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 اللجوء املتبادل بني البيزنطيني وسالجقة الروم 

 1السابع اهلجري يف القرى الثالث عشر امليالدي

  هربوكة كاهل ضيف يوسفد. 
 دمنهورجامعة  -كمية التربيةمدرس ب

اتسمت العالقة بيف اإلمبراطورية البيزنطية وسمطنة سالجقة الروـ بالعداء، فكمتاىما      
يكوف عمى حساب األخرى، وفى خضـ الصراع بينيما كانت  متجاورتاف، وتقدـ إحداىما

بعض الشخصيات مف الطرفيف تمجأ إلى  الدولة المعادية وتقيـ في أراضييا، وقد اىتـ 
العديد مف الباحثيف بدراسة نماذج جذب بيزنطة لمسالجقة المسمميف، واندماجيـ في 

يزنطييف المختمفيف عقائديًّا المجتمع البيزنطي، وكذلؾ استيعاب سمطنة سالجقة الروـ لمب
نموذًجا الندماج  Melikaiفي دراستو عف أسرة ميميؾ  Laurentالورنت  فقد قدـولغويًًّا. 

إحدي األسر السمجوقية في بيزنطة منذ أواخر القرف الثالث عشر الميالدي واستمرارىا 
ذج الضوء عمى نمو  Claud Cahen3كايف  كمودفي المقابؿ سمط  2حتى العثمانييف.

مختمؼ الندماج البيزنطييف في المجتمع السمجوقي المسمـ في دراستو عف أسرة جابراس 
Gabras  التي دخؿ أفرادىا في خدمة السالجقة، وتمتعوا بحظوة كبيرة لدى سالطيف

الدولة في القرف الثاني عشر الميالدي، فأصبح منيـ الوزراء والسفراء لمدولة البيزنطية 
اصب المرموقة في الدولة، كما حمؿ الكثير منيـ األسماء ذاتيا، وغيرىا مف المن
  4السمجوقية وألقاب اإلمارة.

 نموذًجا آخر ألسرة Redfordوريدفورد  Métivierوتناوؿ كؿ مف ميتفيير
في بحثو عف  Charles Brand6وركز شارؿ براند ،  Maurozomes 5 ماوروزوميس

ر والثاني عشر الميالدييف، عمى العنصر التركي في بيزنطة في القرنيف الحادي عش
اندماج بعض العناصر التركية في المجتمع البيزنطي، واعتناقيا المسيحية، ودخوؿ 

ليات االستيعاب والتنصير، وشممت آأفرادىا في الخدمة اإلمبراطورية، كما ناقش براند 
ممف دراستو جميع األتراؾ الذيف قدموا إلي اإلمبراطورية، سواء مف أسرى الحرب، أو 
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 Alexandreكما قدـ ألكسندر بييامير  جاءوا طواعية وكونوا أسًرا تركية بيزنطية.

Beihammer7  دراسة مسحية شاممة لنماذج الردة مف الجانبيف البيزنطي والسمجوقي
خالؿ ثالثة قروف بداية مف القرف الحادي عشر حتى القرف الثالث عشر الميالدي، كما 

بالء األرمف الذيف اعتنقوا اإلسالـ، وقد ىدؼ مف استعرض كذلؾ بعض النماذج لمن
دراستو إلي تحميؿ ومناقشة كيفية توظيؼ ظاىرة الردة في الدعايا السياسية وتحقيؽ 

 أىداؼ أيديولوجية يأتي في مقدمتيا تحقيؽ الزعامة الروحية. 
وقد تناولت بعض الدراسات السالطيف السالجقة بصفة خاصة الذيف أقاموا في 

عف السمطاف عز الديف كيكاوس الثاني  Zavoronkovدراسة زافورونكوؼ  ؿبيزنطة مث
 وكذلؾ دراسة ديمتري كوروبينيكوؼ 8ـ(،6279-6246ىػ/644-678)

Korobeinikov  عف اثنيف مف سالطيف سالجقة الروـ أقاموا في بيزنطة، وىما السمطاف
-6204ىػ 608-606ـ/6696-6692ىػ،593-588غياث الديف كيخسرو األوؿ )

وحديثًا تناوؿ روستاـ 9ـ(، والسمطاف عز الديف كيكاوس الثاني.6262
إقامة السمطاف عز الديف كيكاوس الثاني وأتباعو في  Rustam Shukurovشوكوروؼ
ىػ( وناقش في بحثو عدة قضايا 664 -ـ6265ـ/6264-6262ىػ /663-666بيزنطة )

اف المرافقيف لو في أثناء إقامتو ميمة أبرزىا آلية تعامؿ الدولة البيزنطية مع أتباع السمط
في األراضي البيزنطية، وكذلؾ الحشود التي لحقت بو، ىذا باإلضافة إلي معالجتو قضية 
التنصير اإلجباري الذي مارستو بيزنطة مع أتباع السمطاف عقب تورطو في مؤامرة ضد 

خًرا وصدرت لشوكوروؼ مؤ  اإلمبراطور البيزنطي، واندماجيـ في المجتمع البيزنطي.
عف األقمية التركية في بيزنطة، تتبع فييا prosopography دراسة بروسوبوجرافية 

وىكذا فمف  60التأثير الحضاري والمغوي الناتج عف اندماجيـ في المجتمع البيزنطي.
الواضح ثراء الدراسات التي عنيت بمعالجة عوامؿ الجذب بيف بيزنطة وسمطنة سالجقة 

وقد أفادت الباحثة أيما إفادة مف تمؾ البيزنطية السمجوقية،  الروـ كأحد جوانب العالقات
 .الدراسات في جوانب عدة بالبحث
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وييدؼ البحث إلي توصيؼ وتحميؿ ظاىرة المجوء بيف ىػاتيف الػدولتيف المتعػاديتيف،       

ومعرفػػة أسػػبابيا المختمفػػة ورصػػدىا مػػف المصػػادر البيزنطيػػة والسػػمجوقية، خاصػػة فػػي ظػػؿ 
ح بينيمػػػا، وتتبػػػع نمػػػاذج المجػػػوء المتبادلػػػة بػػػيف الطػػػرفيف ومناقشػػػة جوانػػػب التنػػػاقض الواضػػػ

التشابو االختالؼ فيما بينيما، وكاف اختيار القرف الثالث عشر المػيالدي السػابع اليجػري، 
لرصد ىذه الظاىرة ؛ مرجعو إلي أف ىذا القرف شيد تغيػرات سياسػية جذريػة ألقػت بظالليػا 

انعكاسػػيا الواضػػح عمػػى بػػروز ظػػاىرة المجػػوء، وكانػػت عمػػى مجريػػات األحػػداث، وكػػاف ليػػا 
ىػذه التغيػػرات القاسػػـ المشػػترؾ واألبػػرز بػػيف الػدولتيف، ولعػػؿ أىميػػا عمػػى اإلطػػالؽ اسػػتيالء 

ـ، ووقػػوع صػػراعات وتقمبػػات سياسػػية مريػػرة فػػي سػػمطنة 6204الالتػػيف عمػػى القسػػطنطينية 
عدد مف لي اإلجابة عف يد المغوؿ. ويسعى البحث إ ىسالجقة الروـ؛ انتيت بسقوطيا عم

: كيفية توظيؼ الجانبيف لالجئ لتحقيؽ أىداؼ بعينيا، خاصة في ظػؿ الصػراع التساؤالت
العسػػػػكري واالخػػػػتالؼ العقائػػػػدي بينيمػػػػا، وتتبػػػػع مػػػػدى نجػػػػاح الالجػػػػئ فػػػػي تحقيػػػػؽ أىدافػػػػو 
الخاصة. وما المزايا التي تمتػع بيػا الالجػئ، ومقػر إقامتػو ومػا مػدى انعكػاس مكانتػو عمػى 

لمعاممػػػة التػػػي يتمقاىػػػا، وبخاصػػػة عنػػػد لجػػػوء بعػػػض السػػػالطيف السػػػالجقة وبعػػػض شػػػكؿ ا
األباطرة والشخصيات البيزنطية البارزة؟ وما طبيعة الميػاـ التػي تػـ إسػنادىا لالجػئ، سػواء 
أكانت دبموماسية أـ عسػكرية؟ ومػا رد فعػؿ رجػاالت الدولػة ومػدى تقػبميـ لمالجػئ المعػادي 

خال صػػو؟ ومػػا شػػكؿ رد فعػػؿ الدولػػة الرسػػمي فػػي حالػػة تػػورط وواقػػع التشػػكيؾ فػػي عقيدتػػو وا 
الالجػػئ فػػي بعػػض المػػؤامرات لإلطاحػػة بػػاإلمبراطور؟ ىػػذا فضػػال عػػف موقػػؼ رجػػاؿ الػػديف 
ورد فعػػػؿ العامػػػة فػػػي حالػػػة عػػػودة الالجػػػئ مػػػرة أخػػػرى إلػػػي  دولتػػػو بعػػػد إقامتػػػو فػػػي الدولػػػة 

لتػػي لجػػأ إلييػػا ارتبطػػت فػػي المعاديػػة عسػػكريًّا ودينيًّػػا، خاصػػًة أف إقامػػة الالجػػئ فػػي الدولػػة ا
حػػػاالت كثيػػػرة بظػػػرؼ مؤقتػػػًا وانتيػػػت بانقضػػػاء ذلػػػؾ الظػػػرؼ، ومػػػف القضػػػايا الميمػػػة التػػػي 
سيناقشيا البحث التنصير اإلجباري لممسمميف في بيزنطة كأحد آليػات الػدمج واالسػتيعاب، 

 وتبايف وتضارب روايات مؤرخي الجانبيف حوليا.
يف البيزنطي والسمجوقي؛ فكؿ منيمػا كػاف لػو دوافعػو وطابعػو المميػز تباينت أسباب المجوء في الجانب      

لو، وقبؿ مناقشة تمؾ األسباب، مف البدييي أف نشػير إلػي  بعػض نمػاذج المجػوء قبػؿ القػرف الثالػث عشػر 
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المػػيالدي؛ وذلػػؾ لمعرفػػة مػػدى تشػػابو أسػػباب المجػػوء واختالفيػػا، ومػػا مػػدى تػػأثير األحػػداث السياسػػية فػػي 

ـ يكػف أمػرًا وليػداً فػي القرف الثالث ع شر الميالدي عمى تطور أشكالو، وبخاصة أف المجػوء بػيف الطػرفيف لػ
القػػرف الثالػػػث عشػػر المػػػيالدي بػػؿ تعػػػددت نماذجػػو قبػػػؿ ذلػػؾ، فقػػػد كػػاف الخػػػوؼ مػػف عقوبػػػة اإلمبراطػػػور 

االبػػف األكبػػر  John Comnenusوبطشػػو أحػػد أسػػباب المجػػوء، وخيػػر نمػػوذج لػػذلؾ ىػػو يوحنػػا كػػومنيف 
ـ الشخصػيات   Isaac Comnenusإسحاؽ كومنيف  Sebastokratorتوقراتورلمسيباس الذي كاف أحػد أىػ

ـ في منتصؼ القرف الثاني عشر الميالدي؛  مف عقوبة عمػو  فًاخو البيزنطية التي لجأت إلي سالجقة الرو
 66ىػ(.538-562ـ/6668-6643) John II Comnenusاإلمبراطور يوحنا الثاني 

ة الالجئ في الحصػوؿ عمػى المسػاعدة والػدعـ العسػكري مػف الدولػة المعاديػة كما كانت رغب        
ـ أسباب المجوء،وتجمى ىذا الدافع بوضوح في الجانب البيزنطي في  لتحقيؽ أطماعو وأىدافو، أحد أى
أواخػػر القػػرف الثػػاني عشػػر وبدايػػة القػػرف الثالػػػث عشػػر المػػيالدي؛ وذلػػؾ لمػػا ألػػـ  باإلمبراطوريػػة مػػػف 

مختمػػػػؼ الجوانػػػػب السياسػػػػية والعسػػػػكرية واإلداريػػػػة، ممػػػػا شػػػػجع نػػػػبالء الطبقػػػػة ضػػػػعؼ شػػػػديد فػػػػي 
األرسػػتقراطية عمػػى التمػػرد ومحاولػػة تحقيػػؽ مكاسػػب سياسػػية واقتطػػاع بعػػض أراضػػى اإلمبراطوريػػة 

أحػد أقػوى  Theodore Mangaphasواالستقالؿ بيا، وخير مثاؿ ليذا الدافع تيػودور مانجافػاس 
وسػػميؿ واحػػدة مػػف األسػػر البيزنطيػػة األرسػػتقراطية التػػي شػػغؿ عػػدد  Philadelphiaنػػبالء فيالدلفيػػا 

وفى المقابؿ كانػت الصػراعات الداخميػة  فػي  62كبير مف أفرادىا مناصب عميا في الجيش البيزنطي.
قونية سبًبا رئيًسا لمجوء األمراء والسالطيف السالجقة إلػي  القسػطنطينية، وتعػددت نمػاذج ىػذا الػدافع 

 Manuel I Comnenusونجػح اإلمبراطػور مانويػؿ األوؿ كػومنيف   63عشػر،فػي القػرف الثػاني 
ىػ(، باقتدار في توظيؼ لجوء أمراء آؿ دانشمند عيف الدولػة ويػاغى 576-538ـ/6643-6680)

-6655ىػػ/588-550) أرسالف، ومف بعػدىـ لجػوء شاىنشػاه شػقيؽ السػمطاف قمػج ارسػالف الثػاني
لعػػب عمػػى وتػػر تمػػؾ الصػػراعات وعمػػؿ عمػػى إذكائيػػا؛ ـ( وحميفػػو ذي النػػوف إلػػي  بيزنطػػة و 6692

إلضػػػػعاؼ الدولػػػػة السػػػػمجوقية لتحقيػػػػؽ ىدفػػػػو الرئيسػػػػي وىػػػػو القضػػػػاء عمػػػػى النفػػػػوذ السػػػػمجوقي فػػػػي 
   64األناضوؿ.

كػػاف لجػػوء السػػمطاف غيػػاث الػػديف كيخسػػرو األوؿ إلػػي القسػػطنطينية فػػي أواخػػر القػػرف      
ائػػو فييػػا حتػػى قػػدـو الحممػػة الصػػميبية ـ وبق6696ىػػػ/593الثػاني عشػػر، وتحديػػًدا منػػذ عػػاـ 
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ـ أبػػرز نمػػاذج المجػػوء السػػمجوقي التػػي وقعػػت جػػراء التنػػازع األسػػرى 6204ىػػػ/606الرابعػػة 

لجػأ السػمطاف غيػاث الػديف كيخسػرو األوؿ إلػي  بيف اإلخوة عمى السمطنة في قونيػة، حيػث
-6696ىػػػػ/606-593بعػػػد نجػػػاح أخيػػػو السػػػمطاف ركػػػف الػػػديف سػػػميماف الثػػػاني ) بيزنطػػػة
فاضػطر كيخسػرو إلػي الخػروج منيػا، ولجػأ فػي  65ـ( في إحكاـ سيطرتو عمى قونية6204

ولكػػػف مػػػا لبػػػث أف لجػػػأ إلػػػي  اإلمبراطػػػور إسػػػحاؽ الثالػػػث  Armeniaالبدايػػػة إلػػػي  أرمينيػػػا 
وأفاد ركػف الػديف سػميماف الثػاني أيمػا  66مساعدتو.طالًبا  Alexius III Angelusانجيموس

، ألف رد الفعػؿ الشػعبي لمسػالجقة اسػتنكر ىػذا؛ ألنيػـ بيػزنطييفالإفادة مف لجوء أخيو إلػي 
 العدو التقميدي لممسمميف مما عزز شرعية ركف الديف عمى حساب كيخسرو. 

  وعف إقامة كيخسرو في القسطنطينية، اختمفت روايات المصادر بيذا الصدد، فأكدت     
أحسػػػف اسػػػتقبالو وأقطعػػػو روايػػػة ابػػػف األثيػػػر المعاصػػػر لبحػػػداث أف اإلمبراطػػػور ألكسػػػيوس 

وأكرمو وزوجو مف ابنة أحد رجالو، كما أشار إلي أف كيخسرو ظؿ مقيًما في القسطنطينية 
بينما أشار  67،حتى قدوـ الصميبييف ثـ انتقؿ إلي قمعة حمية واتفقت معو رواية ابف العبرى

ي؛ألنو لـ المؤرخ نيقتاس خونيتاس بأف كيخسرو لـ يحقؽ ىدفو بمجوئو لإلمبراطور البيزنط
لػػػـ يحػػظ بالمعاممػػة الالئقػػة بػػػو  يتمػػؽ أيػػة مسػػاعدة تػػذكر السػػػتعادة عرشػػو، فضػػاًل عػػف أنػػو

فػى حػيف أكػد ابػػف بيبػى عمػى الحفػاوة البالغػػة 68وبمكانتػو كسػمطاف لقونيػة فػي القسػػطنطينية.
التي تمقاىا غياث الديف كيخسرو مف قبؿ اإلمبراطور الكسيوس لدرجة أف األخير وجػد أف 

عمػػػى معػػػًا ف يشػػػرؾ السػػػمطاف السػػػمجوقي معػػػو فػػػي الحكػػػـ، لػػػذا كانػػػا يجمسػػػاف مػػػف واجبػػػو أ
وذلػؾ مضػطرًّا لبعض الوقت، حتى رحؿ عنيا  القسطنطينيةالعرش، واستقر  كيخسرو في 

ألنو في أثناء حضوره  مجمس اإلمبراطور البيزنطي واستماعو إلي شجار بػيف اإلمبراطػور 
طاف لما وجده مف جرأة مف قبػؿ المرتػزؽ فػي ومرتزؽ فرنجى لتأخر مستحقاتو، فتدخؿ السم

لشػعوره باإلىانػة وحػاوؿ ألكسػيوس غضػًبا عرض شكواه، فسبو الجنػدي فاستشػاط السػمطاف 
تيدئتػػػػو، ولكػػػػف أصػػػػر السػػػػمطاف عمػػػػى عقػػػػد مبػػػػارزة بينػػػػو وبػػػػيف الفرنجػػػػى انتيػػػػت بانتصػػػػار 

ة لػدى عميو مػف غضػب الفرنجػة، وحتػى تيػدأ ثػائرتيـ عػرض عميػو اإلقامػوخوًفا السمطاف، 
، وبالفعؿ انتقؿ مع حاشيتو إلي  جزيرة Manuel Maurozomesمانويؿ ماوروزوميس  
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وذلؾ بعد زواج السمطاف كيخسرو مف ابنة مانويؿ التي أصبحت فيما بعد والدة  69مانويؿ.

ـ( وجػػػدة العػػػروس كانػػػت ابنػػػة غيػػػر شػػػرعية 6237-6269ىػػػػ/634-666كيقبػػػاد األوؿ )
ومػػػف  20كػػػومنيف بسػػػالجقة قونيػػػة.آؿ ف وىكػػػذا امتػػػزج دـ لإلمبراطػػػور مانويػػػؿ األوؿ كػػػومني

ُمػػػؤرخ الػػػبالط ألنػػػو الواضػػػح أف روايػػػة ابػػػف بيبػػػى تتضػػػمف قػػػدر كبيػػػر مػػػف المبالغػػػة ربمػػػا 
 السمجوقي فمف ُيظير ما يحط مف قدرىـ أو يقمؿ مف شأنيـ.  

ومػػػف الواضػػػح أف لجػػػوء  كيخسػػػرو إلػػػي  القسػػػطنطينية كػػػاف بيػػػدؼ الحصػػػوؿ عمػػػى الػػػدعـ      
مسػػاعدة السػػتعادة عرشػػو مػػف أخيػػو، ولكػػف نظػػًرا لحالػػة الضػػعؼ التػػي آلػػت إلييػػا بيزنطػػة آنػػذاؾ وال

حالت دوف ذلؾ، فمـ تعد في وضع يتيح ليا انتياج سياستيا التقميدية فػي اسػتغالؿ الصػراع عمػى 
العػػرش فػػي قونيػػة لمتوسػػع عمػػى حسػػاب السػػالجقة، لػػذا أصػػبحت إقامػػة كيخسػػرو لػػدى اإلمبراطػػور 

ترنػػػة بمػػػا يجػػػرى فػػػي قونيػػػة ذاتيػػػا، فمػػـػ يخطػػػط  كيخسػػػرو إلقامػػػة طويمػػػة األجػػػؿ بػػػؿ البيزنطػػػي مق
أجبرتػػػو الظػػػروؼ عمػػػى ذلػػػؾ. فقػػػد ظػػػؿ مقيًمػػػا فػػػي بيزنطػػػة حتػػػى قػػػدـو الحممػػػة الصػػػميبية الرابعػػػة، 

 وعندما تغيرت الظروؼ في قونية بوفاة أخيو ركف الديف بادر بالعودة. 
ىػػػ 597ـ/6200تحديػػًدا فػػي صػػيؼ عػػاـ وفػػي أثنػػاء إقامػػة  كيخسػػرو فػػي بيزنطػػة و       
الػذي شػغؿ آنػذاؾ وظيفػة جػامع  Michael I  Angelus26األوؿ أنجيمػوس ميخائيػؿ تمػرد

وبعػد ىزيمتػو الذ بػالفرار ولجػأ إلػي السػمطاف ركػف الػديف  Mylassaالضرائب في ميالسا  
لثالػػػث، سػػػميماف الثػػػاني، واسػػػتقبمو األخيػػػر بحفػػػاوة كبيػػػرة؛ لكراىيتػػػو لإلمبراطػػػور الكسػػػيوس ا

وبمسػػاعدة قػػوات السػػمطاف السػػمجوقي ىػػاجـ ميخائيػػؿ أنجيمػػوس المػػدف الواقعػػة عمػػى طػػوؿ 
 كػػػومنيفإف أسػػرة : الميانػػدر، وعقػػب المػػؤرخ نيقتػػاس خونيػػاتيس عمػػػى تمػػؾ األحػػداث بقولػػو

كانت السبب الرئيسي في دمار اإلمبراطورية؛ لتطمعاتيـ وحركات التمرد التي اعتادوا عمى 
قامتيـ بيف البرابرة ]يقصد السالجقة[ المعاديف لمروماف.القياـ بيا بيف ال     22حيف واآلخر وا 

وعف عودة الالجئ كيخسرو إلي  قونية، فإنو بقدـو الحممة الصميبية الرابعة ووفػاة السػمطاف       
ـ، بػػػادر السػػػمطاف 6204يوليػػػو 20ىػػػػ/ 606ركػػػف الػػػديف سػػػميماف فػػػي السػػػادس مػػػف ذي القعػػػدة 

السػػمطنة، وثمػػة إشػػارة أوردىػػا المػػؤرخ روبػػرت كػػالرى مفادىػػا، أف كيخسػػرو كيخسػػرو بػػالعودة إلػػي 
طمػػب مػػف الصػػميبييف مسػػاعدتو السػػترداد ممكػػو مػػف أخيػػو، وتعيػػد ليػـػ نظيػػر مسػػاعدتيـ بػػدفع مػػا 
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وجميع أتباعو، ولكف قوبؿ طمبو بالرفض مف مسيحيًّا يطمبونو مف الماؿ كما تعيد بأف ُيعمد نفسو 

موا بأنيـ ال يمكنيـ المخػاطرة بمغػادرة القسػطنطينية والوضػع لـػ يسػتقر بيػا ِقبؿ الصميبيف الذيف تعم
بينمػا  24وابػف واصػؿ عػف عػودة كيخسػرو إلػي قونيػة مقتضػبتيف.األثيػر وكانػت روايتػا ابػف  23بعد.

ىػ/ 606كانت رواية ابف بيبى تفصيمية؛ حيث ذكر أنو عقب وفاة السمطاف ركف الديف سميماف في 
ج أرسػػالف الثالػػث، لكػػف صػػغر سػػنو شػػجع قػػادة الجػػيش عمػػى التنػػافس فيمػػا ـ تػػولى ابنػػو قمػػ6204

إليػو لدعوتػو لمقػدـو  25بينيـ عمى السمطة، فاتفؽ أنصػار غيػاث الػديف عمػى إرسػاؿ الحاجػب زكريػا
إلي  قونية، وفور وصوؿ األخير سارع كيخسرو بالعودة إلي  قونية وبرفقتو زوجتو وأوالده وصيره 

رفػض تيػودور األوؿ السػكاريس السػماح  Nicaeaوصولو إلي  نيقيػة مانويؿ ماورزوميس، ولدى
مع  قمج أرسالف الثالث بعػدـ السػماح متعماًل بالتزامو باتفاقو لو بالمرور إلي األراضي السمجوقية؛ 

لمتنازؿ عف  لعمو بعبور أراضيو، ولكنيا في حقيقة األمر كانت حجة واىية لمضغط عمى السمطاف
التـز بموجبيػا السػمطاف بتسػميـ  دة عرشو، وبالفعؿ عقدت اتفاقية بينيمابعض األراضي فور استعا

 26.قونيةتيودور بعض األراضي المتاخمة إلمبراطوريتو، وعاد كيخسرو إلي 
وتجمى موقؼ رجػاؿ الػديف وكػذلؾ رد الفعػؿ الشػعبي المنػاوئ لفكػرة المجػوء إلػي البيػزنطييف      

حػػػداث التػػػي جػػػرت عنػػػد وصػػػوؿ السػػػمطاف كيخسػػػرو المختمفػػػيف عقائػػػديًّا عػػػف السػػػالجقة فػػػي األ
قونية، فقػد امتنػع أىميػا عػف تسػميميا لػو فحاصػرىا، وبعػد استسػالـ قمػج أرسػالف الثالػث ودخػوؿ 

بقتػػؿ القاضػػي الترمػػذي؛ لمػػا ُنسػػب إليػػو مػػف أف ممانعػػة أىػػؿ قونيػػة أمػػًرا كيخسػػرو قونيػػة أصػػدر 
تػػؤوؿ السػػمطنة إلػػي   كيخسػػرو  تسػػميميا كانػػت بسػػبب فتػػوى أصػػدرىا ومفادىػػا أنػػو  ال يجػػوز أف

ومػػف الواضػػح  أف تمػػؾ  27لمػػا أبػػداه مػػف والء لمكفػػار وارتكابػػو مػػا نيػػى عنػػو الشػػرع فػػي بالدىػـػ .
الفتػػوى كانػػت تعضػػد مػػف أحقيػػة قمػػج أرسػػالف الثالػػث فػػي العػػرش، وتشػػير فػػي الوقػػت نفسػػو أف 

المجػػػوء فػػػي  لػػػو، ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػي أنيػػػا أشػػػارت إلػػػي  كيفيػػػة توظيػػػؼمناصػػػًرا الترمػػػذي كػػػاف 
   الصراعات الدائرة عمى العرش لخدمة طرؼ عمى حساب اآلخر.  

ومػػف القضػػايا الميمػػة المقترنػػة بمجػػوء السػػمطاف كيخسػػرو مػػا أكػػده جػػورج إكروبػػوليتس     
George Akroplites   عػف قيػاـ اإلمبراطػور ألكسػيوس الثالػث بتعميػد كيخسػرو وتبنيػو

وليتس ىػػػو المصػػػدر الوحيػػػد مػػػف المصػػػادر فػػػي أثنػػػاء إقامتػػػو فػػػي بيزنطػػػة، وجػػػورج إكروبػػػ
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 خر بأف السمطاف كيخسرو دعػا أنػا آالبيزنطية الذي ذكر ذلؾ، كما أنو أشار في موضع 

Anna اإلمبراطػػور تيػػودور األوؿ السػػكاريس وابنػػة اإلمبراطػػور ألكسػػيوس الثالػػث بػػػ زوجػػة
ابػػؿ لػػـ تػػذكر وفػػي المق28 أختػػي  فػػي أثنػػاء عقػػد اتفػػاؽ السػػالـ بينػػو وبػػيف إمبراطػػور نيقيػػة.

المصػػػػادر األخػػػػرى شػػػػيًئا عػػػػف اعتنػػػػاؽ السػػػػمطاف المسػػػػيحية، ولكػػػػف روايػػػػة روبػػػػرت كػػػػالري 
وعرض كيخسرو تعميد نفسو عمى الالتيف قبيؿ مغادرتو بيزنطة بقميػؿ وعودتػو إلػي  قونيػة 
ربمػػا ُتعنػػى أف اإلمبراطػػور الكسػػيوس الثالػػث لػػـ يعمػػده بػػؿ تبنػػاه تبنػػى رعايػػة، وبخاصػػة أف 

    29دوف تعميد.األباطرة الطيف تـ تبنييـ مف قبؿ ىناؾ نماذج لس
ومػػػف الواضػػػح أف رفػػػض  ،وقػػػد اقترنػػػت عػػػودة  كيخسػػػرو بمجػػػوء مانويػػػؿ مػػػاوروزوميس    

اإلمبراطػػور تيػػودور السػػكاريس لعبػػوره إلػػي قونيػػة برفقػػة السػػمطاف لػػـ يكػػف بيػػدؼ الحصػػوؿ 
بعػد ذىابػو إلػي  مف تحركات مانويؿ ماورزوميستخوفًا عمى بعض األراضي فقط بؿ كاف 

سػػالجقة الػػروـ. وبالفعػػؿ ففػػور وصػػوؿ مانويػػؿ إلػػي قونيػػة واسػػتقرار األمػػور لػػزوج ابنتػػو بيػػا 
تػػػأمر مانويػػػؿ ضػػػد تيػػػودور السػػػكاريس وشػػػف ىجمػػػات عمػػػى األراضػػػي الواقعػػػة عمػػػى نيػػػر 
جبػػاره عمػػػى  الميانػػدر بمسػػاعدة السػػالجقة، ولكػػػف تمكػػف اإلمبراطػػور تيػػودور مػػػف ىزيمتػػو وا 

خػر، د كبير مف القوات السمجوقية التي كانت تحت قيادتو وأسر البعض اآلالفرار وُقتؿ عد
ـ عػػاد إلػػي  قونيػػة وعػػاش فػػي كنػػؼ السػػمطاف كيخسػػرو الػػذي أقطعػػو 6205وبعػػد ىزيمتػػو 

  30وبعض األراضي عند مصب المياندر. Chonaiبعض األراضي أبرزىا مدينة خونية 
إقامػػة دولػػة حػػاجزة  فػػي الػػوادي وكانػػت مسػػاعدة  كيخسػػرو العسػػكرية لمانويػػؿ بيػػدؼ     

األوسط لممياندر، ولكف بعد إخفاقو في مخططو استقر مانويؿ ماورزوميس في بػالط زوج 
ابنتػػػو ودخػػػؿ فػػػي خدمتػػػو، وأنعػػػـ عميػػػو السػػػمطاف بمقػػػب األميػػػر، وأصػػػبح مػػػف أبػػػرز القػػػادة 

 ا،أرمينيػ فػي الحمػالت السػمجوقية ضػددوًرا بػارًزا العسكرييف فػي الجػيش السػمجوقي، ولعػب 
وأصػػبحت أسػػرة مػػاوروزوميس مػػف األسػػر البيزنطيػػة المػػؤثرة وصػػاحبة نفػػوذ قػػوى فػػي أروقػػة 

ومف الواضح أف مساعدة السمطاف السػمجوقي  36.السمطنة في القرف الثالث عشر الميالدي
ػػػػا لسياسػػػػتو فػػػػي توظيػػػػؼ الالجػػػػئ البيزنطػػػػي  مػػػػداده بػػػػالقوات عكسػػػػت جانبػػػػًا ميمًّ مانويػػػػؿ وا 

ضعاؼ تيودور السك مبراطوريتو الوليدة في نيقية.    لتقويض وا    اريس وا 
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لـ يكف مانويؿ ماوروزوميس ىو الشخصية البيزنطية الوحيدة التي لجأت إلػي  قونيػة      

عقب الحممة الصميبية الرابعة، فقد كاف اإلمبراطور ألكسيوس الثالث الالجئ األبػرز، فبعػد 
 Corinthوكورنػػػػث  Thessalonike سػػػػالونيؾ فػػػػراره مػػػػف القسػػػػطنطينية،وتنقمو فيمػػػػا بػػػػيف

بيػػروس  ؛ لفشػػمو فػػي تحقيػػؽ أيػػة مكاسػػب طػػوياًل  أي منيػػا والالتػػي لػػـ يمكػػث فػػي Epirusوا 
وانفػرد إكروبػوليتس بػذكره أف  32سياسية، فقصد السمطاف غيػاث الػديف كيخسػرو فػي قونيػة.

د عػػفب ،كيخسػػرو واإلمبراطػػور الكسػػيوس الثالػػث فػػرا معػػًا مػػف القسػػطنطينية. عمػػى أيػػة حػػاؿ
قابمو السمطاف بحفاوة، واستغؿ السػمطاف السػمجوقي  Attaliaالكسيوس إلي أطاليا  وصوؿ 

لجػػوء ألكسػػيوس لتحقيػػؽ أىدافػػو عمػػى حسػػاب إمبراطوريػػة نيقيػػة، فبػػادر بإرسػػاؿ سػػفارة إلػػي 
اإلمبراطػػػػور تيػػػػودور األوؿ السػػػػكاريس يطالبػػػػو بػػػػالتخمي عػػػػف العػػػػرش لحميػػػػة اإلمبراطػػػػور 

ًبا؛ لمعرفتػو بمخطػػط السػمطاف غيػػاث غضػػطػػور تيػودور ألكسػيوس الثالػػث، فاستشػاط اإلمبرا
الػػػػديف كيخسػػػػرو ورغبتػػػػو فػػػػي إضػػػػعافو واالسػػػػتيالء عمػػػػى أراضػػػػيو، وكانػػػػت أوؿ تحركػػػػات 

وانتيػػت المعركػػة بينيمػػا بمقتػػؿ السػػمطاف غيػػاث  Antiochالسػػمطاف ىجومػػو عمػػى أنطاكيػػة 
ور ـ، وتػػػػػـ إلقػػػػػاء القػػػػػبض عمػػػػػى اإلمبراطػػػػػ6266ىػػػػػػ/ يونيػػػػػو 607الػػػػػديف كيخسػػػػػرو ربيػػػػػع 

ألكسػػيوس، وأصػػدر اإلمبراطػػور تيػػودور أوامػػره بفػػرض اإلقامػػة الجبريػػة عمػػى ألكسػػيوس فػػي 
  33وظؿ بو حتى وفاتو.  في نيقية Hyakinthosدير ىياكينثوس 

لـػ تقتصػر أسػباب المجػوء عمػػى الرغبػة فػي الحصػوؿ عمػػى الػدعـ العسػكري، أو نتيجػة انييػػار     
قامة إمبراطوري ة التينية فػي القسػطنطينية ، بػؿ شػممت أيًضػا الفػرار خوفًػا اإلمبراطورية البيزنطية وا 

مػف العقوبػػة بعػد االتيػػاـ بالخيانػػة أو التػورط فػػي مػؤامرة ضػػد اإلمبراطػػور وىػذا مػػا حػدث فػػي حالػػة 
أحػػد أقػػارب اإلمبراطػػور يوحنػػا الثالػػث  Andronikos Nestongosأنػػدرونيقوس نيسػػتونجوس 

 إسػحاؽ ـ(، الػذي تػرمر وأخػوه6254-6222يػة )إمبراطور نيق John III Vatatzesفاتاتزيس  
ومجموعة مف الشخصيات البارزة في مؤامرة ضد اإلمبراطور  Isaac Nestongosنيستونجوس 

ـ، مسػػتغميف انشػػغالو بحروبػػو مػػع الالتػػيف، ولكنيػػا بػػاءت 6225-6224يوحنػػا خػػالؿ الفتػػرة مػػف 
ـ بالفشؿ، وألقي القبض عمى ـ عميو إسحاؽ مؤامرتي بَسْمؿ عينو وبتر يديو،وعمى  نيستونجوس وُحك

الرغـ مف أف أندرونيقوس نيستونجوس كاف الرأس المدبر لممؤامرة إال أف اإلمبراطور يوحنػا اكتفػى 
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؛ فقػػد منعتػػو عاطفتػػو نحػػوه مػػف  Lydiaالواقعػػة فػى ليػػديا Magnesia ماجنيسػػيا بسػجنو فػػي قمعػػة

مف محبسو بسماحو لػو بحريػة  أندرونيقوس إيذائو، حتى ظف البعض أف اإلمبراطور قد يسر فرار
   34.قونية بعد فراره وعاش فييا حتى وفاتو أندرونيقوسالحركة في القمعة، وقصد 

ولجوئػػو إلػػي  Michael Palaeologusوكػػاف الػػدافع نفسػػو وراء فػػرار ميخائيػػؿ بػػاليولوج       
شػاىد  ىػ، وثمة تفاصيؿ ميمة أوردىا المػؤرخ إكروبػوليتس؛ بوصػفو654ـ/ 6256قونية في عاـ 

عياف لواقعة لجوء ميخائيؿ باليولوج لمسالجقة، وأحد أعضاء محاكمػة ميخائيػؿ بػاليولوج، فقػد أورد 
حػػواًرا جػػرى بينػػو وبػػيف اإلمبراطػػور تيػػودور الثػػاني السػػكاريس حػػوؿ األخبػػار الػػواردة لإلمبراطػػور 

لثػػاني،  عػػف االسػػتقباؿ الحافػػؿ الػػذي لقيػػو ميخائيػػؿ مػػف السػػمطاف السػػمجوقي عػػز الػػديف كيكػػاوس ا
وأوضػػح فػػي روايتػػو عػػدة أمػػور أوليػػا، أف السػػبب الرئيسػػي لفػػرار مانويػػؿ كػػاف خوفػػو الشػػديد مػػف 
انتقػػاـ اإلمبراطػػور تيػػودور، خاصػػة بعػػد تيديػػد لػػو أكثػػر مػػف مػػرة بسػػمؿ عينػػو عمػػى مػػرأى ومسػػمع 
عػػػدد كبيػػػػر مػػػف الشػػػػيود؛ جػػػراء اتيامػػػػو بالخيانػػػػة. وثانييػػػا، أف مخػػػػاوؼ اإلمبراطػػػور تمثمػػػػت فػػػػي 

يػػػػة تمػػػػرد ميخائيػػػػؿ بػػػػاليولوج أبػػػػرز قادتػػػػو العسػػػػكرييف ضػػػػده وقيػػػػادة جػػػػيش مػػػػف السػػػػالجقة احتمال
المسمميف ومياجمة إمبراطورية نيقية، وثالثيا، تأكيد إكروبػوليتس عمػى دوره فػي تيدئػة اإلمبراطػور 
ودحػػػػض مخاوفػػػػو لتيقنػػػػو مػػػػف حػػػػرص ميخائيػػػػؿ بػػػػاليولوج عمػػػػى عػػػػدـ اإلقامػػػػة لفتػػػػرة طويمػػػػة لػػػػدى 

اف ما سيرسؿ لإلمبراطور لمحصوؿ عمى األماف، وربمػا يطمػب مػف السػمطاف السالجقة، وأنو سرع
وقػػػػد أضػػػػاؼ المػػػػؤرخ  جػػػػورج  35عػػػػز الػػػػديف كيكػػػػاوس التػػػػدخؿ إلزالػػػػة أسػػػػباب الخػػػػالؼ بينيمػػػػا.

أف ميخائيػػؿ بػاليولوج بػادر بػالفرار إلػي السػالجقة بعػػدما  George Pachymeresبػاخيميريس 
وىػػو مػػف مػػوظفي القصػػر  Kotysويػػدعى كػػوتيس  حػػذره ونصػػحو بػػذلؾ أحػػد أصػػدقائو المقػػربيف 

اإلمبراطػػوري لعػػػـز اإلمبراطػػور تيػػػودور عمػػى معاقبتػػػو، بعػػػدما نجػػح بعػػػض النػػبالء بإيغػػػار صػػػدر 
ولػػػـػ يمػػػػض وقػػػػت قصػػػػير حتػػػػى وصػػػػؿ إلػػػػي  اإلمبراطػػػػور تيػػػػودور  36تيػػػػودور السػػػػكاريس ضػػػػده.

وميسػػػوثينيا  Bithynia بيثينػػػا مجموعػػػة مػػػف الخطابػػػات أرسػػػميا ميخائيػػػؿ إلػػػي قػػػادة الجيػػػوش فػػػي
Mesothynia  يسوغ فييا لجوءه إلي السالجقة واصًفا فزعو الشديد مف التعػرض لمعقوبػة، ويؤكػد

أنػو لػـػ يتخػاذؿ يومػػا عػف واجباتػػو العسػػكرية، ويتوسػؿ لإلمبراطػػور كػي يمنحػػو األمػاف، وكػػاف لتمػػؾ 
     37يولوج.الرسائؿ أبمغ األثر في تيدئة تيودور والتخفيؼ مف مخاوفو مف تمرد ميخائيؿ بال
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وعف وصوؿ ميخائيؿ باليولوج إلي األراضػي السػمجوقية، فقػد أشػار إكروبػوليتس إلػي تعػرض        

ميخائيؿ ليجـو التركماف، وىو في طريقو إلي السمطاف عز الديف كيكػاوس واسػتيالئيـ عمػى كػؿ مػا 
إلػي السػمطاف  بحوزتو والقبض عميو، وتمكنو بصعوبة شديدة مف الفرار منيـ، ونجاحػو فػي الوصػوؿ

الذي أرسؿ إلي  أتباعو مف التركماف إلعادة ما سمبوه مف الالجئ البيزنطي ولكػنيـ لـػ يسػتجيبوا لػو. 
وبعػػػد وصػػػولو قونيػػػة أكرمػػػو السػػػمطاف وأحسػػػف إليػػػو، وأسػػػند لػػػو قيػػػادة القػػػوات المسػػػيحية فػػػي الجػػػيش 

يزنطيػة عمػى قيػادة السمجوقي في معاركو مػع المغػوؿ، وعمػى الػرغـ مػف اتفػاؽ عػدد مػف المصػادر الب
إال أنػػو ثمػػة إشػػارة مصػػدرية تؤكػػد قيادتػػو لقػػوات  38ميخائيػػؿ لمقػػوات اليونانيػػة فػػي الجػػيش السػػمجوقي

سػػػمجوقية، وقػػػد نػػػاقش كوروبينيكػػػوؼ ىػػػذا التضػػػارب وخمُػػػص إلػػػي أف ميخائيػػػؿ بػػػاليولوج ربمػػػا قػػػاد 
ميؿ مف الشخصيات وقد استاء عدد ليس بالق39اليونانييف الذيف خدموا في صفوؼ الجيش السمجوقي.

لعادات منافًيا ىذا التصرؼ  السمجوقية مف تعييف ميخائيؿ باليولوج قائًدا لمقوات المسيحية الذيف عدوا
السالطيف السالجقة، وشككوا في عقيدة السمطاف عز الديف كيكاوس، وأنو ربما تحوؿ إلي المسيحية 

ـ(، 6256معركػػة أقسػػرا )أكتػػوبر ديانػػة والدتػػو. وحػػارب ميخائيػػؿ بػػاليولوج فػػي صػػفوؼ السػػالجقة فػػي
ونجح في تحقيؽ بعض االنتصارات، ولكف تبدلت األحواؿ بعد خيانة أمير األخور وفراره وقواتو إلي 

ثاره السمبية عمى الجيش السمجوقي، وانتيى األمر باضطرار ميخائيؿ آالجيش المغولي، مما كاف لو 
   40باليولوج لالنسحاب وىزيمة السالجقة.

موقؼ ميخائيؿ باليولوج بعد تمؾ األحداث، ثمة إشارة مصدرية أوردىا المؤرخ وعف        
بػػػيف ميخائيػػػؿ واإلمبراطػػػور تيػػػودور الثػػػاني مطػػػراف قونيػػػة جػػػورج بػػػاخميريس عػػػف وسػػػاطة 

السكاريس ونجاحو في إنياء األمر، وفور تمقى ميخائيؿ قسـ األمػاف مػف اإلمبراطػور عػاد 
بمغػادرة  األراضػي  ميخائيػؿومػف البػدييي أف يسػارع   46إلي بالده واستعاد مكانتػو السػابقة.

واليػزائـ المتالحقػػة التػي تتمقاىػػا  السػمجوقية خاصػة فػػي ظػؿ الوضػػع السياسػي المتػردي فييػػا
عمى يد المغوؿ، وأشار األقسرائي إلي أف السمطاف كيكاوس الثاني منح  ميخائيؿ ياليولوج 

وعمػى  42ـ.6258عػاـ  Kastamonاموفإلي  قمعة  كاسػتقائد القادة، ىذا باإلضافة لقب 
الرغـ مف إجماع المصادر البيزنطية عمى أف السبب الرئيسي لمجوء ميخائيؿ باليولوج إلػي  
قونية كاف الخػوؼ مػف عقوبػة اإلمبراطػور تيػودور الثػاني السػكاريس، إال أف ىنػاؾ  طرًحػا 
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حصػػػوؿ عمػػػى مختمفًػػػا مػػػف وجيػػػة نظػػػر أحػػػد البػػػاحثيف المحػػػدثيف بػػػأف رغبػػػة ميخائيػػػؿ فػػػي ال

  43مساعدة ودعـ السالجقة ضد إمبراطور نيقية، ألنو كاف يرى نفسو األجدر بالحكـ.
ومػف الالفػت لمنظػر أف المػادة المصػدرية لـػ تشػر إلػي  أسػباب محػددة  لتيديػد اإلمبراطػور        

ة لميخائيػػؿ بػػاليولوج، كمػػا أف األحػػداث الالحقػػة أكػػدت تطمػػع ميخائيػػؿ بػػاليولوج لمسػػمطة، ففػػور وفػػا
 John IV Laskarisاإلمبراطػػور تيػػودور الثػػاني أطػػاح بػػاإلمبراطور يوحنػػا الرابػػع السػػكاريس 

ال يوجػػػد تضػػػارب بػػػيف الػػػدافعيف فيبػػػدو أف و  44ـ(، وتُػػػوج إمبراطػػػوًرا عمػػػى نيقيػػػة.6258-6266)
ة تطمػع ميخائيػؿ بػاليولوج لمسػمطة ودرايػة اإلمبراطػور بنوايػػاه وتيديػده لػو كػاف سػبًبا لفػراره إلػي  قونيػػ

 لمنجاة بنفسو والحصوؿ عؿ الدعـ العسكري مف السالجقة.   
سػباب المجػوء نجػد أف اإلقصػاء أو النفػي إلػػي أومثممػا كػاف الخػوؼ مػف العقوبػة أحػػد       

سمطنة سالجقة الروـ كاف نوًعا مف أنواع العقاب، لمتخمص مف أي تيديد قد تسببو إحػدى 
، المثػػػاؿ األبػػػرز فػػػي القػػػرف Manuel Angelusالشخصػػػيات، وكػػػاف مانويػػػؿ أنجيمػػػوس 

، إلػػي  Angelus Theodoreالثالػػث عشػػر المػػيالدي، فقػػد نفػػاه أخػػوه تيػػودور أنجيمػػوس  
سػػالجقة الػػروـ؛ بيػػدؼ إزاحتػػو مػػف سػػالونيؾ التػػي تػػولى مقاليػػد حكميػػا مػػا يقػػرب مػػف سػػبع 

-6237إمبراطوًرا عمى سالونيؾ) John Angelusسنوات، وتتويج ابنو  يوحنا أنجيموس 
وارتػػبط تيػػودور أنجيمػػوس بعالقػػات صػػداقة قويػػة بالسػػالجقة، فقػػد عػػاش بيػػنيـ  45(،ـ6242

 أطاليا فترة طويمة في آسيا الصغرى قبؿ قدومو إلي  إبيروس، وبمجرد وصوؿ مانويؿ إلي
   46استقبموه بترحاب وود كبير وأمدوه بما يمزمو قبؿ توجيو إلي  إمبراطور نيقية.

ف كيكػػػاوس الثػػػاني إلػػػي اإلمبراطػػػور ميخائيػػػؿ الثػػػامف كػػػاف لجػػػوء السػػػمطاف عػػػز الػػػدي     
بػػػػاليولوج آخػػػػر نمػػػػاذج لجػػػػوء سػػػػالطيف قونيػػػػة إلػػػػي القسػػػػطنطينية فػػػػي القػػػػرف الثالػػػػث عشػػػػر 
الميالدي، وعمى الرغـ مف أف الصراع عمى العرش كاف سبًبا رئيًسػا فيػو إال أنػو تجمػى فػي 

لػديف قمػج أرسػالف الرابػع ىذا النموذج دور المغوؿ، فبعد ىزيمتو وضغط قػوات أخيػو ركػف ا
والجيش المغولي، الذ عز الػديف كيكػاوس بػالفرار ودخػؿ أخػوه ركػف الػديف قونيػة فػي الرابػع 

ـ، وفػػػػور وصػػػوؿ عػػػز الػػػػديف 6266ىػػػػػ/الثاني عشػػػر أغسػػػطس 659عشػػػر مػػػف رمضػػػاف 
 Michael VІІІأرسؿ إلي  اإلمبراطور ميخائيؿ الثامف باليولوج  47 أطاليا،كيكاوس إلي  
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Palaeologus (6259-6282 ،)يطمػػػب موافقتػػػو عمػػػى اسػػػتقبالو فػػػي أراضػػػيو، ووافػػػؽ ـ

وبرفقتػو والدتػو 49ووصؿ كيكاوس الثاني القسطنطينية  48اإلمبراطور واستقبمو بحفاوة كبيرة.
 Constantinوأبػػرزىـ قسػػطنطنيف ميميػػؾ  –المسػػيحية وزوجتػػو وأبنػػاؤه األربعػػة، الػػذكور 

Melik  وابنتو  -أرستقراطية عريقة عرفت باسـ ميميؾ الذي استقر في بيزنطة وأسس أسرة
وثمػػة  50وشػػقيقتو وأخوالػػو كرخيػػا وكركديػػد، وكانػػا عمػػى ديػػف النصػػرانية وثالثػػة مػػف أمرائػػو.

إشارة أوردىا باخميريس أنػو بنػاء عمػى تعميمػات اإلمبراطػور ميخائيػؿ بػاليولوج أقامػت أسػرة 
، Makarios ماكػػاريوسمايػة كيكػاوس الثػاني ال سػيما النسػػاء واألطفػاؿ فػي نيقيػػة تحػت ح

حفاًظػػا عمػػى سػػالمتيـ، ولكػػف مػػف الواضػػح أف إقػػامتيـ فييػػا لػػـ  Pisidiaمطػػراف بيسػػيديا  
 56تدـ؛ إلشارة أوردىا المؤرخ نفسو بوجودىـ في القسطنطينية بعد ذلؾ بقميؿ.

وذكػػر األقسػػرائي أسػػماء أبػػرز مرافقػػي السػػمطاف كيكػػاوس الثػػاني إلػػي القسػػطنطينية،       
دمتيـ عمػػى بيػػادر ومظفػػر الػػديف بيػػادر أغرلػػو أميػػر األخػػور وحسػػاـ الػػديف طشػػتى وفػى مقػػ

وحػػاجى بابػػا، وتمتػػع خػػواص السػػمطاف بمعاممػػة الئقػػة فجػػرى تييئػػة منػػزًؿ الئػػؽ لكػػؿ واحػػد 
وكػػاف مػػف أبػػرز القػػادة العسػػكرييف المػػرافقيف لمسػػمطاف السػػمجوقي  52مػنيـ عمػػى قػػدر منزلتػػو.

أشػػار المػػؤرخ المجيػػوؿ لحوليػػة المػػورة إلػػي قيادتيمػػا  المػػذاف Sãlikوسػػاليؾ  Malikميميػػؾ 
القوات السمجوقية في الجيش البيزنطي في حممة اإلمبراطور ميخائيؿ باليولوج عمػى المػورة 

Morea ـ ثـ انضماـ قواتيـ في العاـ التالي إلي  قوات وليـ الثاني فميياردويف  6263عاـ
William ІІ Villehardouin  أميػػر اخيػػاAchaia (6246-6278 وذلػػؾ بعػػدما ،)ـ

مػػػػف أبػػػػرز   Basilikoi وكانػػػػا األخػػػػواف بازيػػػػؿ 53رفػػػػض البيزنطيػػػػوف دفػػػػع مسػػػػتحقاتيـ.
الشخصػػيات التػػي لجػػأت مػػع السػػمطاف إلػػي  القسػػطنطينية، وقػػد أرسػػؿ السػػمطاف كيكػػاوس 

ـ، لمحصػوؿ عمػى 6266أحدىما لإلمبراطور ميخائيؿ الثػامف فػي منتصػؼ أغسػطس عػاـ 
   54مطاف وتنظيـ انتقالو إلي بيزنطة.موافقتو عمى حضور الس

واقترف لجوء السػمطاف عػز الػديف كيكػاوس بقػدوـ حشػد كبيػر مػف التركمػاف، وفػى ىػذا      
مػػػف  جػػػاءوااألتػػػراؾ إلػػػي أف أعػػػداًدا ضػػػخمة مػػػف  جػػػورج بػػػاخيميريس الصػػػدد أشػػػار المػػػؤرخ

ة المغػوؿ مع السػمطاف إلػي بيزنطػة بنسػائيـ وأطفػاليـ؛ ألنيػـ رفضػوا الخضػوع لسػمط أطاليا
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فقصػػػػدوا األراضػػػػي البيزنطيػػػػة لمػػػػدخوؿ فػػػػي الخدمػػػػة اإلمبراطوريػػػػة تحػػػػت سػػػػمطة وتصػػػػرؼ 
اإلمبراطور ميخائيؿ باليولوج، وقد أحدثت تمؾ الحشػود فوضػى كبيػرة جػراء قيػاميـ بأعمػاؿ 
السػػمب والنيػػب، فأصػػبحوا مصػػدر إزعػػاج لمسػػكاف المحميػػيف الػػذيف حػػاولوا جاىػػديف دفعيػػـ 

يـ، وقػػػد حػػػاوؿ اإلمبراطػػػور ميخائيػػػؿ الثػػػامف بػػػاليولوج اسػػػتغالليـ عػػػف أراضػػػيبعيػػػًدا لمػػػوراء 
ويعمػػؽ شػوكوروؼ بػالقوؿ: إف نػزوحيـ كػاف نتيجػػة  55كػدروع بشػرية ضػد ىجمػات المغػوؿ.

بدييية لمصراع الدائر عمى العرش في السمطنة السمجوقية، كما أنيـ ربما اعتبروا السمطاف 
  56لمقاومة الخطر المغولى.رمًزا كيكاوس الثاني 

الواقعػػة بػػيف نيػػر الػػدانوب والبحػػر األسػػود، بعػػدما  Dobrujaواسػػتقرت تمػػؾ الحشػػود فػػي دوبروجػػا      
، وانػػدمجوا فػػي الجػػيش البيزنطػػي وثمػػة إشػػارة مصػػدرية 57 خصصػػيا ليػـػ اإلمبراطػػور ميخائيػػؿ بػػاليولوج

نطيػػة عمػػى بػػاخيميريس عػػف اشػػتراؾ محػػاربي السػػمطاف كيكػػاوس الثػػاني  فػػي الحممػػة البيز جػػورج  أوردىػػا
وىػػذا بػػدوره يؤكػػد مػػا أوردتػػو روايػػة المػػؤرخ المجيػػوؿ لحوليػػة المػػورة عػػف قيػػادة ماليػػؾ  58ـ،6263المػػورة 

وساليؾ لقواتيـ الخاصة بيـ في حممة المورة. ىذا يإضافة إشارة ابف بيبى إلي مشاركة عمى بيادر فػي 
ظيػػاره  لحاقػػو اليزيمػػة بخصػػومو وا  وعػػف  59 مػػف الشػػجاعة.ا ضػػروبً المعػػارؾ فػػي صػػفوؼ اإلمبراطػػور وا 

المشػاركيف فػي  أعػداد األتػراؾتقدير أعداد القادميف مف أطاليػا أشػار المػؤرخ المجيػوؿ لحوليػة المػورة أف 
وخمسػمائة، ىػذا باإلضػافة إلػػي  ـ بمغػت مػػا يقػرب مػف ثالثػة آالؼ أو ثالثػػة آالؼ6263حممػة المػورة 

  60.سمائةوخم قوات ماليؾ وساليؾ التي بمغت أعدادىا ما يقرب مف آلؼ
وجػدير بالػذكر أف شػوكوروؼ نػاقش أحػد التقػديرات التػي وردت فػي أحػد المصػادر السػمجوقية     

كػاف بيػا اثنتػاف أو ثػالث مػدف إسػالمية ومػا يقػرب مػف ثالثػيف أو  دوبروجػاأف  المتػأخرة ومفادىػا،
يكاوس بمغػت أربعيف مف التجمعات الكبيرة لمقبائؿ التركية الرعوية وأسرىـ، وأف أنصار السمطاف ك

أعػػػدادىـ مػػػا يقػػػرب مػػػف عشػػػرة آالؼ أو اثنػػػي عشػػػر آلػػػؼ، ومػػػف خػػػالؿ تمػػػؾ اإلشػػػارات وصػػػؿ 
شػػوكوروؼ إلػػي تقػػدير تقريبػػي لمعػػدد االجمػػالي لمميػػاجريف مػػف أطاليػػا، بػػأف أعػػدادىـ ربمػػا قاربػػت 

    66الخمسة والثالثيف آلًفا أو االثنيف واألربعيف آلًفا مف الرجاؿ والنساء واألطفاؿ.
باقترانػو بمجػوء جمػع كبيػر مػف الميػاجريف الفتًػا ومثممػا كػاف لجػوء السػمطاف كيكػاوس الثػاني       

القترانو بتورط الالجئ في مؤامرة لإلطاحة باإلمبراطور ميخائيؿ الثامف باليولوج ؛ مختمًفاا أيضً كاف 
مطاف نفسػػو، وقػػد ذكػػر ابػػف بيبػػى أحػػداث المػػؤامرة ، فػػروى أف ذوى العقػػوؿ الفاسػػدة مػػف حاشػػية السػػ
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أقنعػػوه بإمكانيػػة الػػتخمص مػػف اإلمبراطػػور، خاصػػة بعػػدما أصػػبح لػػدييـ أنصػػار كثػػر فػػي بيزنطػػة، 
واستجاب كيكاوس لمخططيـ بالتخمص مف ميخائيؿ الثامف باليولوج في أثنػاء تنزىػو، ولكػف فشػؿ 
؛ ألف كركديػػػػد خػػػػاؿ السػػػػمطاف ورئػػػػيس بيػػػػت الشػػػػراب فػػػػي السػػػػمطنة أخبػػػػر اإلمبراطػػػػور  مخططيػػػـػ

بالفعؿ تـ القبض عمى كؿ مف بيادر أغرلو أمير األخور وعمى بيادر، ثـ ما لبث أف بمؤامرتيـ، و 
قتؿ األخير، وزج بالسمطاف وأقاربو األقػربيف فػي إحػدى القػالع، وحظػي كػؿ مػف يعتنػؽ المسػيحية 

وكانػػت روايػػة بيبػػرس المنصػػوري أكثػػر  62باألمػػاف، بينمػػا كػػاف البػػاقوف يعػػانوف مػػف النكػػاؿ والعقػػاؿ.
: عمػى بيػادر وأغرلػو المتػرمريف ـ أف 6264ىػػ/662عػاـ  أحػداثكر فػي تفصياًل، ذ الرئيسػيف ىـػ

مجمس وأبمغوا السمطاف بعزميـ عمى قتؿ اإلمبراطور وطمبوا منو كتماف األمر وأمير أمير األخور 
اإلمبراطور ومنعو مف الخروج في اليـو الذي عزمػوا  بإخبارعف أخوالو ولكنو أبمغيما فأشارا عميو 

اإلمبراطػور، فأقػاـ وليمػة لمسػمطاف وأمرائػو وألقػى أخوالػو يالو فيو، عمػى ايػة حػاؿ فقػد أبمػغ عمى اغت
الفبض عمييـ واعتقؿ السمطاف وأوالده في إحدى القالع، أما أمػراؤه فسػمؿ أعيػنيـ جميًعػا وأعطػى 

وفػػي  -صػػوفيا آيػػا –أوامػػره بجمػػع جنػػد السػػمطاف وغممانػػو وحاشػػيتو والعامػػة فػػي الكنيسػػة الكبػػرى 
ور البطاركة عرضوا عمييـ الدخوؿ في النصػرانية، فمػنيـ مػف تنصػر فسػمـ، ومػنيـ مػف أبػى حض

 فسػػممت عينػػاه، وقػػدـ المنصػػوري فػػي روايتػػو نموذًجػػا لمتمسػػؾ بالعقيػػدة اإلسػػالمية، وىػػو رجػػؿ مػػف
يسمى نور الديف فحينما عرضوا عميو التنصر صػاح وقػاؿ   الجنػة معػدة لإلسػالـ والنػار  أرزنكاف

فأعجب اإلمبراطور ميخائيؿ بثباتو عمى عقيدتو وأمػر بػإطالؽ سػراحو وعػدـ التعػرض  معدة لكـ ،
 63ـ.6269ىػ/668في القمعة حتى عاـ وأوالده معتقاًل لو، وظؿ كيكاوس الثاني 

آيػػػا  ىإلػػػوأكػػػد األقسػػػرائي أف المػػػدبر الرئيسػػػي ىػػػو األميػػػر أغرلػػػو، وأضػػػاؼ أنػػػو لجػػػأ      
مػػػف القتػػؿ، ولكػػػف عنػػػدما أمػػف مػػػف القتػػػؿ سػػػمموا  يػػػأمف يػػػاإليصػػوفيا؛ ألف كػػػؿ مػػػذنب يمجػػأ 

عينيػػو، وزج بالبقيػػة فػػي السػػجوف. ويسػػتطرد األقسػػرائي فػػي روايتػػو عػػف تخمػػيص بركػػة خػػاف 
.ل وقد اتفؽ ابف بيبى مع األقسرائي في دور  64كيكاوس مف محبسو وانتقالو إلي  بالد القـر

ارتو إلػي أف ابنػة السػمطاف ، ولكنػو انفػرد بإشػواإلحسػاف إليػوبركة خاف فى تحريػر السػمطاف 
وأختػػو وقعػػا أسػػيرتيف بيػػد اإلمبراطػػور، وقيػػاـ والػػدة السػػمطاف بإلقػػاء نفسػػيا مػػف القمعػػة بعػػدما 

         65بأف السمطاف ُنكب في الطريؽ.أحد أصحاب األغراض أبمغيا 
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وفيمػػا يخػػص مػػؤرخي الجانػػب البيزنطػػي، نجػػد أف روايػػة جػػورج بػػاخيميريس مختمفػػة،      

 لػػػػي أف السػػػػمطاف اشػػػػترؾ فػػػػي مػػػػؤامرة مػػػػع البمغػػػػاري قسػػػػطنطيف تػػػػيش حيػػػػث أشػػػػار إ
Constantine Tich ؛ لمػػػػتخمص مػػػػف اإلمبراطػػػػور، الػػػػذي عػػػػرؼ بمخططيػػػػـ واحتجػػػػز

القبض عمى والدتو وابنتو وزوجتو وأختو  ، كما تـAinos قمعة أينوس كيكاوس الثاني  في
ب وفضػػة وأحجػػار وجميػػع خػػدميـ، واسػػتولى عمػػى كػػؿ مػػا بحػػوزة السػػمطاف وأسػػرتو مػػف ذىػػ

ولػػػـ يشػػػر بػػػاخيميريس إلػػػي تنصػػػير أتبػػػاع  66كريمػػػة ومالبػػػس ووضػػػعو فػػػي خزانػػػة الدولػػػة.
فأكػد خضػوعيـ لمتعميػد اإلجبػاري ليػـ وانػدماجيـ فػي  Gregoras كيكاوس، أما جريجوار

وعمػػؽ شػػوكوروؼ بقولػػو: إف فػػرار كيكػػاوس الثػػاني  بعػػد فشػػؿ مؤامرتػػو 67.الجػػيش البيزنطػػي
القػػانوني ألتباعػػو ورجالػػو الػػذيف كػػانوا معػػو فػػي بيزنطػػة، فقػػد جػػرى نػػتج عنػػو تغيػػر الوضػػع 

معػػػاممتيـ كأسػػػرى حػػػرب، أو كمسػػػتوطنيف جػػػدد، أو كػػػأفراد فػػػي المنفػػػى خاضػػػعيف لسػػػمطة 
اإلمبراطػور القضػائية والقػانوف الرومػاني، وأضػاؼ أف التػاريز البيزنطػي لػـ يشػيد قبػؿ ىػػذه 

الكبيػػػػػرة وفػػػػػي ىػػػػػذا الوقػػػػػت األعػػػػػداد مػػػػػؾ الحادثػػػػػة أو بعػػػػػدىا تنصػػػػػيًرا إجبارًيػػػػػا لممسػػػػػمميف بت
  68القصير.

كبيػرة مػف المسػمميف إلعػداد  لمتنصػير اإلجبػاريوتعقيًبا عمى ذلؾ فقد وجدت نماذج        
عػدد  في بيزنطة في حقب تاريخية سابقة، أىميا مػا سػجمتو المصػادر العربيػة عػف تنصػير

، وتحديػػػػػًدا عػػػػػاـ القػػػػػرف التاسػػػػػع المػػػػػيالدي يبيزنطػػػػػة فػػػػػ يالعػػػػػرب فػػػػػاألسػػػػػرى كبيػػػػػر مػػػػػف 
ـ( عندما تـ 866-847ىػ/244-232عيد الخميفة العباسي المتوكؿ ) يـ ف855ىػ/246

ألػؼ أسػير عشػر  يعمى اعتناؽ المسيحية، وقتؿ اثنػ آالؼ أسيرإكراه ما يقرب مف ثمانية 
رفضػػوا اعتناقيػػػا، وىػػػذا يعكػػػس تحػػػوؿ سياسػػػة بيزنطػػػة التنصػػػيرية مػػػف العػػػرب إلػػػي األتػػػراؾ 

      69يـ باتوا أعداءىا المجاوريف.السالجقة بحكـ أن
وىكذا أوضحت روايات الجانبيف السمجوقي والبيزنطػي رد الفعػؿ الرسػمي الحػاـز فػي       

ر المفاوضػػات لتسػػميـ ابػػاإلمبراطور، فمػػـ يكػػف خيػػلإلطاحػػة حالػػة تػػورط الالجػػئ فػػي مػػؤامرة 
لوقػت نفسػو عػدة ، كما أنيا عكست في امطروًحافى قونية ألخيو السمطاف كيكاوس الثاني 

دفعػوه لالشػتراؾ فػي وأنصػاره السػمطاف كيكػاوس أتبػاع دالالت ميمة، أوليا: أف عظـ عدد 
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مػػػػؤامرة لمػػػػتخمص مػػػػف اإلمبراطػػػػور نفسػػػػو؛ وثانييػػػػا: أنيػػػػا قػػػػدمت نموذًجػػػػا لممارسػػػػة اإلدارة 

السػػمطاف السػػمجوقي أتبػػاع البيزنطيػػة التنصػػير اإلجبػػاري ألعػػداد كبيػػرة مػػف المسػػمميف مػػف 
الػػزج فػػي السػػجوف، فمػػـ يكػػف لػػدييـ بػػديؿ ثالػػث، وربمػػا كػػاف أو روا عمػػى التعميػػد الػػذيف أجبػػ

البيزنطيػة ينطػوي عمػى إمكانيػة مياجمػة بيزنطػة، خاصػة فػي األراضػي مػف إخراجيـ خيار 
سبؽ أف أحدثوا أعماؿ نيب عنػد قػدوميـ. وثالثيػا: أف ىنػاؾ أنيـ ظؿ عددىـ الكبير، كما 

اختارت اعتنػاؽ المسػيحية بمحػض أخرى يف ونماذج مثؿ فخر الدباإلسالـ نماذج تمسكت 
إرادتيا مثؿ قسطنطنيف ميميؾ مؤسس أسرة ميميؾ. ورابعيا: أنو عمى الرغـ مف عدـ وجػود 

أجمعػت إشػارة محػددة عػف أعػداد الػذيف تنصػروا بالفعػؿ ومػف رفػض وُزج  فػي السػجف، لكػف 
ر اإلجبػػاري لعػػدد كبيػػر أف التنصػػيوأخيػػًرا كانػػت فػػي مجمميػػا كبيػػرة، أف أعػػدادىـ المصػػادر 

، أي إنيػػـ Crypto-Muslimsالمسػػمميف المتنكػػريف مػػف المسػػمميف ربمػػا نػػتج عنػػو ظػػاىرة 
غيػر ذلػؾ، وىنػا األمػر خوفًػا مػف العقػاب تظػاىروا باعتنػاقيـ لممسػيحية، ولكػنيـ فػي حقيقػة 

عمػػى عناصػػر سػػمجوقية غيػػر مواليػػة لبيزنطػػة. وفػػي المقابػػؿ ال اإلبقػػاء تكمػػف الخطػػورة فػػي 
أية إشػارات مصػدرية عػف اعتنػاؽ الجئػي بيزنطػة اإلسػالـ أو إجبػارىـ عمػى ذلػؾ فػي  توجد

 قونية في القرف الثالث عشر الميالدي، فأسرة مازوورميس ظمت عمى الديانة المسيحية.
وجممػػػة القػػػوؿ أف القسػػػطنطينية وقونيػػػة قػػػد اسػػػتفادتا مػػػف وجػػػود الالجئػػػيف لػػػدييما ووظفتيمػػػا فػػػي        

كاف مف أبرز القادة األتراؾ الذيف اسػتعاف بيـػ اإلمبراطػور ميخائيػؿ الثػامف بػاليولوج  المجاؿ العسكري، ف
في فتح دوبريجا وحمالتو في المورة  كؿ مف: عمى بيادر وماليؾ وسػاليؾ، وغيػرىـ كثيػروف مػف أتبػاع 

فػي السمطاف عز الديف كيكاوس الثاني، وبالمثؿ استفاد سالجقة الرـو مف األميػر مانويػؿ مػاورزوميس 
وميخائيؿ باليولوج في قيادة القوات المسيحية في الجيش السمجوقي ضد المغوؿ، ولكف لـػ توجػد  أرمينيا

إشارات مصدرية عف قيادة السالطيف السالجقة لقوات أو اشتراكيـ في حروب. فػي أثنػاء وجػودىـ فػي 
فػػي الجانػػب  بيزنطػػة، ولػـػ يقتصػػر توظيػػؼ الالجئػػيف عمػػى الجانػػب الحربػػي، بػػؿ تمػػت االسػػتفادة مػػنيـ

ـ( 6237-6269ىػػػ/634-666الدبموماسػػي، فجيوفػػانى جػػابراس كػػاف سػػفيرًا لمسػػمطاف كيقبػػاد األوؿ )
كما شممت االستفادة منيـ  70ـ،6234في عـا  Frederick ІІإلي  البابوية واإلمبراطور فردريؾ الثاني

اطػػػور ألكسػػػيوس اسػػػتغالليـ لتحقيػػػؽ أغػػػراض سياسػػػية مثممػػػا اسػػػتغؿ السػػػمطاف  كيخسػػػرو األوؿ اإلمبر 
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واألمير مانويؿ ماورزوميس لمضغط عمى إمبراطور نيقية لتحقيؽ مكاسب سياسية في آسػيا الصػغرى، 
وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف بيزنطػػػة اعتػػػادت فػػػي القػػػروف السػػػابقة عمػػػى اسػػػتغالؿ لجػػػوء السػػػالطيف واألمػػػراء 

ظػػرًا لتغيػػر الوضػػع السػػالجقة لػػدييا إلذكػػاء الخػػالؼ بيػػنيـ والمعػػب عمػػى وتػػر الصػػراع بيػػنيـ، إال أنػػو ن
لقرف الثالث عشر الميالدي ـل يعد ىذا التوظيؼ موجوًدا في ظػؿ تفتػت الكيػاف السياسػي السياسي في ا

مبراطورية طرابيزوف  لمدولة البيزنطية وتمزقو إلي كيانات سياسية جديدة متفرقة، وىى إمبراطورية نيقية وا 
. فإنػو عمػى ا بيروس، ىذا باإلضافة إلي ظيور الخطر المغولي وتالشى قوة سػالجقة الػرـو لػرغـ مػف وا 

أف أسػػباب المجػػوء لػـػ تختمػػؼ كثيػػرًا فػػي القػػرف الثالػػث عشػػر عػػف القػػروف السػػابقة إال أف بعػػض جوانػػب 
  توظيفو قد تالشت نتيجة لتغير األوضاع السياسية.

ومف خالؿ دراسة نماذج المجػوء المختمفػة فػي الطػرفيف اتضػح أف طػوؿ أمػد المجػوء        
لالجئػػيف راغبػػى الحصػػوؿ عمػػى الػػدعـ العسػػكري أو قصػػره اقتػػرف باليػػدؼ منػػو، ففػػي حالػػة ا

النػػبالء البيػػزنطييف، كػػاف مػػف البػػدييي أف تكػػوف فتػػرة إقػػامتيـ قصػػيرة، ففػػور تمقػػييـ وتحديػػًدا 
المسػػػػاعدة العسػػػػكرية يبػػػػادروف بػػػػالعودة لتحقيػػػػؽ أىػػػػدافيـ، كمػػػػا حػػػػدث فػػػػي حالػػػػة ميخائيػػػػؿ 

ًفا مف العقوبة فقد اختمػؼ أنجيموس واإلمبراطور ألكسيوس الثالث، أما الالجئيف الفاريف خو 
فيناؾ نماذج لإلقامة الدائمة مثمما فعؿ أندرونيقوس نستنجوس، ولكف ىػذا لػـ قمياًل، األمر 

يحػػػدث مػػػع  ميخائيػػػؿ بػػػاليولوج، فعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف كالىمػػػا قصػػػد قونيػػػة لمنجػػػاة بنفسػػػو، 
ف بطػػػش عػػػبعيػػػًدا ومػػػأًوى دائًمػػػا مػػػالًذا ولكنيمػػػا اختمفػػػا فػػػي اليػػػدؼ؛ فقػػػد نشػػػد أنػػػدرنيقوس 

في األراضػي السػمجوقية مؤقًتا اإلمبراطور يوحنا الثالث فاتاتزيس، أما ميخائيؿ فنشد مالًذا 
لالحتمػػػاء بػػػو حتػػػى يػػػتمكف أنصػػػاره فػػػي بيزنطػػػة مػػػف تيدئػػػة اإلمبراطػػػور وتتحسػػػف األمػػػور 

فػي تحديػد ىدفػو فقػد كػاف سياسًّػيا دوًرا رئيًسػا بينيما، كما لعبت شخصية ميخائيؿ بػاليولوج 
لإلمبراطػػور نفسػػو. وكػػاف اسػػتقرار مانويػػؿ مػػاورزوميس ومنافًسػػا قويًّػػا ورجػػؿ دولػػة طموحػػًا 
فػػي قونيػػة خيػػر نمػػوذج لإلقامػػة الدائمػػة بػػيف السػػالجقة المسػػمميف فػػي القػػرف الثالػػث وأسػػرتو 

عشر مثمما كانت أسرة جابراس ىي خير نموذج لمقرف الثاني عشر الميالدي، وعمى الرغـ 
قة الرـو واستقر في األراضي السػمجوقية، ألنيػا باتػت الخيػار مف أف كمييما لجأ إلي سالج

األفضػػػؿ لػػػو، ولكنيمػػػا اختمفػػػا فػػػي دوافعيمػػػا فجسػػػد جػػػابراس نمػػػوذج المجػػػوء جػػػراء االتيػػػاـ 
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بالخيانة، أما بالنسػبة لمانويػؿ مػاورزوميس فقػد فػرض الواقػع السياسػي الجديػد لبيزنطػة بعػد 

يػػػة نيقيػػػة عميػػػو مغػػػادرة األراضػػػي البيزنطيػػػة الحممػػػة الصػػػميبية الرابعػػػة وبػػػزوغ نجػػػـ إمبراطور 
 والمجوء إلي صيره السمطاف السمجوقي. 

أمػػا فيمػػا يخػػص لجػػوء سػػالطيف قونيػػة، فكانػػت فتػػرة إقػػامتيـ فػػي القسػػطنطينية تتحػػدد       
أف الالجئػػيف البيػػزنطييف تمتعػػوا بمزايػػا  الواضػػحوفقًػػا لبوضػػاع السياسػػية فػػي قونيػػة. ومػػف 

يازة األراضي في قونية، فقد سجمت إحدى الوثػائؽ السػمجوقية فػي عديدة في قونية، منيا ح
في قونيػة أراٍض األرستقراطييف البيزنطييف الذيف لدييـ أسماء القرف الثالث عشر الميالدي 

وىـ البطريؽ ميخائيؿ بف ماروس القونوى الرومي، وابف البطريؽ ليانوس الرومي السمبوار 
وفػي المقابػؿ عمػى  76ونى القونويػة الروميػة المسػيحية.والسيدة زمره خاتوف بنػت األميػر برمػ

الػػرغـ مػػف عػػدـ وجػػود إشػػارة مباشػػرة فػػي المصػػادر البيزنطيػػة، عمػػى حػػد عمػػـ الباحثػػة حػػوؿ 
أمػػػالؾ الالجئػػػيف السػػػالجقة فػػػي األراضػػػي البيزنطيػػػة، لكػػػف مػػػف البػػػدييي أف تتمتػػػع األسػػػر 

كافػػػػة باالمتيػػػػازات فػػػػي السػػػػمجوقية التػػػػي اعتنقػػػػت المسػػػػيحية وأقامػػػػت فػػػػي بيزنطػػػػة ألجيػػػػاؿ 
 المجتمع البيزنطي، خاصة بعد اندماجيا الكامؿ فيو. 
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 :   اهلواهش

القػػي ىػػذا البحػػػث فػػي السػػيمنار الشػػػيري لمتػػاريز الوسػػػيط فػػي الجمعيػػة المصػػػرية لمدراسػػات التاريخيػػػة،  -6
 ـ26/62/2065األربعاء الموافؽ 

                                                           

 
2
- V.Laurent,Une Famille Turque au Service de Byzance les Mélikés.BZ   

    49(1956),pp.349-368., 
3
- C.Cahen,"Une famille Byzantine au service des Seldjuquides d’Asie   

    Mineure "Polychronio:Festschrift franz Dölger zum 75 . Geburtstag,ed.Peter  

     Wirth(Heidelberg1966),pp.145-9. 

كمػػػا توجػػػد دراسػػػة أنطػػػونى بريػػػر عػػػف تػػػاريز أسػػػرة جػػػابراس مػػػف القػػػرف العاشػػػر المػػػيالدي حتػػػى      
 منتصؼ القرف السابع عشر الميالدي ،

 A.Bryer,"A Byzantine Family: The Gabrades,c.979-1653"University of 

Birmingham Historical Journal,12(1970),pp.164-87.     
 Alexius I Comnenusمػػف أبػػرز أفػػراد أسػػرة جػػابراس  فػػي عيػػد اإلمبراطػػور ألكسػػيوس األوؿ كػػومنيف  -4

الػذي تػورط فػي أحػد المػؤامرات ضػد اإلمبراطػور  Gregory Gabras ـ( جريجػورى جػابراس6086-6668)
، الذي شغؿ وظيفة سترتيجوس Constantin Gabrasس ـ، ىذا باإلضافة إلى  قسطنطيف جابرا6090عاـ 

، وقػػد أشػػػار المػػؤرخ نيقتػػاس خونيػػػاتس إلػػي أف قسػػطنطيف انتػػػزع Strategos of Philadelphiaفيالدلفيػػا 
ـ  وتوارثت أسرتو حكميا، ومػف أىـػ أسػالفو 6626واستقؿ بيا عف اإلمبراطورية عاـ  Trebizondطرابيزوف 

الػذي تصػدى باقتػدار لمحػاوالت السػالجقة المتكػررة لالسػتيالء عمييػا،  Theodore Gabrasتيػودور جػابراس 
ـ، حتى  نجح  اإلمبراطور يوحنػا الثػاني كػومنيف فػي 6640 حتى طرابيزوف وامتدت سيطرة أسرة جابراس عمى

إنيػػاء سػػيطرتيـ عمييػػا، واسػػتمر أفػػراد آؿ جػػابراس فػػي مسػػرح األحػػداث، فنجػػد أف المػػؤرخ كينػػاموس أشػػار إلػػي 
الػذي كػاف أحػد القػادة العسػكرييف فػي عيػد اإلمبراطػور مانويػؿ كػومنيف  Michael Gabrasجػابراس  ميخائيػؿ

Manuel I Comnenus (6643-6680 وقػاد القػوات البيزنطيػة إلػي  بافالجونيػا ،)ـPaphlagonia  عػاـ
إلػي مكانتػو ـ، وجرى اتيامو بالخيانة وأودع السجف، ولكف ما لبػث أف أطمػؽ اإلمبراطػور سػراحو وأعػاده 6675

السػػابقة، وتمتعػػت أسػػرة جػػابراس بمكانػػة مرموقػػة فػػي قونيػػة بعػػد لجػػوئيـ إلييػػا، فقػػد أشػػار المػػؤرخ نيقتػػاس إلػػي أف 
ـ 6692-6655ىػ/588-550السمطاف قمج الثاني ارسالف ) ـ( أرسؿ حسف ابف جابراس أحد أىـ رجالو وأبرزى

؛  Myriokephalonكػػػة ميريوكيفػػػالوف ـ عقػػػب معر 6676فػػػي الػػػبالط السػػػمجوقي  لإلمبراطػػػور مانويػػػؿ عػػػاـ 
إلتماـ االتفػاؽ بػيف الجػانبيف السػمجوقي والبيزنطػي، ولـػ تكػف ىػذه ىػي الميمػة الدبموماسػية الوحيػدة التػي أسػندىا 

ولكػف سػرعاف مػا نجػح قطػب   ـ عقػب اسػترداد بيػت المقػدس،6687لتينئػة صػالح الػديف عػاـ  إليو، بؿ أرسمو
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ـ الديف ممكشاه ابف السمطاف قمج الث ـ، وقاـ السمطاف بطرد جابراس مف 6690اني أرسالف في الوقيعة بينيما عا
خدمتػػػو فانتقػػػػؿ األخيػػػر ىػػػػو وأبنػػػػاؤه وجميػػػع أقاربػػػػو وخدمػػػو ومائتػػػػاف مػػػػف الفرسػػػاف واعتػػػػزؿ فػػػي سػػػػيؿ كػػػػانيوؾ 

Kanyukh ـ، ولكػف لـػ 6692، فأرسؿ لو ابف السمطاف التركماف لمياجمتو وبالفعؿ قاموا بقتؿ جابراس وأبنائػو
كف ىذه ىي نياية األسرة فنجد أف ثمة إشارات مصدرية عف بقاء بعض أفرادىا  في قونية خالؿ القرف الثالث ت

 ،  انظر  عشر الميالدي في البالط السمجوقي لمزيد مف التفاصيؿ
John Kinnamos,Deeds of John and Manuel Comnenus,Trans. Charles 

M.Brand, (New York,1976)pp.219,223.; Niketas Choniates,O City of 

Byzantium,Annals of Niketas Choniated,Trans. Harry J.Magoulias(Detroit 

1984)pp.106-107;cf.also.Bryer,"A Byzantine Family,p.171; 

.Sp.Vryonis.The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the 

Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth 

Century,(London,Los Angles 1971)p.231;M.Angold,The Byzantine Empire 

1025-1204:Apolitical History,(London,1997)p.130.; C.Cahen,Pre-

Ottoman,Ageneral Survey of the Material and Spiritual Culture and History 

1071-1330,Trans.J.Jones-Willams(New York 1968)pp.112-113,210.   

5 S. Métivier, '' Les Maurozômai, Byzance et le sultanat de Rūm. Note sur le 

sceau de Jean Comnène Maurozômès '', Revue des études byzantines, 

67, 2009, p. 197-207.                                                          

S. Redford, '' Maurozomes in Konya '', in Change in the Byzantine World in 

the Twelfth and Thirteenth Centuries, éd. A. Ödekan, E. Akyürek et 

N. Necipoğlu, Istanbul : Vehbi Koc Vakfi, 2010, pp. 48-50. 

                                                   وانظر أيًضا،                                 
            S. Métivier, ''Byzantium in question in 13th-century Seljuk 

Anatolia '', in Liquid & multiple: Individuals & identities in the thirteenth-

century Aegean, éd. Guillaume Saint-Guillain et Dionysios Stathakopoulos, 

Paris : ACHCByz, 2012 (Centre de recherche d’histoire et civilisation de 

Byzance. Monographies, 35), p. 235-258.; Idem, '' Les évêques de l’Anatolie 

turque à la lumière des sceaux (XIIe-XIIIe siècle) '', Studies in Byzantine 

Sigillography, 12, 2016, p. 33-46. 

6-
Ch.Brand,"The Turkish Element in Byzantium, Eleventh-Twelfth 

Centuries"DOP43(1989),pp.1-25. 
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7-

   A. Beihammer, "Defection across the Border of Islam and Christianity: 

Apostasy and Cross-Cultural Interaction in Byzantine-Seljuk 

Relations", Speculum 86, 2011, p. 597-651                                              
8-   E.žavoronkov,Oi christianoi apogonoi tou Izzeddin 

Ka’kaous,Makedonika,6(1964-1965)pp.62-74.                                                         
9- D.Korobeinikov,"Two Sultans in Constantinople:The Baptismal(sic)of 

Ghiyath al-Din Kaykhusraw 1,the enkolpia and the salted pork leg of  Izz 

al-Din KaykawusII"Bulletin of British Byzantine 

Studies29(2003)70(abstract). ;Idem, ''A sultan in Constantinople: the Feasts 

of Ghiyath al-Din Kay-Khusraw I '', in Eat, Drink and Be Merry 

(Luke 12:19): Food and Wine in Byzantium. Papers for the 37th Annual 

Spring Symposium of Byzantine Studies, in Honour of  Professor A. A. M. 

Bryer, éd. L. Brubaker et K. Linardou, Aldershot : Ashgate 2007 (Society 

for the Promotion of Byzantine Studies Publications, 13), p. 93-108.                                                                                                              
 :هذا باإلضافة إلى أطروحته التي حممت عنوان

  D.Korobeinikov,Byzantium and the Turks in the Thirteenth 

Century,(Oxford,2004).  
10- R. Shukurov, "Sultan ʿIzz al-Dīn Kaykāwus II in Byzantium (1262-

1264/1265)," in Der Doppeladler. Byzanz und die Seldschuken in 

Anatolien vom späten 11. bis zum 13. Jahrhundert, eds. Von N. Asutay-

Effenberger, F. Daim; Byzanz zwischen Orient und Okzident, 1 (Mainz, 

2014), 39-52; Idem, The Byzantine Turks, 1204-1261, Leyde,  Brill, 2016. 

ظير مصطمح  البروسوبوجرافية  عمػى يػد المػؤرخ البريطػاني الوريػنس سػتوف فػي مقالتػو الصػادرة        
عنى بجمع سير األفراد المنتميف لجماعة بعينيػا؛ بغيػة التمييػد لمبػاحثيف لتحميػؿ ـ. وىو عمـ يُ 6976عاـ 

ىػػذه السػػير وتًًقصػػي السػػمات المشػػتركة أو العامػػة ليػػذه الجماعػػة، انظػػر، عبػػدالعزيز رمضػػاف، معػػايير 
اختيار المبعوثيف الدبموماسييف فػي العصػر البيزنطػي البػاكر، بحػث منشػور فػي حوليػات وقػائع تاريخيػة، 

 . 7حاشية 2ـ،ص 2066ز البحوث والدراسات التاريخية ، آداب القاىرة،مرك

أرجػػع المػػؤرخ نيقتػػاس خونيػػاتس لجػػوء يوحنػػا كػػومنيف إلػػي  السػػالجقة، إلػػي  شػػجار عنيػػؼ حػػدث بينػػو وبػػيف  -66
ـ، وتػػرؾ 6640عمػو اإلمبراطػور يوحنػا الثػاني حينمػا كػاف برفقتػو فػي حربػو ضػد السػالجقة فػي صػيؼ عػاـ 

عمػو، ولجػأ إلػي  السػالجقة الػذيف اسػتقبموه بحفػاوة كبيػرة؛ لعالقػة الصػداقة التػي كانػت تػربطيـ يوحنا معسػكر 
بوالػػده إسػػحاؽ كػػومنيف،عمى أيػػة حػػاؿ، فقػػد اسػػتقر يوحنػػا لػػدييـ واعتنػػؽ اإلسػػالـ وتػػزوج مػػف ابنػػة السػػمطاف 

 ـ(، انظر،6655-666ىػ/550-560السمجوقي السمطاف مسعود األوؿ )
John Kinnamos, pp.34,237,note.4; Niketas Choniates, p.19,21;cf.also. Vryonis.The Decline 

of Medieval Hellenism ,pp.230-231;Brand,The Turkish Element,p.20.          
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ـ، وأعمػػف نفسػػو 6688باالسػػتقالؿ بيػػا عػػف اإلمبراطوريػػة عػػاـ  -بعػػدما أصػػبح حاكًمػػا لفيالدلفيػػا -قػػاـ تيػػودور  - 62
 Isaacوسؾ عممة فضية حممت اسمو، ولكف سرعاف ما نجح اإلمبراطور إسحاؽ الثاني أنجيموس إمبراطورًا، 

II Angelus (6685-6695/في إنياء تمرده، وذلؾ بعػدما حاصػر فيالدلفيػا فػي يونيػو 6204-6203ـ )ـ
مػرد لممػرة ـ، فاضطر تيودور مانجافاس إلى االستسالـ واستمر حاكًما لفيالدلفيا، لكنو ما لبث أف ت6689عاـ 

ـ، اضطر تيػودور لمفػرار وذلػؾ بعػدما نجػح بازيػؿ 6693الثانية وقاـ بمياجمة أراضي اإلمبراطورية، وفي عاـ 
دمسػػتؽ الشػػرؽ وحػػاكـ ثػػػيـ تراقيػػا فػػي رشػػوة مسػػػاعدي تيػػودور مانجافػػاس فػػػي  Basil Vatatzesفػػاتتزيس  

، الػػػذيف طالمػػػا حرصػػػوا عمػػػى وجػػػود قنػػػ وات اتصػػػاؿ بيػػػنيـ وبػػػيف خصػػػـو فيالدلفيػػػا، ولجػػػأ إلػػػى سػػػالجقة الػػػرـو
اإلمبراطور ومنافسيو وتشجيعيـ عمى التمرد، وعمى الرغـ مف رفض السمطاف غياث الػديف كيخسػرو األوؿ أف 
يمده بجيش، ولكنو في الوقت ذاتو منحو تصريًحا بتجنيػد المرتزقػة، وبالفعػؿ تمكػف تيػودور مػف تجنيػد قػوة كبيػرة 

القتػػػػؿ، تقػػػػدـ نحػػػػو األراضػػػػي الواقعػػػػة فػػػػي الجػػػػزء األعمػػػػى مػػػػف مػػػػف الطػػػػامعيف المتعطشػػػػيف لمسػػػػمب والنيػػػػب و 
، وبعد مفاوضات بيف بيزنطة وقونية وافؽ السمطاف عمى تسيمـ الالجئ البيزنطي شريطة Maeanderالمياندر

عدـ قتمػو أو تعرضػو لػبذى، وبالفعػؿ تـػ تسػميـ تيػودور والتػـز اإلمبراطػور بشػروط السػمطاف وأودع تيػودور فػي 
ـ عاد إلى فيالدلفيا ليعمف نفسو إمبراطوراً مرة ثانية، ولكف استقاللو 6204إطالؽ سراحو عاـ  السجف ولكف فور

فػػػي ىزيمتػػػو  Theodore I Lascarisلػػـػ يػػػدـ طػػػوياًل حيػػػث نجػػػح اإلمبراطػػػور تيػػػودور األوؿ إلسػػػكاريس 
شػيء بعػد  ـ، وبعد القبض عميو أودع بأحد سجوف نيقية، ولـػ يسػمع عنػو6205واالستيالء عمى أراضيو عاـ 

 ،  انظر.Morothedore ذلؾ، وقد أطمؽ عميو المؤرخ نيقتاس خونياتيس لقب تيودور األحمؽ  
Niketas Choniates,pp.219-220,331;cf.also, Vryonis.The Decline of Medieval 

Hellenism,128; Ch.Brand, Byzantium Confronts the West 1180-1204 

(Cambridge, Massachustts 1968) p.86. 
-503ـ( تولى ابنو األكبر ممكشاه بف قمج أرسالف )6072-6063ىػ/465-455بعد وفاة السمطاف ألب أرسالف ) -63

ـ( وسػػػجف أخويػػػو مسػػػعوًدا وعرًبػػػا ، ولكػػػف تمكػػػف مسػػػعود مػػػف اليػػػرب وتحػػػالؼ مػػػع األميػػػر 6666-6609ىػػػػ/560
عود أخػاه ممكشػاه واسػتقر  فػي قونيػة وحكـػ الجػزء الدانشمندى غازي بف كمتشكيف أحمد دانشمند وتزوج ابنتو، وقتؿ مسػ

الجنوبي مػف آسػيا الصػغرى، فػي حػيف حكـػ عػرب كػالًّ مػف أنقػرة وقسػطمونى بينمػا اسػتقر طغػرؿ أرسػالف األخ الرابػع 
ليما في ممطية ، فاستغؿ عرب انشغاؿ غازي الدانشمندى في إحػدي معاركػو فػي جنػوب شػرؽ األناضػوؿ وحشػد قػوة 

ـ،وانضـ إليو بعػض أمػراء األناضػوؿ، ممػا أجبػر مسػعوًدا عمػى المجػوء 6626ىػ/520نحو قونية  عسكرية كبيرة وتقدـ
إلى القسطنطينية لطمب المساعدة، لمزيد مف التفاصيؿ انظر، ابػف العبػري، تػاريز الزمػاف، تعريػب األب إسػحؽ أرممػة، 

جقة الػػػرـو فػػػي آسػػػيا محمػػػد سػػػييؿ طقػػػوش، تػػػاريز سػػػالوانظػػػر أيضػػػا،  ؛646ـ( ص 6996دار المشػػرؽ، )بيػػػروت،
 .626،669،663ـ(، ص2002الصغرى ، )بيروت،
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استغؿ اإلمبراطور مانويؿ لجوء ذي النػوف وشاىنشػاه إليػو وقػاـ بحممػة عمػى آسػيا الصػغرى، وطالػب  -64
قمػػػج أرسػػػالف الثػػػاني بإعػػػادة أمػػػالؾ شاىنشػػػاه وذي النػػػوف إلييمػػػا ورفػػػض السػػػمطاف السػػػمجوقي تػػػدخؿ 

ـ  قيػػادة 6675ىػػػ/ 576ت الحػػرب بػػيف الطػػرفيف، وتػػولى شاىنشػػاه عػػاـاإلمبراطػػور البيزنطػػي، وانػػدلع
 . John Kinnamos,pp.151,221 القوات البيزنطية المتجية إلى بافالجونيا .

 .690أيضا ، ابف العبري، تاريز الزماف، ص  ،انظر      

ـ السػػمطاف قمػػج ارسػػالف الثػػاني ) -65 ـ أسػػيا الصػػغرى بػػ6692-6655ىػػػ/588-550قػػا ـ ـ( بتقسػػي يف أبنائػػو األحػػد عشػػر، وىػػ
قطػػب الػػديف ممكشػػاه وركػػف الػػديف سػػميماف شػػاه ومغيػػث الػػديف طغػػرؿ شػػاه ونػػور الػػديف محمػػود شػػاه ومعػػز الػػديف قيصػػر شػػاه 
ـ الػػػديف أرغػػوف شػػػاه وغيػػاث الػػػديف كيخسػػرو وناصػػػر الػػػديف  ومحيػػى الػػػديف مسػػعود شػػػاه وسػػنجر شػػػاه وارسػػالف شػػػاه ونظػػا

ـ( فػػػي منتصػػػؼ شػػػعباف سػػػنة 6692-6655ىػػػػ/587-550مػػػج أرسػػػالف الثػػػاني )بركيػػػاروؽ شػػػاه، وبعػػػد وفػػػاة السػػػمطاف ق
ـ اشتد الصراع بيف أبنائو، وعف تفاصيؿ انتزاع السمطاف ركف الػديف قونيػة مػف قبضػة أخيػو كيخسػرو انظػر، 6692ىػ/587

ـ مختصر سمجوقنامة  مف مؤلفات القػرف السػابع اليجػري، ترجمػو عػف الفارسػي ة وكتػب مقدمتػو ابف بيبى، أخبار سالجقة الرو
 .8-7ـ(، ص6994وحرر حواشيو، مختار محمد السعيد جماؿ الديف، )الدوحة،

16 
- Niketas Choniates,pp.286-287.                                 

ابػػػػػف األثيػػػػػر، الكامػػػػػؿ فػػػػػي التػػػػػاريز، المجمػػػػػد العاشػػػػػر، الطبعػػػػػة الرابعػػػػػة، دار الكتػػػػػب العربيػػػػػة،  -67
 .234العبري،تاريز الزماف، ص .؛ابف 295ـ(، ص2003)بيروت،

18
  

-
 
 
Niketas Choniates,pp.286-287. 

ا، .20-66ابف بيبى،أخبار سالجقة الرـو ص -69 ًً  وانظر أيٍض
C.Cahen,Pre-Ottoman Turkey, A General Survey of  the Material and 

Spiritual Culture and History ,C.1071-1330.trans.J.Jones 

Williams(New York,1968)p.16. 
20 -Niketas Choniates,p.343; Brand,Turkish Element,p.12. 

عػـا Thessaly تسػاليا بعد سقوط القسػطنطينية رافػؽ ميخائيػؿ أنجيمػوس بونيفػاس أؼ مػونتفرات فػي حروبػو فػي -26
مػف ابنػػة لمتصػدي لمقاومػػة أىميػا ىنػاؾ، ولكنػػو تػزوج  Arta أرتػا ـ ، ثـػ مػا لبػػث أف أرسػمو بونيفػاس إلػػى6204

 Epirusحاكميػػػػا، وأعمػػػػف الحػػػػرب عمػػػػى بونيفػػػػاس، وأصػػػػبح  ميخائيػػػػؿ فيمػػػػا بعػػػػد أوؿ حكػػػػـا دوقيػػػػة ابيػػػػروس 
 ـ( وتوارث حكميا بعد وفاتو أخوتو مف بعده، لمزيد مف التفاصيؿ انظر،6204-6265)

 Henri de Valenciennes,Histoire l’empereur Henri de Conatantinople, 

(Paris,1874) .pp.419-421; George Akropolites, The History, trans. R. 

Macrides (Oxford, 2007), p.127. note.12;cf.also. Stiernon,"Les origins du 

despotat d’Epire, Ápropos d’un livre recent "In, R.E.B.Tome, 17,1959, 

pp.90-126.pp.95-98.                                                                                                                                               
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22

- Niketas Choniates, pp.290-291.;George Akropolites,p.94,note.593; 

cf.also.Brand,Byzantium Confronts the West,p. 138.                                                                   
فػػتح القسػػطنطينية عمػػى أيػػدي الصػػميبيف، ترجمػػة وتقػػديـ حسػػف حبشػػي، )مطػػابع دار روبػػرت كػػالرى،  -23

 .93-92ـ(، ص 6964الكتاب العربي، القاىرة،

.؛ ابػػف واصػػػؿ، مفػػرج الكػػػروب فػػي أخبػػػار بنػػػي 295، ص 60ابػػف األثيػػػر، الكامػػؿ فػػػي التػػاريز، جػػػػ -24
، تحقيػػؽ حسػػنيف محمػػد ربيػػع وراجعػػو سػػعيد عبػػد 5ؽ جمػػاؿ الػػديف الشػػياؿ، جػػػتحقيػػ 4-6أيػػوب، جػػػ

 .666، ص 3(، جػ6977-6960الفتاح عاشور، )دار الفكر العربي، القاىرة

وقػػع االختيػػار عمػػى زكريػػا الحاجػػب؛ إلتقانػػو لغػػات عديػػدة، كمػػا أنػػو كػػاف معروفًػػا بذكائػػو، وأرسػػمو كػػؿ  -25
ى وبػػػدر الػػػديف يوسػػػؼ ويػػػاغى بسػػػاف نظػػػاـ الػػػديف بػػػف مػػػف مظفػػػر الػػػديف محمػػػود وظييػػػر الػػػديف إيمػػػ

كمشتكيف إلي األراضي البيزنطية إلحضار غياث الديف كيخسرو، وبالفعؿ جػاء زكريػا الحاجػب إلػى 
قمعػػة مانويػػؿ مػػاورزوميس متنكػػًرا فػػي ثػػوب القساوسػػة إلػػى أراضػػى مانويػػؿ مػػاورزوميس، انظػػر، ابػػف 

، ص  .29-28بيبى، أخبار سالجقة الرـو

بقػػاء أوالد كيخسػػرو والحاجػػب زكريػػا رىػػائف لديػػو لمتأكػػد مػػف التػػزاـ تيػػودور األوؿ السػػكاريس اشػػترط  -26
كيخسرو بتنفيػذ االتفاقيػة، لكػف سػرعاف مػا نجػح الحاجػب زكريػا وأوالد كيخسػرو فػي الفػرار بعػد رشػوة 
الحػػػػػراس القػػػػػائميف عمػػػػػى احتجػػػػػازىـ، ولحقػػػػػوا بالسػػػػػمطاف قبػػػػػؿ دخولػػػػػو قونيػػػػػة فػػػػػي جمػػػػػادى األولػػػػػى 

ـ .  لمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ عػػف األحػػداث التػػي وقعػػت فػػي قونيػػة عقػػب وصػػوؿ 6204اير ىػػػ/ين606
، كيخسرو إلييا وصػراعو مػع قمػج الثالػث أرسػالف وأنصػاره. انظػر، ابػف بيبػى،  أخبػار سػالجقة الػرـو

 .296-295،ص 60؛ ابف األثير، الكامؿ، ج32-36ص

 .38،32ابف بيبى، أخبار سالجقة الرـو ، ص -27
28-   George Akropolites,pp.124,128. 
29-

  Akropolites,p.128,note.20;cf.also.Zachariadou,''Religiouus Dialogue 

between Byzantines and Turks during Ottoman Expansion, ,Religions-

gespräche im Mittelater,ed .B.Lewis and F.Niewöhner(Wiesbaden,1992) 

,pp.295-6,299; R.Macrides, ''Kinship by Arrangement: The Case of     

adoption''DOP 44(1990), pp.109-110;Idem, ''Dynastic Marriages and Political 

Kinship',Byzantine diplomacy,ed.J.Shepard and 

S.Franklin(Aldershot,1992),p.273.Brand,''The Turkish Element ,p.12. 
30- 

Niketas Choniates,pp.343,350.  
 .وانظر أيًضا،656،34،صأخبار سالجقة الرـو  ابف بيبى، -36

Vryonis.The Decline of Medieval Hellenism, pp. 234, 467.; Brand, Turkish 

Element, p.12 
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الزوجػة  الثانيػة لإلمبراطػور إسػحاؽ الثػاني أنجيمػوس  Maria of Hungary ماريػا الينغاريػةاستقبمتو  32
بحفاوة، وبعد تورط لكسيوس في مؤامرة ضد الماركيز بونيفاس تـ طرده ىو زوجتو وابنتو  في سالونيؾ

حػاكـ كورنػث، ولكػف مػا لبػث  Sgouros، التي تزوجػت بعػد ذلػؾ مػف سػجويروس  Eudokiaيودكيا 
أف تػػرؾ كورنػػث بعػػدما أخبػػره الػػبعض بعػػـز سػػجويروس القػػبض عميػػو، وفػػي أثنػػاء فػػراره برفقػػة زوجتػػو 

الممبارديوف وباعوه إلػى ميخائيػؿ أنجيمػوس دوؽ إبيػروس. لمزيػد مػف التفاصػيؿ عػف قبض عميو بعض 
 ،انظرسرتو قبؿ ذىابو إلى سالجقة الرـو أتحركات ألكسيوس و 

 George Akropolites,pp.123-124,131. ;cf.also,L.Garland,Byzantine 

 Empress.Women and Power in Byzantium,AD527-

1204(London,1995)pp.210-28. 
وابف بيبى روايات تفصيمية عف الحػرب بػيف السػمطاف غيػاث الػديف كيخسػرو إكروبوليتس أورد جورج  -33

واإلمبراطػػػور تيػػػودور األوؿ السػػػكاريس منػػػذ حصػػػار السػػػمطاف لمدينػػػة أنطاكيػػػة حتػػػى ىزيمتػػػو ومقتمػػػو،  
، ص    .47-42انظر، ابف بيبى، أخبار سالجقة الرـو

     George Akropolites,pp.128,note.21,129,131.   
وتارخػػػػػػانيوتيس  Phlamoules فػػػػػػاالمويميسكػػػػػػاف مػػػػػػف أىػػػػػػـ المشػػػػػػتركيف فػػػػػػي ىػػػػػػذه المػػػػػػؤامرة  -34

Tarchaneiotes  وسينادينوسSynadenos  وصيره ستاسينوسStasenos ،انظر التفاصيؿ ،  

     George Akropolites,pp.169,170.    
35- 

George Akropolites,p.312-313. 
36- 

George Pachymeres, Relations historiques, ed. A.Failler, trans.V.Laurent, 

I,II(Paris,1984), III,IV(Paris,1999),V(Paris,2000),I,pp.42-44. 
37- 

George Akropolites,p. 313.                    
38- 

George Akropolites,p.315; George Pachymeres,I,p.44. 
   St Demetriosكرديس إلى ما كتبو ميخائيؿ باليولوج  في ديػر القػديس ديمتريػوس أشارت روث ما -39

  :انظرعف قيادتو لقوات سمجوقية      
D.Korobeinikov,"Orthodox Communities in Eastern Anatolia in the 

Thirteenth and Fourteenth Centuries.Part 1: The two Patriarchates: 

Constantinople and Antioch",Al-Mssaq 15/2(2003),197-214,p.197.  
40- 

George Akropolites,315-316. 
41- 

George Pachymeres,I,p .44.;George Akropolites,326.                                     
 ،انظرلمزيد مف التفاصيؿ عف قمعة  كاستاموف  -42

George Akropolites,pp.318-319,note.13.;cf.also.Korobeinikov,Byzantium 

and Turks in the Thirteenth Century,chap.2.42-68.Cahen,''Questions 

dʾhistoire de la province de Kastamonu au ХIII siècle,p.137. 
43- 

Korobeinikov,Byzantium and the Turks in the Thirteenth Century,pp.42-43. 
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 ، انظري أعقبت وفاة  تيودور الثاني  السكاريس وعف األحداث الت -44
George Akropolites,pp.335-336,339-340. 

فقػػد اسػػتحوذ مانويػػؿ انجميػػوس عمػػى حكػػـ سػػالونيؾ عقػػب ىزيمػػة أخيػػو تيػػودور فػػي معركػػة  كموكػػوتنيزا  -45
Klokotnitsa  ـ، وأسػره عمػى يػد اإلمبراطػور يوحنػا أسػف الثػاني6230في  مػارس John Asan II 

ـ عػاد إلػي سػالونيؾ وقػاـ 6237ؽ سراح تيودور عاـ طالـ( وبعد إ6246-6268مبراطور البمغار) إ
 ..George Akropolites,pp.178-179 ورا عميياطبتنصيب ابنو يوحنا إمبرا

  ـ، 6284-ـ6204ايضػػػا، مبروكػػػو كامػػػؿ ضػػػيؼ يوسػػػؼ، سػػػالونيؾ بػػػيف البيػػػزنطيف والالتػػػيف  وانظرررر    
 .623،626،667ـ، ص 2063نشورة، اإلسكندرية، رسالة دكتوراه غير م    

46
 
- 
George Akropolites,p.207. 

،ص  -47  .360-359ابف بيبى، أخبار سالجقة الرـو
48

 
- 
George Akropolites,p326.                   

49- ،   عػػف تػػاريز وصػػوؿ السػػمطاف كيكػػاوس إلػػي القسػػطنطينية ، انظػػر،ابف بيبػػى، أخبػػار سػػالجقة الػػرـو
.؛ محي الديف بػف عبػدالظاىر، الػروض الزاىػر فػي سػيرة الممػؾ الظػاىر،تحقيؽ ونشػر عبػد 359ص 

. بيبػػػػػرس المنصػػػػػوري 625ـ(،ص6976ىػػػػػػ/6396العزيػػػػػز الخػػػػػويطر، الطبعػػػػػة األولػػػػػى ، الريػػػػػاض)
  .72ـ( ص6998الدوادار، زبدة الفكرة في تاريز اليجرة، تحقيؽ دوتالدس ريتشارد)بيروت،

 أيضا، وانظر. 73-72ر، زبدة الفكرة، صبيبرس المنصوري الدوادا -50
      George Pachymeres,II,24,p.184.                            

51- 
George Pachymeres,II,24,p.184,III,25,p.302. 

  ، مسػػػػامرة األخبػػػػار ومسػػػػايرة األخيػػػػار، ترجمػػػػة ودراسػػػػة، عبػػػػد ا  محمػػػػد عبػػػػد ا ، رسػػػػالة األقسػػػػرائي -52
 .659،642ـ، ص 2000ر منشورة، جامعة عيف شمس، ماجستير غي     

53- 
The Chronicle of Morea, Ed.by J.Schmitt(London 1904),5729-5732 

، وأشػػػار إلييمػػػا بػػػػاخميريس  -54 ىمػػػا فػػػي األصػػػؿ شخصػػػيات يونانيػػػة أقامػػػت فػػػػي بػػػالط سػػػالجقة الػػػرـو
إلػػػى جزيػػػرة رودس  وتعػػػود جػػػذورىماBasil بػػػاألخويف بازيػػػؿ نسػػػبة إلػػػى أحػػػدىما المسػػػمى ببازيػػػؿ 

Rhodes وكانػػا يعمػػالف فػػي التمثيػػؿ المسػػرحي فػػي الػػبالط، وبمػػرور الوقػػت أصػػبحا مػػف المقػػربيف ،
لمسػػمطاف ونػػاال حظػػوة لديػػو وباتػػا مػػف أبػػرز رجػػاالت الػػبالط السػػمجوقي، وجػػاء األخػػواف إلػػى بيزنطػػة 

نيما قػد جمعػت بينيمػا ضمف حاشية السمطاف ولقيا ترحيًبا كبيًرا مف اإلمبراطور ميخائيؿ باليولوج؛ أل
صداقة قوية في أثناء لجوء ميخائيؿ إلػى سػالجقة الػرـو فػي عيػد تيػودور الثػاني السػكاريس، وحمػؿ 

واآلخػر حمػؿ لقػب أميػر الميػداف ،وقػد  ذكرىمػا ابػف بيبػى ،  Constableأحدىما لقػب الكندصػطبؿ 
 ،  انظرليا. عندما ارتحال مع نساء السمطاف مف قونية إلى أطا مقترنا يبعضيما البعض
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politiques:LʾIslam et les musulmans vus par les byzantins du ХІІІ 

siécle''Byzf4(1972)pp.31-63, p.54. 

، أيًضا، ابف بيبى، وانظر  .348ص  أخبار سالجقة الرـو
55- 

George Pachymeres,II, 24,pp.184-186. 
56- 

Shukurov, Sultan Izz-al-Din Kaykāwus II,p .43. 
 لمزيد مف التفاصيؿ عف استقرارىـ في دوبرويجا واعتناقيـ المسيحية انظر ، -57

Paul Wittek,''La descendance chrétienne de la dynastie Seldjouk en 

Macédoine'' in:m Échos dʾOrient,ХХХ(1934)pp.409-

12.Idem,''Yazijioghlu Alī on the Christian Turks of the Dobruja''In: 

Bulletin of the School of  Oriental and African 

Studies,vol,14,No.3(1952)pp.639-668.  
58-

 George Pachymeres,IIІ, 16,p.274. 
،ابف بيبى، -59  . 360ص  أخبار سالجقة الرـو

60- The chronicle of Morea,4553-4554. 
ناقش روسػتاـ شػوكوروؼ بالتفصػيؿ اسػتمرار تواجػدىـ فػي بيزنطػة وامتػدادىـ لثالثػة أجيػاؿ متتاليػة،  -66

-6300ـ والثالػػػػػػث مػػػػػػف 6300ـ إلػػػػػػى 6280ـ والثػػػػػػاني مػػػػػػف 6280-6260الجيػػػػػػؿ األوؿ مػػػػػػف 
تعرض نمػػاذج لشخصػػيات وعػػائالت تحمػػؿ أسػػماء تعػػود جػػذورىا ألتػػراؾ أطاليػػا، كمػػا اسػػ ـ.6320

بػراىيـ بيػؾ والعػائالت التػي عاشػت فػي شػماؿ غػرب مقػدونيا ومنيا عمى سبيؿ المثػاؿ فخػر الػديف  وا 
 ودخموا الخدمة اإلمبراطورية، وكاف منيـ حراس القصر اإلمبراطوري  انظر،

Shukurov, Sultan Izz-al-Din Kaykāwus II,pp.44,45-47                  
62 - ،  .366-360ص  ابف بيبى، أخبار سالجقة الرـو

 . 94-93بيبرس المنصوري الدوادار، زبدة الفكرة، ص  -63

أورد األقسػػػرائي فػػػي روايتػػػو أف تػػػدخؿ بركػػػة خػػػاف لتخمػػػيص السػػػمطاف كػػػاف اسػػػتجابة لطمػػػب عمتػػػو،  -64
ع بركػة خػاف الػذي أشػاد المػؤرخ بشػجاعتو وكفاءتػو ووصوؿ حممة لتحريره بقيادة قتمػغ ممػؾ أحػد أتبػا

ونجاحو في تحرير السػمطاف مػف القمعػة وأبنائػو وعػودتيـ سػالميف إلػي بركػة خػاف، الػذي أحسػف إليػو 
، األقسرائي، -662ص مسامرة األخبػار،  وأكرمو ، وانتيت روايتو باستقرار كيكاوس في بالد القـر

ا، زبيػػدة محمػػد عطػػا، بػػالد. 663 ًً التػػرؾ فػػي العصػػور الوسػػطى: بيزنطػػة وسػػالجقة  وانظػػر أيػػَض
 .640-639الرـو والعثمانيوف،) دار الفكر العربي، القاىرة د. ت ( ص 

، ابف بيبى، -65  .366ص أخبار سالجقة الرـو
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George Pachymeres,IIІ, 25-26,pp306-.312. 
67- 

Gregoras,HistoriaІ(Schopen)ІV,6(1,101),VІІІ,4(1,229,11-16).                                                            
68- 

Shukurov, Sultan Izz-al-Din Kaykāwus II,p.49. 
 ياثنػػأشػػارت المصػػادر العربيػػة إلػػي أف العػػدد اإلجمػػالي لبسػػرى قػػارب العشػػريف ألفًػػا، قتػػؿ مػػنيـ  -69

ـ بعػد أف رفضػوا 855ػ/ىػ246فػي شػعباف  Theodora ألًفا بػأمر مػف اإلمبراطػورة ثيػودورا عشر 
اعتنػاؽ المسػيحية كرًىػػا، األمػر الػػذي قػد يشػػير ضػمًنا إلػػى إكػراه مػػا يقػرب مػػف ثمانيػة آالؼ أسػػير 

-228عمػػػػػػى اعتنػػػػػػػاؽ المسػػػػػػػيحية، وىػػػػػػػـ ربمػػػػػػػا الػػػػػػذيف خيػػػػػػػرىـ اإلمبراطػػػػػػػور ميخائيػػػػػػػؿ الثالػػػػػػػث )
ـ( فػػػى شػػػير شػػػواؿ أي بعػػػد شػػػيريف مػػػف تنصػػػيرىـ بالفعػػػؿ بػػػيف البقػػػاء عمػػػى 867-842ىػػػػ/253
سػػيحية والعػػيش فػػي األراضػػي البيزنطيػػة،  الطبػػري، تػػاريز األمػػـ والممػػوؾ، دار الكتػػب العمميػػة، الم

. ابػف 622، ص6؛ ابػف األثيػر، الكامػؿ فػي التػاريز، جػػ326،333، ص5ـ(، جػ6986)بيروت،
، 60ـ( جػػػ6992كثيػر، البدايػػة والنيايػة، تحقيػػؽ عمػػى محمػد البجػػاوي، مكتبػػة المعػارؼ، )بيػػروت،

اف ثيػػودورا أطمقػػت ثمانيػػة أالؼ أسػػير وأبقػػت عمػػى اثنػػي عشػػر  كػػر ابػػف العبػػري. بينمػػا ذ324ص
ألًفا، ألنيـ تنصروا فال سبيؿ لمتخمي عنيـ، ولكنيا أمرت بعد ذلؾ بقػتميـ، ألنيػـ   بعػدما تنصػروا 
واعتمدوا حاولوا الذىاب  أو ألف  نيقوال حاجبيا فتؾ بيـ دوف عمميػا . انظػر، ابػف العبػري، تػاريز 

. وانظػػػػػر أيًضػػػػػا، عبػػػػػدالعزيز رمضػػػػػاف، سياسػػػػػة بيزنطػػػػػة التنصػػػػػيرية تجػػػػػاه 40،38ص الزمػػػػػاف، 
ـ(، 2007الميالدية، بحث منشور في وقائع تاريخيػة، ) 66-7العناصر العربية المسممة القروف 

 . 63حاشية605.،ص 657-603ص

قتمػػو وعمػػؽ برانػػد بأنػػو مػػف غيػػر المعػػروؼ عالقػػة جيوفػػانى بشخصػػية حسػػف. ابػػف جػػابراس الػػذي تػػـ  -70
التػي انػدمجت فػي مػاورزوميس ـ، فربما كاف أحد الناجييف مف أسرة جابراس، وانضـ إلى أسرة 6692

 .ـ 6205المجتمع السمجوقي بعد عاـ 
      Brand,The Turkish Element,p.21.note.88. 
71- 

Vryonis.The Decline of Medieval Hellenism,p.232,note.529. 
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