف برسباى



 84

و كذلك الفيل الذى طلبه ، ) م1438 - ھ 842(  مصحوبة باهلدايا و التحف
و لكى يظهر . هلمراد الثاىن من السلطان السابق برسباى و مل يتمكن من إرساله 

لعثمانية اململوكية أن حيسنوا عالقات نواياه الطيبة أمر نواب املماليك على احلدود ا
الىت كان حيكمها األمري أمحد  ،٭ Sivas اجلوار مع مدن أماسيا و طوقات و سيواس

طلب منه ىف رسالته تيسري عودة التاجر اململوكى كما ، بن السلطان مراد الثاىن
  . 1خواجا زين الدين و من معه من املماليك األجالب 

فرد عليه ، د الثاىن بتلك املبادرة الطيبة من السلطان جقمقو سر السلطان مرا        
مصحوبة ببعض ، محلت تعازيه ىف وفاة برسباى ) م1439 - ھ 843( برسالة ىف

و أخربه بفتح قلعة ، اهلدايا و التحف كما انتهز الفرصة لتهنئته باجللوس على العرش
 2على مملكة اجملر و بلغراد و بغارات العثمانيني ، ) الدانوب(  مسندره على هنر الطونة

.  
و هو ما أسعد السلطان جقمق فرد برسالة يعرب فيها عن ابتهاجه بانتصارات        

منها مصحف كوىف خبط يد ، و أرسل له بعض اهلدايا، مراد الثاىن على اجملريني
  .3أمحد بن الطاهر و الزيىن : و ذلك بواسطة رسولني من لدنه مها ، عثمان بن عفان

                                                                                                                                                 
  . 332ص ، اجلزء األول، املصدر السابق، ابن اياس 
: انظر . مركز الوالية و اللواء اللذين حيمالن نفس االسم على هنر قزل أرماق، هى مدينة سبسطية ىف األناضول  -  ٭

  . 317ص ، املرجع السابق ، موستراس 
  . 55، 54 ص ،املرجع السابق، عبد الرازق القرموط - 1

  .   208 -207،  املصدر السابق،و انظر نص رسالة  جقمق للسلطان مراد الثاىن  لدى فريدون بك    
  .60ص ، املرجع السابق، ؛ غيثاء نافع55ص ، املرجع السابق، رازق القرموطعبد ال - 2
ص ، اجلزء  األول ، املصدر السابق ، و انظر نص رسالة مراد الثاىن للسلطان  اململوكى جقمق لدى فريدون بك   

209- 211 .  
  .56ص ، املرجع السابق ، عبد الرازق القرموط - 3
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و بعد جناح السلطان العثماىن مراد الثاىن على القوى األوربية املسيحية ىف       
قام ، سر آالف األسرىأو قيام العثمانيني ب،  ) م1444 - ھ 848(  رناموقعة فا

العاهل العثماىن بإرسال العديد منهم للسلطان اململوكى جقمق كإشارة على 
  .1النصر

و مراد الثاىن بعد ذلك هو زواجه من  و مما زاد من عرى الصداقة بني جقمق   
  .2خوند شاه زاده بعد وفاة األشرف برسباى 

عام استمرت العالقة الطيبة بني الدولة العثمانية ىف عهد مراد الثاىن و  و بشكل    
و مل حيدث ما يكدر صفوها و رمبا جاء ذلك ، سلطنة املماليك ىف مصر و الشام 
فضالً عن . بإمخاد التمرد الداخلى ىف األناضول بسبب انشغال السلطان مراد الثاىن

  .انشغاله بتوسيع رقعة الفتوحات العثمانية ىف أوربا 
  

 

                                                                                                                                                 
املصدر ، ية من السلطان اململوكى جقمق للسلطان العثماىن مراد الثاىن لدى فريدون بكو انظر نص الرسالة الثان      
  .     212ص ، اجلزء األول ، السابق

؛  57ص، املرجع السابق، ؛ عبد الرازق القرموط ؛ 234ص ، اجلزء الرابع، املصدر السابق، ابن حجر العسقالىن - 1
  Babinger, op. cit, p. 40؛   61، 60ص ، املرجع السابق، غيثاء نافع 

تتلخص ىف تبادل اهلدايا و ، كانت العالقات اململوكية العثمانية ودية زمن السلطان جقمق و السلطان مراد الثاىن  -
من بينها مخسني أسرياً ، و كان السلطان مراد قد أرسل هدية إىل السلطان جقمق . التهاىن و غري ذلك من مظاهر اجملاملة

و هدف مراد من هدية األسرى إظهار ما . كمية كبرية من احلرير على أثر انتصاره ىف موقعة فارنا و مخس جوارى و 
و جياهدون من أجل اإلسالم و ليس فقط سالطني املماليك هم الذين حياربون ، يقوم به العثمانيون من خدمات لإلسالم 

 .  
  . 395، 366ص،15ج، املصدر السابق، ابن تغرى بردى: راجع 

العرب ىف ظل ، صاحل سعداوى ، ؛ أكمل الدين إحسان أوغلى  56ص ، املرجع السابق، ق القرموطبد الرازع - 2
  . 79ص ، املرجع السابق ، الرابطة العثمانية 
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  الفصل الثاىن

 
/ م1421-  ھ 824( العالقات السياسية و العسكرية مع دول البلقان

  ) م1444 - ھ 848
  :املواجهة العسكرية مع 

  
  املورة -
 صربيا -
 اجملر -
 بولندا -
  )م1444 - ھ 848(  معاهدة سجدين -

  
  
  
  

  

  - :حتالف اجملر و الصرب ضد السلطان مراد الثاىن 
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 ىفكان من الطبيعى أن يؤدى التهديد العثماىن املستمر ألراضى الصرب و اجملر      

و هو ما دفع سيجسموند ، عهد السلطان مراد الثاىن إىل تقوية العالقات بني البلدين
 مإىل عقد معاهدة سالم بينهما ىف العا ملك اجملر و ستيفن الزارفيتش حاكم الصرب

كان من أهم شروطها أن ، باجملر Tatiىف مدينة تاتى  )م1426 - ھ 830(
هبدف تأمني حدودها  ٭ Globacتسترد اجملر مدينة بلجراد و حصن جلوباك 

فضالً عن ، و استخدامها كموقع دفاعى حلمايتها، اجلنوبية أمام التقدم العثماىن
وراثة جورج برانكوفيتش حكم صربيا خلفاً خلاله الزارفيتش مع  موافقة اجملر على

  .1منحه لقب بارون ىف البالط اجملرى مقابل أن يعترف بتبعيته للمجر 
     
م 1456 - ھ 861/ م1427 - ھ 831 (و هكذا توىل جورج برانكوفيتش     
بعد و ترتب على ذلك زيادة مساحتها . حكم إمارة الصرب فور وفاة الزارفيتش) 

و الىت امتدت من الدانوب مشاالً حىت جنوب ، ضم أمالكه إىل أمالك خاله املتوىف

                                                 
، املرجع السابق، موستراس: راجع. لواء تراوينك، يقع ىف والية البوسنة. أطلق عليه العثمانيون اسم آق حصارى -  ٭

  . 81ص
1 -  Inalcik, op. cit, pp. 255- 260; Fine, J. V.A, The Late Medieval Ballkan, A 
Critical survy from late twelfth to the Ottoman conquest, Michigan, 2000, 
p.524; Miller, W,” The Balkans States”, The Turkish Conquest 1355- 1483”, 
in, Cambridge Medieval History, 1927, p.562. 

  :و انظر أيضاً الرسائل العلمية املتخصصة التالية 
، رسالة ماجستري غري منشورة، الصرب و عالقاهتم بالقوى السياسية ىف البلقان ىف العصور الوسطى، عماد أمني النجار

( لة البيزنطية مملكة اجملر و عالقاهتا بالدو، ؛ املتوىل السيد متيم 240 -293، م2003، جامعة املنصورة، كلية اآلداب
  . 163 -162ص ، م 2004، جامعة املنصورة، كلية اآلداب، رسالة دكتوراة غري منشورة، )م 1453 - 1000
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أى بارون ىف  - Gospotinكما محل برانكوفيتش لقب . )ا كوسوف(قوصوه 
حدث هذا قبل أن متنحه إلمرباطورية البيزنطية أيضاً لقب  -البالط اجملرى 

Despot -  لت له مبعوثاً بيزنطياً محل بعد ما أرس –أى احلاكم املستبد املطلق
  .   1 )م1429 - ھ 833( شارات هذا اللقب ىف العام

  - ھ 831(  غري أن السلطان العثماىن مراد الثاىن بعد ما علم بوفاة الزارفيتش    
أرسل إىل جورج برانكوفيتش يطلب أمالك األول ىف صربيا بدعوى أهنا ، )م1427

  .2بايزيد  يلدرم زوجة جدهو ، ختص أيضاً ماريا أخت الزارفيتش 
  

و خوفاً . استقبل احلاكم اجلديد جورج برانكوفيتش الوفد العثماىن حبفاوة بالغة     
مراد الثاىن بأن  من التهديدات العثمانية مل جيد أمامه مفراً من خطب ود السلطان

.  هلاكدوطة   مع اجلزء األكرب من أراضى صربيا ، زوجة له لتصريقدم له ابنته مارا 
و  .و جلوباك  Krashevatو كروشفاك ،  Niş و كان من تلك األراضى نيش

باإلضافة إىل جزية سنوية من . Toplicaو   Dubociaكذلك أقليمى 

                                                 
1 - Doukas, op. cit, p. 176 ; p. 294 not. 179 

 George أرسل جورج فيالنتروبينوس ) م1448 -1425(الذى يذكر أن اإلمرباطور يوحنا الثامن باليولوغس 
Philanthropinos   ًلتسليم شارات املنصب اجلديد جلورج برانكوفيتش ؛ و كان هذا التصرف تقليداً بيزنطياً متبعا

  ؛ة األمسية و الروحية على صربياً كتعبري عن السادة البيزنطي، مع حكام صربيا بداية من القرن اخلامس عشر امليالدى
Fine, op. cit, p. 526 ; Miller, op.cit, p.562.  

  
2 - Doukas, op.cit, pp.62, 175. 

 ,Imber, The ottoman Empire, op. cit راجع أيضاً. و عن زواج بايزيد من أخت ستيفان الزارفيتش  
p.93    غري أنه أمساها أوليفرياOlivera .  
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فضالً عن توفري ألفى جندى ملساعدة السلطان مراد ىف محالته ، 1الدوكات الذهبية 
2.  
  
راد الثاىن تصرحياً ببناء كما طلب جورج برانكوفيتش من السلطان العثماىن  م     

قام احلاكم الصرىب ببناء مدينة و قلعة ، و بعد موافقة األخري، عاصمة جديدة لصربيا
  .3 ) م1430- ھ 834(  عام) مسنديره ( سيميديروفا 

فقد حاول برانكوفيتش من جديد البقاء على مسافة ، و على الرغم من ذلك    
ج ابنته الثانية إىل أحد األمراء ىف البالط يزوتفقام ب، واحدة بني العثمانيني و اجملر

  .4زاد من شكوك مراد الثاىن جتاهه  و هو مااجملرى 
السلطان مراد  هأمر، و إزاء توجس العثمانيني من حتالفات برانكوفيتش مع اجملر      

غري أن األخري راوغ ، 5  ) مسيديروفا( مسنديره الثاىن بسرعة تسليمه مدينة و حصن 
  Albert IIبل و استجاب لطلب امللك اجملرى ألربت الثاىن ، لب العثماىنهذا الط

و تنازل له عن املدينة و القلعة عام ) م 1440 - ھ 844/ م1437 - ھ 841 (

                                                 
1 - Doukas, op.cit, pp. 62, 175 ; Fine, op. cit, pp. 528- 530; Miller, op. cit, p. 
563. 
2 -  Inalcik, op. cit, p. 201; Imber, op. cit, p. 24. 

و املورفا عام  )الدانوب ( الطونة مت بناءها عند التقاء هنرى . هى آخر عاصمة للصرب ىف العصور الوسطى - 3
. و كان هلا دور هام ىف نشر الثقافة البيزنطية املسيحية ىف باقى أحناء صربيا. امتازت مبناعتها و قوة أسوراها  .م1430
  : راجع 

Doukas, op. cit, p. 175; Miller,W , The Balkans, London, 1920, p. 290. 
  

4 - Fine, “ Late Balkans “, p. 530;  242ص،املرجع السابق، عماد النجار  
5 -  Doukas, op. cit, pp. 176- 177. 
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باجملر  )الدانوب ( الطونة ىف مقابل حصوله على اقطاع واسع مشال هنر . م1439
  .1يضم مائة و عشرين قرية 

اولت اجملر منذ بداية فترة حكم السلطان مراد الثاىن ح، و من ناحية أخرى      
من أجل توسيع ،  دوزجمه مصطفىاستغالل األزمات الداخلية الىت واجهته عرب مترد 

و ذلك من أجل تكوين دويلة . أراضيها مشاىل منطقة البلقان و وادى الدانوب األدىن
ط  الدفاع األول ضد ة ىف واالشيا و صربيا و البوسنة تدين بالوالء و متثل خحاجز

فقد اعترف األمري دان الثاىن ، و جنحت اجملر ىف مسعاها ىف البداية، التقدم العثماىن 
Dan II  و انتهز العثمانيون هذه الفرصة ملساندة أخيه . ابن مريسيا بالسيادة اجملرية

مراد  و فضالً عن أمر السلطان، ىف دعواه بأحقيته ىف احلكم Rado IIرادو الثاىن 
حيث القت القوات اجملرية ، لثاىن القوات العثمانية بالتوغل ىف أراضى واالشيا ا

معاهدة  دقاألمور هدأت بني اجلانبني بعد ع غري أن، م1423املوجودة هبا عام 
  . 2سالم بينهما ىف العام التاىل مباشرة 

 عندما قام العثمانيون بطرد، مل تصمد هذه املعاهدة سوى ثالث سنوات فقط      
و هو ما رد عليه امللك .  )م1427 - ھ 831(  دان الثاىن من واالشيا عام

و مل تكتف ، سيجسموند عسكرياً بعد جناحه ىف إعادته إىل عرشه ىف نفس العام
و قامت بتشييد ،  Giurgiuبل تقدمت و استردت مدينة ، القوات اجملرية هبذا 

  .3دم العثمانيني لتكون مبثابة حاجز عسكرى أمام تق Szentgyorgyقلعة 
     

                                                 
1 - Fine, op. cit, p. 530 ;  243ص ، املرجع السابق، عماد النجار     
2 - Inalcik, op. cit, pp. 258; Vaughan, D, Europe and The Turk, A pattern of  
Alliances, 1350- 1700, London, p. 49; 16ص ، املرجع السابق، عماد النجار  
3 - Inalcik, op. cit, p. 259; Vaughan, op. cit, p. 49; 162ص ، املرجع السابق، عماد النجار  
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و قاد امللك اجملرى جيشاً مكوناً مما يقرب من ثالثة آالف جندى باإلضافة إىل    
من أجل  )م1428 - ھ 832( جيشي دان الثاىن املكون من ستة آالف رجل عام

و مت . غري أن مقاومة القوات العثمانية أجربهتم على االنسحاب. استعادة جلوباك
  .يه من نفس العام لوقف القتالعقد هدنة ىف شهر يون

جرت مفاوضات بواسطة دوق ميالنو الذى جنح ىف انتزاع موافقة  بعد ذلك       
 ةالث سنوات و يبدو أهنا أقرت سيطرالعثمانيني و اجملريني على معاهدة سالم ملدة ث

حىت جرى جتديدها لثالث سنوات أخرى ، كل طرف على ما حتت يديه من مناطق
  .1م 1434حىت العام 

     

  - :مراد الثاىن و املورة 
  

-ھ 826( بعد فشل السلطان مراد الثاىن ىف اقتحام مدينة القسطنطينية     
الىت ، وجه أنظاره ىف العام التاىل حنو مواجهة البيزنطيني ىف منطقة املورة  ، )م1422

 -  ھ 818(  مانويل الثاىن باليولوغس قد حول تأمينها منذكان االمرباطور 
و بىن لذلك سوراً عظيماً ميتد لستة أميال به ، من هجمات العثمانيني ) م1415

اهلكساميليون  كرمه حصار أوالعديد من القالع و احلصون يدعى 
Hexamilion  2 .  

                                                 
1 - Inalcik, op, cit, p. 261; Vaughan, op. cit, p. 50; Babinger, op. cit, p. 19; 

  98ص ، صعود العثمانيني، فاتان
  :املصادر العثمانية التالية راجع  )سور اهليكساميليون(اقتحام كرمه حصار عن  - 2
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حاكم املورة و شقيق قسطنطني احلادى  Theodor IIكان ثيودور الثاىن       
تزايد على منطقة البلوبونيز امل لعثماىنعشر باليولوغس أول من أدرك التهديد ا

Peloponnes  ،غري أن ذلك ، و سعى للتعاون مع مدينة البندقية للدفاع عنها
  .1كان بال جدوى 

     
، و لدينا وصف جيد هلذه األحداث من أحد املصادر العثمانية و هو عاشق باشا    

باجتياح  الذى أشار إىل استدعاء السلطان مراد الثاىن لقائده طوراخان بك و أمره
ووصفه ، غري أن طوراخان أخربه عن طول و مناعة سور اهليكساميليون. بالد املورة

و أن دخوهلا يتطلب العبور من حبر إىل . قلعة ىف غاية الغرابة " له بأنه عبارة عن 
كما أهنا تتكون أيضاً من ... ألهنا مبنية فوق مكان أشبه باجلزيرة وسط البحر ، حبر

                                                                                                                                                 
Neşri, op. cit, pp. 630- 635; Müneccimbaşi Ahmed b. Lütfullah , Camiü’ D- 
Düvel Osmanli Tarihi ( 1299- 1481 ), Yayina Hazirlayan Doç. Dr. Ahmet 
Aǧirakça, Istanbul, 2002, pp. 163- 164; 

 
 Barker,op. cit, pp. 303- 313; Housley, N. The Later Crusade from :و انظر أيضاً . 

Lyon to Alcazar, 1274- 1580, Oxford, 1992, p. 89 ; Bartusis, M. C, The Late 
Byzantine Army, Arms and Society, 1204- 1453, Pennsylvania, 1992, pp. 
115- 116. O. D. B, vol. 2, pp. 927- 928 

و أنه بىن . كان يسمى أيضاً حائط الستة أميال  اهليكساميليونو انظر الربوفسور دونالدنيكول الذى ذكر أن سور      
مث قام االمرباطور ،  Xerxes يالد أمام هجمات امللك الفارسى اكسر خسز مرة قدمياً ىف القرن اخلامس قبل امل ألول 

قبل أن يعيد االمرباطور مانويل الثاىن باليولوغس تشييده . البيزنطى جستنيان ببنائه من جديد ىف القرن السادس امليالدى
ا بني سبعة آالف و مثانية ليبلغ مسافة تتراوح م،  Saronicإىل خليج سارونيك   Corinthليمتد من خليج كورنثه

 راجع . أبراج كبرية  9و ، برج صغري  130و مت حتصني جانبه حبواىل . آالف متر
Nicol, D, The Immortal Emperor : The Life and Legend of Constantine 
Palaeloges, Last Emperor of The Romans, Cambridge, 1991 , p. 24. 
1 - Barker, op. cit, p. 311. 
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 1"ىف كل قلعة منها مؤن و ذخرية كثرية للغاية ، أماكن متفرقة قالع بنيت ىف  مخس
   .  
، بالد املورةغري أن السلطان مراد متسك بضرورة اقتحام هذا احلصن و اجتياح     

و أمر ، و شاهد تلك القالع احلصينة، لدرجة أنه توجه بنفسه اليها مع طوراخان بك
حىت متكن . عليها ليل هنار بال جدوىبتثبيت املدافع الىت أخذت ىف إطالق القذائف 

و أسر العديد من الرجال و ، العثمانيون ىف النهاية من اقتحام سور اهليكسامليون 
النساء بعد أن قضوا على مقاومة ستني ألف شخص كانوا حيتمون بقالع 

  . 2اهليكسامليون 
يقوم باقتحامه قبل أن ، و احلقيقة أن ذلك السور قاوم اهلجمات العثمانية كثرياً      

و كان أول جندى انكشارى وضع قدمه ، ألف مقاتل عرب السالمل 25أكثر من 
و انتشر آالف اجلنود ، Argius  3على السور من أصل بلغارى و يدعى أرجيوس 

العثمانيني داخل القالع الىت يتألف منها سور اهليكسامليون الذى كان سقوطه مبثابة 
و السياسى للعثمانيني ىف املورة على حساب على صعود الدور العسكرى عالمة 

  . البيزنطيني 
جعل طوراخان ، بعد ذلك قام السلطان مراد الثاىن بتقسيم جيشه إىل قسمني       

بينما اجته على ، بك على رأس مائة ألف رجل و أرسله إىل اجلزء املتبقى من املورة
                                                 
1 - Aşik paşa, op. cit, p.122- 123. 
2 - Aşik paşa, op. cit, pp. 122- 124; Doukas, op. cit, pp. 185- 186; 
Sphrantzes, G, The Fall of The Byzantine Empire. A chronicale by George 
Sphrantzes 1401- 1477, Trans. by, Philippides, M, Amherest, 1980, p. 28. 
3 - Philippides, Byzantium and Europe, p. 58;  

:راجع . بينما ذكر دونالد نيكول أنه كان أحد اجلنود االنكشارية من الصرب   
Nicol, D,” The Immortal Emperor” , p.96. 
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و  Vostitzeز و قوستيت  Vassilikaرأس قوات أخرى إىل مناطق فاسيليكا 
رحل ، و بعد أن مسع سكان األخرية بقرب وصول العثمانيني،  Patrasباتراس 

أربعة آالف من السكان املسيحيني و توجهوا إىل مدينة البندقية و إىل املناطق الىت 
و متكن طوراخان بك من  غري أن  العثمانيني حلقوا هبم. تسيطر عليها ىف املورة
و قاموا بأسر  1 )م1431 - ھ 835( ىف ربيع عام ديدمن ج حتطيم اهليكساميليون

  .2العديد منهم 
      
و قام ، ترك هبا قائده طوراخان بك، و بعد أن رحل السلطان مراد عن املورة    

نصت على دفع ، حاكم املورة خبطب ود العثمانيني طالباً عقد معاهدة سالم بينهما
و بعد ذلك توجهت . 3مرة أخرى جزية سنوية مرضية مع الوعد بعدم بناء السور 

ليحكم ، الىت هرب سكاهنا املسيحيون،  Thebeالقوات العثمانية إىل مدينة طيبة 
حبيث قدمت مجيع املدن اجملاورة خضوعها و احترامها للسلطان . املدينة  عثمانينيال

  .4قبيل عودته إىل العاصمة العثمانية أدرنة ، مراد الثاىن
 - أخى ثيودور )آخر اآلباطرة البيزنطيني (  حلادى عشرغري أن قسطنطني ا       

 847( عامقام بإعادة ترميم و بناء حائط اهليكسامليون من جديد  –حاكم املورة 
كما قام أيضاً بشن هجمات على القوات العثمانية ىف تساليا ، 5 )م1443 - ھ

Thessalyأثينا و علىAthen  .من  و هو ما دفع مراد الثاىن إىل قيادة جيش

                                                 
1 - Sphrantzes, G, “ The fall of the Byzantine Empire”, p. 46 . 
2 - Philippides, op. cit, p. 54; Nicol, op. cit, p. 31. 
3 - Nicol, op. cit, p. 33. 
4 - Loc. cit ; Doukas, op. cit, p. 186 
5 -  Sphrantzes, op. cit, p. 54; Bartusis, op. cit, p. 116. 
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مخسني إىل ستني ألف رجل وسط اليونان حىت وصل إىل املورة و برفقته الدوق نرييو 
  .الذى تضررمن هجمات قسطنطني احلادى عشر  Nerio Acciajuliأكايوىل 

مل جيرؤا على ، عندما علم قسطنطني و ثيودور بزحف مراد الثاىن حنومها      
كرمه كمة هلما أن ينسحبا خلف نه من احلأ ياو رأ، القوات العثمانية  مواجهة
و وصلت القوات العثمانية بقيادة . من جديد ) سور اهليكسامليون ( حصار 

  .  1 )م1446 - ھ 850( نوفمرب 27طوراخان بك أمام السور يوم 
و نتيجة لذلك أرسل قسطنطني احلادى عشر رسوله جورج خالكوكونديالس     

Geoge Chalkokondylas ن مراد الذى قام بإلقائه ىف للتفاوض مع السلطا
كما قام بتحفيز جنوده على ضرورة اقتحام السور عرب استخدام املدافع و ، السجن 
) م1446 - ھ 850(  و جنح العثمانيون ىف ذلك ىف األول من ديسمرب، السالمل

بعد أن قاموا بأسر العديد من األسرى ىف طابور طويل شاهده عامل االثار ، 2
الذى كتب إىل صديقه ،   Ciriaco of Anconaاألنكوىن  االيطاىل سريياكو

من أنه شاهد  ) م1447 - ھ 851( فرباير 13ىف   Andreoloأندريولو 
األتراك العثمانيني يقودون طابوراً من األسرى البيزنطيني املسيحيني ىف سالسل حيث 

  .3ساقوهم إىل سوق العبيد ىف مدينة غاليبوىل
، ) م1437 - ھ 841( سيجسموند ىف أول العامو بعدما توىف امللك       

فانتهز العثمانيون الفرصة و عرب مراد ، سقطت اجملر ىف أزمة داخلية حول العرش

                                                 
1 - sphrantzes, op. cit, p. 56. 
2 - Loc. cit ; Setton ,” The Papacy and Levant” , p. 96 ; Nicol, op. cit, pp. 30-
31 . 
3 - Setton, op. cit, pp. 95- 96. 

  .و ذكر التاجر سريياكو األنكوىن أنه بالكاد حتمل مساع اصوات بكاء و حنيب األسرى املسيحيني 
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و تقدم قريباً من ، ) م1438 - ھ 842( الثاىن جبيشه هنر الدانوب ىف العام التاىل
  .1عاصمة ترانسلفانيا )  Hermannstandtهريمانستاندت (  Sibiuسيبيو 

        
على  Evrenos  2القوات العثمانية حتت قيادة على بك بن أورانس و فرضت   

دمروا خالله العديد من املدن و القالع القريبة مثل .املدينة احلصار ألسبوع كامل 
Sighisoara  وMedias  كما قاموا حبرق ضواحىBrasov . قبل أن

 70مت خالله أسر أكثر من يوماً  45يستطيعوا االستيالء على سيبيو بعد حصار دام 
  .3ألفاً 
الذى " األخ جورج " و احلقيقة أن أشهر األسرى الذين مت أسرهم آنذاك كان    

معادياً عاد بعدها إىل بالده ليكتب تقريراً ، مكث ىف األسر العثماىن عشرين عاماً
  .4مطوالً عن رحلته ىف األسر لألتراك و 

                                                 
  ؛ 36 - 35ص ، املرجع السابق ، خليل إيناجليك  ؛ 78ص، اجلزء الثاىن، املصدر السابق، شرف خان البدليسى - 1

Inalcik, “ The Ottoman Turks “, p. 266; Housley, op.cit, p. 83. 
2 - Aşik paşa, op. cit, p. 117. 
3 -  Müneccimbaşi, op. cit, p 148. 

و عندما ).  م1458 -1438( مكث عشرين عاماً  ىف أسر العثمانيني ، ٌعرف هذا األسري باسم جورج اجملرى - 4
و للعثمانيني و ، و ديانة العثمانيني  تعرض فيه لتجربته ىف األسرألف كتاباً عن عادات ، جنح ىف اهلرب و العودة إىل بالده

و هلذا الكتاب ثالث طبعات األوىل . الدين االسالمى بشكل حيمل مرارة واسعة نتيجة لوطأة األسر لعقدين من الزمان 
  .راجع . بالالتينية و الثانية باالملانية و الثالثة بالفرنسية 

- Klockow, R, Georgius de Hungaria, Tractatus de moribus, Condictionibus 
et neguicia Turcorum Traktat uber die sitten, die lebensver- hӓltnisse und die 
Arglist der turken, Bӧhlau, Cologne, 1994; Georgius de Hungaria, des Turcs : 
Traité sur les moeurs les contumes et la perfidie des Turcs, Trad. Joel 
Schnapp, Toulouse, 2003; Setton. op. cit, p. 57 ; Babinger, op. cit, p. 17. 
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 - ھ 844(  قتحام مدينة بلجرادتوجهت القوات العثمانية بعد ذلك ال   

  .1غري أهنا استعصت عليهم لقوة استحكاماهتا ،  )م1440
  

  -: م1440فشل مراد الثاىن ىف اقتحام بلجراد 
  
عن فشل العثمانيني ىف اقتحام  و حتدث املؤرخ البيزنطى دوكاس بإستفاضة     

و شرع ، جرادفذكر أن مراد الثاىن نصب خيامه على شكل دائرة حول بل،  املدينة
كما قام بإعداد مائة سفينة حلصار . ىف بناء جمانيق متنوعة األحجام لقذف األسوار 

مل ينجح ىف اقتحامها من الرب أو عرب  و بعد حصار دام ستة أشهر. املدينة من النهر 
فضالً عن القذائف الىت تقوم باطالقها ، و نتيجة ملا أصاب قواته من األمراض، النهر 

بضرورة انسحاب القوات العثمانية مراد الثاىن أمر ، ينة عرب قلعة بلجرادحامية املد
  .2أمام أسوار املدينة 

كما أن املصادر البيزنطية تشري أيضاً إىل احملاوالت املتكررة للقوات العثمانية        
غري أن . القتحام بلجراد عن طريق استخدام العديد من األنفاق حتت أسوار املدينة

                                                 
1 - Aşik paşa, op. cit, p. 119; Oruç Beǧ , op. cit, p. 88; Doukas, op. cit, p. 
177; Müneccimbaşi, op. cit, p. 150;  Philippides, Byzantium, op. cit, p. 50 ; 

                                                            . 79ص  ،اجلزء الثاىن، املصدر السابق، خان البدليسى شرف 
                                 

2 - Doukas, op. cit, p. 178 ; Babinger, op. cit, p. 18. 
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و حفروا أنفاقاً مضادة و قاموا مبلئها بالبارود مما تسبب ىف ، لموا بذلك السكان ع
  .1قتل العديد من املهامجني العثمانيني 

غري أن املصادر العثمانية أفاضت ىف جناح السلطان ىف املناطق اجملاورة هلا حبيث   
، انينيسقط آالف األسرى بالقرب من هنر صادا و منطقة بلينه ىف قبضة األتراك العثم

لقد كانت زمحة األسرى " لدرجة أن عاشق باشا يذكر أنه اشترى عبداً مبائة أقجة 
   .2"أكثر من زمحة اجلنود 

و ،و استمرت القوات العثمانية ىف تقدمها ىف البلقان فبعد فتحها ملدينة مسنديرة      
م ذات األمهية 1440٭ Novo Bordoاالستيالء على مدينة نوفوبرادو 

  .3وأمهيتها األقتصادية الكربى ،جية و الىت اشتهرت مبنامجها املتعددةاالستراتي
جنح عرب استخدام قوات املرتزقة   John Hunyadiغري أن يوحنا هونيادى    

غزو ترانسلفانيا و هزمية قائدهم مزيد بك بىف مقاومة العثمانيني الذين قاموا 
Mezid الروميللىقواهتم ىف و هلذا عزز العثمانيون ، ) م1441- ھ 845( عام 
- ھ 846( لربيك شهاب الدين الذى أرسل لتعويض اهلزمية ىف العام التاىلبقيادة البي
و كان من نتيجة ذلك أن انتشرت أخبار . غري أنه فشل متاماً ، ) م1442

                                                 
1 - Philippides, op. cit, p. 50 . 
2 - Aşik paşa, op. cit, p. 119.  

و ىف ذلك ، أقجة  150غري أنه أشار ىف مالحظة معربة إىل أن مثن العبد الذى يقوم خبدمة اخليول كان أغلى إذ يساوى 
  . 120انظر ص . داللة على احتياج احملاربني العثمانيني إىل مثل هؤالء األسرى ىف جتهيز اخليول من أجل القتال 

  . 481ص ،املرجع السابق ، موستراس: راجع . شرقى مدينة بريشتينا ، نية مدينة تقع ىف والية اسكوب العثما -  ٭
3 - Oruç Beǧ , op. cit, p. 88; 101ص ، املرجع السابق، نيقوال فاتان  

الذى أشار إىل أمهية مناجم نوفوبرادو ىف توريد الفضة إىل إيطاليا     Inalcik, op. cit, p. 267  :و انظر أيضاً
  .عن طريق دوبرفنيك 
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و زادت الروح الصليبية ىف الغرب ، انتصارات هونيادى ىف مجيع أحناء أوربا املسيحية
1.  

  
  - :لة على السلطان مراد الثاىن احلملة الطوي

  
خطط كل من ، تتالية ىف شرق أوربانتصارات العثمانية املو نتيجة لال       
ملك اجملر و حنا هونيادى حلملة كربى على العثمانيني   Vladislav فساليدفال

و ذلك عرب االعتماد على البابا إجيينوس .  )م1443 - ھ 847( ىف صيف العام
الذى خطط منذ زمن طويل إلرسال أسطول حبرى ضد   Eugenius IVالرابع 

بإصدار نداء عاملى من  ) م1443 - ھ 846( غري أنه قام ىف أول يناير. العثمانيني 
و قام بفرض ضريبة العشر على العامل . مدينة روما للدفاع عن املسيحية ضد األتراك 

انة الرئيسية الرسولية و أعلن عزمه على انفاق مخس عائدات اخلز، ورىب املسيحى األ
و أرسل ، كما أعلن حتالفاً عسكرياً مع دوبروفنيك، لتجهيز األسطول و اجليش

إىل بودا من أجل  Julian Cesarini مبعوثه الكاردينال جوليان سيزاريىن 
  .2تسوية اخلالفات الداخلية للمجريني 

 ىف )م1443 - ھ 847(  صيف العام فالديسالفو هكذا قضى امللك       
 3فقام بشراء األسلحة و اخليول و جتنيد البولنديني و الواالشيني ، األستعداد للحرب

.  

                                                 
1 - Inalcik, op. cit, p. 267; Babinger, op. cit, pp. 21-22. 
2 - Setton, op. cit, p. 75 ; Babinger, op. cit, pp. 21- 22. 
3 - Dlugosz, J, op. cit, p. 489; 
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الرماة و  ألف فارس فضالً عن 25املكونة من و ىف هناية العام خرجت احلملة      
و ، الذين عربوا هنر الدانوب باجتاه مدينة صوفيا الىت جنحوا ىف دخوهلا، 1املشاة 

حيث كان البد للقوات من تطهري الطريق عرب ، ليبوبوليس توجهوا بعد ذلك إىل في
و أخرياً وصلت قوات احلملة اجملرية و البولندية ، حاملى الفؤوس و قاطعى األشجار 

 Izladi إزالدىإىل بلدة تسمى " احلملة الطويلة " الىت أطلق عليها فيما بعد اسم 
ف الطريق بني صوفيا و و تقع ىف منتص، ) و تعىن الذهبية ( باللغة البلغارية 

و تقدمت احلملة عرب ، )م 1443 - ھ 847( ديسمرب 12ىف  2فيليبوبوليس 
غري أهنا واجهت مقاومة عنيدة من قبل  Sredna Goraغابات أشجار الزان ىف 

و صعوبة خط االمدادات ، كما عانت من الربد القارص. اجليوش العثمانية احملتشدة 
مما اضطرهم إىل التقهقر ، نيني بقيادة قاسم بك فضالً عن جتدد هجمات العثما، 

  .3ىف جبال البلقان  Zalatitseعند ممر 

 -:  Izladi إزالدىموقعة 
  

كتبه مؤرخ عثماىن جمهول من ، و لدينا مصدر تارخيى عثماىن ىف غاية األمهية        
ر أشا، و فارنا  إزالدىىف ، و محل اسم غزوات السلطان مراد، عصر السلطان مراد

                                                                                                                                                 
 السياسة البولندية جتاه بيزنطة ىف ضوء حولية، و انظر أيضاً هذا البحث اهلام  األمني عبد احلميد أبو سعدة  -1

، جامعة حلوان، مستلة مستخرجة من جملة كلية اآلداب، ) م1453 -965( املؤرخ البولندى حنا دوجوش 
  Housley, op. cit, p. 136 ؛ 248ص ، م 2005يوليو ، العدد الثامن عشر 

1 - Doukas, op. cit, p. 182 . 
2 - Doukas, op. cit, p. 183; Babinger, op. cit, p. 25. 
3 - Philippides, Byzantium, p. 53- 54; Babinger, op. cit, p. 26; Imber, op. cit, 
p. 26. 
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الذى استنجد ، يوحنا الثامن باليولوغس إىل الدور الذى لعبه اإلمرباطور البيزنطى 
و أن جنعل . إخراج بن عثمان من ممالكنا "  و دعاه إىل مساعدته من أجل ، بالبابا

و أن هندم املآذن الىت قاموا ببنائها ، مساجدهم و مدارسهم مخارات و أماكن لألوثان
ألن األتراك إذا ظلوا ىف أماكنهم سوف يقضى .... منها و نقيم الكنائس بدالً ، 

و ألنه ليس من املعقول أن تنطفىء شعلة دين سيدنا .... بذلك على طائفة النصارى 
  .1" عيسى ىف عهدك أيها البابا 

 البابا عرب إغرائهمن إشعال رغبة كما أنه ذكر أيضاً أن اإلمرباطور البيزنطى زاد      
كما طلب من القوات ، البالد اإلسالمية حىت مدينة القدس األقاليم و مبلكية 

  .2املسيحية أن تتقدم للسيطرة على البحر األبيض و األسود و مدينة القدس 
  

قامت القوات العثمانية بقيادة طوراخان بك ، و إزاء تقدم جنود احلملة الطويلة     
فتحرك السلطان . ك غري أهنما فشال ىف ذل، و قاسم بك بإبداء نوع من املقاومة 

بوليس إىل مدينة صوفيا و سأل قاسم بك عن أسباب هزمية بنفسه من فيليبو
و أجابه القائد العثماىن بأن ذلك كان بسبب كثرة ، العثمانيني على يد هونيادى 

فوخبه السلطان مراد و اهتمهم بأهنم بالغوا ىف أعداد احلملة و هلذا السبب ، جنودها 
  . 3فقد متت هزميتهم 

و كان من الطبيعى أن يدعو السلطان مراد الثاىن إىل جتهيز جيش كبري استعداداً    
عرب ، بتجهيز  هذا اجليش  باشاو كلف قائده شاهني ، ملالقاة هونيادى و جيشه 

و السكان العاديني ، الفرسان و املشاة، الروميللىعلى مجيع السكان ىف  ضريبة فرض
                                                 
1 - Anonium,  op. cit, pp. 2- 3 . 
2 - Ibid, pp. 3- 4 , 7- 8 . 
3 - Anonium, p. 13.  
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و كذلك على أصحاب ، دى و االجتماعى بصرف النظر عن وضعهم االقتصا ، 
  .1و التيمارات و اجلنود اإلنكشارية و السباهية الزعامات 

    
 ehir) شهركوى ( و هكذا خرج هونيادى جبيشه يقصد مدينة صوفيا      

KӧyŞ ، فأخربه األخري بأنه ال طاقة ، فسأل مراد قائده طوراخان عما ينبغى فعله
و هكذا أمر السلطان .  ميكنهم الوقوف أمامهم هلم بأعداد قوات هونيادى و ال

خبروج مجيع السكان العثمانيني من املدينة  و أن يتم حرق صوفيا و قراها بالكامل 
2 .  

و سيطرت  إزالدىحدث ذلك ىف الوقت الذى وصلت فيه قوات قاسم بك إىل 
 فوجدها قد،   Nişعليها غري أن ملك اجملر عرب هنر الدانوب إىل مدينة نيش 

  . 3أُحرقت متاماً من قبل العثمانيني 
احلملة الطويلة " صلت قوات او، )م 1444- ھ 847(و حبلول أواخر يناير        

و ىف فرباير من . بعد رحلة صعبة عرب احلقول اجلليدية و املمرات اجلبلية تقدمها " 
وع و بودا و قد أصاهبا التعب و اجل العاصمة اجملرية نفس العام وصلت القوات إىل

بالدخول إىل الكاتدرائية  فالديسالفو قام امللك ، اج السكان وسط ابته ،الربد 
  . 4لتقدمي الشكر للرب على جناحاهتا 

دوجوش أن جنود احلملة وصلوا ىف  يوحنا و خيربنا املؤرخ البولندى املعاصر        
الدروع و  و دفن، و أن امللك أمر بقتل اخليول الضعيفة ، غاية التعب و االهناك

                                                 
1 - Ibid, p. 14. 
2 - Ibid, p. 15. 
3 - Anonium, op.cit , p. 16 . 
4 - Babinger, op. cit, p. 26 .  
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و إحراق اخليام و العربات و السروج الزائدة عن احلاجة و الىت يصعب ، األسلحة 
و ، فالديسالفء الكنيسة ىف موكب لتحية باآتوافد رجال الدين و       كما.محلها 

  .1مشاهدة األسرى العثمانيني الذين مت وضعهم ىف كنيسة السيدة العذراء ىف بودا 
      

أن أصبحت ،  إزالدىانتصار القوات املسيحية على العثمانيني ىف و كان من نتائج   
فتوافدت على البالط البولندى ، بولندا حمط اهتمام و أمل القوى املسيحية األوربية 

عارضة توفري املساعدة املالية ، سفارات التهنئة من فرنسا و اجنلترا و البندقية و جنوه 
  .2إىل أوربا  و العسكرية ملنع العثمانيني من العبور

  

  -:مراد الثاىن و بالد األرناؤوط 
 

، و نتيجة لشبكة التحالفات الىت متت بني دول البلقان و مدينة البندقية و البابوية     
، ىف شرق ووسط أوربافقد القى العثمانيون العديد من الصعوبات ىف طريق تقدمهم 

فقد شهدت السنوات  ،)ألبانيا ( من ذلك ما حدث لدى غزوهم لبالد األرناؤوط 
إقامة حكم عثماىن غري ثابت ىف وسط و  )م1430 - ھ 834( الىت تلت العام
 و ذلك عرب مصادرة األراضى الىت تعود إىل أهم القادة األلبان مثل، جنوب ألبانيا

 George Arianitو جورج أريانت   John Kastrioteيوحنا كاستريوتى
انوس الذى أوراىن جيشه بقيادة على ابن أرسل السلطان العثماىن مراد الث حيث ،

 انيوحو مت القبض على جورج كاستريوتى ابن ، دخل البانيا و صادر تلك األقاليم

                                                 
1 - Dlugosz, op. cit, p. 490 . 
2 -  Loc. cit ;  249،  248ص ، املرجع السابق، األمني أبوسعده  
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و سقطت معظم األراضى األلبانية . 1كاستريوتى و نقله كرهينة إىل البالط العثماىن 
  . )م1432 - ھ 836(      ىف يد العثمانيني

  :مترد اسكندر بك ضد العثمانيني 
  

         فقد شق جورج كاستريوتى ، غري أن األمور انقلبت ىف العام التاىل مباشرة     
بعدما جنح ىف الفرار و العودة إىل بلده ، عصا الطاعة على العثمانيني) اسكندر بك ( 

متركزت ىف اجلبال و السواحل ضد ، و من هناك قاد حركة مترد واسعة . ألبانيا
املساعدات الىت قدمتها مدينة البندقية عرب حبر األدرياتيك العثمانيني و ذلك بفضل 

ريوتى يعرب آنذاك عن إذ كان كاست، نابوىل و البابوية باإلضافة إىل ما قدمته مدينة 
  .2رمز للحرب الصليبية بعدما مثل منوذج املسلم الذى عاد إىل املسيحية 

  
فيشري إىل أن اسكندر بك  و حيدثنا املؤرخ العثماىن عاشق باشا عن ذلك التمرد     

و أن األخري أقطعه إقليم ىف ، كان أحد خدم السلطان مراد الثاىن ىف البالط العثماىن 
  .3غري أنه ثار و أصبح قاطع طريق أمام القوات العثمانية ، له  ٭ألبانيا مبثابة تيمار

                                                 
1 - Imber, op. cit, p. 24 
2 - Inalcik, op. cit, p. 265; Housley, op. cit, p. 90 ; Setton, op. cit, p. 102, 
103. 

مانية مت اإلستيالء عليها و ضمها ألراضى الواليات هى أرض كانت تابعة ألعداء الدولة العث Timarالتيمار  - ٭
و جرى منحها للفرسان الذين أظهروا بسالة ىف احلروب لزراعتها و توفري احتياجاهتم مقابل تقدمي خدمات ، العثمانية

 : انظر. ألف أقجه  20و كان دخل التيمار أقل من . عسكرية نظامية
Medhat Sertoglu,op. cit, 338- 339. 
3 - Aşik paşa , op. cit, p. 119; Babinger, op. cit, p. 53. 
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كندر بك و يتضح من الوصف السابق نظرة العثمانيني لتمرد القائد األلباىن اس      
بوصفه ليس قائداً متمرداً بل قاطع طريق يبحث عن زيادة رقعة االقطاع الذى ، 

  .ميتلكه 
أشار ابن عاشق باشا إىل أن السلطان مراد الثاىن أمر قائده ، على أية حال        

  .1"و سيعينك اهللا على ذلك "... عيس بك بالتقدم للقضاء على مترد اسكندر بك 
استطاع إحلاق اهلزمية بالقائد العثماىن عيسى بك عرب  غري أن اسكندر بك  

  .2استخدامه ألسلوب حرب العصابات 
و قد أشارت املصادر التارخيية العثمانية املعاصرة النتصارات اسكندر بك على       

فقد ذكر ابن عاشق باشا إىل أن ذلك قد مت بسبب نفاذ . العثمانيني أكثر من مرة 
  .3 ) م1443 - ھ 847( ستشهد العديد منهمفا، أسلحة العثمانيني 

     
السلطان مراد الثاىن  دوفعا، زمية قواهتم أمام اسكندر بكمل يغفر العثمانيون ه        

من أجل إعادة ، الكرة و أمر بالعديد من احلمالت العسكرية املتعاقبة على ألبانيا 

                                                                                                                                                 
 – 1354(راجع أوربا العثمانية . كاقطاع له    Dibraيذكر بيتر شوجر أن مراد الثاىن منح اسكندر بك إقليم ديربا  

  . 85ص ، ) م 1804
1 - Aşik paşa , op. cit, p. 119. 
2 -  Housley, op. cit, p. 90; 

، ؛ بول كولز   85ص ، املرجع السابق، أوربا العثمانية ، ؛ بيتر شوجر 108ص ، رجع السابقامل، نيقوال فاتان 
.  33ص  ،م1993، القاهرة، ترمجة عبد الرمحن الشيخ، العثمانيون ىف أوربا  

3 - Neşri, op. cit, pp. 624- 625 ; Aşik paşa, op. cit, p. 119. 
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و ذلك  ) ٭ Akça Hisarأقجه حصار (   Croiaاالستيالء على قلعة كرويا 
ابن أخى إسكندر بك الذى أشار إىل توافق األمور ىف ألبانيا ، بتوجيه من محزة بك 

  .1بعد النزاع بني طبقة النبالء االقطاعيني و عمه إسكندر بك 
أس محلة عسكرية و خرج السلطان مراد الثاىن بنفسه و معه ابنه حممد على ر      

ىف  غري أهنا مل تسقط، )م1447 - ھ 851( لفترة شهرين حاصرت قلعة كرويا
العثمانيني استطاعوا ىف النهاية فتح هذه القلعة املنيعة بعد  لكن. ملناعتها  بداية األمر

و هكذا .  إغالقهاو قاموا ب، ملدينة و سكاهنا أن اكتشفوا منابع املياه الىت تروى ا
  .2متكنوا ىف النهاية من اقتحام القلعة 

  
  -:ك مساعدة البابوية السكندر ب

  
فقد حصل على . لكن مقاومة اسكندر للعثمانيني مل تنته عند ذلك احلد        

فقد اعترفت به ، مساعدات عديدة من البابوية الكاثوليكية و املدن األوربية األخرى
أوربا كلها بوصفه بطالً من أبطال الشعوب املسيحية املقاومة للمد اإلسالمى 

قد مكنته هذه املساعدات العسكرية و و . العثماىن ىف شرق ووسط أوربا 
  .3) م1450 - ھ 854( االقتصادية من التصدى حلملة السلطان مراد الثاىن عام

                                                 
، موستراس: انظر . كانت معقل اسكندر بك ىف مترده ضد العثمانيني  Croiaمدينة ىف ألبانيا كانوا يسموهنا  -  ٭

  . 80ص ، املرجع السابق 
1 - Neşri, op. cit, pp. 656- 659 ; Aşik paşa, op. cit, p.129,130;  

  .91ص ، املرجع السابق ، اإلنكشاريون ىف اإلمرباطورية العثمانية ، إيرينا بتروسيان: انظر أيضا 
2 - Neşri, op. cit, p. 265;   92ص ، املرجع السابق ، بريوسيان  
3 - Inalick, op. cit, p. 265. 
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/ م1447 - ھ Nicholas V  ) 851و هو ما دعا البابا نيقوالس اخلامس 
و ، إىل مناشدة مجيع القوى األوربية املسيحية إىل مساعدته ) م 1455 - ھ 860
ملك  Alfonso Iفاعترف بسيادة الفونسو األول ، در بك استغله إسكن ماهو 

  . 1 )م1451 - ھ 855( نابوىل على إقليمه ىف العام
  

و قد ساهم هذا اإلتفاق الذى مت حتت رعاية البابوية الكاثوليكية ىف تقوية         
مكنه ىف النهاية من التصدى جلميع  األمر الذى، املوقف العسكرى إلسكندر بك 

 حممد الثاىن لىت أرسلها السلطان العثماىن مراد الثاىن و ابنه السلطان اجلديداحلمالت ا
  .2بعد ذلك 

محل العديد من األحداث على صعيد ) م 1444 - ھ 848( و احلقيقة أن العام   
العالقات الدبلوماسية و العسكرية للدولة العثمانية ىف عهد السلطان مراد الثاىن و 

  .كاجملر و صربيا و بولندا و البندقية و البابوية  القوى األوربية املسيحية
     
على القوات " احلملة الطويلة " الصليبيني ىف جتلى ذلك على أثر انتصار       

و هو ما أهنك السلطان مراد خاصة . كما سبق القول  Izladiالعثمانية ىف إزالدى 
ما ساهم أيضاً  و، ضول على العثمانيني ىف األنا بعد إعالن إبراهيم بن قرمان مترده

ىف جلوء مراد الثاىن لسياسة الدبلوماسية إزاء التفوق العسكرى ليوحنا هونيادى و 
  . 3رفاقه 

                                                 
1 - Nicol, D, Byzantium and Venice, A study in diplomatic and cultural 
relations, Cambridge, 1988, p. 387 
2 - Anonium,  op. cit, p. 35 . 
3 - Doukas, op. cit, p. 188;      118ص ، املرجع السابق، رىحممود احلوي 
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  -):م 1444 -  ھ 848( معاهدة سجدين 
كان من الطبيعى أن يستمع السلطان العثماىن لنصائح زوجته مارا الصربية و     

و حاكم ، امللك اجملرى فالديسالف  الصدر األعظم من أجل إقرار معاهدة سالم مع
  .و القائد يوحنا هونيادى ، الصرب جورج برانكوفيتش

  848( و بالفعل جرى إعداد معاهدة سجدين ىف العاصمة العثمانية أدرنة ىف يونيه   
سليمان بلطه أوغلو ، قبل أن يسافر هبا مبعوث السلطان) م1444- ھ

Sulyman Baltaoglu العاصمة اجملرية بودا إىل امللك فالديسالف ىف Buda 
شهر يوليه التاىل و كذلك فعل برانكوفيتش و صدق على املعاهدة ىف  حيث

   .1هونيادى 
كان أهم بنود معاهدة سجدين أن يقوم مراد الثاىن برد مجيع املمتلكات الصربية      

إلضافة با، فضالً عن االفراج عن أبنائه املوجودين لديه ، التابعة جلورج برانكوفيتش 
و جالء العثمانيني عن ، ) آق حصارى ( إىل تسليم قلعة مسنديره و قلعة جلوباك 

، و كذلك دفع ألف فلورين للملك فالديسالف من قبل السلطان العثماىن،  ألبانيا
ألف جندى ملساعدة فالديسالف ىف محالته  25الذى يتوجب عليه أيضاً تقدمي 

  .  2عشر سنوات  على أن تكون املعاهدة ملدة. العسكرية

                                                 
1 - Anonim , op. cit, p. 35; Atiya, A , S , “ The Aftermath of the crusades”  in, 
A History of The Crusades, ed. by, Setton, Wisconsin, vol, 3, 1975, p. 655.  
2 - Dlugosz, op. cit, p. 492; Kolrdziejczyk, D,op. cit , p. 106 ; Philippides, 
Byzantium, op. cit, p. 55. 

  ) 3( ملحق رقم ، انظر مالحق الرسالة  )عهد نامه ( عن معاهدة سجدين 



 109

على أن املثري ىف األمر أنه على الرغم من قسم السلطان مراد الثاىن بالقرآن على     
و قسم امللك الكاثوليكى فالديسالف على ، األعتراف و احترام هذه املعاهدة 

فإن األخري حنث بقسمه ىف شهر أغسطس التاىل ،  ةه املعاهداألجنيل لالعتراف هبذ
  .) م 1444 - ھ 848( عام
 مأما، و ثار جدل كبري بني املؤرخني حول أسباب حنث فالديسالف بقسمه     

فمنهم من ،   Varnasسليمان بلطه أوغلو و البيزنطى ، مبعوثى السلطان العثماىن 
و على رأس هؤالء املؤرخ  ،يذكر أن امللك اجملرى رفض التوقيع على املعاهدة

و منهم من يؤكد أن الرفض  Oskar Halecki  1البولندى أوسكار هاليكى 
احلاسم الذى أبداه املندوب البابوى الكاردينال جوليان سيزاريىن هلذه املعاهدة كان 

خاصة بعد أن أخربه ، بعهده هو السبب الرئيسى الذى جعل فالديسالف حينث 
  . 2ألنه كان قسماً لعدو كافر ، الكاردينال أن قسمه باالجنيل ال قيمة له 

فيها أسباب  ف إىل جملس الدولة البولندى يربررسالة من امللك فالديسالو لدينا     
هم بانه على الرغم من ختلى األتراك على بعض القالع حيث أخرب،  خرقه للمعاهدة

لذلك توجب عليه عدم االستمرار ىف هذه ، إال أن ذلك مل يف مبا مت االتفاق عليه 
  3بل و التجهيز حلملة ضدهم ، املعاهدة 

                                                 
1 -    Kolodziejczyk, op. cit, p. 101; Babinger, op. cit, p. 32  

              ) . 4(عن حنث امللك اجملرى فالديسالف بقسمه حول معاهدة سجدين  انظر مالحق الرسالة ملحق رقم 
                           

2 - Dlugosz, op. cit, p. 492; Philippides, op. cit, p. 183; Inalcik, op. cit, p. 
273; Geanakoplos, D,” Byzantium and The Crusades 1354- 1453 “, in, A 
history of the crusades, ed. by Setton, vol, III , Wisconsin, 1975, p. 97 ; 
Housley, op. cit, p. 88.;    251ص ، املرجع السابق، األمني أبوسعدة
3 - Imber, The Crusade of varna, op. cit, p. 204. 
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على أية حال فاننا نلحظ أنه على الرغم من توقيع فالديسالف على املعاهدة      
ونيادى رفض التوقيع عليها حبجة أنه ليس هفإن يوحنا ، أوالً مع جورج برانكوفيتش

  . 1نه جمرد تابع هلما فقط  أو ، حاكماً مثلهما
ردينال كان امللك الكاثوليكى فالديسالف قد حنث بقسمه بعد تدخل الكا او إذ    

فإن ، ووافقه يوحنا هونيادى على ذلك بسبب عدائه املباشر للعثمانيني، سيزاريىن
و متسك ، رفض أن حينث بقسمهامللك الصرىب األرثوذكسى جورج برانكوفيتش 

بشروط معاهدة سجدين و زاد عليها بأن عقد معاهدة سالم منفصلة مع العثمانيني 
، د على ذلك احلوليات الصربيةكما تؤك،  )م1444- ھ 848( أغسطس  15ىف 

 , Smederovoمدنمبقتضى ذلك  الىت ختربنا أن برانكوفيتش قد استرد
Kupinovo, Novo Brdo      2أغسطس من نفس العام  22ىف.  

يتضح مما سبق أن عالقات الدولة العثمانية ىف عهد السلطان مراد الثاىن مع دول      
و ألبانيا قد تراوحت ما بني املواجهة ، ندابول، اجملر ، صربيا، املورة : البلقان

و هو ما جتلى أوالً ىف غزوات العثمانيني للمجر ، العسكرية و العالقات الدبلوماسية
و حىت قيام القوى األوربية ، و صربيا منذ السنوات األوىل للسلطان مراد الثاىن

الطويلة الىت حققت مبباركة البابوية الكاثوليكية بالقيام باحلملة العسكرية  املسيحية
القائد يوحنا  انتصارو أمهها ، العديد من االنتصارات على القوات العسكرية

الىت أدت إىل نتائج قاسية على ، م1443ىف معركة إزالدى  على العثمانيني هونيادى
 ھ 848( و هو ما دفع السلطان مراد الثاىن إىل القبول مبعاهدة سجدين ، العثمانيني

و الىت خسر فيها العثمانيون املزيد من ، ر و بولندا و صربيامع اجمل ) م1444-

                                                 
1 -  Doukas, op. cit, p. 183. 
2 - Neşri, op. cit, pp. 646- 647 ; Imber, op. cit, p 202 ; Housley, op. cit, p.87. 
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التوسع العثماىن ىف البلقان _ إىل حني  –و هو ما أوقف ، األراضى لصاحل الصرب 
.  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  الفصل الثالث
  

-  ھ848( تطور املواجهة العسكرية بني العثمانيني و دول البلقان
  :) م1451 - ھ855/ م1444

  
  األسباب و النتائج، )م 1444 - ھ848(  نوفمرب: فارنا   -
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  األسباب و النتائج، )م 1448 -  ھ852( أكتوبر: الثانيةقوصوه  -

  
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 

بعد قيام السلطان مراد الثاىن بإبرام معاهدة سجدين السابقة مع امللك اجملرى      
إىل منطقة عاد من جديد ،فالديسالف و يوحنا هونيادى و جورج برانكوفيتش 

  .اضول من أجل إمخاد التمرد الذى قام به إبراهيم بن قرمان األن
       إىل إرسال زوجته  ابن قرماناألمر الذى دفع ، ه و بالفعل جنح مراد ىف حصار     
هل العثماىن الذى رضخ من أجل التماس العفو من العا) أخت السلطان مراد ( 

ىف الفصل تفصيالً مت ذكره و هو ما ، زوجهاو عاد عن اعتقال و قتل ، لطلب زوجته
  .1األول 

                                                 
1 - Aşik paşa, op. cit, pp. 126- 127 ; Philippides,” Byzantine Empire”, p. 55. 
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  -:تنازل السلطان مراد الثاىن عن العرش البنه حممد 
  

عاد السلطان مراد الثاىن جمدداً ، بعد جناحه ىف القضاء على مترد إبراهيم بن قرمان    
، و أوضح جلنود اإلنكشارية أنه تعب من أعباء احلكم ، إىل العاصمة العثمانية أدرنة

إىل مدينة ماغنيسيا  حبيث يتوجه، إلبنه األمري حممدر أن يترك العرش لذا فإنه قر
حدث هذا وسط معارضة الصدر األعظم خليل باشا و قاضى العسكر ، للراحة 

  .1موالنا خسرو 
، و احلقيقة أنه على الرغم من وراثة خليل باشا ملنصبه ىف عهد السلطان اجلديد      

اد عن قرار تنازله عن العرش إلبنه حممد معلالً فإنه حاول جبدية إثناء السلطان مر
  . غري أن السلطان أصر على رأيه.  2ذلك بأنه ال يزال صغري السن 

إلبراهيم بن و خيربنا أيضاً املؤرخ العثماىن عاشق باشا أنه مبجرد وصول األخبار     
الىت  ابتهج كثرياً هبذه األخبار، السلطان حممد على العرش ىف أدرنةجبلوس قرمان 

و مل يكتف بذلك بل أرسل سفرياً من لدنه إىل ، تعىن زوال خطر السلطان مراد عنه 
و حسب نص . امللك فالديسالف حيثه فيه على إعادة غزو األقاليم التابعة للعثمانيني 

و ذهب ، اعطى عرشه لغالم صغري ،  ماذا تنتظر؟ لقد جن ابن عثمان" .... كلماته 
جيب ، و اآلن هذه هى فرصتنا مجيعاً ، و ترك الدولة، نساءليلقى بنفسه ىف أحضان ال

و أهجم أنا من ، حبيث هتجم على مراد الثاىن من ناحية "  .3" علينا التحرك بسرعة 

                                                 
1 - Oruç Beǧ, op. cit, p.92; Neşri, op. cit, pp.646-647 . 
2 - Tursun Bey, op. cit, p. 34 . 
3 - Aşik paşa, op. cit, p. 118. 
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مقابل أن تكون منطقة األناضول ، لك  الروميللىحبيث تكون منطقة ، ناحية أخرى 
  ."و هبذا نقضى متاماً على العثمانيني ، ىل

و ، من الطبيعى أن يتسم رد فعل امللك اجملرى فالديسالف باإلجيابية  و كان      
و ذلك لعدة أسباب أمهها أن امللك اجملرى ، االقتناع مبا ورد ىف رسالة ابن قرمان

إعادة مهامجة  من أجلمراد بعد قيامه به بأيام قليلة كان قد حنث بقسمه للسلطان 
  .األقاليم العثمانية فيما بعد 

البابوية و مدينة البندقية نفس الرأى من أجل انتهاز الفرصة للقضاء  كما رأت   
فتحالفت مع امللك ، بشكل هنائى على اخلطر العثماىن ىف البلقان  ووسط أوربا 

  .فالديسالف و يوحنا هونيادى من أجل القيام حبملة صليبية جديدة على العثمانيني
اجتمع الوزراء ، الط العثماىنو مبجرد تسرب أنباء هذه احلملة الكربى للب    

و أخربوه بنية القوى األوربية املسيحية مهامجة األقاليم ، بالسلطان الصغري حممد الثاىن
هو عودة أبيه ، و أن ذلك األمر يتطلب حالً واحداً و سريعاً ، العثمانية ىف البلقان 
  .1إىل سدة احلكم  السلطان مراد الثاىن

أن السلطان اجلديد صغري املعاصر طورسون بك إىل  و أشار املؤرخ العثماىن      
بت عليه ألبيه تغل غري أن طاعته، رفض ىف أول األمر فكرة تنازله عن العرش  السن 

  .2و ذهب إىل مغنيسيا ليحل حمل والده هبا ، و سلمه السلطنة، 
حدث هذا ىف نفس الوقت الذى مارس فيه خليل باشا و باقى الوزراء ضغطاً     

ىف ظل ما تتعرض له الدولة ، على السلطان مراد الثاىن للعودة لتسلم العرش كبرياً
و خيربنا طورسون بك أيضاً أن السلطان مراد أدرك أن . العثمانية من أخطار جديدة 

                                                 
1 - Tursun Bey, op. cit, p. 35. 
2 - “ Tarih- I Ebül – Feth “, P. 36 . 
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و أخذ يعد العدة للعودة من جديد من أجل ، قراره بالتنازل عن العرش كان خاطئاً
، 1بط مع البابوية الكاثوليكية و مدينة البندقية مواجهة التحالف اجملرى البولندى املرت

جيش الكفار قادم " خاصة بعد أن وصلت الرسائل ببداية حترك اجليش الصليىب و أن 
  .2 "و ازالة االسالم منها، من أجل اهالك الدولة ، إليهم 

   
عن Yilmaz Uztunaيلماز أوزتونا  ملعاصرو خيربنا املؤرخ التركى ا     

فيذكر أن السلطان حممد الثاىن قد اقتنع باملربرات و ، الوضعمالبسات ذلك 
فأرسل ىف دعوة والده للحضور من .األسباب الىت أوردها الوزير خليل باشا و رفاقه 

مدينة ماغنيسيا للحضور إىل العاصمة العثمانية أدرنة و تسلم احلكم من أجل 
ري أن مراد الثاىن رفض غ، مواجهة هجمات التحالف الصليىب على األراضى العثمانية

و أبلغ ابنه أن عليه أن يقوم مبا يتوجب عليه من الدفاع عن أراضى االسالم ، العودة
فجاء رد حممد . و أن ذلك من صميم عمله كسلطان للبالد ، و الدولة العثمانية 

  :الثاىن على والده السلطان مراد الثاىن كما يلى 

                                                 
1 - Loc. cit. 

  :و كتب طورسون بك عدة أبيات معربة عن حال السلطان مراد الثاىن آنذاك 
  أيها املرء لقد فعلت أمراً طريفاً                  
  بعدما كان عملك ذهباً جعلته فضة               
  فجلبت شخصاً ىف الثانية عشر                
  .و جعلته سلطاناً مكانك                   

2 -  Aşik paşa, op. cit, pp. 127- 128;  
الذى يذكر أن جيه على هو الذى قام بإقناع السلطان مراد الثاىن   Oruç Beǧ, op. cit, p. 93: راجع أيضاً

  .بالعودة إىل العرش من جديد 
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و إن كنتم  .احضر على رأس جيشكم : رك فإننا نأم، إذا كنا حنن البادشاه "    
  .1" فتعالوا بسرعة للدفاع عن دولتكم ، أنتم البادشاه 

    
  - :عودة السلطان مراد الثاىن للعرش من جديد 

  
وصل إىل مدينة ، و بعد عودة السلطان مراد الثاىن للعرش العثماىن من جديد        

 ،تها على مضيق غاليبوىل غاليبوىل حيث وجد أن سفن الصليبيني قد أحكمت قبض
غري أن التجار اجلنوية الذين . 2حىت ال تستطيع السفن العثمانية أن متر من هناك 

 ة الىتفضالً عن عدائهم التارخيى ملدينة البندقي، ارتبطوا مبصاحل جتارية مع العثمانيني
قاموا مبساعدة ،  الصرىب/  البولندى  / اجملرى  /ضمت إىل احللف البابوى نا
سلطان و قواته عرب مدهم بالعديد من السفن الىت سامهت ىف نقلهم عرب مضيق ال

  . 3 الروميللىالبوسفور إىل الشطر األورىب حيث منطقة 
حدث هذا ىف نفس الوقت الذى احتشدت فيه سفن األسطول الصليىب ىف حبر       

لبابوية و سفينة مبباركة ا 24ذلك األسطول الذى تألف من . مرمرة حلراسة املضايق 

                                                 
 . 126ص، تاريخ الدولة العثمانية، وزتونا يلماز أ -   1

2 -  Aşik paşa, op. cit, p. 138. 
3 - Oruç Beǧ , op. cit, p. 93; Jehan de Wavrin, “ From the Anciennes 
Chroniques d’Angleterre “ in, “ The Crusade of  Varna, 1443- 45 “, ed. by 

Colin Imber, Manchester, 2006., pp. 126, 128 ; Imber,C, The Ottoman 

Empire, 1300- 1650 , The structure of power , New York,2002, p. 270; 
حبث منشور ىف ، م آخر احلمالت الصليبية ىف العصور الوسطى1444صليبية فارنا ،  عبدالغىن حممود عبدالعاطى 

  . 222، 221ص، م 1992، ىن اجلزء الثا، العدد السابع عشر، جملة كلية التربية جامعة دمياط 
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و . و كذلك الدولة البيزنطية ، البندقية و مجهورية دوبروفنيك التابعة للمجرمدينة 
و ، كانت املهمة األوىل لتلك السفن هى احتالل مضيق الدردنيل عند غاليبوىل

لعدم متكني السلطان مراد الثاىن من نقل قواته إىل ، ينيةمضيق البوسفور عند القسطنط
  .1أوربا 

  
البيزنطى يوحنا الثامن  فقد كان اإلمرباطور، ى الرغم من ذلك كلهو عل     

حريصاً على عدم مشاركة القوات البيزنطية ىف منع السفن العثمانية و  باليولوغس
، و كانت حجته ىف ذلك أنه ال يريد استفزاز السلطان مراد الثاىن، املرور ىف املضايق

  .2العاصمة القسطنطينية من جديد ألن ذلك ميكن أن يؤدى بالعثمانيني إىل حصار 
  

بدأت السفن العثمانية تصل إىل  ) م1444 - ھ848( و ىف أواخر شهر سبتمرب    
، فوجدت السفن الصليبية متنع عبورها ، املضايق البحرية من أجل العبور إىل أوربا

إىل قائد األسطول الصليىب مذكراً  اًريفاحتج السلطان مراد على ذلك و أرسل سف
و بالفعل اجته قائد األسطول إىل ، بسالمه مع ملك اجملر عرب معاهدة سجدين ياهإ

القسطنطينية ملقابلة قادة التحالف الصليىب و خاصة الكاردينال جوليان سيزاريىن 
و بنية امللك ىف التحرك قريباً ، الذى أخربه بوصول أنباء من اجملر بإلغاء االتفاقية 

  .3لعبور هنر الدانوب 
  

                                                 
  .  220ص، نفسه  - 1

2 - Jehan de Wavrin, op. cit,pp. 127   ;  219، السابق املرجع، عبدالغىن عبدالعاطى  
   220ص  ،املرجع السابق ،عبدالغىن عبدالعاطى  - 3
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ية حال مل تستطع السفن الصليبية أن متنع مرور السفن العثمانية ىف أعلى و       
و هو ما مل حيدث بعد ، املضايق ألنه كان يلزمها السيطرة على اجلانب األورىب هلا

و ، ىب للبوسفور جناح القوات العثمانية ىف البلقان ىف السيطرة على الساحل األور
مما مسح لسفنهم ، له حتت سيطرة العثمانيني األورىب و األسيوى نيهكذا صار الساحل

  .1بالتوغل حىت البحر األسود 
تقدم السلطان جبيشه حىت منطقة أقجه حصار الىت كان يعسكر فيها الوزير      

و هكذا احتد اجليش العثماىن حتت قيادة مراد الثاىن ىف طريقة .  2خليل باشا بقواته 
  .نا ملواجهة القوى املسيحية الصليبية ىف فار

و يتحدث جيهان دى وافرين باستفاضة عن عبور القوات العثمانية للمضيق حنو      
متركز منذ أول أكتوبر عند الشاطىء ، فذكر أن الوزير خليل باشا، البحر األسود 

عثماىن كما قاموا باشعال النريان آالف مقاتل  8األمين للبحر األسود و معه حواىل 
  .  غلطهىت أرسلها هلم جنوية دافع الىف السفن بواسطة امل

و ىف صباح اليوم التاىل  .راد الثاىن مع أربعة آالف مقاتل حضر السلطان م      
كما أشار دى وافرين . قاموا باشعال النريان ىف السفن اخلاصة بأعدائهم املسيحيني 

كما ، إىل أن رجاهلم حملوا العثمانيني يركبون املراكب الىت تسلموها من اجلنوية 
و على الرغم من ذلك فقد دخل . الحظ هبوب عاصفة كبرية من البحر األسود 

و أشار إىل أحدى السفن الىت اقتربت منهم . العثمانيون مبساعدة السفن اجلنوية 
و عندما نصح لورد دى وافرين بأن يرفع علم مثله  .على رأس رمح ترفع علماً أبيض

إن " مركبه ليتحدث معه ىف أمان قائالً  على سفينته حضر أحد األتراك العثمانيني إىل

                                                 
  221ص ،  نفسه - 1

2 - Aşik paşa, op. cit, p. 128. 
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قد انتهك قسمه و حنث بيمينه و أن السلطان العثماىن مراد ، ملك اجملر فالديسالف
مث . و ضرب يده على مقبض السيف . الثاىن ينوى القيام حبرب ضده بواسطة هذا

  .1" و عن طريق هذا السيف سوف ننتصر عليه ، أضاف 
  
اجملرى فالديسالف كان ال ينوى إقرار السالم مع  و احلقيقة أن امللك       

معاهدة سجدين سوى فرصة اللتقاط  تخذ منو أنه مل ي، العثمانيني على اإلطالق
ا هو كم، و كان هدفه النهائى، األنفاس من أجل جتدد املواجهة مع العثمانيني 

و ،متاماً طرد و اقتالع العثمانيني من القارة األوربية،هدف البابوية الكاثوليكية
  .إعادهتم إىل األناضول 

ملك بولندا بسرعة إىل مملكة اجملر برفقة جيش كبري و هكذا حترك فالديسالف       
و قام العديد من األمراء اجملريني و اللوردات الكبار باستقبال ملكهم اجلديد مبزيد . 

حيث ،  Budaو قاموا مبرافقته إىل العاصمة اجملرية بودا . من الشرف و التوقري 
و جرى احتفال كبري مت متويله من مقاطعات مملكة . قاموا بتتوجيه مبزيد من اإلجالل 

  .2و حضره العديد من الكونتات و البارونات البولنديني . اجملر الثالثة 
البولندى للمجر امللك ، عقد فالديسالف، و بعيد انتهاء مراسم التتويج        

من أجل استعراض و مناقشة ، ملقاطعات الثالثة للمجر اجتماعاً هاماً ىف برملان ضم ا
فقد كان . أفضل اخلطط السياسية العسكرية الكفيلة بإيقاف املد العثماىن ىف أوربا 

امللك فالديسالف مقتنعاً بأن السلطان العثماىن مراد الثاىن كان ينوى توحيد كافة 

                                                 
1 - Jehan de Wavrin, op. cit, pp. 128-129.  

2 - Housley, op. cit, p. 135. 
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ة الكرة من جديد و من أجل معاود، القوى الكربى ىف األناضول و بالد اليونان
  .1خضاع أراضى اجملر وواالشيا إالقيام بغزو و 

  -:  Varnaموقعة فارنا  
خرج امللك ، و بعد أن مت االتفاق على ضرورة االسراع مبحاربة العثمانيني      

  ً بسبب تقاعس البولنديني عن ، فالديسالف جبيشه الذى مل يكن عدده كبريا
ن وكما كان البولندي.  وا مبالغ طائلة لألشتراك هبابعد أن طلب، االلتحاق باحلملة 

فعقدوا . قلقني بشأن هذا التحول ىف األحداث الذى ال حيقق هلم أى استفادة 
و أجروا اقتراعاً من أجل إرسال أسقف ، اجتماعاً ىف تريبونالسكى

Wloclawelc   للملك اجملرى فالديسالف حملالة إقناعه بعدم التوجه للحرب مع
  .2و مطالبته بالعودة إىل بولندا ، يني العثمان
و خرج مع ، رفض فالديسالف تلك املناشدات البولندية ، ية حالأعلى       

يوحنا هونيادى باحلملة الصليبية الىت ٌعرفت ىف التاريخ بإسم صليبية فارنا من مدينته 
ألنه ، و مل يكن جيشه كبرياً، ) م1444 - ھ 848( سبتمرب 20سجدين حواىل 

ألن إمرباطور أملانيا فريدريك قام ، يقم حبشد سوى نصف ما كان يأمل ىف حشده مل
مما ، ملكاً عليهم أيضاً، احلرب ضد اجملريني النتخاهبم فالديسالف ملك بولندا بشن

ما أراد مهامجة اجملر  اة ملالقاة اإلمرباطور فريدريك إذدفع األخري إىل ترك حامية جمري
3.  

                                                 
1 - Loc.cit. 
2 - Dlugosz, op. cit, p. 493. 
3 - Jehan de Wavrin, op. cit, p. 129. 
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نة برفقه فقد خرج السلطان مراد الثاىن من مدينة أدر، ماىنو على اجلانب العث    
و جنود األناضول و جنود ،  �  Kapu Kuli قوىلىبجنود اإلنكشارية و القا

و معه أيضاً ، ٭٭ Azabs  انفضالً عن عشرة آالف من جنود العزب، الروميللى
و السكان  و انضم إليهم ىف الطريق العديد من اجلنود. موالنا خسرو قاضى املدينة

و على حد قول املؤرخ العثماىن اجملهول ، العثمانيني رغبة ىف اجلهاد ضد الصليبيني
إن : .... قائلني ، و أقبل كل الناس على العسكرية" ... املعاصر لتلك األحداث 

  .1" هذا هو اجلهاد األكرب 
  

 ىف فارنا الصليىبقام مراد الثاىن بتقسيم القوات العثمانية ىف طريقه ملالقاة اجليش      
على ، أمري أمراء األناضول و عيسى بك ىف ميمنة اجليش  على ان يكون قراجا بك

و  على أن يظل حسن بك، ىف امليسرة  الروميللىأن يصبح شاهني بك قائد جيش 
النصح و ظل السلطان طوال الطريق ىف  إسداء  .داود بك مع السلطان ىف الوسط 

  .2لقتال و من أجل نيل النصر أو الشهادة لقادته و قواته باالستعداد ل
                                                 

� العثماىن منذ عهد السلطان مراد هم اجلنود اإلنكشارية الذين مثلوا مشاة و فرسان اجليش النضامى : القاىب قوىل  - ٭�
و وصفتهم املصادر  Acemi Ocagi"عجمى أوجاقى " و الذين عرفوا باسم ،  )م 1389 -1362( األول      

  :انظر . العثمانية بأهنم الشجعان الذين كانوا يرتدون العمامات البيضاء 
Midhat Sertoglu, op. cit, p. 365;  

   . 314 -313ص ، املرجع السابق، سونيا سعيد البنا 
 

هذا األسم على اجلنود الذين كانوا ىف خدمة األسطول العثماىن ىف سواحل  أطلقو . ب تعىن الرجل غري املتزوجزالع -  ٭٭
  Midhat Sertoglu, op. cit, p. 26: راجع أيضاً .  األناضول 

1 - Oruç Beǧ , op. cit, p. 94. 
2 - Anonim, op. cit, p. 57 . 

و أضاف أن اجلنود االنكشارية أجابوا ، رناكان املؤرخ اجملهول لغزوات السلطان مراد الثاىن موجوداً خالل معركة فا
  " .طوع أمره لنصرة دين اهللا " السلطان مراد بأهنم 



 122

ووقف كل واحد ىف مكانه احملدد له ، و ىف الصباح تضرع السلطان بالدعاء        
خاطب السلطان من جديد ، و سارت القوات العثمانية حىت بلغت شاطىء ديفون . 

بأال يولوا  و مل ينس أن يذكرهم. باهنم سوف ينتصرون بعون اهللا ، قادة جيشه 
، و ذكر هلم أنه يعرف أن يوحنا هونيادى هو رأس الكفر . ألدبار أبداً حىت املوت ا

  .     1و دعاهم إىل قتله مىت وجدوه ىف املعركة 
و ، فأعد قواته ، وصلت أخبار تقدم اجليش العثماىن إىل امللك فالديسالف         

عت فرقة و استطا، و جعل جنود املشاه ىف املقدمة ، خاصة عربات املدافع
لىت كانت بقيادة ميخائيل زيالجى أن ا، االستطالع العسكرية التابعة لفالديسالف 

و أكد للملك أيضاً . و كيفية ترتيبه و تنظيم صفوفه ، حترك اجليش العثماىنترصد 
كما طلب . على مثل هذا النحو من الترتيب و التنظيم  نه مل ير جيشاً عثمانياً كبرياًأ

قوم بانسحاب بسيط و حىت يتقدم مراد الثاىن مث يعودون من فالديسالف ان ي
غري أن القائد الكبري يوحنا هونيادى رفض ذلك معترضاً . حلصاره  و القضاء عليه 

مصراً على حماربة العثمانيني مباشرة  كان و، على مسألة االنسحاب و التقهقر للوراء
ويدهم بالدروع خاصة بعد أن قام بتجهيز عشرين ألف رجل من قواته و تز، 

 .2احلديدية الواقية 
 -20 طونةعلى أية حال عرب اجليش اجملرى بقيادة امللك فالديسالف هنر ال         
و استوىل على ، عند منطقة أرشوفا ىف بلغاريا) م 1444 - ھ848(  سبتمرب 21

            و نيقوبوليس ٭ Vidinيدين والعديد من املدن و املواقع احلصينة مثل 

                                                 
1 - Loc. cit. 
2 - Anonim, op. cit, p. 55- 59; Philippides, “ Byzantium “, p. 56. 

املرجع ، موستراس: راجع  .مركز والية و لواء ودين ، يا حتت احلكم العثماىنرمدينة حمصنة على هنر الطونة ىف بلغا -  ٭
  .487ص ، السابق 
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Nicopolis و يىن بازار  ٭٭Yeni Bazar  و ترنوفو  ٭٭٭Ternovo ٭٭٭٭  .
دون مقاومة تذكر من احلاميات العثمانية ، Varna  1متخذاً طريقه إىل ميناء فارنا 

باستثناء حممد واىل نيقوبوليس الذى قام مع قواته بتنفيذ ، املوجودة بتلك املناطق
عربات  تتألف منرى الىت كانت هجمات خاطفة و حمدودة على مؤخرة اجليش اجمل

اجلنود العثمانيني عندما شاهدوها ألول مرة لفتت انتباه ، كثرية حتمل مدافع مربوطة 
.  

ة فارنا ىف العاشر من شهر العثماىن و الصليىب ىف مدين اجليشنياندلع القتال بني        
قائد احملنك و متكنت مقدمة اجليش الصليىب بقيادة ال، )م 1444 - ھ848(  نوفمرب

  .2يوحنا هونيادى من إحلاق هزمية مبكرة مبقدمة اجليش العثماىن 
الذى كان  بكاجا قرو يشرح لنا املؤرخ املعاصر دى وافرين ما حدث بأن        

صعد أوالً إىل قمة اجلبل و شاهد العدد القليل ، على رأس ثالثني ألفاً من أبرع اخليالة
لكى يتبعوه لتحقيق هجوم خاطف و كاسح ، بتهجاًمث صاح و قفز م، ت اجملريةللقوا

                                                 
يفترض أن يكون مكاهنا اآلن قرية . والية و لواء ويدين على هنر الطونة . مدينة تقع ىف بلغاريا على هنر االستروم  -   ٭٭

. وسط بلغاريا )  Ternovaترنوفا ( على مسافة ثالث ساعات من مدينة طرنوىف  Eski- Nigubاسكى نيكوب 
  . 484ص ، املرجع السابق ، ستراسمو: راجع 

  
 Raschkaىف والية البوسنة على الضفة الشمالية لنهر رشقة  Novi bazaarهى ىف اللغة السالفية نوىف بازار  -  ٭٭٭

  . 497ص ، املرجع السابق، موستراس : راجع 
  .351ص ، املرجع السابق ، اس موستر: راجع . تقع ىف اجلزء العثماىن األورىب مشال مدينة الريسا ىف اليونان  -  ٭٭٭٭

  .  86ص  ، 2006، دىب  ،اإلنكشاريون ىف االمرباطورية العثمانية ، إيرينا بتروسيان - 1
   Doukas, op. cit, p. 184راجع ، نيقوبوليس  و عن الدور الذى لعبته قوات حممد واىل    
، املرجع السابق، موستراس: راجع . على البحر األسود مركز لواء وارنة ىف والية سلسترة ، يقع ىف بلغاريا ميناء :  فارنا
 . 485ص

2 - Doukas, op. cit, p. 184. 
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و هو ما ، كاراجا بك و قتله غري أن هونيادى قام بواسطة رحمه الكبري باسقاط . 
دفع باجلنود األتراك إىل الفرار من أمام هونيادى و رجاله الذين طاردوهم و أعملوا 

عام ىف اجليش مما أدى إىل حدوث ارتباك . فيهم القتل بواسطة سيوفهم و خناجرهم 
فإن القوات املوجودة ىف العمق ، فعلى حني كانت املقدمة تفر إىل الوراء، العثماىن 

و هو ، مما أدى إىل حدوث اصطدام اجلنود ببعضهم البعض ، أرادت التقدم لألمام 
  .1ما سهل مهمة قوات هونيادى املهامجة 

الىت أشارت ، انية املعاصرة و هو األمر الذى اعترفت به املصادر التارخيية العثم      
فقد حتدث أوروج بك عن .إىل هزمية قوات مراد الثاىن ىف بدايات معركة فارنا 

تشتيت ميمنة و ميسرة اجليش العثماىن  نتيجة الستشهاد قراجا بك أمري أمراء 
  .2األناضول 

اته اخلاصة من اإلنكشارية و و هو ما جعل السلطان مراد الثاىن يلجأ إىل قو    
و ملا رأى . جندى فقط  500الذى بلغ عددهم حواىل ،  قول أعلى اجلبل ىبلقاا

  :السلطان ذلك رفع يديه حنو السماء متضرعاً إىل اهللا قائالً 
و احفظ ماء وجه حبيبك . امنحىن النصر و القوة ألجل دين اإلسالم ... يا إهلى " 

  .و اخنرط بعدها ىف البكاء . 3" حممد املصطفى 
صليىب بفضل مهارة يوحنا فبعد أن الحت تباشري النصر للجيش ال، هكذا  و         

سر العديد من أالذى استطاع حتطيم ميمنة و ميسرة اجليش العثماىن و  .هونيادى
فإن امللك اجملرى فالديسالف قام باستجواب األسرى العثمانيني عن مكان ، رجاله

                                                 
1 - Jehan de Wavrin , op. cit, p. 131; Spandounes, op. cit, p. 29 ; Mihalović, 
K , op. cit, p.77;  87ص ، املرجع السابق، بتروسيان    
2 - Müneccimbaşi, op. cit, p. 159 ; Oruç Beǧ, op. cit, p. 95. 
3 - Oruç Beǧ , op. cit, p. 95. 
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جوداً وسط رجاله أم فر من املعركة و عما إذا كان ال يزال مو، السلطان مراد الثاىن 
1.  
أصر ، و عندما توصل إىل معلومات خبصوص مكان وجود السلطان العثماىن        

و أيده . على مهامجة العثمانيني املوجودين بأعلى اجلبل لقتل مراد الثاىن أو أسره 
  .ضاً نتقام من السلطان العثماىن أيالكاردينال سيزاريىن ىف ذلك ألنه كان يود اال

إذ رفض ذلك ، ه رأى آخرغري أن القائد العسكرى يوحنا هونيادى كان ل      
و توسل إليه اال يصعد اجلبل ملقاتلة ، امللك اجملرى فالديسالف  من قبلاالندفاع 

إن صعودك للجبل سوف " و قال له ، جنود شجعان مل يعد لديهم ما خيسرونه 
من أجل الرب ال تضع نفسك ىف ." " .يكون ىف صاحلهم من الناحية العسكرية 

نود اجملريني غري أن اجل. 2"موقف قد يكلفك أن تفقد فيه كل ما أحرزته من انتصار 
و نتصار سوف ينسب ليوحنا هونيادى لذا جيب عليه اهلجوم أقنعوا ملكهم أن اال

  . 3قتل السلطان مراد الثاىن أو أسره حىت ينسب النصر ىف فارنا له 
االنكشارية ألسلوب احلفر  العثمانيني و عرب استخدام اجلنود ،و بالفعل       

تظاهروا باالنسحاب بعد أن حتصنوا ىف مكان جيد و متكنوا من اإليقاع ،  املغطاة
 4بل و التسلل إىل عرباهتم الىت كانت حتمل املدافع و سلبها منهم ، باجلنود اجملريني 

.  
                                                 
1 - Jehan de Wavrin, op. cit, p. 131.  
2 - Ibid,  p. 132;  

  :و انظر املؤرخ البيزنطى املعاصر دوكاس الذى اشار إىل فشل هونيادى ىف إيقاف تقدم امللك فالديسالف
 “ Decline and Fall of Constantinople”, p.184; Philippides,” Byzantium” , p. 

56. 
3 - Philippides,” Emperors”, p. 39. 
4 - Ourç Beǧ , op. cit, p. 96;    88 -87ص ، املرجع السابق، بتروسيان 
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عى قوجا قره جى خضر أغا من جنح أحد رجال املشاة االنكشارية و يدكما    
مث القائها حتت أقدام   1و قتله عرب حز رأسه، اسقاط حصان امللك فالديسالف 

لتتدحرج رؤوس أعدائك حتت أقدام " ... جواد السلطان العثماىن مراد الثاىن قائالً 
  .2“جوادك دائماً يا موالى 

محد اهللا كثرياً بعد أن  قام السلطان مراد الثاىن برفع رأسه للسماء و، و بعد ذلك   
و أمر بأن تعلق رأس امللك ، مث صلى ركعىت شكر، مسح وجهه بالتراب تضرعاً

ها الذين ما أن رأو، جلنود اجملريني اجملرى فالديسالف على رمح و يطوف هبا بني ا
  .3حىت فروا من ميدان القتال 

أن الكاردينال ، نا حد املصادر التارخيية البولندية املعاصرة لوقعة فارأو تذكر    
بعد مصرع امللك ، جوليان سيزاريىن هرب من ميدان القتال برفقة يوحنا هونيادى 

بينما قتل الكاردينال على يد أحد ، مث تفرقا بعد ذلك ، اجملرى فالديسالف
و رمبا الحظ ذلك الوالشى أن . الذى نقله باملعديه عرب النهر ، الوالشيني 

                                                 
1 - Doukas, op.cit, p. 185 . 
2 - Aşik paşa , op. cit, p. 128; Oruç Beǧ, op. cit, p. 95 ; Müneccimbaşi, op. 
cit, p. 160 ;  Jehan de Wavrin, op. cit, p. 133; Imber, op. cit, p. 257; 
Spandounes, op. cit, p. 30 ; Philippides, Byzantium, op. cit, p. 57 ; Mihalović, 
op. cit, p. 79 ; Philippides, Emperors, op. cit, p. 41. 

و أن مراد الثاىن عينه والياً على مدينة ، محزة الذى يذكر أن اجلنودى االنكشاري الذى قتل فالديسالف كان امسه 
 .Babinger, op. cit, p. 39:     املؤرخ األملاىن بابنجر فالدلفيا و هو ما أيده فيه 

                           
3 - Oruç Beǧ, op. cit, p. 96 ; Dӧlger, F, Regesten der Kaiserurkunden des                 
Ostrӧmischen Reiches, 5 Teil. Regesten  von 1341- 1453, ( Munich 1965 ). 
op. cit, p. 130 ; Mihalovic, op. cit, p. 81. 
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و فيما بعد مث العثور على جثة جوليان سيزاريىن طافية .  كان حيمل ذهباً الكاردينال
  .1ىف النهر

فتذكر املصادر أن التجار  .نيون العديد من األسرى املسيحينيوغنم العثما     
ديد من النبالء اجملريني ىف و افتداء الع، اجلنوية بالقسطنطينية قاموا بشراء بعضهم

  .2أخربوهم بذكرياهتم عن تلك الكارثة  أدرنة بعد عودة اجليش العثماىن حيث ةمدين
  

  -) :م 1444 - ھ848( نتائج موقعة فارنا 
  
لقد أسفرت اهلزمية املروعة ىف فارنا عن جمموعة من النتائج على الصعيدين        

فقد شعر البعض ىف أوربا أن هزمية و مصرع فالديسالف كان ، الصليىب و العثماىن 
و أن اهلزمية . قسمه باالجنيل على معاهدة سجدين  ردة فعل مساوية لسابق حنثه على

 فرارو ، فضالً عن مقتل الكاردينال سيزاريىن . 3كانت عقاباً من الرب على ذلك 
  .القوات العثمانية  أمامالقائد الكبري يوحنا هونيادى من 

مثلت عالمة فارقة ىف العالقة ) م 1444 -  ھ848(  و احلقيقة أن موقعة فارنا   
السيطرة  استمراريةعتقاد بالت اعززفقد ، العثمانيني و أوربا املسيحية ما بني 

  .4العثمانية على البلقان لقرون عديدة تالية 

                                                 
1 - Dulgozs, op. cit, p. 497. 
2 - Jehan de Wavrin, op. cit, p. 133. 

  . 224ص ، املرجع السابق، عبد الغىن عبدالعاطى - 3
قبل أن يهيم على وجهه ، و تنسك ، أيضاً إىل سريان شائعة مؤداها أن امللك مل يقتل و أنه اعتزل الناسالذى يشري      

  .حىت وصل إىل أسبانيا الىت مكث هبا حىت وفاته 
  . 46ص ، م1982، الرياض ، سيد رضوان على: تعريب ، استنبول و حضارة اخلالفة االسالمية، برنارد لويس -  4
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ولة األخرية من عدت أيضاً مبثابة احملا )م1444 - ھ848(  كما أن صليبية فارنا   
صمود الىت كانت هتدف أيضاً إىل مساعدة القسطنطينية على ال،  رىبقبل الغرب األو

و إرجاعهم إىل ، إذا ما جنح فالديسالف و هونيادى ىف حتطيم قوة العثمانيني، 
كما أن فتوحات مراد .مما كان سوف يؤدى إىل محاية العاصمة البيزنطية، األناضول 

ىف البلقان سامهت ىف عزل القسطنطينية متاماً عن االمارات األوربية مما مهد لفتحها 
  .ىف زمن حممد الثاىن 

و ، عاد السلطان مراد الثاىن منتصراً إىل العاصمة العثمانية أدرنة، على أية حال     
و بعد ذلك أرسل السلطان مراد بشارة النصر . 1كان ىف استقباله ابنه حممد خان 

كما أرسل ، على القوات الصليبية ىف فارنا إىل السالطني املماليك ىف مصر و الشام 
وصلت السفارة العثمانية إىل . رى مبالبسهم احلربيةعديد من األسمع تلك البشارة ال

القاهرة حيث أمر السلطان جقمق بتالوة اسم السلطان مراد الثاىن بعد اسم اخلليفة 
العباسى و الدعاء ألرواح الشهداء العثمانيني و أقيمت االحتفاالت بالنصر ىف 

  .2القاهرة 
  

ه من جديد على منطقة البلقان و هكذا فرض السلطان العثماىن مراد الثاىن سطوت    
و مل يستعص ، )  م1444 -  ھ848( الىت خضعت له بعيد موقعة فارنا و نتائجها

  .بفضل ثورات اسكندر بك املتجددة ) ألبانيا ( عليه سوى بالد األرناؤوط 
التوسع العثماىن ىف بالد  مغري أن القائد الصرىب يوحنا هونيادى مل يستسلم أما   

و ، فانتهز فرصة وفاة فالديسالف ىف موقعة فارنا كما سبق القول، نصربيا و البلقا
                                                 
1 - Müneccimbaşi, op. cit, p. 161. 

     ; Aşik paşa, op. cit, p. 129   راجع الفصل األول - 2
  . 127ص ، املرجع السابق، يلماز أوزتونا
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الف على العرش ابن فالديس Psthumusعني نفسه وصياً على بوستهوموس 
و خالل تلك الفترة كان التفكري ىف االنتقام من  .) م1446 - ھ850( اجملرى عام

فيتش مستغالً فحاول عقد حتالف مع جورج برانكو .1العثمانيني هو شغله الشاغل 
عرب خطوبة ابن فالديسالف الليزابيث حفيدة ، عالقة النسب فيما بينهما 

بل أنه أخرب ، غري ان األخري رفض الوقوف معه ىف مواجهة العثمانيني. برانكوفيتش
   .2حليفه السلطان مراد الثاىن خبطط هونيادى احلربية 

  

  - :يوحنا هونيادى و اللجوء للبابوية الكاثوليكية 
  
أراجون و  كمل، كما حاول يوحنا هونيادى أيضاً دفع امللك ألفونسو اخلامس      

مما دفع ، غري أنه مل يبد حتمساً لذلك، إىل مواجهة العثمانيني، حاكم نابوىل و صقلية 
فخاطب البابا نيقوال اخلامس . هبونيادى إىل اللجوء للبابوية الكاثوليكية ىف روما 

غري أن  . الدعوة حلشد محلة صليبية جديدة ضد العثمانينيبضرورة أن تتبىن البابوية 
طاقته ىف تدعيم السلطة  بتكريس كلإذ اهتم ، البابا كانت له حساباته األخرى 

     ما أنه أبدى اهتماماً ملحوظاً باآلداب و العلوم أكثر من دعم فكرة احلرب ك،البابوية
الرغبة ىف املغامرة حىت مع عدم ، فقد امتاز البابا نيقوال اخلامس بتحضره و تساحمه 

هلذا كله مل جيد البابا مربراً قوياً لالستجابة الفورية ليوحنا . ضد أعداء املسيحية 
  .3و يبدو أنه مل يقدم اكثر من تأكيدات غامضة على املساعدة ، هونيادى 

                                                 
1 - Philippides,” Byzantium” , op. cit, p. 60. 
2 - Babinger, op. cit,, p. 51. 
3  - Babinger, op. cit,, p. 52. 
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قام هونيادى بإرسال ، و إزاء هذه الروية من قبل البابوية الكاثوليكية         

من ) م 1448 - ھ852( سبتمرب 8 بتاريخ األوىل، رسالتني للبابا نيقوال اخلامس 
يعرب ، و الثانية من بالد صربيا، البلغارية قرب هنر الدانوب   Kovinمدينة كوفني 

" فيها عن األسباب الىت تتطلب اختاذ إجراء سريع ضد مراد الثاىن و حسب كلماته 
رب من حدود بالده براً و حبراً مع قوات كبرية إن العدو األبدى للمسيحية كان يقت

لذلك البد من محل . العدد حاول قبل ذلك غزو أراضى صربيا عرب عدة حماور 
كما طالب البابا أيضاً  " ،" السالح لكى يتم سحق هذا اجليش العثماىن الضخم 

  .1" القيام هبجوم فورى على العثمانيني بضرورة 
  

  -:)م 1448 - ھ852(  نيةالثا )كوسوفا(قوصوه  موقعة 
و ختربنا املصادر التارخيية العثمانية املعاصرة عن جناح السلطان مراد الثاىن ىف       

  .  )م 1448 - ھ 852( ) ألبانيا ( حتقيق بعض االنتصارات ىف بالد األرناؤوط 
وردت إليه األخبار بأن هونيادى قدم ىف جيش كبري ، و بعد إذنه جلنوده بالرحيل 

و ، 2يتألف من اجملريني و البولنديني و األملان و الواالشيني و األلبان ، لجراد من ب
عاثت القوات فساداً ىف األراضى الصربية الىت مرت هبا على رغم رفض برانكوفيتش 

  .3ذلك 

                                                 
1 - Loc.cit. 
2 - Aşik paşa, op. cit, p. 130. 
3 -  Babiger, op. cit, p. 54. 

و الىت قرر بعدها املتمرد األلباىن إرسال ، م 1448أكتوبر  4خاصة بعد املعاهدة الىت عقدهتا البندقية مع اسكندر بك ىف 
  .قوات ملساعدة يوحنا هونيادى 
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و حيدثنا املؤرخ البولندى املعاصر يوحنا دوجوش ان السلطان مراد الثاىن علم بنية    
فرأى أوالً أن يبادر بالسالم من خالل عرض قدمه عن . حلربيوحنا هونيادى ىف ا

طريق جورج برانكوفيتش حيتوى على استعداده لالنسحاب من بلغاريا و أن يقوم 
و ناقش هونيادى هذا العرض مع نيكوالس السوكى . أيضاً بدفع مبلغ ماىل كبري 
Nicholas Lasocki   كبري أساقفة كراكوفKarakof    و بعض النبالء

كافة األراضى بإخالء  مراد الثاىن ةطالبمتت مو  .و مت رفض العرض العثماىن، رينياجمل
و ليس لدينا ىف املصادر العثمانية املعاصرة ما  األوربية و االنسحاب إىل األناضول

فاهنارت ،ذلك السلطان العثماىن رفض ، على أية حال .يؤكد هذا العرض أو ينفيه
  .رب من جديد و دقت طبول احل، 1احملادثات 

على رأسهم أمري ، و هكذا قام السلطان مراد حبشد حواىل مائة ألف جندى     
ووزرائه ، بك اجاقر الروميللىو أمري أمراء ، أمراء األناضول عيسى بن أوغوز

كما أخذ معه جنوداً من إمارة .   2و صاروجه باشا و خليل باشا ، إسحاق باشا
  .3جماالً خلداعه ىف األناضول امريهحىت ال يترك أل،  بىن قرمان

و عندما عربت قوات محلة هونيادى مدينة نيقوبوليس تصدى هلا عيسى بك بن      
و ابن ، الروميللىبك أمري أمراء  اجابن قرو حممد بك ، فريوز بك من أمراء احلدود

أوغوز أمري أمراء األناضول و هزموهم و أسروا الكثري منهم و أرسلوهم للسلطان 
  .4الذى ابتهج بأن تلك احلرب بدأت بتلك البشارة الطيبة ، مراد 

                                                 
1 - Dlugosz, op. cit, p. 503; Housley, op. cit, p. 89. 
2 - Dlugosz, op. cit, p. 503. 
3 - Aşik paşa, op. cit, p. 130. 
4 -  Aşik paşa, op. cit, p. 100. 
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اصطحب السلطان مراد معه ابنه حممد و أمره بالتمركز ىف امليمنة مع القوات     
  .1األناضولية 

أفاضت املصادر التارخيية العثمانية و األوربية املعاصرة ىف ، و على أية حال     
طان مراد الثاىن و يوحنا هونيادى و الىت احلديث عن املعركة الىت دارت بني السل

  .    2 )م1448- ھ 852(  الثانية  )كوسوفا(قوصوه عرفت باسم موقعة 
الذى ذكر أنه شارك ، هو املؤرخ عاشق باشا، و لدينا شاهد عيان عثماىن     

عة و أشار إىل أن بداية تلك املعركة كانت ىف صباح اجلم،  قوصوهبنفسه ىف معركة 
ى السلطان مراد الثاىن األعداد الكبرية حيث رأ،  )م1448 - ھ852( أكتوبر 17

مث مسح وجهه ، و صلى ركعىت قضاء حاجة، للجيش الصليىب فنزل عن جواده
انصرهم ، يا رىب انصر هذه احلفنة من أمة حممد " و تضرع إىل اهللا قائالً ، بالتراب

 هتلك هؤالء املسلمني على فال، فإن ذنوىب كثرية ، ة حممد صلى اهللا عليه و سلممحبر
 ءمث ركب السلطان العثماىن جواده من جديد و أمر ببد. 3 “ يد الكفار بذنوىب

                                                 
1 - Babinger, op. cit, p. 55; Setton, op. cit, p. 99;    107املرجع السابقو ص ، فاتان 

 . Neşri, op. cit, pp.658- 675:انظر املصدر العثماىن املعاصر  - 2
م بني العثمانيني بقيادة السلطان 1389يونيو عام  15األوىل قد جرت ىف  ) كوسوفا(قوصوه  كانت موقعة   -    

انتهت املعركة بانتصار ،مراد األول و  أمراء البلقان بقيادة حاكم صربيا الزار و مساعدة ملك البوسنة تفرتكو األول
انفصل    Milosh Kobilichقتل فيها السلطان مراد األول على يد نبيل صرىب يدعى ميلوش كوبيلتش  العثمانيني و

عن اجليس املسيحى و خدع األتراك باالنضمام هلم مدعياً أن لديه سر حيتفظ به يريد مقابلة السلطان من أجله و أن هذا 
توىل األمري . و عندما اقترب من السلطان استل خنجره و طعنه طعنة مميتة، السر سوف ميكن السلطان من احراز النصر

ووقع ىف أسر ، و جرح الزار ، يادة اجليش العثماىن بعد وفاة والده و أحرز انتصاراً باهراًبايزيد بن مراد األول ق
 Field of" حقل الطيور السوداء" األوىل باسم  كوسوفاو عرفت معركة .العثمانيني الذين قاموا بقتله و معظم نبالئه 

the Black birds حممود : راجع .ش األوربية املتحالفة و كانت مبثابة أول جناح حيرزه العثمانيون ضد اجليو
  . 63 -61ص ، املرجع السابق،احلويرى 

3 - Aşik paşa, op. cit, p. 131. 
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قتل فيها العديد ، استمرت حىت صباح اليوم التاىل ، و دارت حرب طاحنة، اهلجوم
  .من القوات املسيحية و كذلك العديد من العثمانيني 

اشق باشا يذكر أنه شارك بنفسه ىف هذه غري أن ما يلفت النظر هنا أن ابن ع    
و هو ما دفع السلطان إىل ، و أنه قام بقتل أحد جنود يوحنا هونيادى ، املعركة 

  .1مكافأته جبواد نظري قيامه هبذا العمل 
     
هامجت ميمنة اجليش العثماىن املكونة من قوات ، و ىف اليوم األول من املعركة    

قوات يوحنا هونيادى الذى قسم  الروميللىمن جنود و ميسرته املؤلفة ، األناضول
و الحظ املؤرخ العثماىن أوروج بك قيام هونيادى بصف . 2فرقة  38جيشه إىل 

و " ىف الصفوف األوىل حلماية خيالته و مشاته   Wagenburgعربات املدافع 
فاألرض ، كانت قذائف املدفعية و طلقات البنادق و السهام تنهال كأهنا املطر 

صبحت حتت سنابك اخليل كأهنا مفروشة بالقطن كما كانت اخليول تتطاير ىف أ
  .3"السماء لتحجب أشعة الشمس 

و صمدت قوات هونيادى ىف اليوم األول للقتال بفضل احتمائها خلف عربات     
املدافع غري أن القوات العثمانية التفت حول تلك العربات وواجهت قوات هونيادى 

مما أدى إىل تشتتها و هزميتها ىف ، اجلنود اإلنكشارية و العزبان  بشجاعة بالغة بفضل
، بعد جناح القادة العثمانيني ىف حتقيق النصر، ج بك حسب رواية أورو . 4النهاية 

                                                 
1 - Ibid, p. 132. 
2 - Babinger, op. cit, p. 55. 
3 - Oruç Beǧ , op. cit, pp. 100, 104. 
4 - Oruç Beǧ, op. cit, p. 105; Babinger, op. cit, p. 55. 
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قبل أن ، و يهنئونه باالنتصار الكبري ، توافدوا إىل مكان السلطان مراد يقبلون يده 
  .1ة العاصمة العثمانية أدرنيعود اجلميع إىل 

  
و تذكر مجيع املصادر التارخيية املعاصرة أن يوحنا هونيادى بعد أن أدرك هزميته    

) م 1448 - ھ852( أكتوبر 19 -17الثانية  قوصوهبعد ثالثة أيام من القتال ىف 
هرب من ميدان املعركة متذرعاً بأنه سوف يقوم مبحاولة التفاف حول القوات ، 

خوفاً من الوقوع ىف األسر مثل  2للهرب  همما دفع، كغري أنه فشل ىف ذل، ة العثماني
  .آالف األسرى الذين سقطوا ىف قبضة اجلنود االنكشارية 

يوحنا  كوسوفارواية مفصلة قدمها املؤرخ البولندى املعاصر ملعركة  او لدين  
ألف جندى مسيحى  15الذى ذكر أن املعركة أسفرت عن مصرع ، دوجوش 

مما ، باإلضافة إىل مجيع النبالء اجملريني. ألف جندى  20 و أسر حواىل ، كاثوليكى 
دفع يوحنا هونيادى إىل اهلرب من ميدان املعركة بعد أن أزال مجيع الشارات الىت 

و رفض اصطحاب أحد من عبيده أو مساعديه ىف رحلة . تدل على رتبته العسكرية
قاموا . األتراك  و على الرغم من ذلك مت أسره بواسطة ثالثة من اجلنود، هروبه 

و على حني ذهب أحدهم للصيد ىف مكان . بتقسيم خيوله و أمواله و مالبسه بينهم 
حدث أن تشاجرا معاً حول صليب ،  اآلخرين نيسري مع اجلنديتاركاً األ، قريب 

انتهز هونيادى الفرصة ليخطف ف .مالبسهمن الذهب كان هونيادى خيفيه حتت 

                                                 
1 - Oruç Beǧ, op. cit, p. 105 

 : م راجع1448الثانية قوصوه عن انتصار مراد الثاىن على يوحنا هونيادى ىف موقعة  
164- 165..Müneccimbaşi, op. cit, pp  

2 - Aşik paşa, op. cit, p. 132; Doukas, op. cit, p. 185;  
.                                                                      93ص ، املرجع السابق، بتروسيان: 129ص ، املرجع السابق، يلماز أوزتونا 
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و هكذا استعاد خيوله و ممتلكاته و استمر . خر يقتله و جيرح اآلو سيف أحدمها 
مت أسره من جديد و هناك .لصربيةىف رحلة هروبه لعدة ايام حىت دخل األراضى ا

أمر حببسه ىف الذى ، بواسطة بعض الفالحني الذين سلموه إىل جورج برانكوفيتش 
ىف األراضى  ه و قواته أثناء مرورهمتنتيجة ملا ارتكب، احدى القالع ملدة ثالثة أشهر 

  .الصربية سابقاً 
أمر برانكوفيتش ىف النهاية باطالق سراح هونيادى و عودته إىل سجدين بعدما      

و ، أجربه على توقيع معاهدة قاسية حكمت مستقبل العالقات بني صربيا و اجملر
و ذلك بعدما . قضت حبصول صربيا على العديد من القالع و األراضى ىف اجملر

  .1ساقفة و النبالء اجملريني على ذلك مقابل إطالق سراح هونيادى اقسم مجيع األ
  -:الثانية  )كوسوفا(قوصوه   نتائج موقعة 

 )كوسوفا(قصوه كان من أهم نتائج االنتصار العثماىن الكبري ىف موقعة          
، أن انتهت متاماً مقاومة القائد اجملرى يوحنا هونيادى، )م 1448 - ھ852( الثانية
الفارس املدافع عن املسيحية ى كان قد حصل على شهرة كبرية ىف أوربا بوصفه الذ
الىت حققت بعض ،  )م1443 - ھ 847(" احلملة الطويلة " جناحه  منذ

غري أن انتصارات مراد الثاىن عليه ىف موقعىت . االنتصارات على العثمانيني املسلمني 
قضت على ،  )م 1448 - ھ852(  الثانية قوصوه و )م1444-  ھ848( فارنا

و هو ،و زادت من تثبيت أقدام العثمانيني ىف البلقان. صورته كمدافع عن املسيحية 
  .األمر الذى استمر لعدة قرون أخرى بعد ذلك

  
                                                 
1 - Dlugosz, op. cit,p. 504; Setton, op, cit, p. 99.  
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  الفصل الرابع

  
 -  ھ824( العالقات بني العثمانيني و اإلمرباطورية البيزنطية و املدن اإليطالية

  . )م1451 -  ھ855/ م1421
  :عالقة السلطان مراد الثاىن بأسرة باليولوغس

 )م1422 -  ھ826(حصار القسطنطينية -اإلمرباطور مانويل الثاىن -
  .األسباب و النتائج:

 .) م1438 - ھ842( جممع فريارا -اإلمرباطور يوحنا الثامن باليولوغس -
 اإلمرباطور قسطنطني احلادى عشر -
 –البندقية  –ني و املدن اإليطالية العالقات السياسية و التجارية بني العثماني -

 جنوا_ فتح سالونيك  
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 -:تطور العالقات بني العثمانيني و الدولة البيزنطية 
      

تعود العالقات السياسية والعسكرية بني الدولة العثمانية و اإلمرباطورية       
ف أن السلطان فمن املعرو. البيزنطية إىل زمن بعيد قبل عهد السلطان مراد الثاىن 

مؤسس الدولة ) م 1326 - ھ727/ م1288 - ھ687(عثمان بن أرطغرل 
قد واصل سياسة أبيه ىف مهامجة األراضى و املمتلكات البيزنطية حيث ، العثمانية

و هو ما دعا السلطان . 1فشلت الدفاعات البيزنطية ىف إيقاف الزحف العثماىن 
انتصاره على القوات البيزنطية التابعة  حنو مدينة نيقية خاصة بعد عثمان إىل الزحف

 Andronicus IIلإلمرباطور البيزنطى أندرونيكوس الثاىن باليولوغس 
Palaelogus ) 681بالقرب من مدينة ) م 1329 - ھ730/ م1282 - ھ
و على الرغم من عدم سقوط  .2) م 1301- ھ 701() بافيوم ( قويون حصار 

ية البيزنطية هتديدات العثمانيني مما دفعها إىل فقد أدركت اإلمرباطور، مدينة نيقيه
تكوين حلف مع قادة املدن البيزنطية من أجل مهامجة السلطان عثمان ىف عاصمته 

و هو  .) م1307 - ھ707( ىف العام منتصار عليه االغري أنه جنح ىف، يىن شهر 
الستراتيجية بسبب أمهيتها ا مدينة بورصااألمر الذى دعاه للتطلع إىل اإلستيالء على 

                                                 
1 - Aşik paşa, op. cit, pp. 18-19. 
2 - Pachymers, G, D, Michaele Palaelogus, vol, I, ed. Bekker, in, C. S. H. B, 
Bonne, 1885, pp. 221, 244- 250. 

؛ 163ص، م1993، القاهرة، ترمجة أمحد السعيد سليمان، قيام الدولة العثمانية، حممد فؤاد كوبريلى: و انظر أيضاً
 -1282( يزنطية ىف عهد اإلمرباطور أندرونيكوس الثاىن باليولوغس السياسة اخلارجية للدولة الب، ناهد عمر صاحل

  . 82ص ، م1999، جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراة غري منشورة، )م 1328
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 -  ھ727( العامىف حيث جنح بعد حصارها عدة مرات متتالية ىف إخضاعها ، 
  .1 ) م1326

 ھ761/ م1326 - ھ727 (و بعد قيام السلطان اجلديد أورخان بن عثمان     
بدأ يسعى لالستيالء ، باختاذ مدينة بورصا عاصمة جديدة للعثمانيني) م 1359 -

و لذلك كان عليه االنتصار على ،  Nicomediaعلى مدينىت نيقيه و نيقوميديا
القوات البيزنطية الىت أرسلها اإلمرباطور أندرونيكوس الثالث 

 ھ742/ م1329 - ھAndronicus III Palaelogus ) 730باليولوغس
و فيلو كرين )  Maltepeمال تبه ( ىف معركة شهرية عند بيلكانو ) م 1341 -

Philocren  و هو ما أدى إىل جناحهم ىف االستيالء  .بالقرب من القسطنطينية
و ، 2 ) م1337 - ھ738( مث نيقوميديا، )م 1331 - ھ732( على مدينة نيقيه

هبذا جنح العثمانيون ىف الوصول إىل ساحل البوسفور املواجه للقسطنطينية عاصمة 
  .الدول البيزنطية 

اإلمرباطور وفاة و سنحت الفرصة للعثمانيني للتدخل ىف الشئون البيزنطية بعد    
ما نشبت حرب أهلية عند، )م 1341 - ھ742( أندرونيكوس الثالث باليولوغس

و بني وصيه اآلخر يوحنا ، Johnالوصيه على إبنه يوحنا   Annaبني أرملته أنا
األمر الذى دفع هبا لالستنجاد ،  John Cantacuzenusكانتاكوزينوس 

الوقت قام يوحنا  و ىف نفس. Orkhanبالسلطان العثماىن أورخان 
كانتاكوزينوس بطلب املساعدة العسكرية من أورخان أيضاً مقابل أن يقوم بتزوجيه 

و قام .  فاختار أن يهب ملساعدة األخري، Theodora من ابنته األمرية ثيودورا
                                                 
1 - Aşik paşa, op. cit, pp. 36- 38; Nicol, “ The last centuries of Byzantium” , 
London, 1972, p. 154. 
2 - Aşik paşa, op. cit, pp. 50- 51. 
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بتزويده بعشرة آالف مقاتل عثماىن سامهوا ىف تثبيته على العرش البيزنطى ىف 
و تلى ذلك زواج السلطان العثماىن من األمرية .  )م1347 - ھ748( القسطنطينية

  .1البيزنطية ثيودورا 
ىف بعد أن وافق أورخان على طلب محيه اجلديد كانتاكوزينوس باملساعدة       

رب ىف صلف مقاتل عثماىن جنحوا ىف سحق الرب و أمده بعشرين أصحربه مع ال
بات من الواضح تنامى . 2 )م1352 - ھ753( معركة            على هنر ماتيزا

و هو ما ، القوة العسكرية و السياسية للعثمانيني على حساب اإلمرباطورية البيزنطية
دفع السلطان العثماىن أورخان إىل عبور البوسفور ألول مرة و اإلستيالء على مدينة 

مث جنح ابنه سليمان ىف االستيالء ، 3 ) م1354- ھ755( غاليبوىل البيزنطية عام
  . 4 )م1357 - ھ759( ٭  Demoteciaدينة دميوطيقياعلى م

  
استمرت الفتوحات العثمانية على حساب املدن و األراضى البيزنطية على عهد       

فاجتاح مدن ، )م 1389 - ھ792/ م1359 - ھ761 (السلطان مراد األول 
و هو ما دفع ،  )م1363 - ھ765( و فيليبوبوليس، )م1361- ھ 763( أدرنة 
 ( John V Palaelogusاطور البيزنطى يوحنا اخلامس باليولوغساالمرب

                                                 
1 - Doukas, op.cit, pp.64, 71- 73 . 
2- Dӧlger, op. cit, p. 33; 56-55ص ، املرجع السابق، يلماز أوزتونا  
3 - Aşik paşa, op. cit, pp. 51-53; Dӧlger, op. cit, p. 36; Nicol, op. cit, pp. 
253- 254. 

، موستراس: راجع ). ماريتزا ( باً من مصبه ىف هنر مريج قري. هى مدينة تقع ىف والية أدرنة على هنر قزل دىل جارى -  ٭
  . 273ص ، املرجع السابق

4 - Aşik paşa, op. cit, p. 55. 
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 ھ764( عاممعه إىل عقد اتفاقية سالم )م 1376 - ھ778/ م1355 -ھ756
  .1مراد األول سيداً له اعترف فيها بالسلطان العثماىن ،  )م1362 -
  
على حساب بعد جناح العثمانيني ىف العبور و االستقرار باجلانب األورىب        

و نقطة انطالق ، جعلوا من مدينة أدرنة عاصمة جديدة هلم ، املمتلكات البيزنطية
مما دفع باالمرباطور يوحنا . لفتوحاهتم اجلديدة ىف البلقان و األراضى البيزنطية 

اخلامس  إىل تكثيف اتصاالته بالبابوية الكاثوليكية عارضاً وحدة كنيسىت 
داء املساعدة النقاذ جلغرب من أجل استكما قام برحلة با، القسطنطينية و روما 

كانت غري ذات جدوى  رحلته غري أن، انية مدينة القسطنطينية من التهديدات العثم
عقد معاهدة سالم جديدة مع السلطان  و ،مما دعاه اإلعتراف باألمر الواقع، 

و ، تعهد فيها بدفع جزيه سنوية،  )م1372 - ھ774( العثماىن مراد األول عام
عن السماح لكل فضالً ، مع ترك ابنه مانويل رهينة لديه، اخلدمة العسكرية تقدمي 

مقابل أن يغض السلطان . من يرغب من العثمانيني حبرية الدخول إىل القسطنطينية 
، و أن يسمح له حبكم القسطنطينية و سالونيك، مراد الطرف عن اإلمرباطور يوحنا 

  .2و بعض اجلزر ىف حبر إجيه 

                                                 
1 - Aşik paşa, op. cit, pp. 57-58; Nicol, op. cit, p. 273; Zachariadou, E, “ The 
Conquest of Adrianople by The Turks “, in, S. V, XII, 1970, pp. 211-217; 
Inalcik, H, “ The conquest of Edirne ( 1361)” , in, A. O. , 1971, vol, 3, pp. 
185- 210.  
2 - Nicol, op. cit, pp. 284- 287 

و توجد مناقشة جيدة لألسباب الىت أدت إىل أن يصبح االمرباطور البيزنطى خاضعاً للسلطان العثماىن نتيجة لتخاذل 
العالقات السياسية بني العثمانيني ، صالح ضبيع: راجع . يام ابنه أندرونيكوس بالثورة ضده و خوفاً من ق، الغرب معه 

  .138ص،م1998، غري منشورة  رسالة دكتوراة، م1453 -1261و االمرباطورية البيزنطية ىف عصر آل باليولوغس 
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و أصبح ، حتول امليزان السياسى و العسكرى متاماً لصاحل العثمانيني و هكذا      
دية و العسكرية اإلمرباطور البيزنطى جمرد تابع إقطاعى عليه أن يؤدى االلتزامات املا

 قوصوهاألخري ىف موقعة  صرعطان العثماىن مراد األول حىت مالسل، حنو سيده 
  .)م 1389 - ھ792( األوىل

) م 1402 - ھ804/ م1389 -ھ792 (سلطان بايزيد األول ال استمر          
ت العائلية حول العرش ىف متابعة السياسة العثمانية الرامية إىل التدخل ىف النزاعا

و أمر اإلمرباطور يوحنا اخلامس بإرسال ابنه مانويل على رأس قوة ، البيزنطى 
غري ، آسيا الصغرى ىف Philadelphiaملساعدته ىف االستيالء على مدينة فيالدلفيا 

أن االمرباطور استغل غياب بايزيد ىف محالته و قام بإجراء بعض االصالحات و 
العثماىن الذى و هو ما أثار غضب السلطان ، الترميمات ىف أسوار مدينة القسطنطينية

فاضطر اإلمرباطور  .1ابنه مانويل ما مل يقم هبدم تلك التحصينات  هدده بسمل عيىن
       .دم ما قام به البيزنطى إىل ه

و استمر السلطان بايزيد ىف ممارسة عالقة التبعية مع السلطان اجلديد مانويل        
نها أرسل له بايزيد رسالته الىت ضّم، و عندما أبدى األخري تذمره، باليولوغس 

             أغلق عليك أبواب مدينتك ، إذا مل تكن راغباً ىف تنفيذ أوامرى" عبارته الشهرية 
  .2" مجيع ما وراء األسوار ملك ىل ألن ، و احكم بداخلها ، ) القسطنطينية ( 

مل جيد ، و بعدما استمر مانويل ىف تذمره من عالقة التبعية مع العثمانيني      
و هو ما جعل مانويل . السلطان بايزيد بداً من التقدم إىل حصار القسطنطينية 

                                                 
1 - Doukas, op. cit, p. 82. 
2 - Ibid, p. 83. 
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ضرورة إنشاء مسجد جديد ىف احلى اإلسالمى كان من أمهها الىت ، يرضخ ملطالبه 
  .1) م 1391 - ھ794( ىف مدينة القسطنطينية

  
أراد ، و إزاء عدم رضا اإلمرباطور مانويل من سياسة التبعية للسلطان بايزيد     

نفسها األخري أن يقوم بإهناء هذه املسألة متاماً عرب اإلستيالء على مدينة القسطنطينية 
و بالفعل ضرب السلطان بايزيد . 2دينة املم العثماىن القدمي بفتح حللحماوالً حتقيق ا، 

حىت  )م1394 - ھ797( حصاره الطويل على املدينة الىت استمر من العام
  .)م 1402 ھ804(العام
مل جيد اإلمرباطور مانويل أمامه طريقاً إلنقاذ مدينته ، من قبلو كما فعل والده      

ىف أيدى  حول حصار القسطنطينية و اقتراب سقوطها سوى البابوية الىت أرسل هلا
و إىل ، مث إىل إيطاليا )م1400 - ھ803( مث سافر بنفسه إىل البندقية، العثمانيني

  .3غري أن ذلك كله كان بال جدوى أيضاً. فرنسا مث إىل اجنلترا إلنقاذ املدينة 
                                                 
1 - Aşik paşa, op. cit, pp. 68-69.  

  :عن حصار السلطان بايزيد األول ملدينة القسطنطينية راجع املصادر العثمانية و البيزنطية التالية  - 2
Aşik paşa, op. cit, pp. 68- 70; Doukas, op.cit, pp. 83- 86. 

  :راجع . و انظر أيضاً شهادة شاهد العيان البيزنطى 
Gautier, P, “ Un Recit Indit du Siege de Constantinople, par les Turcs ( 
1394- 1402 ) “, in, REB, vol, xxiii, 1965, pp. 100- 117; Hadjopoulos, 
Dionysios, le Premier Siege de Constantinople par les Ottomans ( 1394- 1402 
) , Diss. Universite de Montreal, 1980. 

نة القسطنطينية قد جنت من احلصار العثماىن بفضل دعوات السيدة العذراء و تذكر رواية شاهد العيان اجملهول أن مدي 
  .بوصفها حامية املدينة الىت محتها من السقوط ىف أيدى املسلمني 

3 - Doukas, op. cit, p. 83; Nicol, D,” A Byzantine Emperor in England : 
Manuel’s visit to London in 1400- 1401” : in, Byzantinum: its Ecclasiastical 
history and relations with western world , London, 1972, pp. 204- 225.  
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ن السقوط ىف غري أن األحداث غريت من مسارها لتحفظ مدينة القسطنطينية م    

الذى استسلم فيه سكان املدينة  ففى الوقت، العثمانيني لنصف قرن جديدأيدى 
من أجل تسليم و توجهت سفارة من النبالء البيزنطيني آلسيا الصغرى ، للحصار 

كان تيمورلنك يلحق هزمية مروعة ، 1مفاتيح مدينة القسطنطينية للسلطان العثماىن 
بل أنه قام بأسر السلطان ،  )م1402 - ھ804 (بالعثمانيني بالقرب من أنقرة

  .2سر بعد ذلك مات ىف األالعثماىن بايزيد األول الذى 
و هكذا استفادت اإلمرباطورية البيزنطية من هزمية العثمانيني ىف أنقرة فقد زال      

و هو ما مكن اإلمرباطور مانويل من العودة إىل ، اخلطر العثماىن عن القسطنطينية 
على توقيع اتفاقية مهينة  و مت إجبار األمري سليمان بن السلطان بايزيد، دينةعرشه بامل

، م 1403عام  باليولوغس اإلمرباطور الشريك  بالقسطنطينية السابع يوحنامع 
و Thessalonicaنصت على أن يعيد سليمان إىل يوحنا مدن سالونيك 

مع إعفاء البيزنطيني  األراضى املوجودة على البحر األسود Calamadiaكاالماديا 
 كما. و كذلك إعفاءهم من التبعية هلم ، من اجلزية الىت كانوا يدفعوهنا للعثمانيني 

و تقدمي مساعدة ، موانيه التجارية أمام التجارة البيزنطية تعهد سليمان بفتح كافة 
  .3مع إقرار حالة السالم الدائم بينهما ، عسكرية لإلمرباطور البيزنطى 

                                                 
1 - Barker, op. cit, p.215. 

      . 35 -34ما سبق ص راجع . م و هزمية العثمانيني أمام املغول 1402عن معركة أنقرة  - 2 
3 - Dӧlger, op. cit, p. 75 ; Dennis, S, “ The Byzantine – Turkish Treaty 1403 
“ , in ,O. C. P , vol, xxxiii, 1967, pp. 72- 88;  – 202ص ، املرجع السابق، صالح ضبيع  
204  
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استغل اإلمرباطور البيزنطى مانويل باليولوغس هزمية أنقرة إلستعادة  هكذاو      
الكثري من اهليبة السياسية و العسكرية البيزنطية على حساب العثمانيني الذين دخلوا 

/ م1413 - ھ816(ىف حرب أهلية استمرت حىت توىل السلطان حممد األول 
العثمانية ىف عهده و شهدت العالقات البيزنطية ، حلكم ا )م 1421 - ھ824

بينهما لدرجة أنه أوصى و هو على فراش هدوءاً خاصة بعد الصداقة الىت قامت 
  .املوت بإرسال اثنني من أبنائه ليكونا حتت وصاية اإلمرباطور البيزنطى 

  

   - :الثاىن العالقات بني السلطان مراد الثاىن و االمرباطور مانويل 
  
) م 1451 - ھ855/ م1421- ھ 824( ىن اعتلى السلطان مراد الثا بعدما     

فأرسل له اإلمرباطور مانويل سفارة . العرش بعد وفاة أبيه السلطان حممد األول
و ثيوالجوس  Lachance Palaelogusتكونت من التشانس باليولوغس 

كان هدفها الظاهر هو التعزية ىف وفاة ، Theologus Korakesكوراكس
لكن هدفها الرئيسى كان ، مراد الثاىن بالعرش و هتنئة السلطان ، السلطان حممد

تذكري السلطان اجلديد بوصية والده و إرسال اثنني من أخوته ليكونا حتت رمحة 
غري أن .  1دوزجمه مصطفىعلى أال يقوم مانويل بإطالق سراح  اإلمرباطور البيزنطى

و ، ين بل إن مراد رفض مقابلة السفري، السلطان اجلديد ووزيره بايزيد رفضا ذلك
أرسل هلما من خيربمها بضرورة الرحيل و إبالغ االمرباطور مانويل بأن السلطان مراد 

 .2الثاىن قادم بنفسه من أجل حصار مدينة القسطنطينية 
                                                 

  . 31ص ، املرجع السابق ، املرياالى امسعيل سرهنك  -  1
2 - Doukas, op. cit, p. 161; Dӧlger, op. cit, p. 109 ; Barker, op. cit, p. 361 
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كان املوقف السياسى الداخلى ىف القسطنطينية منقسماً ما ، و ىف الوقت نفسه    

و يبدو أن املعسكر الثاىن .  معاداتهأو ، ديدبني ضرورة مهادنة السلطان العثماىن اجل
لدرجة أهنم قبضوا . يه أالذى تزعمه يوحنا الثامن ابن اإلمرباطور مانويل قد فرض ر

و ، الذى كان يعرف لغة األتراك، على أحد الرسولني و هو ثيولوجس كوراكس
لقاء راضى األناضول و قاموا بإسبق أن هاجر للقسطنطينية إبان غزو تيمورلنك أل

بل أهنم اهتموه ، بالط العثماىناللوم عليه ىف عدم جناح أهداف السفارة البيزنطية إىل ال
القسطنطينية له مدينة تسليم هتدف إىل أيضاً باالشتراك ىف مؤامرة مع السلطان مراد 

قبل أن يعثروا ىف ممتلكاته على خطابات و هدايا قيمة زعموا أهنا من ، و مت تعذيبه. 
و مت إنزال العقاب به عن طريق مصادرة ممتلكاته مث مسل عينيه ، العثماىن قبل السلطان

1.  
   
و ىف ظل حماوالت السلطان مراد الثاىن لعودة اهليبة العسكرية و السياسية        

و بعد هتديد ، ذلك األمر كان االمرباطور مانويل مشغوالً بضرورة إيقاف ، العثمانية
فكر مانويل ىف إيقاظ الفتنة النائمة حول العرش ، ةمراد الثاىن حبصار القسطنطيني

، الذى أدعى أنه ابن السلطان بايزيد دوزجمه مصطفىفأطلق سراح األمري ، العثماىن
كما قدم بعض املساعدات العسكرية الىت مكنته من اإلستيالء على بعض األراضى 

                                                                                                                                                 
.ىف بيئة غري اسالمية  وابناء املسلمني أن يعيشألوزير بايزيد بأنه الجيب على تذرع ا  

1 - Barker, op. cit, p. 363. 
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و من مث ، ته و هو األمر الذى دفع السلطان مراد إلعادة ترتيب أولويا، األوربية
  .1 دوزجمه مصطفىتوجه إىل قتال 

بل جنح عن طريق ، دوزجمه مصطفىو مل يكتف اإلمرباطور مانويل بتحريض      
معلم مصطفى الصغري ، أصدقائه من القرمانيني و اجلرميان ىف األناضول بإقناع إلياس 

عثمانية و السلطنة الشقيق مراد الذى كان يبلغ الثالثة عشر من عمره باخلروج على 
          .2أن يعلن مصطفى الصغري نزاعه على العرش العثماىن مع السلطان مراد الثاىن 

فأعلن ، و أراد السلطان مراد الثاىن معاقبة اإلمرباطور مانويل الثاىن على ما سبق     
كانت  الىت، )م1422 - ھ826( عليه احلرب و قام حبصار مدينة القسطنطينية

، فضالً عن موقعها بني الشرق و الغرب ، جية كربى للعثمانينيذات أمهية استراتي
البحر األسود و البحر ، و كوهنا ممراً مائياً بني الشمال و اجلنوب،املسيطر على املرور

  .3املتوسط 
و يذكر املؤرخ البيزنطى املعاصر ميخائيل دوكاس أن السلطان العثماىن مراد      

ة أدرنة قبل أن يرسل مع قدوم الربيع ىف استدعاء الثاىن قضى فصل الشتاء ىف العاصم
  .     4و حشد العديد من اجلنود لألستعداد للقيام حبملة عسكرية حلصار القسطنطينية 

 Georgeكما يذكر أيضاً املؤرخ البيزنطى املعاصر جورج فرانتزيس       
Sphrantzes مأن السلطان مراد الثاىن أرسل ىف الثامن من شهر يونيه لعا          

قبل أن حيضر السلطان ،قائده ميخائيل حملاصرة القسطنطينية  )م1422 - ھ826( 

                                                 
1 - Anonim, op. cit, p. 38; Philippides, op. cit, p. 29; Fleet, op. cit, p. 46; 
Setton, op.cit, p. 12; Barker, op. cit, p. 363; Bartusis, op. cit, p. 117.   
2 - Inalcik,  op. cit, p. 226. 
3 -  Fleet, op. cit, p. 2. 
4-  Doukas, op. cit, p. 160. 
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أغسطس  22يأمر باهلجوم الشامل على أسوارها ىف لنفسه أمام أسوار املدينة 
  .1م 1422

  

 
 
 

  -:)م 1422 - ھ826(حصار السلطان مراد الثاىن ملدينة القسطنطينية
  

  .اث احلصار العثماىن للقسطنطينيةزنطى معاصر ألحدعلى أنه لدينا شاهد عيان بي    
بوصفه شاهد ، حتتفظ شهادته بأمهية تارخيية بالغة ، ىف عهد السلطان مراد الثاىن 

لنا املؤرخ فقد سجل  .حيدة عن احلصار العثماىن للمدينةالعيان صاحب الرواية الو
أشار إىل ف، روايته عن األحداث  John Kananos سوالبيزنطى يوحنا كانان

وصول عشرة آالف مقاتل عثماىن إىل أسوار املدينة يوم الثالثاء املوافق للعاشر من 
 Mikhalحتت قيادة القائد ميخائيل أوغلو،  )م1422 - ھ826( يونيه عام
Oglu   ، املوجودة باإلستيالء على كافة األراضى سريعاً قام العثمانيون  حيثو

كما أتلفوا حقول ، لنار ىف القرى و احملاصيلخارج أسوار القسطنطينية و أشعلوا ا

                                                 
1 - Sphrantzes, op. cit, p. 27; Philippides, “Byzantium “, p. 47 ; 

  . 78ص ، املرجع السابق، روسيانتب
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أيضاً بإغالق أبواب املدينة على  واحدث هذا قبل أن يقوم. الزيتون و الكروم 
  .   1سكاهنا 

و ىف العشرين من نفس الشهر وصل السلطان مراد بنفسه أعمال احلصار        
ألنه ، دينةأخذ يهدد و يتوعد بإسقاط املو ، س بأنه كان غاضباً وووصفه كانان

لدرجة أنه اعترب أن العامل كله خاضع له ، من اجلميع و شجاعة أكثر قوة اعتقد أنه 
  .2و تصور أنه قادر على تدمري أسوار مدينة القسطنطينية املنيعة ، 

أوامره بضرورة تشييد سياج خشىب شاهق أعلى من أسوار  مراد الثاىن أصدر    
 ،  Xeloportaورتا  بحىت بوابة زيلو Chrysiaالقسطنطينية و ميتد من بوابة 

من أجل ، حلبال و األغصان امللتفة العديد من ألواح األخشاب اللزجة و ا تألف مني
أسوار الذين اختذوا مواقعهم أعلى محاية اجلنود العثمانيني من سهام اجلنود البيزنطيني 

  .3القسطنطينية 
مل يكتف باإلشارة إىل ، و ىف مالحظة جيدة من املؤرخ البيزنطى كانانوس    

أساليبهم اهلجومية الىت هتدف إىل اقتحام بل أشار إىل أحد ، وسائل الدفاع العثمانية 
حيث حتدث عدة مرات عن استخدام العثمانيني ألسلوب حفر ، مدينة القسطنطينية

و ذكر أن البيزنطيني اكتشفوا تلك . األنفاق للنفاذ إىل املدينة من حتت األسوار 

                                                 
1 - Kananos,op. cit, p. 458; Geanakoplos, D, J, Byzantium, church, society 
and civilization seen through contemporary eyes, Chicago, 1984, p. 387.  
2 - Kananos, op.cit, p. 459; Geanakoplos, op. cit, p. 387; Philippides, op. cit, 
p. 47. 

ام هبجوم على غري أنه ذكر أن السلطان مراد ق،  op. cit, p. 27  Sphrantzes ,انظر أيضاً املؤرخ فرانتزس
  .79ص ، املرجع السابق، م ؛ بتروسيان1422أغسطس  22أسوار القسطنطينية يوم 

3 - Kananos, op. cit, p. 460; Geanakoplos, op. cit, p. 387 ;  
  . 79ص ، املرجع السابق، بتروسيان
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ما بني بابا القديس  Krikyaمن كنيسة القديسة كرياكا  بالقرب األنفاق
،  Lycoجبوار هنر ليكو ،  Kharisia و باب خاريسيا   Romanosرومانوس

غري أن هذه الطريقة مل يكتب هلا . 1و آخر بالقرب من القلعة الكربى للمدينة 
النار ىف هناية بفضل استبسال املدافعني البيزنطيني الذين كانوا يشعلون ، النجاح 

  .العثمانينيالنفق من الناحية األخرى لرد املهامجني 
أن تكتيك حفر األنفاق حتت أسوار القسطنطينية هو تكتيك  و ميكننا أن نالحظ   

مل يستخدمه السلطان بايزيد األول ، ألقتحام املدن  لدى العثمانيني عسكرى جديد
و على .  )م1402 - ھ804/ م1394 - ھ797(عندما قام حبصار القسطنطينية

األنفاق من أجل  هذا يعد السلطان مراد الثاىن هو أول من استخدم أسلوب حفر
و ميكننا أن نالحظ أيضاً استخدام ابنه السلطان حممد الفاتح .اقتحام القسطنطينية 

عندما أمر حبفر العديد من األنفاق أسفل أسوار القسطنطينية  لوبلنفس هذا األس
  .2 ) م1453 - ھ 857( قتحام األخري هلا عامإبان احلصار و اال

                                                 
1 - Kananos, op. cit, pp. 461- 462; Geanakoplos, op. cit, p. 387; Imber, op. 
cit, p. 255.  

  :راجع . م 1453عن استخدام العثمانيني ألسلوب حفر األنفاق إبان الفتح العثماىن للقسطنطينية  - 2
Hoffman, G,S. I, “Ein Brief des Kardinals Isidor von Kiew an Kardinal 
Bessarion”, in, O. C. P, vol, xiv, Roma, 1948, pp. 405- 414, esp. p. 410. 

راجع . يضاً روايات شهود العيان اآلخرين ليونارد اخليوسى و ريشرييو عن األنفاق الىت قام حممد الفاتح حبفرها و انظر أ
:  

 - 151ص ،م 2002، القاهرة ، دراسة و ترمجة و تعليق حامت الطحاوى، الفتح االسالمى للقسطنطينية، نيقولو باربارو
احلصار العثماىن ، جونز ، ب من بوابة كاليماريا حيث ذكر وجود مخسة أنفاق بالقر.  162 -160،  159

 136ص ، م2003، القاهرة، دراسة و ترمجة و تعليق حامت الطحاوى، سبعة مصادر معاصرة : م 1453للقسطنطينية 
 ,Tursun Bey, op. citو انظر أيضاً املصدر العثماىن اهلام الذى حتدث أيضاً عن تلك األنفاق .  313، 

pp.47-51. 
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املقاتلني العثمانيني على اقتحام القسطنطينية كما أشار كانانوس إىل إصرار     
و ، درجة أن بعضهم أخذ يبحث عن القنوات املائية الىت متد خزانات املدينة باملياهل

  .1التسلل من خالهلا  حماولني
شري شاهد العيان البيزنطى إىل قيام قوات مراد كان من الطبيعى أيضاً أن ي       

و أحضروا ، الثاىن بتشييد أبراج خشبية ضخمة بارتفاع أبراج املدينة و أعلى منها
قريبة أيضاً أعداد كبرية من األبقار و اجلاموس من أجل جرها باحلبال و نقلها لتصبح 

فع الىت كانت تقذف بواسطة املدا. 2من األسوار ليدمروا هبا التحصينات البيزنطية 
  .3احلجارة على األسوار بغرض اسقاطها 

كما أشار أيضاً إىل أسلوب السلطان مراد الثاىن ىف إثارة محاسة املهامجني      
العثمانيني بعدما أرسل املنادين ىف أحناء جيشه ليبلغ اجلنود أن السلطان العثماىن أقسم 

ضافة إىل مجيع األموال و السلع باإل، ميع سكان املدينةجباالحتفاظ يبيح هلم أن 
   4والبضائع كغنائم حرب للقوات الىت سوف تقتحم القسطنطينية

 و على الرغم من فشل قوات السلطان مراد الثاىن ىف اقتحام القسطنطينية     
قد استخدم ، فإننا نالحظ أن ابنه السلطان حممد الفاتح، ) م1422 - ھ826(

إذ أمر ،  )م1453 - ھ857(اىن للمدينةالعثم نفس األسلوب مع جنوده عند الفتح
للجنود العثمانيني من أجل احلصول على أكرب كمية  ثالثة أيامدينة ملدة ترك املبأن ت

                                                 
1 - Kananos, op. cit, p. 463; Geanakoplos, op. cit,p. 388. 
2 - Kananos , op. cit, p. 462; Geanakoplos, op. cit, p. 387. 
3 - Kananos, op. cit, p. 461; Geanakoplos, op. cit, op. cit, p. 387. 
4 - Kananos, op. cit, p. 463; Geanakoplos, op. cit, p. 388. 
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و مل حيتفظ السلطان لنفسه سوى باملدينة نفسها و مبانيها . من الغنائم و األسالب 
1.  
  

ن حصار السلطان مراد على أن رواية شاهد العيان البيزنطى املؤرخ كانانوس ع     
قد احتوت على بعض الشواهد الىت تعرب  )م1422 - ھ826(  الثاىن للقسطنطينية

فذكر أن العثمانيني كانوا ، عن عقلية و ثقافة العثمانيني و البيزنطيني ىف نفس الوقت 
و هو ما جعلهم يؤجلون هجومهم ، و الدراويش املسلمني يبجلون علماء الدين 
أحد كبار الدراويش األتراك الذى كانت له مكانة كربى عند  النهائى حىت وصول

و هلذا . و لديهم اعتقاد راسخ بصحة أقواله و نبوءاته  ،السكان و اجلنود العثمانيني
و ، و هناك أخذ ىف ترتيل صلواته و دعائه ، فقد انتظروا وصوله حىت أسوار املدينة 

و أخربهم أال يقوموا  د اهلجومديد موعحهاتف من نىب املسلمني بت زعم أنه يأتيه
اهجموا على " .. بعد أن هتف ىف اجلنود ، بذلك مإال بعد أن يشري هل باهلجوم

و ، ادخلوها بال منازع. فسرعان ما سوف تسقط أسوار القسطنطينية . البيزنطيني 
 مث أمر ببداية اهلجوم النهائى ىف الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم، " متتعوا بغنائمها 

ىف الوقت الذى كان فيه على صهوة جواده  )م1422 - ھ826( أغسطس 24
  .2الدراويش و املريدين  أتباعه وسط مخسمائة من

و احلقيقة أن رواية كانانوس تشري ىف أحدى مظاهرها إىل انتشار احلركات     
الصوفية و الدراويش على نطاق واسع لدى العثمانيني ىف منطقة الناضول و كذلك 

و الىت كان هلا الفضل األكرب ىف دخول األتراك لالسالم منذ زمن ،  الروميللىأراضى 
                                                 

  ر التارخيى البيزنطى املعاصر للمؤرخ ميخائيل دوكاس راجع املصد - 1
“ Decline and Fall of Byzantium” ,op. cit,  pp. 220, 331. 
2 - Kananos, op. cit, pp. 466- 469; Setton, op. cit, p. 12. 
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كانت هى األكثر وجوداً وسط اجملتمع العثماىن  كما أن طائفة البكتاشية . بعيد
و األكثر انتشاراً وسط اجلنود ، األكثر احتراماً من قبل السالطني العثمانيني 

  .1امات هؤالء املتصوفة و الدراويش الذين آمنوا مبعجزات و كر، األنكشارية 
كما تشري روايته من ناحية أخرى إىل اعتقاد اجملتمع البيزنطى ىف املعجزات الىت    

يته وافقد ذكر أكثر من مرة ىف ر، يسني حتدث بواسطة السيدة مرمي العذراء و القد
فضل إىل أن مدينة القسطنطينية قد تصدت حلصار السلطان العثماىن مراد الثاىن ب

بعدما ذكر أن ، كرامات و رعاية السيدة العذراء حامية القسطنطينية منذ زمن بعيد 
دما شاهدوا امرأة مبالبس بنفسجية نع، اجلنود العثمانيني فشلوا ىف اقتحام األسوار

و ، حل هبم الظالم" أن شاهدوها حىت  و ما ، تتحرك فوق أبراج القسطنطينية 
حل هبم  و بقوة تلك املرأة.. مجيعاً حنو الفرار فهرولوا، رعدةأخذهم اخلوف و ال

  .2"و مت حترير القسطنطينية ، الذعر
  

و هكذا أشار كانانوس إىل ما ميكن تسميته بالثقافة الشعبية املتواصلة لدى     
العذراء بالسيدة الذين آمنوا منذ قرون  لبيزنطيني ىف مدينة القسطنطينيةالسكان ا

                                                 
، ن ىف األدب التركىاملتصوفة األولو، حممد فؤاد كوبريلى: راجع. عن البكتاشية و دورها وسط اجملتمع العثماىن  - 1

 -236،  30ص ، اجلزء الثاىن:  111 -104ص ، م2002، القاهرة ، ترمجة عبداهللا أمحد إبراهيم، اجلزء األول
  :و انظر أيضاً .  237

Birge, J, The Bektashi Order of Dervishes, London, 1937. 
2 - Kananos, op. cit, pp. 458, 478; Setton, op. cit, p. 12. 

:خيتم كانانوس روايته بتلك العبارات املعربة عن اعتقاده و سكان القسطنطينية ىف معجزات السيدة العذراء و   
أو ملعجزة العذراء القديسة املثرية للدهشة ، أو ملروءة الروم و شجاعتهم، افرحوا سواء لتحرير املدينة! افرحوا يا أحباء " 

أى حتريرنا الذى نلناه من ، انشدوا هلا أناشيد الشكر هلذا االجناز العظيم و، و إياها جمدوا، إياها سبحوا . و اإلعجاب
 p. 479: راجع " . آمني . اجمليدة و الدائمة البتولية أم ربنا و إهلنا و خملصنا يسوع املسيح له اجملد مدى الدهور
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ردده املؤرخ اجملهول الذى كتب روايته عن صمود  ماو هو نفس  .كحامية للمدينة
 - ھ797(  القسطنطينية أمام حصار السلطان بايزيد األول الذى استمر من

كان أن املدينة مل تسقط  أيضاً ذكر و ، )م 1402 - ھ804(  حىت ) م1394
  .1 ابفضل ظهور السيدة العذراء و محايتها هل

كانوا يعتمدون ىف دفاعهم عن القسطنطينية  و ميكن القول هنا أن البيزنطيني     
و . العسكرية  مهتو على استعداد، لعدة عقود على مناعة أسوارها و حصوهنا 

االعتقاد ىف السيدة مرمي العذراء حامية املدينة الىت لن على باإلضافة إىل ذلك كله 
  .تسمح بسقوطها أبداً 

مل ميكث طوال فترة احلصار أمام  و من اجلدير بالذكر أن السلطان مراد الثاىن      
غري أن القوات العثمانية ظلت على حصار املدينة حىت ، أسوار مدينة القسطنطينية

  .2 )م1422 - ھ826( انسحاهبا ىف السادس من سبتمرب
و ميكننا أن حناول تفسري أسباب رفع السلطان مراد الثاىن احلصار عن     

فضالً عن نقص ، سالة املدافعني البيزنطيني و ب، القسطنطينية بسبب مناعة أسوارها 
و هو أن ، باإلضافة إىل سبب عسكرى ىف غاية األمهية . أعداد اجلنود العثمانيني 

بسبب عدم فرضه احلصار عليها ، مراد الثاىن مل حياصر القسطنطينية بشكل كامل 
  .3مما ساهم ىف ختفيف وطأة احلصار عليها بشكل كبري ، من ناحية البحر 

                                                 
1 - Gautier, op. cit, pp. 103, 113. 

:انظر هذه املقالة اهلامة . لعذراء بوصفها حامية املدينة و عن اعتقاد سكان القسطنطينية ىف السيدة ا   
Baynes, M, “ The Sapernatural Defendes of Constantinople “, in, Byzantine 
Studies and other Essays, Conneticut, 1974, pp. 248- 260, esp. pp. 254- 255, 
259- 260. 
2 - Sphrantzes, op. cit, p. 27. 

  . 240ص، املرجع السابق، ح ضبيعصال - 3
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البيزنطى  اإلمرباطورتشريإىل جناح ، كما أن قراءة املشهد السياسى آنذاك       
عرب اتصاله بالياس باشا مرىب ، مراد الثاىن السلطان مانويل باليولوغس ىف الضغط على

و طلب منه اشعال مترد ضد مراد بأن يدخل ، مصطفى الصغري شقيق السلطان مراد 
ليه و بالفعل دخل كبرياً الستئجار قوات موا و قدم له مبلغاً، إىل مدينة بورصا 
، الىت رحب به سكاهنا  Betheniaمث تقدم بقواته حنو بيثينيا، مصطفى إىل بورصا

و من هناك تقدم مصطفى الصغري بقواته حنو مدينة نيقيه . و أعلنوه سلطاناً جديداً 
1.  

أن يصدر  ،كان من الطبيعى و قد بلغت السلطان مراد تلك األخبار السيئة    
العاصمة  و عودة قواته إىل .رفع احلصار عن مدينة القسطنطينيةأوامره بسرعة 

  .2من أجل االستعداد للتوجه إىل األناضول إلمخاد هذا التمرد  ،أدرنة  العثمانية
  

  - :م1422نتائج حصار القسطنطينية 
  

و فتح  فإن أبرز نتائج احملاولة الفاشلة للسلطان مراد حلصار، على أية حال    
 كان إدراك كل من اإلمرباطورية البيزنطية و ،  )م1422 - ھ826( القسطنطينية

األمر الذى دعا البابا مارتن اخلامس ، حتاد من جديد ضرورة اإل الغرب األورىب 
Martin V ) 1417 إىل إرسال رسائل إىل حكام الغرب ) م 1431 -م

و بالفعل وصل موفده الرمسى ، و توثيق العالقة مع بيزنطةاألورىب لتقدمي املساعدة 
 Franciscan Anthony of Massaأنتوىن الفرنسسكاىن من ماسا 

                                                 
  .نفسه   - 1
  .120ص ، املرجع السابق، ؛ أوزتونا 93ص ، املرجع السابق ، نيقوال فاتان  - 2
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، ر مباشرة بعد رفع العثمانيني للحصا، م 1422للقسطنطينية ىف العاشر من سبتمرب 
 غري. حتاد الكنسى بني كنيسىت القسطنطينية و كنيسة روما للتفاوض حول حتقيق اإل

و استلزم األمر املزيد من املباحثات و االتصاالت ، أن هذه اإلتصاالت مل تنجح متاماً 
  . 1الدبلوماسية مع كل من البندقية و اجملر أيضاً 

  

  -:السلطان مراد و مدينة سالونيك 
  
حتول ثانية ، بعد جناح السلطان مراد ىف القضاء على فتنة أخيه الصغري مصطفى      

املدينة . ليأمر قواته هذه املرة حبصار مدينة سالونيك ، طورية البيزنطية باجتاه االمربا
و الىت كانت حتت حكم أندرونيكوس ابن ، الثانية بعد القسطنطينية ىف األمهية 

 طوراخان حبصار املدينة و بالفعل قامت القوات العثمانية بقيادة. مانويل باليولوغس 
مما دعا األمري البيزنطى ، ك غري أنه أخفق ىف ذل،  )م1423 - ھ827(

و بعد حصوله على موافقة أبيه االمرباطور مانويل إىل القيام ببيع ، أندرونيكوس 
( ألف دوكات بندقى ىف السابع من يوليو 50مقابل ، سالونيك ملدينة البندقية

حيث وافق الدوق البندقى فرانشيسكو فوسكارى ،  )م1423 - ھ827
Franchisco Foscari   )1423- 1457 الذى كان خيشى التهديدات ) م

                                                 
1 - Inalcik, op. cit, p. 256. 
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و بالفعل دخل اجلنود ، ىف السابع و العشرين من نفس الشهر كان ذلك ، العثمانية
  .1 ) م1423 - ھ827( البنادقة إىل مدينة سالونيك ىف شهر سبتمرب

" على ذلك بقوله  Hyed. Fهايد . و يعلق املؤرخ االقتصادى الشهري ف     
رمزاً  مل جيد سكان املدينة أمامهم، ن احلصار على سالونيكبعد ما شدد العثمانيو

و كان ذلك حيتوى ، البندقيةللخالص من هذا األمر سوى االرمتاء ىف أحضان مدينة 
بعد جناحها ىف امتالك مدينة ساحلية كبرية مزدهرة ، على أمهية جتارية كربى للبندقية 

جملس البندقية وعد بأن مدينة و أن . و ىف موقع مالئم للتجارة متاماً . جتارياً
و ىف احلال أوفد السناتو البندقى املدينة ، " بندقية ثانية " سالونيك سوف تصبح 

و قبطاناً لرئاسة األسطول البحرى كما دعمت البندقية استقرارها ىف دوقاً حلكمها 
و بالتانيا   Cassandriaسالونيك بضمها بعض املدن األخرى مثل كاساندريا 

Platanea  2.  
  

 - :م بني السلطان مراد الثاىن و اإلمرباطور مانويل 1424معاهدة 
  

و إزاء تباطؤ البابوية و الغرب األورىب ىف تقوية موقف االمرباطور مانويل        
جنح الضغط العثماىن على بيزنطة ىف ، باليولوغس جتاه السلطان العثماىن مراد الثاىن

                                                 
1 - philippides, M, “ Byzantium”, p. 48 ; Melville- Jones, “ Venice and 
Thessalonica”, pp. 57- 59 ;   Nicol,” Venice and Byzantium”, p.360- 361 ; 
Nicol, “ The Immortal Emperor “, p. 6  

  .81ص ، املرجع السابق، ؛  بتروسيان  95ص، املرجع السابق، نيقوال فاتان
، القاهرة، اجلزء الثالث، ترمجة أمحد رضا، تاريخ التجارة ىف الشرق األدىن ىف العصور الوسطى،ف ، هايد  - 2

  . 139ص ، م 1994
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 فرباير 22اهدة سالم مع مراد الثاىن ىف إجبار اإلمرباطور مانويل على عقد مع
مانويل ميالخرنيوس بعد جناح مفاوضات املبعوثني البيزنطيني  )م1424 - ھ827(

Manuel Melakhrenos   و لوكاس نوناراسLucas Notaras  ، و
و فيها مت إلزام اإلمرباطور ،  George Phrantzesاملؤرخ جورج فرانتزاس 

كما وافق ، ألف دوكات للسلطان العثماىن  300بلغ البيزنطى بدفع جزية سنوية ت
ما عدا ، أيضاً على التنازل له عن املدن و القالع الواقعة على ساحل البحر األسود 

و  Zetounion نو زيتو Derkoiو ديركوى   Mesembriaميسمربيا 
كما اعترف مانويل بأحقية العثمانيني ،  Strymonون األراضى املوازية لنهر سترمي

  .1 األراضى الىت قاموا بغزوها خالل السنوات السابقة على املعاهدة ىف
  

بني العثمانيني  )م1424 - ھ827( و ميكن للباحث هنا أن يستنتج أن معاهدة   
فقد استعاد ، و البيزنطيني كانت تعرب عن املوقف احلقيقى لكل منهما آنذاك 

قعهم موطان مراد الثاىن العثمانيون بفضل النجاحات السياسية و العسكرية للسل
الىت كانت ، اليد العليا بالنسبة لإلمرباطورية البيزنطية  هلم. السابق كجريان أقوياء 

و أجربهتم على توقيع  )م1402- ھ804( قد انتهزت هزمية العثمانيني ىف أنقرة 
ختلوا فيها عن العديد و املدن و القالع فضالً  )م1403 - ھ805( معاهدة مهينة

                                                 
1 -Sphrantzes, op. cit, p. 28; Doukas, op. cit, p. 169 ; Dӧlger, op. cit, p. 112 ;  
Nicol,“ The Last centuries“, p.60 ;Barker,op.cit, p. 379  

  :و انظر أيضاًعن تلك املعاهدة ما كتبه املؤرخ التركى الشهري خليل إيناجليك 
“ The Ottoman Turks and The Crusades 1329- 1451” , p. 257 

 Akçaألف أقجه  300الذى ذكر أن مقدار اجلزية السنوية الىت يتوجب على مانويل دفعها للسلطان مراد الثاىن كان   
    Idem, “ The Ottoman Empire “, p. 19آالف دوكات بندقى ؛  10أى ما يعادل   

  . 110ص ، املرجع السابق ، ويرىحممود احل،  82ص ، املرجع السابق، بتروسيان :  و أنظر أيضاً 



 158

غري أنه ىف حالة املعاهدة . م بدفع جزية سنوية كبرية لإلمرباطور مانويل عن قيامه
جند أن السلطان مراد الثاىن قد تدارك  )م1424 -ھ827(لىت نقوم بدراستها حالياًا

( للقسطنطينية  بعد هتديده، بعد أن قام بتغيري ميزان القوى لصاحل العثمانيني ، األمر 
مما أجرب البيزنطيني الذين ،  )م1423 - ھ827( و سالونيك )م1422- ھ826

على توقيع تلك املعاهدة الىت أعادوا  ،دون جدوى، انتظروا املساعدة الغربية طويالً
(  الىت كانوا قد حصلوا عليها مبقتضى معاهدة من خالهلا العديد من األراضى

كما أهنم أصبحوا تابعني من جديد للدولة العثمانية القوية ىف  )م1403 - ھ805
  .عهد مراد الثاىن 

  
كان اإلمرباطور البيزنطى مانويل باليولوغس قد عني ابنه السادس يوحنا     

 -  ھ824(  إمرباطوراً مشاركاً معه ىف إدارة األمور بالقسطنطينية منذ العام
. العام التاىل  ىف و هكذا عاصر  احلصار العثماىن للقسطنطينية       . 1 )م1421

و كانت ، القوى السياسى و العسكرى لصاحل العثمانينيكما شاهد تغري ميزان 
وجهة نظره ضرورة تكثيف االتصاالت السياسية مع البابوية و الغرب األورىب من 

على الرغم من أن والده مانويل نصحه أال يعول كثرياً ، أجل مواجهة املد العثماىن
  .2املسيحى يوحنا مل جيد أمامه خياراً آخر سوى اللجوء للغرب  لكن ،عليهم 

  

  - :اإلمرباطور يوحنا يرحل للغرب األورىب لطلب املساعدة 

                                                 
1 - Nicol, D, A biographical dictionary of the Byzantine Empire , London, 
1991, p. 58 
2 - Ibid, p. 59. 
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التوجه بنفسه إىل البابوية و الغرب األورىب إلقناعهم  يوحنا الثامن و هكذا قرر    

و بينما كان لدى . بضرورة مساندة البيزنطيني املسيحيني أمام العثمانيني املسلمني 
 ھ827(نوفمرب من العام  15يبدأ رحلته ىف ل،   Mistraأخيه ثيودور ىف ميسترا 

صوب مدينة البندقية و اجملر و قام بتعيني أخيه قسطنطني كوصى على ) م 1423 -
  .1عرش القسطنطينية حلني عودته 

 ماىلدعم حيث قام جملس السناتو بتخصيص ، توجه يوحنا مباشرة إىل البندقية       
ى الذى وصل عل، ر البيزنطى الشريك ديسمرب الستقبال و نفقات اإلمرباطو 11ىف 

مت استقباله مبزيد من الشرف ألكثر من شهر ىف  و .ديسمرب 15منت سفينة بندقية ىف 
كطلبه املساعدة ، ها بعض املسائل األساسية حيث عاجل مع حكام، البندقية 

 و جتديد عرض الوساطة البيزنطية بني، العسكرية من البندقية حلماية القسطنطينية 
ديسمرب وافق جملس السناتو على ذلك  30و ىف  .ندقية و سيجسموند ملك اجملر الب
  Levantو قرر انه يعتزم إرسال أسطول عسكرى كبري حنو الشرق األدىن ، 

  .2شريطة إقناع يوحنا القوى املسيحية األخرى بتقدمي املساعدات لبيزنطة 
الىت غادرها   Milanيالنوبعد ذلك غادر يوحنا البندقية و توجه إىل مدينة م      

مارس إىل جملس  17قبل أن يرسل رسالة بتاريخ  )م1424 - ھ828( ىف فرباير
الشيوخ البندقى يذكره فيها بإيفاد سفراء ملرافقته ىف رحلته للملك سيجسموند ملك 

  . 3اجملر 

                                                 
1 - Barker, op. cit, p. 374; Nicol, “ The Immortal Emperor “, pp. 6-7 . 
2 - Barker, op. cit, p. 376. 
3 - Barker, op. cit,  p. 377. 
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على أية حال مل تثمر أيضاً زيارة يوحنا باليولوغس الوصى على عرش بيزنطة       
و حتققت تأكيدات والده اإلمرباطور مانويل بعدم جدية البابا و ، الغرب األورىب إىل 

  .حكام الغرب ىف إنقاذ اإلمرباطورية أمام التهديدات العثمانية هلا 
      

توىف اإلمرباطور مانويل بعد معاناة ) م 1425 - ھ829( و ىف العام التاىل       
و ، حنا الثامن باليولوغس العرش البيزنطى مع املرض استمرت لسنوات ليعتلى ابنه يو

، يصبح أكثر إصراراً على فكرته السابقة بوجوب مساعدة الغرب األورىب لبيزنطة 
حىت و إن كلف األمر حتقيق اإلحتاد الكنسى بني كنيسىت روما الكاثوليكية و 

  . القسطنطينية األرثوذكسية

القيام حبملة صليبية فلورنسا من أجل إقرار  –اجملمع الكنسى ىف فريارا 
  -:على العثمانيني 

-  ھ841( أحبر يوحنا الثامن باليولوغس إىل إيطاليا من جديد ىف هناية نوفمرب      
من أجل حضور اجملمع الكنسى الذى دعى له البابا إيوجينوس الرابع ، ) م 1437

Eugenius IV )1431 – 1447 الذى كان مقرراً له أن يعقد ىف مدينة ) م
لتحقيق اإلحتاد الكنسى بني الكنائس الغربية و الشرقية و برفقته   Ferrara  فريارا

و ، ) م1439-1416(بطريرك كنيسة القسطنطينية Joseph IIالثاىن جوزيف 
الىت يرافق فيها البطريرك اإلمرباطور البيزنطى إىل إيطاليا كانت تلك هى املرة األوىل 

و العديد من ، اركة اإلسكندرية و القدس و ممثلوا بط، و دميتريوس حاكم املورة ، 
و املطران ، أسقف مدينة كييف ىف روسيا Isidore األساقفة و الرهبان و إيزودور 
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بينما ترك أخيه قسطنطني حاكماً ،  Bessarion of Nicaeaبيساريون النيقى 
  . 1على مدينة القسطنطينية 

يوحنا الثامن كان يعتقد  استغرق األمر عدة سنوات بعد ذلك ألن اإلمرباطور     
أن احتاد العامل املسيحى هو احلل الوحيد الكفيل بإنقاذ مدينة القسطنطينية من 

 و هلذا فقد اقترح ىف العام التاىل مباشرة لوفاة والده" . الكفار " السقوط ىف قبضة 
  .على البابا مارتن اخلامس عقد جملس لتوحيد العامل املسيحى ،  م 1426

أرسل للبابا ،  )م1430 - ھ834( العام ىفو دة سنوات أخرى و بعد ع     
و مبرور الوقت انزعجت البابوية . سفارة أخرى عن طريق البندقية من أجل الوحدة 

الذى كانت ختشى البابوية أن تكون سلطته ، من إصرار بيزنطة على عقد اجمللس 
  .2أقوى من سلطة البابا نفسه 

و ىف ،   Basilمت عقد جممع ىف مدينة بازل )م1431- ھ835(و ىف عام       
و ، و مت اختيار إيوجينوس الرابع البندقى ، نفس العام أيضاً توىف مارتن اخلامس 

و مسع اجملمع . أسرع اإلمرباطور يوحنا إىل توثيق الصالت معه ألجل هدفه السابق 
تطورت  مث. و دعى اإلمرباطور إلرسال مندوبني إىل جملسهم ىف بازل ، مبا جيرى 

  .3املسألة إىل سباق بني البابا و اجملمع لكسب تأييد البيزنطيني 
وعد البابا بتحمل كافة تكاليف رحلة و نفقات اإلمرباطور البيزنطى و رفاقه إىل     

لبابوية الىت استقلوها من القسطنطينية إىل اً تابعة لو بالفعل أرسل إليهم سفن. إيطاليا 

                                                 
1 - Sphrantzes, op. cit, p. 47;  Spandounes, op. cit, p. 28 ; Inalcik, op. cit, p. 
268. 
2 - Nicol, “ Byzantium and Venice “, p. 374. 
3 - Loc. cit. 
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قبل أن يستكملوا رحلتهم إىل ، بال حار من سكاهنا حيث حظوا باستق، البندقية 
  .1فريارا عن طريق الرب 

، دينة املضرب وباء الطاعون القاتل ، و بعدما بدأت مداوالت اجملمع الكنسى     
و كان املتحدث ، Florenceفاضطر اجملمع إىل نقل أعماله إىل مدينة فلورنسا 

 Markus Eugunikusوس اجيونيك وسالرئيسى باسم البيزنطيني هو مارك
كاردينال Julian أما بالنسبة لاليطاليني فكان جوليان ،  Ephesusأفس مطران 

  .2الصليب املقدس 
و من الواضح أن اإلمرباطور يوحنا الثامن باليولوغس قد استغل جممع فلورنسا       

دة بل أيضاً من أجل التجهيز حلملة صليبية جدي، ليس فقط من أجل احتاد الكنائس 
ألنه مل يتبق ،  )م1430 - ھ834( ضد العثمانيني بعد جناحهم ىف فتح سالونيك

  .3أمامهم سوى القسطنطينية 
مستشار اإلمرباطور   Giovanni Torcelloو هكذا قام يوحنا تورسيللو     

و أدعى أنه ، البيزنطى مبحاولة إلقناع القادة الغربيني القيام حبملة ضد العثمانيني 
ألف جندى مسيحى هلا عن  80ذه احلملة البد من توفري أكثر من لكى تنجح ه

و كذلك اجلنود املسيحيني الذين عملوا ىف ، طريق مملكة صربيا و املورة و األلبان 
توقع تورسيللو  حيثألف رجل  50خدمة السلطان مراد الثاىن الذين بلغ عددهم 

الرجل خطته بأن األنتصار أهنم سوف يبادرون بالفرار إىل املعسكر املسيحى و أهنى 

                                                 
1 - Doukas, op. cit, p. 179; Philippides, op. cit, p. 33. 
2 - Doukas, op.cit, p. 180.  
3 - Inalcik, op, cit, p. 268. 
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على مراد الثاىن سوف جيعل طريق الغرب املسيحى مفتوحاً مرة أخرى من أجل 
  . 1استعادة األرض املقدسة ىف فلسطني و بالد الشام 

مما دعا اإلمرباطور يوحنا يعيد إرسال ، غري أن اجملمع مل يقر هذه اخلطة       
من  2 )م1442 - ھ846( أوائل العام تورسيللو مرة أخرى إىل البندقية و روما ىف

  .أجل اقناعهم باحلملة ضد العثمانيني 
و بعد نزاعات و مناقشات مستفيضة توصل الالتني و ، و على أية حال    

. بول حول األحتاد الكنسى إىل اتفاق مقإجيونيكوس  وسمارك باستثناءالبيزنطيون 
و  ،البندقية براً على نفقة البابا سافر اإلمرباطور يوحنا و الوفد البيزنطى إىل بعدها

  .3منها أحبروا إىل العاصمة البيزنطية 
غري أن سكان مدينة القسطنطينية املسيحيني األرثوذكس الذين تذكروا على     

الدوام اإلهانات الىت إرتكبها الالتني الكاثوليك عند غزوهم لبالدهم ىف احلملة 
ك حاالت العداء املذهىب بني كنيسة و كذل، )م 1204 - ھ601( الصليبية الرابعة

قابلوا اإلمرباطور يوحنا و القسطنطينية األرثوذكسية و كنيسة روما الكاثوليكية 

                                                 
1 - Dӧlger, op. cit, p. 128 ;  Inalcik, op. cit, p. 268. 

و حتدث عن اهلدف األساسى من حضور ، و انظر أيضاً الرحالة الربجندى دى ال بروكيه الذى زار القسطنطينية  
. تني ملواجهة العثمانينيكان الرغبة ىف احلصول على املساعدات من الال،م 1439اإلمرباطور البيزنطى ملؤمتر فلورنسا 

  :راجع 
De La Brocqiere, op. cit, p. 335. 

 :مع مالحظة أنه أخطأ حني حتدث عن اإلمرباطور البيزنطى بوصفه يوحنا الثاىن بينما هو يوحنا الثامن باليولوغس 
Spondounes, op. cit, p. 29. 

2 - Nicol, op. cit, p. 381. 
3 - Doukas, op. cit, p. 181. 
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متهمني إياهم ، الوفد العائد معه من جممع فلورنسا بعاصفة من االستياء و العداء 
  .1خبيانة العقيدة األرثوذكسية 

ذى وافق عليه اإلمرباطور البيزنطى و كما اعترب حكام روسيا االحتاد الكنسى ال    
بالقبض  Basil IIو قام الدوق باسل الثاىن ، بطريرك القسطنطينية نوعاً من اخليانة 

على املتروبوليتني إيزيدور أسقف مدينة كييف الذى كان مرافقاً لإلمرباطور يوحنا 
ية و كما قام بطاركة كنائس اإلسكندرية و أنطاك.2باليولوغس ىف جممع فلورنسا 

و اهتموا بطريرك ، القدس بإصدار منشور نبذوا فيه اتفاقات جممع فلورنسا 
  .3القسطنطينية خبيانة الشعب األرثوذكسى 

كان السلطان مراد الثاىن مدركاً أن القوى األوربية ، و على اجلانب العثماىن       
عثماىن  إيقاف الزحف الاملسيحية الىت اجتمعت ىف جممع فلورنسا كانت هتدف إىل

يفكرون ىف  ونجعل القادة العثماني و هو ما،4محلة صليبية جديدة  دعداعن طريق إ
فسوف يظل مستقبل العثمانيني ىف أوربا ،مل يتم القضاء على القسطنطينية ما إذا أنه

  .  5مهدداً

                                                 
1 - Housley, op. cit, p. 84 ; Nicol, “ Immortal Emperor “ , p. 16; Idem, “ 
Byzantium and Venice “ , pp. 379- 380. 

  . 187ص ، ت .د، القاهرة ، بيزنطة و سالجقة الروم و العثمانيون ، بالد الترك ىف العصور الوسطى ، زبيدة عطا - 2
3 -  Atiya,A , S, The Crusade in Late Middle Ages,London, 1938,pp. 267- 
268. 
4 - Doukas, op. cit, p. 181. 
5 - Inalcik, op. cit, p. 269. 
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رباطور يوحنا و من أجل هتدئة خماوف السلطان العثماىن مراد الثاىن أرسل اإلم    
محلة عسكرية ضد إرسال تنفى نية التحالف مع الغرب من أجل  ة إليهالثامن سفار
  .1و تشرح له أن األجتماع كان يهدف إىل األحتاد الكنسى فقط ،العثمانيني 

  
توىف اإلمرباطور يوحنا الثامن باليولوغس ىف ، و بعد معاناة مع مرض النقرس    

ى تطلع فيه أشقاءه و مل يكن له ولد و ىف الوقت الذ )م1447- ھ851(أكتوبر 
،   Thomesتوماس،Constantineالثالثة قسطنطني 

 قامت والدهتم هيلينا دراجاس، للعرش البيزنطى   Demetriusدميتريوس
Helena Dragas  باختيار قسطنطني الذى لقب بقسطنطني دراجاس أو

و ىف ديسمرب من نفس العام . Constantine XIاحلادى عشر قسطنطني 
مراد الثاىن تطلب منه االعتراف ورج فرانتزس للسلطان العثماىن أرسلت املؤرخ ج

  .2باإلمرباطور البيزنطى اجلديد 

   :اطرة البيزنطينيالسلطان مراد الثاىن و قسطنطني احلادى عشر أخر األب
  

وصل قسطنطني احلادى عشر لتسلم مقاليد احلكم ىف القسطنطينية ىف و هكذا     
و بعد ذلك بأسبوعني اختذ خطوة   .3 ) م1448 - ھ852( الثاىن عشر من مارس

                                                 
1 - Doukas, op. cit, p. 181;  

الذى يذكر أن يوحنا الثامن باليولوغس أتبع ذلك مبعاهدة عدم اعتداء      Nicol, op. cit, p. 382:انظر أيضاً
  .م 1443الثاىن عام مع السلطان العثماىن مراد 

 
2 - Sphrantzes, op. cit, p. 57; Nicol, op. cit, pp. 389- 390; Idem, “ The 
Immortal Emperor “, pp. 35- 36 . 
3 -  Sphrantzes, op. cit, p. 57. 
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 Andronicusفأرسل أندرونيكوس أجاراس ، غاية ىف األمهية جتاه العثمانيني 
Agaras  و كذلك من ، مبعوثاً للسلطان مراد الثاىن لتقدمي فروض الطاعة و الوالء

  .1أجل حبث عقد هدنة بني الطرفني 

  - : عالقة العثمانيني مبدينة البندقية 
بدأت عالقة الدولة العثمانية مبدينة البندقية منذ عقود طويلة قبل عهد السلطان     

فمن املعروف أن مدينىت البندقية و جنوا كانتا أشهر املدن التجارية . مراد الثاىن 
و جتلى ذلك بشكل واضح ىف مسئولية البندقية عن . اإليطالية ىف العصور الوسطى 

 واحتالهلا ملدينة القسطنطينية) م1204- ھ601( عةملة الصليبية الراباحنراف احل
  .2عاصمة اإلمرباطورية املسيحية و حصوهلا على امتيازات جتارية هائلة هبا ،

و بعد الفتوحات العسكرية للعثمانيني ىف املورة و بالد اليونان ىف القرن الرابع    
دن مثل بدأت بعض امل، و ضعف رد الفعل البيزنطى على ذلك ، عشر امليالدى 

-  ھ797(  Patrasو بتراس  )م1319 - ھPteleum   )719بتيليوم 
الىت سبق و أن اشترت مدينة ، بوضع نفسها حتت محاية  مدينة البندقية ، )م1394

بل أن دوق أثينا نريى اكيايوىل .  )م1388 - ھ790( عام Argosأرجوس 

                                                 
1 - Doukas, op. cit, p. 186 ; Dӧlger, op. cit, p. 132 ; Nicol, “ Byzantium and 
Venice “, p. 390. 

  :راجع . عن احلملة الصليبية الرابعة و مسئولية البندقية عن ذلك  -  2
Nicol, “ Byzantium and Venice “, pp. 149- 150 ;  

 -43ص ، 1948، القاهرة ، و توفيق اسكندر، ترمجة أمحد عزت عبدالكرمي، البندقية مجهورية ارستقراطية،شارل ديل
45                                  .        
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Neri Accizjouli  )1388- 1394 نة أثينا أوصى قبيل وفاته بوضع مدي) م
  .1حتت احلماية البندقية

و يظهر هذا مدى رؤية حكام تلك املدن لتراجع الدور العسكرى البيزنطى و        
فشله ىف محايتهم من املد العثماىن مقابل النمو البحرى العسكرى و التجارى الكبري 

  . للبندقية
ىف احلمالت سامهت البندقية ، و من أجل احملافظة على امتيازاهتا التجارية    

 Peter العسكرية الىت دعت إليها البابوية ضد العثمانيني مثل محلة بطرس توماس 
Thomas  )761الىت هامجت المبسكوس  )م1359- ھLampscus  على

كما قاومت . 2الشاطىء األسيوى للبوسفور قبل أن ينجح العثمانيون ىف هزميتها
لة الكونت أمادو السادس السافوى التوسع العثماىن ىف بالد اليونان و شاركت ىف مح

Amado vi of Savoy  غاليبوىل و بعض القالع من الىت استولت على
  .3العثمانيني 

                                                 
1 - Chrysostomides, J, ( ed.) Monumenta Peloponnesiaca : Documents for 
The History of The Peloponnese in The 14th and 15th centuries, London, 
1995, 45, pp. 97- 98, 138. pp. 264- 265, 160. pp. 312- 316; Setton ( ed. )” 
The Catalans and Floreutines in Greece ( 1380- 1462 ), in, A History of 
Crusades, vol, 3, p. 187; 

العالقات السياسية بني البندقية و الدولة العثمانية ىف ضوء وثائق ، األمني أبوسعدة : و راجع أيضاً هذا البحث اهلام 
،  18العدد ، ة طنطا جامع –جملة كلية اآلداب ، ) ھ 804 -753/ م 1402 -1352( جملس الشيوخ البندقى     

  . 25ص ، م 2005يناير 
2 - Inalcik, op. cit, p. 237. 

  ؛ 35ص ، املرجع السابق ، العالقات السياسة بني البندقية و الدولة العثمانية ، األمني أبوسعدة  - 3
Setton, “ The Papacy and the Levant “, pp. 284- 294. 
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و سعياً وراء امتيازات جتارية ملنافسة غرميتها جنوا سعت البندقية إىل مفاوضات     
مع السلطان العثماىن مراد األول من أجل احلصول على منفذ جتارى للبندقية ىف 

غري أن السلطان مراد ، على اجلانب اآلسيوى للبوسفور   Skutariنطقة اسكدار م
  .1مل يوافق على ذلك 

 ھ793( و جدد السناتو البندقى عرضه على السلطان العثماىن اجلديد بايزيد عام   
 و تأمنيمن أجل جتديد اإلمتيازات التجارية ىف األراضى العثمانية ) م 1390-

  . 2و يبدو أن بايزيد وافق على ذلك يا الصغرى امدادات القمح من آس
لت أهم مصادر الدخل بالنسبة للعثمانيني مثو إذا كانت التجارة و عوائدها قد     

و مل ، فقد رغبوا ىف استمرار العالقة التجارية مع أكرب املدن التجارية األوربية،  3
اعدت الظروف سحبيث ، حتدث بينهما سوى بعض االشتباكات القليلة املباشرة 

  .4السياسية على توسيع جمال النشاط التجارى بينهما 
  

  -:السلطان مراد الثاىن و مدينة البندقية 
  

إبان عهد السلطان مراد الثاىن أن استمرار البندقية ىف السيطرة  ونو رأى العثماني   
دولة على املمرات البحرية املؤدية لبحر إجيه يهدد املواصالت البحرية بني أمالك ال

                                                 
1 - Thiriet, F, Régestes des Délibération du sénat de Venise concerant la 
Romanie, Tome Troisieme (1431- 1463), paris, 1961 , I, n. 461; Nicol, “ Last 
centuries of Byzantium “ , p. 272. 
2 - Chrysostomides, op. cit, 68, pp. 137- 141. 
3 - Inalcik, op. cit, pp. 121- 125. 

  .77ص ، رجع السابق امل، األمني أبوسعدة  - 4
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كما أن تدخل البندقية اكثر من مرة لصاحل . 1 الروميللىالعثمانية ىف األناضول و 
و آخرها شراء مدينة سالونيك من أندرونيكوس بن مانويل ، اإلمرباطورية البيزنطية 

قد أثار حفيظة السلطان مراد الثاىن الذى ، )م 1423 - ھ827( باليولوغس عام
و ، نة سالونيك على رأس األولويات العثمانية صمم على أن جيعل مسألة فتح مدي

  .كضربة موجهة لبيزنطة و حليفتها البندقية معاً 
فأرسلت ، اد الثاىنو هلذا حاولت مدينة البندقية خطب ود السلطان العثماىن مر    

) م 1424 - ھ828( ىف شتاء  Nicolo Giorgioجيورجيو  سفريها نيقولو
و  1500ن تدفع البندقية جزية سنوية تبلغ ما بني لعقد اتفاق مع السلطان يقضى بأ

بينما قام مخسمائة جندى حبصار ، و مت اعتقال السفري البندقى . دوكات 2000
  .2مدينة سالونيك 

/ م 1423- ھ827( و هكذا استمر النزاع العثماىن البندقى لعدة سنوات     
حصول على قامت خالهلا البندقية مبحاوالت متعددة لل، ) م1430 - ھ834

موافقة السلطان مراد الثاىن باالحتالل البندقى ملدينة سالونيك ىف مقابل بعض 
و نتيجة لرفض السلطان ، من ناحية أخرى على أهنا. التنازالت و دفع جزية سنوية 

كما دفعت أسطوهلا ىف .حاولت تشكيل حتالف إقليمى ضد العثمانيني ، مراد ذلك
 Pietro Loredanت قيادة بيترولوريدان حت )م1424 - ھ828( غاليبوىل عام

كما جلأت إىل أسلوب آخر و هو . 3إىل إغالق املضائق أمام السفن العثمانية 

                                                 
  . 110ص ، املرجع السابق، حممود احلويرى  - 1

2 - Melville- Jones, “ Venice and Thessalonica ” , p. 66; Inalcik, op. cit, p. 
257; Nicol, op. cit, p. 363. 

  . Dӧlger, op. cit, 112:انظر . م1424و عن معاهدة السلطان مراد الثاىن مع البندقية    -
3 - Melville - Jones , op. cit, pp. 73- 74 ;  182ص ، املرجع السابق ، زبيدة عطا .  
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إلعالن ) إزمري (  Smyrnaىف منطقة مسرينا  Junaidاالستعانة بالتركماىن جنيد 
و هو ، 1األناضول ضده و حماولة حشد أمراء ، العصيان على السلطان مراد الثاىن 

اضطر السلطان مراد الثاىن إىل املوافقة على عقد املعاهدة السابقة مع اإلمرباطورية ما 
  .)م 1424 - ھ828( البيزنطية عام

كما جلأت البندقية إىل تكتيك جديد من خالل دعم املنافسني املطالبني بالسلطنة    
 Fantinو أعطت البندقية تعليمات لقائدها البحرى فاننت ميخائيل . العثمانية 

Michiel بأن هناك تطورات جديدة عرب تبنيها ، )م 1425 - ھ829( عام
قد ظهر ىف سالونيك و يطالب ، )الثالث ( لشخص تركى دعته باسم مصطفى 

بالعرش العثماىن و هناك تقرير يفيد بأن األسطول البندقى حتت قيادة ميخائيل جنح 
و بعض  Platamon نإىل جانب قلعة بالتامو Kassandriaىف غزو كاسندريا 

  .2املدن األخرى 
و املثري ىف األمر أن تلك هى املرة األوىل الىت تتحدث فيها املصادر التارخيية     

. املعاصرة عن وجود شخص ثالث يطالب بالعرش العثماىن و يدعى مصطفى أيضاً 
غري أنه أعيد ذكره . مراد أخو السلطان و مصطفى  الصغري ،  دوزجمه مصطفى بعد

 23د ىف الوثائق البندقية ىف رسالة من سالونيك إىل دوق كريت بتاريخ من جدي
  .3 )م1427 - ھ830( أبريل

                                                 
1 - Ibid, p. 91; Inalcik, op. cit, p. 257. 
2 - Melville - Jones , op. cit, pp. 99-100 ; Idem, “ Ottoman Policy in relation 
to Thessaloniki “, p. 166 ; Inalcik, op. cit, p. 257. 
3 - Melville - Jones , op. cit, pp. 164, 167 ; Inalcik, op. cit, p. 258 . 
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إال  .مؤكداً أنه مصطفى  ثالث غريمها، و يتناول الربوفيسور جون هذه النقطة    
  . 1رواية إعدام مصطفى الثاىن مشكوك فيها  كانت اإذ
) م 1430 - ھ834/ م1427 - ھ830(  و مل تشهد السنوات الثالث التالية  

، و حدثت بعض املناوشات العسكرية البسيطة، أى تغري هام ىف الوضع ىف سالونيك
و أسوارها ىف ، بينما ظلت املدينة نتيجة للحصار العثماىن ىف حالة تقترب من اجملاعة

و هو األمر . 2فضالً عن عدم وجود قوات كافية للدفاع عنها ، حاجة إىل الترميم 
  .السلطان مراد الثاىن على تشديد احلصار عليها الذى شجع

  

  -:السلطان مراد الثاىن يقتحم مدينة سالونيك 
  

أفاضت املصادر التارخيية العثمانية و البيزنطية و اإليطالية ىف احلديث عن         
على أن أهم ، 3 ) م1430 - ھ834(  حصار و اقتحام العثمانيني ملدينة سالونيك

                                                 
1 - Melville - Jones, “ Ottoman policy “, p. 166. 
2 - Melville - Jones, “ Ottoman policy “, p. 167. 
3 - Aşik paşa, op. cit, pp. 112-113 ; Neşri, op. cit, pp. 610- 613 ; Oruç Beǧ, 
op. cit, p. 83; Doukas, op. cit, pp. 170- 172; ; Melville - Jones , “ Venice and 
Thessalonica “, pp. 167- 168; Nicol, “ Byzantium and Venice “, p. 371; 
Philippides, “ Emperor “, p. 31; Idem, “ Byzantium “, p. 48. 

رحالة طافور الذى أشار اىل قدوم العثمانيني ىف جيش برى وحبرى ضخم وراجع أيضا ما ذكرته املصادر األسبانية عرب  ال
أمهها عدم . وأن املدافعني البنادقة عن املدينة تشاوروا فيما بينهم وقرروا التخلى عنها لعدة أسباب. حملاصرة سالونيك 

ال عن قلة أرباحهم التجارية فض، مث تكبدهم لنفقات طائلة ىف الدفاع عنها ،قدرهتم على الصمود أمام اجليش العثماىن 
.157ص،رحلة طافور : راجع . من عائدات ميناء سالونيك لعدم صالحيته بشكل كبري للتجارة  
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 Johnصادر التارخيية لنا هى رواية املؤرخ يوحنا أناجنوستس رواية خلفتها امل
Anagnostes  الذى كان شاهد عيان على الفتح العثماىن ملدينة سالونيك .  

تبدو األثىن عشر فصالً األوىل من تأليف ، فصالً  22و هى رواية تتألف من       
اسطة رجل يبدو أهنا كتبت بو  22 -13بينما الفصول من ، جنوستس نفسه أنا

مث عاد إليها بعدما قام ، غادر سالونيك خالل احلكم البندقى هلا  كان قد رمبا، دين 
كما أهنا أشارت إىل . السلطان مراد الثاىن بغزو املدينة مث أمر سكاهنا بالعودة إليها 

بطريرك سالونيك الذى كان قد توىف قبل احلصار بستة  Symeonنبؤة سيمون 
 فيه رجلينة بفضل احللم الذى شاهده و الذى يطلب حول سقوط املد، أشهر 

مارس اعتربه السكان  25كما حدث زلزال ليلة .طويل القامة منه مغادرة املدينة
  .1عالمة فأل سيئة 

على أية حال قام املدافعون عن املدينة بوضع أخشاب فوق األسوار حبيث     
الوضع أيضاً من التمكن  كما مكنهم هذا.يصبحون ىف محاية من الرماة العثمانيني 

 .2سفلأمن قذف مئات األحجار من أعلى على املهامجني العثمانيني ىف 
و أرسل هلذا ، طلب السلطان العثماىن من سكان سالونيك تسليم أنفسهم     

لكن املدافعني عن السوار ، إلخبار السكان هبذا الغرض أحد الرعايا املسيحيني 
و هلذا شعر السلطان مراد الثاىن بالغضب . صلة استقبلوه بوابل من السهام املت

                                                 
1 -Vryonis, S, “ The Ottoman Conquest of Thessaloniki in 1430 “ , in, 
Continuity and Change in Late Byzantine and early Ottoman Society, ed. by 
Anthony Bryer and Health Lowry , Washington D. C, 2007, pp. 283, 288, 
290. 
2 -  Ibid, p. 289. 
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و توزيع قواته من ، فقام بنشر جيشه، الشديد من السكان لرفضهم تسليم املدينة 
  .Acropolis 1أجل اهلجوم النهائى على حني نصب خيمته مقابل األكروبوليس 

 و استخدم العثمانيون أسلوب حفر األنفاق من أجل النفاذ إىل شوارع مدينة    
  .2سالونيك و فتح بواباهتا لقواهتم املهامجة 

كان املدافعون البنادقة داخل مدينة سالونيك خيشون خيانة زمالئهم البيزنطيني       
مع التهديد بعقوبة اإلعدام لكل من يفكر ىف خيانة ، لذلك قاموا بفصل القوتني 

و كذلك ، 3كما اجته سكان سالونيك للتوسل للرب إلنقاذ مدينتهم ، املدينة 
  .   4حامى املدينة   Demetriusللقديس دميتريوس 

و ىف فجر اليوم الرابع قامت قوات السلطان مراد الثاىن هبجوم واسع على أسوار    
و يصف الفصلني الثاىن عشر و الثالث عشر من رواية أناجنوستس كيفية . املدينة 

و متكن أحد  ،قتحامهاا مكنتهم من جناح العثمانيني ىف إحداث ثغرة ىف األسوار
اجلنود العثمانيني من اعتالء األسوار و قتل أحد املدافعني البنادقة و قذف رأسه من 
                                                 
1 - Ibid , p. 290 
عرض السلطان مراد الثاىن على سكان سالونيك عدة مرات لدرجة أنه ىف إحداها أمر بربط الرسائل ىف السهام العثمانية 

  .ان و قذفها إىل داخل املدينة حىت تصل إىل السك
2 -  Melville - Jones, “ Venice and Thessalonica “, op. cit, p. 222. 
3 - Melville - Jones, “ Venice and Thessalonica “, op. cit,  p. 291. 

و استشهد إبان تبشرية باملسيحية ىف عهد اإلمرباطور ، كان القديس دمييتريوس أحد سكان مدينة سالونيك -4
مث تطورت األسطورة املتعلقة به لتذكر أنه أصبح قديساً حمارباً نال ) .  Maximiam )  286- 305ماكسيميان 

" ُعرف أيضاً باسم . و احتفظت بالذخائر املقدسة اخلاصة به . جعلت منه مدينة سالونيك قديساً و حامياً هلا . الشهادة 
و ىف الترمجة ، و لدى مؤرخ بيزنطى جمهول ،  Photiusورد ذكره ىف أعمال البطريرك فوشيوس " . الشهيد العظيم 

ىف القرن التاسع امليالدى   Anastasius Bibliothecariusالالتينية ألنا ستاسيوس املشرف على الكنيسة البابوية 
  : عن ذلك راجع . 

- O. D. B, vol, 1, pp. 605- 606; Attwater, D, The Benguin Dictionary of 
Saints, London, 1983, p. 102.                                                                  
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قبل أن يشري إىل زمالئه العثمانيني بسرعة ، فوق السور إىل املدافعني عن املدينة 
 29و ىف الساعة الثالثة من اليوم الرابع للحصار املوافق ، تسلق األسوار عرب السالمل

شوارع املدينة شاهرين  ونتحم اجلنود العثمانياق،  )م1430 - ھ833( مارس
  .1سيوفهم 

    
رواية أناجنوستس عن قيام اجلنود  من 16 -14و تتحدث الفصول من    

العثمانيني بنهب املدينة و عن الغنائم و األسالب و األسرى الذين بلغ عددهم 
عن الوباء الذى حلق باملدينة و أسري ما بني رجل و أمرأة و طفل و كذلك  7000

  .2كنائسها 
إرسال مراد الثاىن سفراءه يطلب من السكان  21 -17بينما تتناول الفصول      

و حتويله كنيستني إىل مسجدين غري أنه قام ، الذين غادروا املدينة سرعة العودة إليها
  .3بإفتداء العديد من األسرى من ماله حىت يعودون للسكن ىف املدينة 

عزا املؤرخ البيزنطى املعاصر ، و كعادة املؤرخني األوربيني ىف العصور الوسطى    
 ھ833(  ميخائيل دوكاس سقوط مدينة سالونيك ىف قبضة السلطان مراد الثاىن عام

  .و ليس إىل قوة األتراك املسلمني 4إىل خطايا و آثام املسيحيني  ) م1430 -

                                                 
1 - Melville - Jones, pp. 292- 293; Doukas, op. citm p. 171; Spandounos, op. 
cit, p. 26; 

  . 182ص ، املرجع السابق، زبيدة عطا 
2 -  Doukas , op. cit, p. 171; Melville-  Jones, “ Ottoman Policy “, p. 168; 
Nicol, op. cit, p. 371. 
3 - Ibid, pp. 297, 301- 302 ; Doukas, op. cit, p. 172; Melville- Jones, op. cit, 
p. 168. 
4 - Doukas, op. cit, p. 172; Melville - Jones, op. cit, p. 220. 
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م زيادة ىف 1430لعثماىن اجلديد بعد العام و شهدت مدينة  سالونيك ىف عهدها ا   
و ذلك بشهادة الرحالة . نسبة السكان املتحولني من املسيحية إىل الدين اإلسالمى 

أن سكان " و الحظ ،  ) م1432 - ھ836( دى البروكيه الذى زار املدينة عام
و هكذا صار . 1" و يعتنقون الدين احملمدى ، سالونيك ينكرون يسوع املسيح 

بفضل هجرات األتراك املسلمني و حتول ، م سكان سالونيك من املسلمني معظ
و بذلك حتولت " مما جعل املؤرخ العثماىن عاشق باشا يذكر ، سالم املسيحيني لإل

  .2"كفر إىل دار اسالم  سالنيك من دار
كان من الطبيعى أن ينخفض عدد ، بعد سقوط سالونيك بعدة سنوات          

ل سياسة السلطان مراد الذى جنح ىف استيطان العديد من السكان الكنائس هبا بفض
و فيما بعد أصبح سكان سالونيك . 3األتراك الذين قدموا من الريف لسكىن املدينة 

أكثر ثراء بفضل سياسة العثمانيني ىف الترحيب باليهود الفارين من االضطهاد ىف 
ن اجملر و أملانيا و اليهود و خاصة اليهود االشكناز القادمني م، الغرب األورىب 

  .4السفاردمي القادمني من أسبانيا 
   

  -:م 1430مراد الثاىن يوقع معاهدة سالم مع البندقية 
  

                                                 
1 - De La Brocquirer, op. cit, p. 336. 
2 - Aşik paşa, op. cit, p. 113. 
3 - Aşik paşa, op. cit, p. 113  الذى ذكر أن السلطان مراد الثاىن أمر بإحضار أهاىل يكجه حصار للسكن

. ىف  سالونيك  
4 - Melville - Jones ,“ The Ottoman Policy“, p.188; Philippides,op.cit p.10. 
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الىت سارعت ، على أية حال كان سقوط سالونيك مبثابة صدمة كبرية للبندقية    
ملهامجة مدينة ) م 1430 - ھ833( بإرسال أسطوهلا البحرى ىف الصيف التاىل

مما أضطر العثمانيني إىل . يبوىل و قطع املواصالت البحرية العثمانية ىف املضايق غال
قام بتوقيعها .1 )م1430 - ھ833( يوليو 28توقيع معاهدة سالم مع البنادقة ىف 

(  سبتمرب 4و مت التصديق عليها ىف ، الوزير محزة نيابة عن السلطان مراد الثاىن
ة مبقتضى هذه املعاهدة مبلكية العثمانيني اعترفت البندقي .2 ) م1430 - ھ833

كما وافقت . ملدينة سالونيك و بضمان أمن املواصالت البحرية العثمانية ىف املضايق 
دوكات و اعترف السلطان مراد الثاىن بسيادة  236عل دفع ضريبة سنوية تبلغ 

و ، ٭ Durazzoمثل دورازو ) ألبانيا ( البندقية على ممتلكاهتا ىف بالد األرناؤوط 
  .Antivari 3و أنتيفارى  ٭٭ Scutariسكوتارى 

  
و مبقتضى هذه املعاهدة مت إعادة افتتاح القنصلية البندقية ىف مدن سالونيك ىف       

و تظهر مناقشات جملس الشيوخ البندقى ىف .  )م1431 - ھ835( العام التاىل

                                                 
1 - Inalcik, “ The Ottoman Turks “, p. 263; Melville -  Jones, op. cit, pp. 
229- 232. 

 : راجع . م بني السلطان مراد الثاىن و البنادقة 1430عن نص معاهدة  -   - 2
Melville -  Jones, op. cit, pp. 232- 235.    

. Via Egnatiaو تعد الطرف الغرىب للطريق الروماىن القدمي . مدينة تقع على الساحل الشرقى للبحر األدرى -  ٭
 . W. M. G. D, p. 349:    راجع

سكوتارى هنا ليست مدينة اسكدار على الساحل الشرقى ملضيق البوسفور لكنها مدينة حتمل نفس االسم ىف ألبانيا  -  ٭٭
   W. M. G. D, p. 1093: ًراجع . 

3 - Inalcik, op. cit, p. 263; Nicol, op. cit, p. 373 ; Imber, “ The Ottoman 
Empire “, p. 23 ; 122ص ،  1ج، املرجع السابق، ؛ يلماز أوزتونا  98ص ، املرجع السابق، تاننيقوال فا .  

 .W. M. G. D, pp. 58, 115: راجع . مدينة ىف يوغوسالفيا احلالية : أنتيفارى 
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املسيحية مناقشات حول حتالف البندقية مع القوى  )م1444 - ھ848( العام
و ظل العثمانيون يسيطرون ، غري أن ذلك مل حيدث ، األخرى إلستعادة املدينة 

الىت ، عليها و على املناطق اجملاورة هلا و استمرت االمتيازات التجارية ملدينة البندقية 
عرب معاهدة جديدة بنفس  )م1446 - ھ850( عادت لتأكيدها مرة أخرى عام

تقريباً لكن ىف هذه املرة حرصت على أن  ) م1430- ھ833( نصوص معاهدة
يقوم العثمانيون بالتوقيع عليها بواسطة السلطان مراد الثاىن و إبنه حممد الثاىن الذى 

و على حسب كلمات الربوفيسور . كان والده قد تنازل له عن العرش قبل ذلك 
حممد كان عليها أن توقع االتفاقية اجلديدة عرب موافقة السلطان "   Nicolنيكول

  .1" ىف أوربا و السلطان مراد الثاىن ىف آسيا 
طوال عالقاهتا و احلقيقة أن الربح التجارى كان اهلدف الرئيسى ملدينة البندقية     

مع الدولة العثمانية ىف عهد السلطان مراد الثاىن أو ىف عالقاهتا مع اإلمرباطورية 
إعاقة جتارة  )م1430 - ھ833(  و قد حاول السناتو البندقى عام،  2البيزنطية

عرب اعتراض السفن الىت محلت السلع  Turchiaالقسطنطينية مع التجار العثمانيني 
كما . 3غري أن ذلك كان بال جدوى ، و البضائع بني األقاليم العثمانية و البيزنطية 

حتالف التجار البنادقة مع التجار العثمانيني ىف التهرب من دفع الرسوم اجلمركية ىف 
لدرجة أن اإلمرباطور البيزنطى قدم شكوى للسناتو البندقى حول ‘ طنطينية القس

  .4ذلك األمر 

                                                 
1 - Nicol, op. cit, pp. 385- 387; Babinger, op. cit, pp. 43- 47. 

.157ص ،املصدر السابق ، طافور - 2  
3 - Necipoǧlu, N, “ Ottoman Merchants in Constantinople during The First 
half of The Fifteeth Century “, in, BMGS, 16, 1992, p. 164. 
4 - Ibid, p. 160. 
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  -:السلطان مراد و مدينة جنوا 
  

، مع البندقية و غرميتها مدينة جنوا مبنطق املصاحل املشتركة  ونلقد تعامل العثماني     
 )م1421- ھ824(فقد سبق أن منحوا أيضاً مدينة جنوا امتيازات مبكرة منذ العام

عد غارات األسطول البندقى ب، عة هلاالتاب  Chiosكما خاطبت جنوا خيوس. 1
 - ھ841( رحب مراد الثاىن بالتجار اجلنوية ىف األراضى اخلاضعة له عامو . عليها 

 Francescoو كان التاجر اجلنوى فراشيسكو داربريو ،  ) م1437
Derperio معروفاً لدى السلطان مراد  الذى كان مارس جتارته ىف آسيا الصغرى

قامت السفن اجلنوية من جديد بنقل قوات مراد  نتيجة لتلك العالقات الطيبة ، الثاىن
ملواجهة القوى األوربية املسيحية  )م1444 - ھ848( الثاىن من آسيا إىل أوربا عام

2.  
ثاىن من و لدينا عدة أدلة على تنامى العالقات بني مدينة جنوا و السلطان مراد ال     

ذلك ما أورده الرحالة الربجندى دى البروكيه من تواجد العديد من التجار اجلنوية 
ىف مدينة بورصا ذات األمهية التجارية لدى العثمانيني كما أشار أيضاً إىل أن التجار 

أقاموا العديد من العالقات التجارية ، اجلنوية ىف غلطه ىف مواجهة العاصمة البيزنطية
   .3عثمانيني آنذاك مع التجار ال

                                                 
1 - Inalcik, op. cit, p. 134. 
2 - Inalcik, op. cit, p. 134. 

  . 146 -144ص ،  3ج، تاريخ التجارة ىف الشرق األدىن، ف . هايد : و راجع أيضاً  
3 - De La Brocquiere, op. cit, pp. 331- 333, 335 . 
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و احلقيقة أن العالقة املبكرة بني جنوا و السلطان مراد الثاىن جعلت سكان غلطه    
أن يقبل برفع العلم العثماىن على برج يتم بناؤه على مراد الثاىن يطلبون من ) بريا ( 

  .1كما طلبوا منه مساعدات مادية . أسوار املدينة 
أيضاً وجود عالقات جتارية بني جتار  Tafurفور كما ذكر الرحالة األسباىن طا    

عندما حتدث عن وساطة تاجر جنوى له ىف مقابلة السلطان مراد ، جنوا و العثمانيني 
  .2الثاىن 

  اخلامتة
اتصف تاريخ الدولة العثمانية ىف الربع الثاىن من القرن اخلامس عشر          

و ذلك بفضل الدور ، لى و اخلارجىامليالدى باألمهية البالغة على املستويني الداخ
م 1451 - ھ855/ م1421- ھ824(التارخيى الذى قام به السلطان مراد الثاىن 

. (  
لقد ورث السلطان اجلديد دولة ضعيفة على املستويني السياسى و العسكرى      

و دخوهلا ، م 1402بفضل ما تعرضت له من هزمية مروعة على يد املغول ىف العام 
و مل يستطع والده .  )م1413 - ھ816( ية حول العرش حىت العامىف حرب أهل

إعادة )م1421 - ھ824/ م1413 - ھ816 ()جلىب ( السلطان حممد األول 
و ، الدولة العثمانية إىل موقعها القدمي ىف مواجهة الدويالت التركمانية ىف األناضول

                                                 
: م1600 -1300، التاريخ االقتصادى و االجتماعى للدولة العثمانية  اجمللد األول، خليل إيناجليك : راجع  -  1

  .335ص، م  2007،  بريوت ، اجلزء األول، ترمجة عبداللطيف احلارس 
  .126ص ، قاملصدر الساب، طافور-  2
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يطالية و الغرب األورىب و و حتالف املدن اإل، اإلمرباطورية البيزنطية ىف القسطنطينية 
  .البابوية ضد العثمانيني 

وضع السلطان مراد الثاىن نصب عينيه إعادة اهليبة السياسية و العسكرية العثمانية    
لذا قضى السنوات األوىل من حكمه ىف ما . املفقودة منذ عقدين من الزمان تقريباً 

ت الفتنة داخل البيت فقضى على حماوال. ميكن تسميته ترتيب البيت من الداخل 
مث ، أو مصطفى املزيف دوزجمه مصطفىالعثماىن عرب قضائه على مترد ما ُعرف باسم 

و ، الروميللىالقضاء على حماولة أخيه األصغر مصطفى استغالل غيابه ىف أراضى 
  .االستئثار باحلكم ىف األناضول 

ية البيزنطية و حركات كان السلطان مراد الثاىن يعلم مدى العالقة بني اإلمرباطور   
لذا عقد العزم على تنفيذ خطوته التالية و هى حماولة حصار و ، التمرد ىف األناضول 

و هى احملاولة الىت ظلت تراود العثمانيني منذ عرب هبم ، م1422فتح القسطنطينية 
و الىت فشل جده ، )م 1354 - ھ755( عام السلطان أورخان بن أرطغرل

 ھ797( ىف اقتحامها إبان حصاره الطويل هلا خالل األعوامالسلطان بايزيد األول 
  .)م 1402 - ھ804/ م1394 -

فإنه جنح ىف حتييد الدور ، و على الرغم من فشله أيضاً ىف فتح القسطنطينية       
العسكرى البيزنطى الذى ظل يسعى دائماً إىل استجداء املساعدة  –السياسى 

ملد العسكرى العثماىن و محاية مدينة العسكرية من الغرب للوقوف ىف وجه ا
  .القسطنطينية 

كما ارتكزت السياسة األوربية للسلطان مراد الثاىن على معاودة الفتوحات   
و حتدى إرادة ، ) ألبانيا ( العثمانية ىف أراضى اجملر و الصرب و بالد األرناؤوط 

ية املسيحية املناهضة و حتالف البابا مع القوى األورب، الكنيسة الكاثوليكية ىف روما 
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 ھ848(  األول ىف فارنا، و جنح ىف حتقيق انتصارين عسكريني كبريين . للعثمانيني 
الىت كان من أبرز .  )م1448 - ھ852(الثانية  كوسوفاو اآلخر ىف  )م1444 -

حبتمية وجود و استقرار العثمانيني ىف نتائجها اعتراف البابوية و القوى األوربية 
فضالً عن جناحه ىف فتح . بية التابعة هلم ىف البلقان و صربيا و اجملر األراضى األور
  . )م1430 - ھ834( مدينة سالونيك

و احلقيقة أن السلطان مراد الثاىن قد حاول مراراً استخدام الدبلوماسية ىف عالقاته    
           مع القوى الداخلية املناوئة له كالقرمانيني الذين عقد معهم معاهدة يىن شهر عام 

 ھ848( و القوى اخلارجية كملك اجملر و الصرب و عقد معهم معاهدة سجدين، 
األمر الذى جعل مراد ، غري أن تلك األطراف مل حتترم تعهداهتا .  )م1444  -

  . و هو ما حدث بالفعل ، الثاىن يلجأ للقوة العسكرية لبسط نفوذه عليهم من جديد 
و مع ، ىن بعالقات طيبة مع شاه رخ بن يتمورلنككما احتفظ السلطان مراد الثا   

ر املماليك ىف ووضح تأث، عرب تبادل السفارات و اهلدايا ، سالطني املماليك ىف مصر 
و هو ما متثل ىف ، مصر بالنجاحات العسكرية الىت حققها العثمانيون ىف أوربا 

نية للسلطان االحتفاالت العامة الىت كانت تعم القاهرة بعد وصول كل سفارة عثما
و كذلك بالعديد من األسرى األوربيني الذين مت ، امللوكى بأخبار تلك االنتصارات 

  .اقتيادهم ىف شوارع القاهرة 
لقد استطاع السلطان مراد الثاىن إستعادة الدور التارخيى للدولة ، غاية األمر    

احنيازه للدراويش و العثمانية داخلياً عرب اهتمامه بالعلماء و املثقفني على الرغم من 
و عرب اصالحاته اإلدارية و دعمه للحياة الدينية عرب إنشاء العديد من ، املتصوفة 

  .املساجد الكربى ىف العاصمة العثمانية أدرنة
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الستفادة االقتصادية من املدن التجارية اإليطالية كالبندقية و كما أنه مل يغفل ا   
غري أن ، ىف األسواق و املواىن العثمانية جنوا اللذان حصال على امتيازات جتارية 

الدولة العثمانية ىف عهد مراد الثاىن استفادت أيضاً من ذلك عرب تنامى حركة التجارة 
  .مما ساعد على انعاش اخلزانة العثمانية  الروميللىإىل أراضى األناضول و 

 بفتوحاته كما جنح مراد الثاىن ىف إستعادة الدور التارخيى اخلارجى للعثمانيني   
فضالً عن إخضاع اإلمارات التركمانية ، املتتالية ىف أراضى الصرب و اجملر و البلقان 

و هو ما ساهم . و آيدين و غريهم للسلطة املركزية العثمانية، منتشا، مثل أبناء قرمان
من ) الفاتح ( و ىف عهد ابنه السلطان حممد الثاىن ، ىف تقوية املد العثماىن ىف عهده 

  . بعده
  
  
  
  
  

  
  

  املالحق
  

  م1422 حصار القسطنطينية: امللحق األول 
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  رسالة فالديسالف جمللس الشيوخ ىف فلورنسا: امللحق الثاىن 
  )سجدين ( وثيقة عهد نامه : امللحق الثالث 
  قسم فالديسالف بعد احترام سجدين: امللحق الرابع 

  )فارنا ( أنشودة احلروب الصليبية :امللحق اخلامس 
  معاهدة سيف جند نامه: السادس امللحق 

  حكاية صربية من العصور الوسطى:امللحق السابع 
  
  
  
 
 
 
 
 

  امللحق األول
  

 1422، للخليقة 6930سنة ، وسقصة معركة القسطنطينية بقلم يوحنا كانان
على رأس جيش  Amurat Begالسلطان مراد الثاىن يوم هامجها  . للميالد

  �مل حتمها أم اهللا كلية الطهارة   و رمبا فتحها لو من أقوى األقوياء
                                                 
�  -   Kananos, John. Chronicon. Edited by. I. Bekker. C. S. H. B. Bonn, 
1838,pp. 457- 479. 
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أما أعمال اهللا فإذاعتها و  أما سر امللك فخري أن ٌيكتم و: " قال املالك لطوبيا      

هذا ما يدفعىن و يشجعىن و جيعلىن بشرياً ).  7، 12طوبيا " (االعتراف هبا كرامة 
ل احلديث على أن اجلهل يقطع حب. ألقّص معجزة أّمى القديسة العظمى ، جريئاً 

لقد .  لذلك تعود إىل حتريضى و جذىب، أعىن مشاعرى اإلنسانية، لكن الشوق
شغف و أرجو قرائي الذين هلم �قصىت و هبا أبدأ  �ُهزمت و اعترفت هبزميىت 

أال يأنفوا طول احلديث و ال يدينوا الصيغة املبتذلة احلافلة باأللفاظ الغريبة  �اآلداب ب
بل و اكتب قّصىت هذه ال للعلماء : ضعفى و جهلى ما دمت أنا نفسى اعترف ب �

على طريقتهم بال تعال و بال يقرؤونىن و املثقفني بل للوضعاء مثلى أنا الوضيع كى 
هلذه األسباب كلّها سجلت أنا أيضاً مبثابة كاتب و . ما يدعو إىل اإلدانة و النقد 

 �قديسة الكربىأى قصة معجزة العذراء ال �بشري جرىء نشيدى هذا على طريقىت 
  .هجوم املسلمني علينا و حصار املدينة أئناء �غنت هبا و جمدهتا مجيع األفواهالىت ت

  :و إليكم اآلن البداية 
و  سمانويل باليولوجاإلمرباطور البيزنطى ىف السنة الثانية و الثالثني من حكم      

احلقبة اخلامسة  و �و ىف السنة ستة آالف و تسع مئة و ثالثني للخليقة �يوحنا ابنه
عاد إلينا  �الساعة الثانية من النهار �يوم الثالثاء  �و العاشر من شهر يونيو �عشرة

 ائيلبقيادة الظامل الدموى املدعو خم �جيش املسلمني بنحو عشرة آالف رجل
Michalpes �  مجيع املدن و سائر على هاجم فجأة و استوىل ىف حلظة من الزمن

و جردنا من كل شىء و دمر مجيع األماكن و  �اطوريةاملناطق اخلاضعة لإلمرب
  .األمالك احمليطة هبذه املدينة
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. بعض األشياء و بعضها اآلخر اختذه غنيمة و أخذ بعضهم ىف األسر لقد أتلف    
و  Iconia ما بعد قونيا �و أرسل غريهم بعيداً �أما الرجال فأعدم بعضهم

نساء فأباحهن مجيعاً للدعارة و أما ال.  Artapeta Cyphaاراتزابيتا كوفا 
مث قدم األطفال لُيختنوا من . فسطا عليهن كل من شاء ما طاقت شهوته �الدنس

أو غري  )الثريان (   أفنوا احليوانات برمتها سواء من حامالت النري. أجل حممد
  .حامالته

 أما األضرار النامجة عما أفسدوه من مثار و داسوه من كروم فأى إنسان و أى    
لسان يستطيع حصره؟ ذلك أهنم ما أن أخذوا ىف حصار املدينة حىت أقفلوا علينا 

فرأيت أن أضرب . كان ىف اخلارج مستولني على كل ما �األبواب على غفلة منا 
 بيزنطينيو السبب بالنسبة إىل كل ما تعرض له ال �حا عن الكيف و املنشئ فص

 كبريةا آلت إليه تلك املعركة الاألشقياء من مآس و قتل و كوارث و فتك ألسرد م
  .و ذلك الصراع الرهيب من مصري

انقضت ىف العاشر من  �كما سبق و ذكرنا �جحافل املسلمني األوىللقد انقضت 
 و ىف العشرين منه هرعت قوة أخرى كجحافل. يونيو و أطبقت علينا ىف املدينة 

ط الضجيج و الصراخ وس بيزنطينياطق اخلاضعة للنفغزوا مجيع امل �السحاب و الربد
و اقتلعوها من  �و أحرقوا و دمروا كل شىء كنريان الصواعق املضطرمة  �

  .ممعنني ىف غري ذلك من التدمري و التنكيل �جذورها
وصل  )السلطان مراد الثاىن (  جيشهم و أمريهم و سيدهم قائدو أخرياً وصل   

 �معتقداً أنه فوق اجلميع، ماءرفع عينيه حنو الس.  مهدداً �متعالياً �هائجاً �باً غاض
و سرعان ما أتى . و باجلملة معترباً العامل بأسره خاضعاً له � لهنيظاناً أن اجلميع تابع

واثقا أنه قادر على تدمري  �بعدد كبري من اآلالت احلربية و غريها من لوازم املعركة
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على األسم و يقضى  بيزنطينية ليستوىل بذلك عليها فيهزم الجزء من أسوار املدين
حييط به رجال من كل  �تقدم جبحافل جيوشه الىت ال ُتحصى. املسيحى قضاء مربماً

و غشى هبا مجيع  �سواء من املشاة أو الفرسان �و أعداد ال حصر هلا �أمة 
  .األماكن املذكورة

مراد بك أوامره ووصيته  برفع جدار شاهق أعلى من  السلطان العثماىنعندئذ أصدر 
أى من باب  �تد من أقصى أطراف املدينةمي.  األخرى مهما علتسائر اجلدران 

ال يبعد عن املدينة  � Xyloporta يورتالوزيحىت باب  � Chrysiaخريزيا 
و حتصن واجهته باألعواد  �بناء منيعاً ُيبىن من كل ناحية �طلقة سهم أكثر من

طلقه الروم ي لتمتص ما �الضخمة و األخشاب اللزجة و احلبال و األغصان امللتفة
  .و ما يقذفونه من قنابل من سهام بأقواسهم 

 �و خنبة اجليش �أما خلف هذا اجلدار فاحتشد وفق أوامره جنود من كل نوع     
فيتسىن للذين خلفهم  �ليحموا اجلدار كالعادة و حيتموا به �رجال شجعان أقوياء

مما ال  �ها و اآلالت األخرى كبريها و صغري Zagriأن يشتبكوا بالسهام و ال 
و هى الىت كانوا  �أما الُعدد األخرى و أضخمها. جلبت هلذا الغرض  �عد له

فتعمدوا رفعها ىف املواقع  �هبا السور ليستولوا منه على املدينة يدكوا يأملون أن 
و قد عم فيها اخلراب و طمرهتا األيام باألتربة  �اخلالية من أى نفق أو ما أشبه ذلك

.  
فانشق إىل شطرين  �و التلف راباملقابل لذلك اجلدار أتى عليه اخلو اتفق أن الربج 
بسهولة  اخلربوا ذلك الربج سقطمما جعل األتراك يأملون أن ُي �من أعلى إىل أسفل

بقذفه بقنابل ضخمة من احلجارة؛ و عدم وجود أى نفق يعرقل  �على األرض
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و من هذه الثغرة  �لجيعل اقتحام اجلانب اخلارجى من املدينة سهل املنا �اهلجوم
  .و يستولون على املدينة بيزنطينيال  دوناجليردون 

يفة من قذفه بسبعني قذ خرابه الربج و قدمألنه رغم ، على أن الكفار خابت آماهلم
  .و مل حيقق العدو أى إجناز  �بأى ضرر بيزنطينيمل ُيصب ال �اآللة الكربى

ما بني باب  �سة كرياكاموقع آخر كان فيه نفق بالقرب من كنيسة القدي   
هنا أيضاً فشلت .  Lycoجبوار النهر املسمى  �القديس رومانوس و باب خارسا
  .القنابل و باءت القذائف بالفشل

على أشكاهلا و  �من بوسعه أن يصف ما ُحشد من ُعدد حربية أخرى     
  .حدث  من كثري القليل أقل؟ سأسرد أنا بيزنطينيال ميةحلصار املدينة و هز �أنواعها

ثبتوها حبلق  �ىف تلك الفترة أبراجاً كثرية ضخمة من اخلشب العثمانيون صنعلقد  
و أحضروا ما ال ُيحصى من األبقار . بعلو أبراج املدينة بل و أعلى منها �من احلديد

و اجلواميس جلرها باحلبال و نقلها حىت النفق إذا دعت الضرورة ليدمروا هبا 
كما وصنعوا آالت حربية بأشكال العقبان و . دينةالتحصينات الواقعة خارج امل

و غري ذلك من اآلالت اخلشبية املتحركة  Arcudamaxaالسالحف و 
 �و أعدوا أوتارا بعجالت صغرى و أحلفة متوسطة أو كبرية. حلصاراملستخدمة ىف ا

و قصوراً خشبية هائلة مثبتة حبلق  �و دفعوا حنو أبواب املدينة آالت ضخمة و خميفة
يهجمون هبا و يقتلون من ال دراية له حبصار املدن و ما يصحبه من  �احلديد من

  .فيستوىل عليه الرعب و ميوت خوفا �عنف
يصلوا ل �األرض و تغلغلوا ىف أعماقها فقد حفروا أنفاقاً حتت، و باإلضافة إىل ذلك

دينة جبوار قلعة امل �املقاومني من فوق بيزنطينيإىل ال سورليالً و خفية من حتت ال
مث حيرقوهنا  �و يفتحوا فيها ثغرة و يدعموها كعادة احملاصرين بأخشاب �الكربى
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و  �املدينةفتتساقط فجأة أسوار  �مبشاعل فيحترق اهليكل اخلشىب القائمة عليه القلعة
  .فيستولون على املدينة  �ينيبيزنطبعنف على ال لعثمانينيهكذا يهجم جيش ا

 الىت كانت قدمياً مستودعات املدينة باملياه واتاألقنو راح غريهم يبحثون بإمعان عن 
عسى أن حيالفهم احلظ فيعربوا منها إىل املدينة و يباغتوا أهلها و   �من قبل 
  . يقومون بالقضاء عليهمم و هنيهامجو

إىل مجيع رجاله منادياً يعلن بصوته و يؤكد أقواله  السلطان مراد الثاىنمث أرسل 
يبيح مجيع أموال املدينة و مجيع ) مراد الثاىن ( أمري املسلمني  إن: " باليمني قائالً 

و قد فعل ذلك رغبة منه ". فاهرعوا إذن إىل الغنائم املغرية  �أهلها للنهب و الغنيمة
انتشر ذلك إنه ما أن . كما جرى �ىف أن ينقض جيش املسلمني كله دفعة واحدة

هرع  .دائن مباحة للغنيمة و األسرمفاده أن ملكة املو  �م املسلمنياالنداء أم ذلك
من ال  ليس فقط. تحقيق الغنائم و األسلوب املسلمون من شىت األمصار و األمم ل

و  �بل و من ليس هلم أية دراية بذلك �خربة هلم ىف احلرب و السلب فحسب
بل  �و اإلسكافيون  �كالتجار و الصيارفة و باعة العطور �أصحاب املهن الغريبة

اجلند : هرع اجلميع هلذه الغاية ! عثمانيني الدراويش املتوحدون من الو النّساك و 
و  �و آخرون للنساء �و غريهم ىف الغنائم املتعلّقة باألسرى �طمعاً ىف الغنائم
أما . و آخرون لألمتعة  �و أخرون للماشية  �و غريهم للغلمان  �آخرون للرجال 

  .ُتباح هلم راهباتنا و أسالهبنأن  السلطان مراد الثاىناملتوحدون فطلبوا من 
حىت  �هلذه الفرصة جتمع مسلمون ال عّد هلم من مجيع أقطار املعمورة  و انتهازاً

عندئذ مجعوا من السهام أكواما بدا لنا ما . ذُهل كل من شاهد جحافلهم زاحفة 
مت مجع كل هذه السهام . لكننا ىف أثناء املعركة خربنا حقيقتها  �قيل عنها كذبا 

( أكان من سكان الشرق  �ة و حكمهاعثمانيكل بيت تابع للسلطات ال: اهكذ
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فرض عليه تقدمي ال أقل من عشرة إىل عشرين ،) الروميللى ( و الغرب أ) األناضول 
أعداد  عثمانينيو رمبا أكثر ؛ و عند نشوب املعركة انطلقت من جانب ال �سهما 

  .م و جعاهبم هعلى قدر ما طاقت أسلحت �أكثر منها
مكبلني باحلديد  �ممثلوا اإلمرباطور )  السلطان العثماىن مراد الثاىن( كان ىف معية 
لكن هذا الرببرى الظامل .كان قد طلبهم إلبرام اتفاقية و معاهدة  �تكبيال مؤملا 
بعد أن أداهنم كمذنبني و ال  �كبلهم باحلديد و زج هبم ىف السجن �قاسى القلب

لقد خاطبىن : " كقوله  �ت متذرعا حبجج واهية و راح يهددهم باملو �ذنب هلم 
  " .لذلك ألقيت هبم ىف السجن  �يون بصلف ووقاحة طنبيزال

و كان مرهوبا لديهم العتقادهم أنه من  �اجلثة  ضخمكان لديهم رجل مسلم 
 �كانوا يعتربون هذا الرجل مبثابة بطريرك و نىب مكرم . أسرة حممد و ساللته 
كان له من السلطة عليهم ما جعله خيطف . ملخصص حملمد خيصونه بنفس اإلكرام ا

و رغم اجتماعه هبا ىف  �بغري  موافقته م األتراك العذراء و يعتدى عليهاابنة زعي
ال بل راح األمري و أخو . مل جيرؤ أحد أن يلومه أو ينطق بكلمة  �خمدعه و فراشه
و املولود منها  �مجاعها مع رجل من ساللة حممد قدسها  إن : "الفتاة يقوالن 

  " . تهوفق شريع �ألنه من ساللة حممد  �سيكون قديساً 
كانوا يعتربونه من  �هذا الرجل السامى العظيم املتمتع عندهم بأعلى السلطات    

 �  Mersaitaيطلقون عليه باللهجة الفارسية اسم  �الرواد و العارفني باملستقبل 
إياك :" مندوبني يقولون له  �كان مقره من بروسا حيث عثمانيني زعيم الأرسل إىل 

أحدد  ريثما آتيك وانتظر  �فتهلك جيش املسلمني و أمتهم بيزنطينيو أن تشتبك بال
و أنا عامل به ألىن أرى األمور و . ىن به النىب الرسول ؤوفق ما ينب �موعد املعركة 

  " .أتنبأ هبا بوحى إهلى 
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الكاذب الذى وصل بعد  ينتظر هذا النىب أخذ �هذا الكالم  مراد الثاىنفلما مسع     
. ن ينتمون إىل طريقة املتوحدين  مم � أتباعه ئة منامخسم راكباً بغلة معبضعة أيام 

استقبله جيش املسلمني و التقاه . أما موكبه فبالغ الفخامة  كان منظره بالغ القبح
ك من السماء التقوه كمال �الذين تثري عجبهم أتفه األمور و أيسرها  �العثمانيون

الىت يركبها و زمامها  بل و البغلة �ال يقبلون يديه و رجليه فحسب  �ساجدين له 
  .خبنوع العبيد  السلطان مراد الثاىنكذلك استقبله .و أطرافها

و تريث بكربياء و خيالء و مبالغاً  �أما هو فوقف على شرفة شاهقة تعلوهم مجيعا
 �وياء و العظماء املنحدرين عن ساللة حممد كأنه من األق �بآيات الفخر و املباهاة 

( و أنت يا زعيمهم مجيعاً  �اعلموا أيها املسلمون :" و أخرياً تنازل و فتح فاه قائالً 
 �أن النىب و الرسول حممدا العظيم قد أرسلىن ىف ساعة املعركة  �)مراد الثاىن 

. يني و سقوط املدينة زنطالبيألنبئكم هبزمية  �بصفىت من العارفني املنبئني باملستقبل 
قال هذا و نزل عن البغلة " . فاستعدوا إذن و تأهبوا ألىن عامل أن الساعة قد أتت 

الىت كان راكبها و دخل سرادقا مصنوعا من سروج اخليل و أخذ يقرأ ىف كتب 
لينخدع األتراك و يكرموه  �لكن برياء   Rampliaحممد و يطلق اإلشارات 
و سائر املسلمني كانوا يعتقدون اعتقادا  العثمانينيمراء األن كنىب و يسجدوا له ؛ أل

م على ساعة املعركة ؛ عندئذ و كانوا ينتظرون أوامره ليدهل �راسخا بسائر أقواله 
  .سيهرعون إىل املدينة و يستولون عليها و يقضون على اليونانيني

و  �رحاً عظيما كما سبب هلم ف �و جرأهتم  العثمانينيهذا األمل التافه ضاعف مهة 
بل و يصفقون ليل  �منذ ذلك احلني أخذوا يفرحون و ميرحون ىف البذخ و التنعم 

يدعوهم إىل هزمية الذى  .ني الصادقكاملالك األمهذا الشيخ هنار منتظرين نداء 
مث أخذوا يطعنوننا ليل هنار بل و ىف كل ساعة بألسنة كالسيف ذى . يني طنبيزال
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 يس فقطو يسبون ل �يشتموننا بوقاحة  �شةكرة متوحاحلدين مطلقني أصواتا من
أين . " خجل  بل  جيدفون و يلعنون ديننا بال، البطريرك و اإلمرباطور فحسب 

سوف أين القديسون الذين  �أين مسيحكم  �الضالون بيزنطينيإهلكم يا أيها ال
دى سنعت. نقتادكم خدما و عبيدا  ؟ غدا نستوىل على املدينة و كمتنجديقومون ب

شيوخ سنزوج راهباتكم من ال. منكم على زوجاتكم و أبنائكم على مشهد
و كان الكفرة يعتقدون بذلك و ال " . لقد أكد لنا نبينا ذلك  �و ديننا .  العثمانيني

  .إلهلنا كل هذه الشتائم كالوايشكون ىف صحته و لذلك 
قال  � اجلليلشيخهم كما سبق و تنبأ هلم  �و ملا جا يوم معركة املسلمني األخري

بل يفتحوا اجلبهة  �أال يتريثوا" ) مراد الثاىن (  لقائد جيش املسلمني و زعيمهم 
بأسرع ما يكون و ميسكوا السالح و يعدوا مجيع ما يلزم من آالت للمعركة لتكون 

و هذه العالمة الىت أطلقها لكم . مث يشتبكوا على بعد رمية سهام من املدينة�متأهبة 
و تسمعون ندائى  �على صهوة جوادى مستال سيفى بيدى اليمىن حاملا ترونىن: 

يني يزنطأهجموا على الب �ثالثاً وسط الصراخ و اجللبة و الوثب والتصفيق و األحلان 
  ".ادخلوها بال منازع و احظوا بغنائمها فتتساقط أسوار املدينة سوف و سرعان ما 

خطبة و كالم موثوق ال  هذه األكاذيب على مسامع املسلمني مبثابةشيخهم ردد 
أما قائد اجليش . هذا ما قاله. بصفته حافظاً لنبوآت و كتب الرسول حممد �شك فيه

فما إن تلقى األوامر حىت أمر اجلميع أن يتأهبوا و  �) مراد الثاىن ( و زعيم املسلمني
فسارعت قوات املسلمني و . حيملوا أسلحتهم و يهرعون إىل مجيع آالهتم احلربية

ووضعوا مجيع أنواع األسلحة و العدد الىت ال حصر  �جليش إىل تنفيذ األوامرسائر ا
فمنهم من جاء بالسالمل على أنواعها الصغرية و . هلا و اآلالت على أهبة االستعداد

 �النار بقاذفات و غريهم  �و آخرون باألوتاد و غريهم باألخشاب        �الكبرية
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 �د احلربيةحلديدية و سواها من العدو آخرون بالشوك ا �و سواهم بالبنادق
من أقصى ،رهو ازداد عدد اجلنود حىت شغلوا املكان بأس.  مدججني بسائر األسلحة

  . ورتايلوزيباب خريزيا حىت باب 
كما تنبأ هلم  �وحداهتم و صفوها جبوار القلعة عثماىنيش الاجلمث حشد قادة      

ميع سهامهم معاً اجلهلم أن يطلق  دعد و أمروا رماة السهام الذين ال. نبيهم الكاذب 
الذ اآلخرون  �يني و قُتلوابيزنطحبيث إذا ما أصيب بعض ال �على القلعة و األبراج 

و بذلك يتسىن هلم الصعود إليها بال منازع و  �خوفاً بالفرار متخلني عن السور 
  .االستيالء على املدينة 

و  �و معداهتم احلربية عثمانينيال يني تأهببيزنطو ىف نفس الوقت ملا شاهد مجهور ال
و  �و إزاء هجمات التتر و جرأة املسلمني �حشود جيوشهم من كل شعب و أمة

 �يني ىف نفق املدينة و آخرين أمام األبواببيزنطآخر عملية هلم إذ قتلوا بعض ال
  .خافوا خوفا عظيما و فكر معظمهم باهلرب 

من مل خيف ىف ! يا لليأس املستفحل  �يا للرعدة املوجعة �يا لتلك اللحظة الرهيبة 
فريسة اخلوف  ينيلبيزنطإذ رأى ا �يرتعد ىف تلك الساعة ذلك اليوم الرهيب؟ من مل

مهما كان  �رافعني لواء الثقة و اجلرأة ؟ من مل يرتعد  عثمانينيو ال، و الرعب
 بل من �فهو أمر طبيعى �شجاعاً؟ من مل يرتعب مهما كان مقداما ؟ ال من املوت 

و االعتداء  �تشهري النساء مت الو  �ووقع اجلميع ىف األسر �خراب مدينة كهذه
و  �ء بالصور املقدسة اهزستو ختان الغلمان و تدمري املعابد و اال �على العذارى

و ما . حتويل كنيسة صوفيا العظمى إىل مسجد حملمد و مقر للشياطني و معبد دنس 
هناية  �من سائر أنواع املوت مبراحل عدة  هو أسوأ من ذلك و بالغ اخلطورة و أمر

  .الدين املسيحى القومي و استبداله بدين اإلسالم و اخلتان احملمدى 



 193

من ال ينتحب لدى مساعه ! يا للعاصفة الدامهة ! يا هول تلك الساعة املشؤومة 
أى عني هلا أن ترى؟ ذلك إنه وسط هذه  �بكاءنا ؟ أى أذن بوسعها أن تسمع 

 ألن أحد امللكني �مل يوجد مساعد أومشجع أو مرشد واحد الكوارث كلها
غري قادر على محل السالح  �كان مريضا و طاعنا ىف السن ) اإلمرباطور مانويل (

و اآلخر محل سالحه و . فاعتكف ىف البالط يعمل ما يستطيع  �أو ركوب الفرس
  .اعتلى صهوته و خرج من باب القديس رومانوس و مكث إىل جواره 

فعلوا ذلك ثالثا قبل أن . الشيخ املسلم ملا دنت الساعة الىت كان ينتظرهاو     
و ذلك جللب املزيد من  �مث محلوا أمامه درعا عظمى غري مألوفة. يباشروا املعركة
مث دنا من جبهة املسلمني عن كثب و صرخ بصوت .  هني بأكاذيبمإعجاب املسل

هتف بشدة بالوحدات املصطفة مث استل سيفه و " ! رسول رسول حممد :" عظيم 
و هتف معه مجهور املسلمني و تقدموا " . الرسول حممد  Alatancry: " قائالً 

 �و شىت أنواع الصراخ و النفخ بالنفري  �وسط العنف و اجللبة و التصفيق و األحلان
مث القوا  �مجيعهم ىف نفس تلك الساعة �إىل خريزيا زيلويورتا من �و أسوار املدينةحن
رافعني السالمل و حماولني  �ا على األسوارهيهم على آالهتم احلربية و جعلوأيد

ألن  �و مل جيدوا من يتصدى هلم . الصعود إىل القلعة و إحداث الثغرات ىف األبراج 
من ىف تلك الساعة مل خيف ؟ . يني أخذهم و سيطر عليهم خوف عظيم بيزنطمجيع ال

أو عني أن ترى ؟  �ستطاعت أن تسمعمن مل يرتعب أمام ذلك املشهد؟ أى أذن ا
ألوف مؤلفة من  بيزنطينين الزمن سقطت على املقاومني الذلك إنه ىف حلظة م

و أظلم ضوء  �بكثرة احتجبت معها السماء خارجهاداخل األسوار و  �السهام 
  .فاستحكم بنا اخلوف و خارت قوانا  �الشمس

  .و اختبأنا خلف األبراج �قصريةىف تلك الساعة انسحبنا قليال من أمامهم لكن ملدة 
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فانقضوا  �ُهىيء هلم أهنا بال حراسة  �القلعة خالية من الرجال  عثمانينيفلما شاهد ال
وا و آخرون راح �و غريهم بالشوك  �جبرأة ال مثيل هلا و صعدوا إليها بالسالمل

 لقد جلأ هؤالء الكفار إىل شىت. حلديد مستخدمني اُيحدثون الثغرات ىف األبراج 
  .أنواع اإلجرام إللقاء الرعب ىف قلوبنا

عادوا إىل  �األشقياء أمام هذا املشهد و خوفاً على أمالكهم  بيزنطينيإن ال   
و ليس هناك من يقوم ىف  �و بعد أن أيقنوا أنه ال جندة هلم من أى مكان �صواهبم

جوا خر � عثمانينيالشعب و يشجعه على حماربة الو حيرض  �تلك الساعة الرهيبة 
و بعد أن  �ذلك إهنم بعد التخاذل و اهلرب. لصمودخمابئهم و أخذوا ينادون بامن 

حتولوا فجأة إىل حماربني أشداء من ذوى اجلرأة  �وجدوا أنفسهم عرضة هلجمة العدو
مث استلوا . ال يهابون طعن العدا و تعدياهتم و ال املوت جبميع أشكاله �و املروءة

مث تركوا . عداء اهنالوا مبعونة العذراء القديسة على األسيوفهم و أمسكوا احلجارة و 
 �ضوا الواحد تلو اآلخر من كل جنس و من كل سنقتتبدد كالدخان و ان خماوفهم

و غريهم بالسيوف و  �و آخرون بال سالح �كل حيمل ما يستطيع من سالح
ون عليها و آخرون مل يعثروا على مثل ذلك فعمدوا إىل املوائد الىت يتناول. الرماح 

  .الطعام و ربطوا الصواىن على األخشاب باحلبال جاعلني منها دروعا 
 �ال يقارعون العدو إال باحلجارة �و مضى غريهم إىل املعركة بال شىء 

  .تحل حمل السالح بأنواعه ل �شجاعةبيستخدموهنا 
حيرض بعضهم بعضاً على  �هكذا أخذ الواحد يشجع األخر متنافسني فيما بينهم

وا إىل به. نييا مواطن �يا إخوة �هيا يا أصحاب. " ملعركة بشدة و بسالة خوض ا
دفاعا عن نفوسنا و زوجاتنا و أبنائنا و دمائنا ووطننا و عن هذه املدينة  �املعركة

. لنواجه املخاطر جناة لنفوسنا. و باحلرى عن حرية دين النصارى القومي  �العظيمة 
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ة احلياة فيما بعد ؟ لنحول هذا املر احملتوم إىل لن ُتطفأ شعل �هل إذا مل منت اآلن 
كما هرع الشهداء إىل ميادين  لنهرع إىل املعركة و خماطرها . كفاح عن الشرف

  " .الطغاة 
و يتنافسون و حياربون كمن سكر و  �هبذه األقوال أخذوا يشجع واحدهم اآلخر

أقصى املدينة إىل من  �و انقضوا على األعداء وسط اهلتاف مصطفني �أثقلته اخلمرة
  .بصوت واحد و دفعة واحدة  �أقصاها 

سقط عدد كبري ، بعد معركة حامية الوطيس و صراع دام حىت ساعة متأخرة     
ألقوا الرعب  �األشداء بشجاعتهم و تفانيهم  بيزنطينيو أخرياً القى ال. من الطرفني 
ة قُطعت رؤوسهم الذين صعدوا بالشوك حنو القلع. و هزموهم عثمانينيىف قلوب ال

و الذين دأبوا على إحداث الثغرات ىف القلعة و . خارجها و قُدمت إىل اإلمرباطور
اهلازئني  العثمانينيطوابري أخرى من . لقوا مصرعهم ىف الثغرات نفسها �األبراج 
  .و غنموا بأسلحتهم و آالهتم احلربية �نكّلوا هبم فالذوا بالفرار  �املتهددين

بل و أصحاب  �د و املقتدرون على محل السالح فحسبمل يفعل ذلك اجلنو
و  �و صفوف الرهبان  �و مجاعة الكهنة �و أمراء املدينة و رؤساؤها �السلطة

اشترك أيضاً رجال شجعان من . و املؤمنون القديسون الباسلون  �كبار األساقفة
  .مل يبالوا و مل يهابوا اجلروح و اإلصابات و املوت نفسه  �بالد غريبة

بة و مل يستول عليهن مل خيتبئن ىف تلك الساعة الرهي �كبري من النساء اً عددإن بل  
إما لنقل  �بل هرعن ىف تلك الساعة بشجاعة الرجال إىل خارج القلعة �الرعب

أو لتشجيعهم و حتريضهم على اجلهاد و  ،بيزنطيني إىل السور للمحاربني الاحلجارة 
أو لتقدمي املاء و النبيذ  �ميد اجلرحىأو لنقل البيض و الشاش لتض �الصراع

أو ملنع اإلخوة أو األبناء أو األزواج من أن يتركوا  �للعطشى ىف أثناء املعركة
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ليتابعوا املعركة بال خوف و برباطة جأش  �املعركة و يغادروا القلعة و أسوار القلعة 
  .و بسالة 

دة تعلن لألخرى الواح �لقد صمدت هؤالء النساء بدراية ىف جبهة منتظمة    
 �قتربن من القلعة الكربىإياكن أن ت: " املوقع اجلدير بأن تذهب إليه قائلة 

اجتهن حنو خارجها . ميطروهنا بالسهام الىت تنهال عليها من كل صوب عثمانينيفال
لكن األخريات مل جيعلهن  �صيبت بعضهن بالسهامأُو قد " . للعمل ىف ظل محايتها 

 �حىت آخر نفس بل استنفذن ىف تلك املوقعة قواهن �لعةاخلوف يتراجعن حنو الق
  .إىل أن انتهت املعركة 
ىف تلك املعركة صامدين  بيزنطيونو مازال ال �س حنو املغيبو ملا مال ضوء الشم

حىت ختاذل هؤالء و مل ينجزوا شيئا و  �حياربوهنم بال هوادة عثمانيونالرهيبة و ال
بية علوم أن األسلحة و اآلالت احلرو من امل. الذوا بالفرار وسط اخلزى و العار

  .أما البعيدة عنها فأحرقوها  �القريبة من القلعة تركوها
إذ ما هو السبب الذى جعل هؤالء الذين منذ . يبدو أن ىف األمر معجزة و يداً غريبة
ماذا جعلهم فجأة يتذللون و يفقدون كل  �قليل كانوا يتهددون بتعال و خيالء

تراجع من  �و متشوقاً إليها بيزنطينيكان مقدماً على منازلة الن مروءة؟ و كيف م
  .بقوة غري منظورة  �أمامهم هبروب مباغت؟ لقد مت ذلك بقوة إهلية

و  �و ابتهجوا هلروب العدو  �أخذهم الذهول أمام هذا املشهد ف بيزنطينيال أما
يا ! ا للعجب ي �يا هلما من يوم و ساعة سعيدين :" راحوا يهتفون من شدة الفرح 

من هبجة  �يا له من نور! يا هلا من سعادة غري متوقعة ! له من انقالب مفاجىء 
  " .فمهما قُلت نقصت و قللت  �يعجز الكالم عن وصفها
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املعروفون مبعاركهم املتوالية يفرحون و يثبون و  بيزنطينيهكذا أخذ هؤالء ال
ممجدين  �للعذراء القديسةيرفعون التسابيح  �و يقدمون آيات الشكر هللا �يصفقون

إهنا ىف احلقيقة و بال أى شك معجزة جديرة بالتسابيح و : " من صميم قلوهبم قائلني
  ".من العذراء القديسة  �عجيبة  �غري مألوفة �معجزة عظيمة �األناشيد و الذكر

ذلك إن الشهادة  �وفق ما رمسه لنا القدماء �يشهد لذلك شهود فوق كل شبهة    
 �ألنه بشهادة األعداء و اخلصوم  �عداء و هى لذلك أجدر بالتصديقآتية من األ

الشيخ املبجل لدى ذلك إن . تزداد معجزة العذراء القديسة هذه صحة و يقيناً 
وفق حسابات علماء  �أكد أن املدينة أتيحت هلم ىف تلك الساعة غنيمة العثمانيني

لشهر و اليوم و الساعة فقد ثبت هلم أنه ىف السنة و ا �الفرس منذ عهد حممد 
و سيتم ذلك ال حمالة بفعل الكواكب و عمل  �ستسقط املدينة ىف أيدينا �الفالنية
املتنقلة بشجاعة فوق القلعة و  �لكن تلك املرأة املرتدية مالبس بنفسجية. املنجمني
مع أهنا . عند اندالع املعركة أبطلت قوى الكواكب و أعمال املنجمني �األبراج 

من سلطة غري منظورة  �هتا ال من األرض و ال من البشر بل من السماء استمدت قو
.  
بعد أن  �للجميع أنه ىف ساعة املعركة واعلنأ �عثماىن كذلك مجيع جنود اجليش ال  

يصعدوا إليها و يهزموا ل �وصلوا إىل أسوار القلعة هبجمة جريئة ال ُتصد و ال ُترد 
تتنقل خارجاً  �هدوا امرأة مبالبس بنفسجيةشا �و يستولوا على املدينة بيزنطينيال

و ما إن شاهدوها حىت حل هبم الظالم و أخذهم اخلوف و  �فوق أبراج القلعة
و بقوة تلك املرأة و بفعلها حل هبم  �املعركة منفهرعوا مجيعاً إىل اهلروب  �الرعدة

  .الذعر و ُحررت املدينة 
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يوم الرابع و العشرين من شهر ىف ال �مت ذلك سنة ستة آالف و تسع مئة و ثالثني
بعض  عثمانينيسقط من ال. الساعة السابعة من النهار �يوم اإلثنني  �أغسطس 

ُجرح أقل من مئة  �و احلق ُيقال �و من رجالنا. اجلرحى و أكثر من ألف من القتلى
  .و مل ُيقتل أكثر من ثالثني  �

أو  �ءة الروم و شجاعتهمأو ملرو �افرحوا سواء لتحرير املدينة ! افرحوا يا أحباء
و  �إياها جمدوا �إياها سبحوا . إلعجاب املعجزة العذراء القديسة املثرية للدهشة و 

أى حتريرنا الذى أحرزناه من  �هلذا اإلجناز العظيم �أنشدوا هلا أناشيد الشكر 
هور له اجملد مدى الد �اجمليدة و الدائمة البتولية أم ربنا و إهلا و خملصنا يسوع املسيح

  .آمني . 
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  :امللحق الثاىن 
  

القيام يعلن امللك عزمه : رسالة من امللك فالديسالف جمللس الشيوخ ىف فلورنسا 
 4(          م 1444ىف صيف ضد السلطان مراد الثاىن بقيادة محلة صليبية 

  � )م 1444يوليو 
و سيد ، ملانيا و كرواتياو ا، ملك اجملر و بولندا، فالديسالف بنعمة من اهللا     

و إىل محلة لواء العدل بني الناس و العامة ، إىل قادة الطوائف: ليتوانيا و وريث روسيا
  .مع خالص التمنيات الطيبة  ،ىف فلورنسا

كما كانت نفوسكم الودودة قادرة على التعلم ىف وقت ، أصدقاءنا األعزاء الرائعون
مملكتنا ، هللا احلاكم على كل شىءمن قبل ا، عن طيب خاطر، كنا ندعو، سابق

و ، بولندا إىل مملكة اجملر ملزيد من السالم و اهلدوء فيها ، اهلادئة املوروثة من األجداد
األضرار و اخلسائر  العثمانيون من خالهلاو الىت سبب ، احلروب األهلية املستعرة

الىت أخذنا و لكن قبل كل شىء من أجل هذه القضية . اهلائلة ىف األرواح املسيحية
فإننا حناول أن نرى إذا مل ، حبيث عندما حيني الوقت لذلك، على أنفسنا عبئها

 ىفالىت تقع ، هذه اململكةإن . عثمانيني أن نتحرر من أيدى ال، ببعض الطرق، نتمكن
احتل  و اآلن. فترة طويلةمنذ .تشكل درعاً للمسيحية العاملية  شرقيةتلك األجزاء ال

                                                 
�   -  Colin Imber, “ The crusade of varna, 1443-45” , Manchester, 2006, pp. 
199- 200 . 
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أراضى مبا ىف ذلك ، مالك ىف طوهلا و عرضهااملات املسيحية و املقاطع عثمانينيال
، هلذا السبب. ناهيك عن أن هذا اجلزء من مملكتنا ال يستهان به، اليونان نفسها

فنحن نطبق باستمرار عقلنا بالكامل و جهدنا بكل محاسة إلحالل السالم و الوئام 
ة و كاثوليكية ضد بشن حرب مقدس نتعهد، و بني جرياننا حبيث اداخل مملكتن

  . عثمانينيال
و كبرية  قويةفإننا مل نتوقف عن إرسال جيوش ،و مع ذلك، و ىف الوقت نفسه    

و الىت من خالل احلماية اإلهلية و ، مع القادة األكثر متيزاً، من شعوبنا ضدهم
و مع ذلك ال .  عثمانينيضد ال،عادت االنتصارات اجلديرة بالثناء أجهودها الذاتية 

ىن شىء أكثر من أن نكون قادرين على خدمة الرب و كنيسته املقدسة بقدر ما نتم
مور ىف اململكة و ذلك عن طريق هتدئة األ، للدفاع و احلفاظ على مملكتنا، نستطيع

مع عثمانيني ا شخصياً ضد المباشرة توجهنىف السنة املاضية  .إىل أقصى حد ممكن
(  نا نائب ضعيف للتركى الكبريهزموو عربنا حدود اجملر و صربيا   . جيش كبري

  .معاركعدة ا عدة انتصارات ضده و دخلنا ىف حققنو ، ) السلطان مراد الثاىن
كما أننا ال نعتقد أنه من الضرورى ألننا نعتقد ، و من غري الالئق أن نذكر ذلك     

  .اءدون استثنمتاماً و ذلك معروف للجميع ، أياً كان أننا قمنا بذلك مبساعدة الرب 
و لكن مل تكن ، دنا جيشنا داخل بلغاريا مييناً حىت املمرات اجلبلية ىف رومانيافنحن قُ

بسبب ارتفاع اجلبال الىت ، )كانون األول( ديسمرب هناية هناك وسيلة للعبور ىف 
و  .للغاية اًو مريراً شديدكان و ألن فصل الشتاء ، كانت حتتلها الشعوب املعادية 

إما عن ، الىت استهلكها جيش العدو الكبري، ذاء و األعالفأخرياً بسبب نقص الغ
إىل مملكتنا اجملر مع  غري أننا عدنا. عن طريق حرق احملاصيل طريق اإلستخدام أو

 عثمانينيقررنا الذهاب ضد ال، و إتباعاً إلرادة مجيع سكان اململكة. جيشنا ساملني
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ر معني من هنر الدانوب ممعن طريق ، جبيش أكثر قوة ، هذا الصيف عرب طريق آخر
لذلك . قد احتلوها بسفنهم الشراعية عثمانينيكان ال، مع ذلك، س الىتيوبولقجتاه ني

و سنقوم بتجميع . ىف اليوم اخلامس عشر من الشهر احلاىل، غادرنا حتت رعاية الرب
نوب و أراضى للدا، بعون الرب، و نغادر من هناك Varadinشعبنا ىف مدينة 

،  Julian و نيافة السيد جوليان، ساعدة مجيع العامل املسيحىو مب، عثمانينيال
، مندوب الكرسى البابوى باسم الرب القدوس،St.Angelusكاردينال القديس 

  .سيدنا أيوجينيوس  و سوف ترافقنا العناية اإلهلية للبابا Eugeniusسيدنا 
فنحن واثقون متاماً  ،كما نأمل، لنهر الدانوب اًآمن اًالرب سبحانه ممر ما منحناو إذا 

دث و سوف حي، األمثة إىل أجزاء عرب البحر Maumett احملمديني من طرد طائفة
، العظيم العمليفعل مثل هذا سوف ، برمحة الرب و مبساعدة األسطول الذى ذلك

 و أخينا األعز و األشهر دوق بورغندى،  Eugenius IVو البابا ، ربنا املقدس
Burgundy  ،إىل  هاو أرسلت شيدت سفناًة ن مجهورية البندقيباإلضاىف إىل أ
أجل فإن ربنا اهللا قد منح ألولئك الذين يقاتلون من ، و مع ذلك. مضيق غاليبوىل

، أكرب مما كنا قد نأمل لتسري األمور بيسر،بركة  اسم القدوس و كنيسته املقدسة
ة و فينبغى أن يكون هناك صلوات رمسي‘ ناءأصدقا، خصوصاً و حنن نطلب منكم

حىت أنه هو ، للملك و الرب نفسه، مصلني ورعني ىف مجيع أحناء األراضى اخلاصة 
نفسه الذى نسعى جاهدين ملراقبة إميانه قد يستغرق حتت محاية إهله كالً منا و جيشه 

و يصلى من . و الذى أثىن على اإلميان بدالً من ممتلكاتنا و األسطول نفسه، املسيحى
خلطواتنا و  اتنا و نصلى من أجل أنه قد يكون دليالًخلطو اًأجل أن يكون حارس

حىت الكثري من اجلهد و الكد من جانبنا و من جانب األب الرسوىل . أفعالنا الصاحلة
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الىت تعود بالنفع على مجيع الدول ، األسلحةنفسه و اللوردات املسيحيني و مبساعدة 
  .املسيحية

  
، ىف السنة الىت جتسد فيها ربنا، يوليوىف اليوم الثاىن من ، Buda  أُعطى ىف بودا -

  .بيده ، امللك فالديسالف  - م1444
  ثالثامللحق ال

  
 �.م1444 فالديسالفللملك  الثاىن وثيقة عهدنامه  الىت أرسلها السلطان مراد
 

امرباطور  هنغاريا و ملك ، فالديسالفاالمرباطور ، إىل فخامة األمري العظيم     
  .الصديق العزيز األخ و ) اخل ( بولونيا 

السلطان العظيم ، ابن األمرباطور العظيم، السلطان، السيد العظيم، من مراد بك  
  .سالماً و صداقة أخوية دائمة ، حممد بك

قد ، Stoykaستويكا  كمو مبعوث كمتعرفون فخامتكم أن الرجل النبيل سفري    
نتم فخامتكم و من خالل اخلطاب ك .خبطاب من فخامتكم و تلقيناه منه أسعدنا

و نقول . و عن شخصكم الذى نثق فيه  Stoykaتتحدثون من خالل مبعوثكم 
 Giorgius لفخامتكم أن املبعوث قد حتدث إلينا ىف البداية عن السيد جورجيوس

و خاصة ما جيب أن أعطيه لألبناء من املواقع اخلاصة به و ما ينبغى أن يكون ، 
و . و خاصة فيما سبق أن كان، شىء جورجيوس نفسه جمرباً على خدمتنا ىف كل

                                                 
�  - Kolodziejczyk. D, Ottoman – Polish Diplomatic    Relations 15-18 
Centuries: An  Annotated Edition of “ Ahdnames and other Documents”        
( Leiden 2000 ), pp.187- 188. 
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بالنسبة للسيد ، و كما حتدث إلينا. ىف سبيل أخوة فخامتكم وافقنا على ذلك 
فإنىن أوافق على السالم معه على ذلك ، Blado Velacho بالدوس فيالكوس 

حيث ينبغى على بالدوس نفسه أن يقدم ىل اجلزية و ما يتقرر ىف شأن كل ، النحو
و إذا مل يكن قد حضر إلينا بنفسه ، ثلما كان األمر من قبلاخلدمات األخرى م

و من أجل حب فخامتكم فإنىن أوافق أيضاً على . يكون جمرباً ىف شأن ما علم به
و الىت مت إقرارها ىف ، ذلك و أن يتم دفع اجلزية املقررة من جانب بالدوس

حضر أو علم سواء كان قد ، و ما متت موافقتنا عليه ىف هذا الصدد، املفاوضات
، و كذلك لو كان رجالنا قد جلأوا إىل أراضى خاصة به، بذلك مما قد أرسله لنا
و . إذا كان هناك آخرون هربوا هناك، و إال نفعل حنن ذلك، يتعني عليه إرساهلم لنا

و . أن يفهم على هذا النحو أن هناك سالماً بيننا و بني فخامتكم و صداقة و أخوة 
حيث أننا و ، نساعد ىف كل ما يتعلق مببعوث فخامتكم هلذا السبب قررنا أن 

فخامتكم نرتبط بأواصر الود و الصداقة و السالم و ال جيوز أن تكون بيننا خيانة أو 
و حنن من هنا نرسل لكم الرجل النبيل سليمان ، تراجع طوال سنوات الصلح العشر

أن  و، و نأمل أن حيوز رضا فخامتكم بصفة شخصية،  Soliman Bey بك
و أن يكون ذلك ما بيننا طوال السنوات العشر املقررة ، يكون دائم االخالص

  .للسالم
  .م1444يونيو  12) مدينة أدرنة ( مت التسليم ىف هادريانوبوليس  
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  امللحق الرابع
  

فالديسالف ينبذ ) :  Szeged( ينىف سيجدفالديسالف امللك ) قسم ( ميني 
  � اك الىت ُعقدت أو الىت مل تعقد بعدمجيع املعاهدات مع األتر

  
و السيد ، و كرواتيا، و املاتيا، بولندا، ملك اجملر، بفضل اهللا، حنن فالديسالف  

منذ وقت ليس ببعيد على . نعطى إشعار للجميع، األعلى لليتوانيا ووريث روسيا
ودا و ىف و األساقفة و النبالء ململكتنا اجملر عقدت ىف ب، اجلمعية العامة للبارونات

من أجل  ، ذلك حنن مصممون و نؤكد مع إمجاع و إرادة هذه اجلمعية بأكملها
ملا فيه خري كل الكنيسة الكاثوليكية و ، اإلميان املسيحى عنللدفاع ، شرف الرب

بقسوة  عثمانينييطة هبا و الىت اضطهدها الخصوصاً لتحرير مملكتنا و األراضى احمل
للذهاب ، إضطهادها ىف الوقت احلاضر و ال تكف عن، لسنوات عديدة مضت

و ، و قيادة جيش معنا حنو اليونان و رومانيا، شخصياً ىف هذا الصيف أو هذه السنة

                                                 
�  -  Colin Imber, “ The Crusade of Varna, 1443-45” , Manchester, 2006, p. 
201-202. 
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و ملزيد من . اآلمثني عثمانينيمجيع القوى لدينا إلبادة ال و السعى مع، مبساعدة الرب
اردينال ك،األب جوليان، أيدى نيافة املسيحأقسمنا بني ، اليقني ىف هذه املسألة

جلعل األمر حيز ، مندوب الكرسى البابوى .Angelus St أجنليوس القديس
نيتنا واضحة و القرار ىف رسائلنا  إن ،من أجل املواساة لكل العامل املسيحى، التنفيذ

  .مكتوب أدناه بيدنا اخلاصة 
إجيينيوس الرابع و معظم  Eugenius IV البابا، قدسلذلك فإننا ُنخرب األب امل

و أمتىن و ، بأى طريقة ، أنه ال أحد يتصور أننا ال نفعل، ك املسيحيني و القادةامللو
و تقدميهم إىل النتيجة ، لوضع حيز التنفيذ، غري مستعد متاماً من خالل رمحة الرب

فإن بعض الناس ، و مع ذلك. املطلوبة لعقد النية على اليمني و نشرت ىف كل مكان 
عوثني من اإلمرباطور مراد طالبني عقد هدنة وصول مب تتحدث عنحىت يومنا هذا 

  .للشك يف ما إذا كنا نريد وضع القرار الذى أقسمنا عليه ىف بودا حيز التنفيذ
و ، و إزالة أى عدم يقني، من عقول أى أحد أى شك أو قلق إلزالة ، لذلك

و جممع ،و اللورد جوليان، نائب املستشار، خصوصاً لوردات فرانسيسكوس البندقية
و قادة السفن ، املندوبون ، و كاردينال الكنيسة الرومانية املقدسة،وبة الرسوىلالت

رمبا ، و كالً من الدوق الالمع دوق بورغندى و اللورد الالمع للبنادقة، الرائعون
يكونوا حىت اآلن متأكدين و على علم بصدق و نزاهة وجهة نظرنا و ثبات عزمنا و 

و إتفاق و موافقة األساقفة و البارونات الذين ، مالحظة قرارنا و وعدنا سابق الذكر
و هؤالء الذين عليهم ، كالً من أولئك الذين عليهم احلضور معنا ىف اجليش، معنا

مع الكلمة امللكية و مبوجب العقيدة املسيحية الىت تلقيناها القدوس . البقاء ىف اململكة
نعد و نقسم و نقدم تعهد و ، التعميد و نأمل ىف بلوغ احلياة األبدية و حنن نتعهد

عن طريق معظم الذين ميجدون . األب و اإلبن و الروح القدس ، الثالوث املقدس
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 و خصوصاً من جانب، و بواسطة املالئكة و القديسني ، مرمي العذراء والدة الرب
ليكون قرارنا السالف ، رعاة هذه اململكة، فالديسالفو القديس ، القديس ستيفن

فإنه حبلول اليوم األول من سبتمرب ، ى قطعناه ىف بودا حيز التنفيذالذكر و الوعد الذ
أو ىف معابر أخرى ىف ،  Orsovaاملقبل سنكون على هنر الدانوب مع جيشنا عند 

و القيام بكل ما هو ممكن بالنسبة لنا وفقاً ، و نبدأ ىف العبور على الفور، األسفل
العام من األجزاء املسيحية وراء  هذا عثمانينيا و سلطتنا حبيث ميكن طرد اللقوتن
سلطان الىت بدلت مع ، املفاوضات، على الرغم من كل املعاهدات، البحار

حتت أى شكل من أشكال ، أو مبعوثيه أو السفراء الذين يتصرفون بإمسه، العثمانيني
نود بصراحة و على وجه . سواء عقد بالفعل أو جيرى تأكيده، الكلمات أو اليمني

أو حتت أى ، ى سببسحاب من كل هذا حبيث ال ميكن التفكري ألالتحديد االن
، و العهد هبذه الطريقة ينبغى أو البد أن يكسر، و قسمنا مينناو إن . ذريعة لوعودنا

فإنه كان لدينا رسائل حالية ، و ىف شهادة هلذه املسألة. مينع أو يتم تأجيله، ينتهك
  .تم ملك اجملرو الىت مت تأكيدها خبتمها خب، وضعت على املأل 
  .م1444ىف الرابع من أغسطس ، أعطيت ىف سجدين
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  امللحق اخلامس
  

  أنشودة عن احلروب الصليبية ضد السلطان مراد الثاىن و العثمانيني
 �)  م 1444معركة فارنا ( 

  
، الكونتات و الرجال األحرار ، األمراء، ماذا يقول الناس عن امللوك          1-10

                  و 
     ألىن أعرف ، و يبدو ذلك عبث بالنسبة ىل، على احلكم كيف جيرؤن          

 و كان هناك . و اخلزى كان شىء ميقته . كأمري  اجنازات واحد يتصرف          
يدخر نفسه عندما كانت هناك  ا كان البد من أنه ملشخص أينم                  

                  .معركة ينبغى عليه القيام هبا ضد الوثنيني 
                                                 
�  -  Michel  Beheim, in, “ The Crusade of  Varna, 1443- 45 “,                         
       ed. by Colin Imber, Manchester, 2006,pp.167- 180 .                                
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                      ، بعد موت امللك ألربت، كان ملك من بولندا يدعى فالديسالف  11-20
الذين كسبوا ، و هذا أغضب العديد من اللوردات. للمجر ب ملكأُنتخ

و امللكة إليزابيث و عدد من اللوردات ىف اململكة كانوا مجيعاً . كراهيته
  .كما فهمت ، ضده

                    استمرت احلرب ملدة عامني و خالل هذا الوقت ُتوفيت إليزابيث أرملة   30 -21
 و عندما أدرك. رأثناء الصراع جتمع الشعب التركى ىف قوة ملهامجة اجمل، ألربت امللك
و هذا مع معظمهم إىل . عقد معاهدة سالم و أمر بالقيام حبملة، ذلك امللك

Varad  
                   و ، مجع أربعة عشر ألف رجل ، و مبساعده اجملريني، اجتمع مع جيشه  40 -31

و كان  Tüdӧrev و مولعني باحلرب و مروا مبقاطعة ، جيدين كانوا مجيعاً
و تقع ، و يطلق على العاصمة صوفيا . هنر الدانوب حنو بلغاريا طريقهم على طول

  .ىف بلغاريا
  

مث حرقوا كل . قامت املعركة خارج العاصمة و تقدمها بسرعة لقيادهتا  50 -41
  .ىف طريقه و حوله  شىء وجده

  
توقع معركة ىف ، Nischجاء جبرأة إىل هنر يسمى ، ىف اليوم الرابع   60 -51

و كان على بعد ثالثة ، الرابع و جاء اإلمرباطور مراد إىل النهر املدينة حىت اليوم
  .كما مسعت   Mariczaو كان يطلق عليه  أميال فقط من اجملريني
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و )  Mahmud( ان صهره خليل باشا و ك، مجع جيشه من النهر  70 -61
و كان اإلمرباطور . كان قد أحضرهم معه من تركيا العظمى، رجل معه مائة ألف

و كان قد حصل عليهم مبساعدة صهره و الذين ، ألف رجل مراد و معه مائتني
  .حافظ هليهم و قادهم

  
 ذهب امللك و صهره إىل أعلى اجلبل و تشاور اإلمرباطور حول كيف   80 -71

أن األمور ستتحسن و : و أجابه صهره، و الذى كان ساحق له  يواجه العدو
  .و لن يكون ألحد املقدرة على أن يقاوم ، أى مشكلة سننتصر من دون
  امللحق السادس

  
الىت عقدت بني السلطان مراد   Sevgend Nameمعاهدة سيف جندنامه 

  �) م 1444أغسطس (  الثاىن و إبراهيم القرماىن 
  

   الرمحن الرحيمبسم اهللا
و ال تنقضوا األميان   إذا عاهدمتعهد اهللاب واوفأ و. اًدياهللا شهب كفى و، أُ شهد اهللا

  .عليكم كفيال جعلتم اهللا و قد،بعد توكيدها

                                                 
�  -  Colin Imber, “ The Crusade of varna, 1443-45”, Manchester, 2006, 
pp.203-204. 

:و عن النص التركي للمعاهدة راجع  
 Uzunçarşili, I, H, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu 
Devletleri, Ankara, 2003.pp. 26-27. 
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أضع يدى على كالم اهللا و ، بن قرمان بك إبراهيم بك ابن املرحوم حممد، أنا 
و من ، من خالل اهللا، اهللاو أقسم ب، بدون حتفظ أو حيلة، بالصدق و اإلخالص

الذى ال ينام أبداً و ال ميوت ، الذى يدرك و يدمر، الذى يطلب و يقهر، أجل اهللا
و ىف خارج التبجيل لكلمة ، الذى ليس لديه صاحبة و ال ولد، أبداً ىف احلياة األبدية

  ) .صلى اهللا عليه و سلم( اهللا الىت أنزلت عن طريق جربيل إىل حممد املصطفى 
و ، بأى حال من األحوال لن أظهر عداوة ظاهرياً أو باطناً لألشخاص النبالء و أنا

، و ال ألصدقائهم ، و إلبنه حممد، حياهتم و تكرمياً ملراد بك ابن الراحل حممد خان
و ال ، القرى و حدود أراضيهم، القالع، و ال إىل املدن، و ال أراضيهم و أقاليمهم

و ال الفرسان و ال حكامهم و ، ن استقروا هباعلى الفالحني و البدو الرحل الذي
لن أحرض أى شخص كما إنىن و . و ال أتباعهم و ممتلكاهتم و مجيع املعالني، اخلدم

 و.ى شخص يرغب ىف القيام بذلك أل اًإلظهار العداء أو أن يصبح مساعد أو شريك
ما سوف أعيقه و أمنعه بقدر ، إذا كان أى شخص يرغب ىف إظهار العداء العداء

  .أستطيع
و لن . لعدوهم اًو عدو، ألصدقائهماً أصبح صديق أن، القيام بواجىب لن أفشل ىف 

و ال ، و لن أرسل ال وكيل و ال كلمة. أكون ىف أى مكان يضر بوضعهم العاىل
ذين ال، اًأو كافر اًمسلمأكان سواء ، ىف السر أو العلن ألعداء مراد بك، خطاب

و سأبلغ مراد بك و ابنه . و لدولته الرفيعة، له ستقراريرغبون ىف عدم حتقيق األ
لرسائل و املعلومات الىت تأتى من أعدائهم الذين يتمنون ا لحو، كلمة كلمة، حممد

  .هلم الشر
فلن أقبل و إذا كان أى عبد  خيانة هلم و اعطاء قالعهم أو مدهنم ىل  مثتو إذا كان 

أو أى أنثى من الرقيق ، إىل أتباعهمينتمى إىل مراد بك و ابنه أو أى من العبيد ينتمى 
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أو حيوان خيص أى شخص ىف األقاليم التابعة هلم يفرون أو يسرقون و يدخلون 
بإختصار سوف ، و لكن اًو لن أضع أعذار. سوف أجد و أعيد اهلارب، أراضىي

  .ألصدقائهم و عدو ألعدائهم  اًأكون صديق
 و أقسم.بك مع جيشى أحد أبنائى ليكون ىف خدمة مراد خصصو كل عام سوف أ

 و، و إذا فعلت، لن أحنث بيميىن الذى أقسمت ىف املسائل املذكورة أعاله أنىن ،اهللاب
دون حيلة أو ، لقد أقسمت بصدق، حنثت باليمني تكون اليمني على من قبل اهللا

و إذا فعلت تكون كلمة اهللا هى . و لن أعارض القانون أو اجتاوز هذا القسم.حتفظ 
، و هو ما يكفى الرجال ، حفادى و اهللا على ما أقول شهيد ووكيل الدائن ىل و أل

  .و هو خري وكيل
  
  

  سابعامللحق ال
  

  :حكاية صربية من العصور الوسطى 
  �م1450ماركو و األتراك العثمانيني 

  
   Marko Kralevichفإن ماركو كراليفيتش  Toppanتبعاً ملقدمة توبان 

 الىت بالقصائد الشعبية تغىنالذى ي. لصرىب شبه أسطورى بالنسبة للشعب ا هو بطل

                                                 
�  - Tappan, E. M, (ed.) , The World’s Story : A History of the World in 
Story, Song and Art, ( Boston: Houghton Mifflin, 1914 ), vol. VI: Russia, 
Austria- Hungary, The Balkan States, and Turkey, pp. 415 – 419. 
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ماركو  و على الرغم من مقتلو اجمليار  عثمانينينظمت حول انتصاراته على ال
و ذلك ، فإن شعبه مازال يصدق أنه سوف يعاود الظهور ىف وقت ما ،  كراليفتش

  .من أجل انقاذهم من ظلم و اضطهاد العثمانيني 
  

  الوزير مراد يتوجه إىل الصيد
  :الغابة اجلبلية املليئة باألشجار  ىف

  و برفقته حواىل اثىن عشرة من احملاربني و األبطال األتراك
  :و برفقة هؤالء األبطال كان النبيل ماركو 

  لثالثة أيام مارسوا الصيد وسط الثلوج على اجلبل
  مل جيدو شيئاً ىف الغابة اجلبلية

  و بينما هم يصطادون ىف الغابة، و فجأة 
  حبرية خضراء اللوناكتشفوا 

  يسبح عربها سرب من البط ذو األجنحة الذهبية
  

  و قام الوزير التركى املغرور باطالق صقره
  أمره أن ينقض على بطة ساحبة ذات جناح ذهىب
  غري أن الصقر غري اجتاهه عرب عنان السماء

  ليعتلى السحب السماويه
  و خاطب األمري ماركو الوزير املغرور

  لوزير مرادهل تسمح ىل أيها ا
  بإطالق صقرى املفضل
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  سوف حيضر تلك البطة ذات اجلناح الذهىب –دون شك  –فإنه 
  :فأجابه املسلم بسرعة 

  امسح لك.. أنىن أمسح لك ماركو 
  و عندها أطلق األمري ماركو صقره
  الذى اعتلى أيضاً عنان السماء

  اغت فجأة البطة ذات اجلناح الذهىبمث ب
  هبطا سوياًو صعدا و ، لقد قبض عليها

  و عندما شاهد صقر الوزير مراد ذلك الصراع
  :شعر بالسخط و االنزعاج 

  )يلعب بشكل زائف( كان لديه عادة قدمية بأن يتسلى 
  و أراد أن حيصل على الفريسة لنفسه فقط
  و هكذا فقد انقض على صقر ماركو
  ليحرمه من التذكار الدال على انتصاره
  غري أن الطائر كان شجاعاً كسيده

  كان صقر ماركو ميتلك عقالً كصاحبه
  ترك البطة ذات اجلناح الذهىب

  و استدار حبدة خلف صقر الوزير مراد
  و اندفع ليمزق ريشه املغرور

  و مبجرد أن شاهد الوزير مراد هذا القتال
  امتأل باألسف و الغضب

  و اندفع حنو صقر األمري ماركو
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  الشجرة املشتعله! ؟بأحد أغصان ، و قذفه بقسوة 
  ) .....حطم ( فكس 

  و أخذ صقر ماركو الذهىب يئن من األمل
  و يصدر فحيحاً كما أفعى ىف كهف

  )املميز ( و هرول ماركو ملساعدة صقره املفضل 
  و ضمد حبنان و رقه ال        اجملروح

  :بغيظ مكتوم و صقره ، و خاطب 
  وا أسفى عليك يا صقرى

  من أجل الصيد، لقد تركت الصرب 
  ألعاىن كل هذا الظلم، مع األتراك 

  فقد مروا به، أما الصيادين األخرين 
  مروا به قبل أن يتركونه حزيناً ووحيداً

  
  )القار ( لكى تشفى جروح صقره البد هلا من القطران 

  الذى يوجد وسط الغابة اجلبلية
  قفز، و عندما اندملت جروحه

  و ركض بأقصى سرعة باجتاه اجلبل، و جنس جواده
  Vilaمكنه إىل جبل فيال أسرع بكل ما أ

  و بعد قليل غادر إىل ما وراء اجلبل
  حىت وصل إىل ختوم اجلبل املظلم

  مع أبطاله، على السهل ، و حتته
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  األثىن عشر بطالً تركياً
  كان الوزير يصيح و يبحث حوله

  عن ماركو من بعيد
  و أخذ ىف سب رفاقه األثىن عشرة

   عشرةيا أبطال األتراك األثىن!أنتم يا أطفاىل " 
  إن الضباب يقترب، احبثو عرب اجلبل 

  هل وصل أحد إىل اجلبل املظلم ؟
  كان األمري ماركو ملتحفاً بالضباب، و ىف ذلك اجلبل 
  كيف اندفع بقوة ىف تقدمه! يارباه 

  إن الرب حيمينا اآلن من كل مكروه
  

  بعد قليل اقترب ماركو من املسلمني
  و استل سيفه احلاد من غمده

  زير و كافة رفاقه احملاربنيو أرغم الو
  و شتت مشلهم، أجربهم عن التخلى عنه

  و كما ينقض النسر على سرب من العصافري
  هجم ماركو على احملاربني الفارين
  و فصل رأس زعيمهم عن جسده

  و قام سيفه البتار جبعل أجساد احملاربني
  األثىن عشرة إىل أربعة و عشرين جزءاً
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  :كري عميق بعد ذلك توقف هلنيهة ىف تف
  )أدرنة (   Jedrenهل جيب عليه التوجه إىل 

  Prilipهل يبحث عن ميته ىف 
  بعد أن فكر ملياً قرر

  أنه ملن األفضل أن أحبث عن السلطان" 
  و لنجعل ماركو حيكى ما حدث مع ماركو

  .ليس املسلمني...ليس عدو ماركو
  )أدرنة (   Jedrenو هكذا أسرع ماركو إىل 
  ن ىف الديوانو دخل على السلطا

  و تطلعت عيناه القاسية بقسوه جتاهه
  كما الذئاب اجلائعة حول الغابة

  ......نظر إليه بقسوة 
  و سأل السلطان البطل ماركو

  أحك ىل عن املسألة الىت تثري ضيقك و انزعاجك ماركو
  قل كيف ضايقك السلطان ؟
  أخربىن عن احملنة الىت أملت بك
  لطانبعد ذلك خاطب األمري ماركو الس

  مبا فعله األمري مراد
  فاستغرق السلطان ىف الضحك

  !بشىء من اهلياج ، و استجاب لكالمه
  أيها األمري ماركو، فليحفظك الرب 
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  لن أحتدث إليك طويالً، يا ولدى 
  قد حيصل أى تركى على لقب الوزير
  لكن ليس هناك بطل مثل ماركو
  و عرب العباءة الذهبية للسلطان

  ف دوكاتسحب من كيسه عشرة آال
  خذ هذه الدوكات من سيدك يا ماركو

  أنت بطل.............
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