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 الممخص:

لمصالح الدين األيوبي القائد  مؤرًخا عتبارهتناول ىذا البحث نيكيتا إليسيف باي
 المسمم الشيير خالل عصر الحروب الصميبية.

في دراسة تاريخ  في مقدورنا اعتبار إليسيف واحًدا من أكثر المؤرخين تميًزا
العالقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، وقد نشر دراستو الرائدة عن نور 

م، لذا في 0491ة في دمشق عام الدين أمير مسمم بارز من عصر الحروب الصميبي
مقدورنا إدراك رؤيتو نحو كل من نور الدين وصالح الدين األيوبي، وجيودىما الحربية 

 والسياسية لمحاربة الصميبيين.

عندما درس صالح الدين األيوبي، لذا يحاول ىذا  لم يكن إليسيف موضوعيًّا
 .ألسطوريالبحث نقد تصوره لتكوين رؤية موضوعية تجاه ذلك القائد ا
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Abstract: 

  This paper deals with Nikita Nikita Elisseeff historian of 

Saladin, the famous leader during age of the crusades. 

We can consider Elisseeff as one of the most distinguished 

historians of relations between east and west in the middle ages. 

He published his leading study, Nur AL-Din un grand prince 

musulam un temps des crusades in Damascus 1940. Thus, we can 

realize his vision towards both of Nur Al-Din and Saladin's military 

and political efforts of fight the crusades. 

Elisseeff was disobjective when he studied saladin, this paper is 

trying to criticize his perspective in order to form objective vision 

Towards the deed of the mythical leader. 
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  .بالدراسة رؤية المؤرخ الفرنسي نيكتيا إليسيف لصالح الدين األيوبيبحث يتناول ىذا ال

وقد  ،في مجال تاريخ الحروب الصميبية اا بارزً ا فرنسيًّ ُيعد نيكتيا إليسيف مؤرخً 
 رتبط بالمدرسةا ثم ،الشرقية الوطنية لمغات لتحق بالمدرسةاإلي أن  واصل تعميمو

 Jeanيد المستشرق البارز جان سوفاجيو  عمىوتتممذ  ،لمدراسات العمياالعممية 
Sauaget ثم سجل أطروحتو عن نور الدين  ،م0491إلي  0491من  خالل األعوام

حيث  ،بفرنسا ارتبط بجامعة لوميير في ليونو  (0) ،تحت إشراف كمود كاىن محمود
  .بعد ذلك تقاعدو صار أستاذ شرف بيا 

 :أصدر نيكتيا إليسيف عدة دراسات تجمل في التالي 

1- Nur ad –din un Grand  prince Musulman de Syrie au Temps des 

Croisades (511- 569 H/ 1118- 1174), 3Vols., Damas 1967. 

 -100في زمن الحروب الصميبية  أمير مسمم بارز لسوريا ،نور الدين محمود -
  م.0461ط. دمشق  ،أجزاء 9 ،(م0019-0001ىـ/ 164

2- L,Orient Musuleman au Moyen Age, 622- 1260,Paris1977. 

 .م0411ط. باريس  ،م0661ىـ / 66المسممون في الشرق في العصور الوسطي  -

الدكتوراه في  ىقد حصل عم (6)أن ذلك المؤرخ الفرنسي  إدراك عمينا ،بداية
وقد  ،موضوع عن نور الدين محمود أمير مسمم بارز من عصر الحروب الصميبية

في دمشق من جانب المعيد  طبعت، نشرىا بالفعل بالفرنسية في ثالثة مجمدات
 .م0461صدرت عام و  الشرقية الفرنسي لمدراسات

مع  ال يتعاطف ولذلك وجدناه، لنور الدين محمود وىو بالتالي منحاز أصاًل 
إدراك ميمو لمقائد ، عنو ما أورده لذلك عمينا عند تتبع ، صالح الدين األيوبي بوجو عام



 0202يناير –والخمسون  التاسعالعدد            واألربعون    السابعةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 6 

طبقت  ن شيرتوإكما  ،أمالكو عمىاعتبار أنو استولى  ىلمثاني عم ومعارضتو، األول
 .نحو فاق نور الدين محمود ىاآلفاق عم

حمالت الممك  خالل منذ بداياتو ذاك المؤرخ دور صالح الدين األيوبي تتبع
وفي ، تسابقو مع نور الدين محمودمصر و  ىعم (م0019 -0069عموري ) الصميبي
مصر  ىأسرتو إل صالح الدين ستقدما، م0064(يوليو)" في نياية تموز :ذلك قال
العديدين  الخصومو  األعداء إلييا وسط حتياجواي وال ريب ف ،(9)نور الدين " بموافقة

 .بدونيم ما كان لو أن يشعر باألمنو 

  ،نور الدين محمودلتنافس بين صالح الدين األيوبي و ا تناول نيكتيا إليسيف
م( المنحاز األصيل 0096المؤرخ البارز ابن األثير )ت لرؤية تصور تأييده منطقيو 

ن إلك المؤرخ الفرنسي ما نصو " بيد وقد ذكر ذ ،ضد مؤسس األسرة األيوبية لمزنكيين
بسبب تنافس نور الدين و صالح  اأربعة عشر عامً  المسممين لمقدس تأخر استرجاع
 القوى المعارضة من صميبيين والواقع أن التأخير المذكور من أسباب تعدد .(9)الدين "

  ،وممك صقمية وىي التي تم الكشف عنيا ،وأنصار الفاطميين ،النزارية اإلسماعيميةو 
كان  الصميبيين دون إعداد بقتال ندرك أن اإلسراع بالتاليو  ،االقضاء عمييا تمامً و 

 .و المال و الوقت دون جدوي يعني ضياع الرجال

تيام السابق لصالح الدين بأنو لم يشأ اال إليسيف الذي قدم يالحظ أن نيكتيا 
" في :عاد ليقرر من بعد ذلك ما نصو ،الفرنج قبل رحيل نور الدين محمود محاربة

قطع و العقبة  خميج م حاصر صالح الدين أيمة في عمق0010 ()يناير كانون الثاني
 .(1)البحر األحمر"  ىالفرنج إل المرفأ سبيل ىذا ىعم باستيالئو

 أنو مجرد طامع في توسيع ىيظير صالح الدين عم نجده ،من ناحية أخرى
يتحرك  أنو ىيظيره عم ووى ،دون أي دافع ديني لجياد الصميبيين رقعة دولتو الناشئة
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. صالح الدين .":في ذلك قالو  سياسي في المقام األول -خالل دافع اقتصادي من 
 تأمين عائدات ىإل لحاجتوو  ،الصعيد المالي ىوال سيما عم ،الذي كان في وضع حرج

التجارة  ىالسيطرة عم لو ذلك اليمن فأتاح ىعم طوران شاه ،ولي أحد أخوتو ،نتولخزي
التجار  التي كان السمع ىميمة عم احقوقً  تقاضيو البحر األحمر و  المحيط اليندي بين

 من الطريق التجاري اقسمً  ولما كان الفرنج يحتمون ،الكارميون ينقمونيا عبر مصر
البحر المتوسط  ىالتجاري إل فقد بات الطريق ،اليمن بشمال الشام البري الذي يصل

 .(6)عبر مصر " 

 ؛ تمثمت في إيجاد عمقلمتوسع في اليمن الواقع تمثمت دوافع ذلك السمطانو 
عن تجارة التوابل القادمة  ناىيك عن السيطرة ،البحر األحمر لدولتو جنوبي استراتيجي

ا العتبار طريق التوابل نظرً  ؛حيث كانت تجارة دولية تصارع عمييا العالم ،اليند من
 الذي سيفجره في طموحو السياسي كما ال نغفل ،الغربو جمع بين الشرق  اا عالميًّ طريقً 

 .ساحة الجياد

الصمة الوثيقة بين  ،االستراتيجية األيوبي بعمق رؤيتو صالح الدين لقد أدرك
 ىالساحل الشامي إل الصميبيون قد أخضعوا فإذا كان ،رالمتوسط واألحم البحرين
 عسقالن آخر المعاقل الفاطمية م بإسقاط0019العسكرية عام و السياسية  سيطرتيم

يجاد ساحل بديل نسبيًّ و  ل في فتح مصرالتعويضي تمث فإن الحل ،ىناك من  ممتد اا 
والتجارة  البحر األحمر إخضاع كذلك كان من الضروري ،غربي اإلسكندرية ىغزة إل

 .Levant شرقي المتوسط التجارة الصميبية من أجل إضعاف شأن المارة فييا فيو،

ميناء الحج المصري  ووى (1)ميناء عيذاب  ألىمية ال نغفل كذلك إدراكو
 ،تمسك بو ضمن استراتيجيتو لتأمين دولتو في ذلك البحر لذلك ،المغربي إلي الحجازو 

بالتالي ؛ و اليمن لسيطرتو  لن يكتمل إال بإخضاع البحر األحمر وقد تأكد لو أن تأمين
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وبعبارة  ،وبافي أور  إلي المستيمكين الواصمة الثرية اليندية التجارة من إخضاع يتمكن
من  الممموكيةو موجودة في االىتمامات األيوبية  الخصبة رتياكانت اليند بتجا أخرى

الذين أرادوا أن يكونوا  المسممين رؤية بعد عمىمما دل  ،بطبيعة الحال بعد ذلك
 .الوسطى في التجارة الدولية في العصور فعمية مشاركين بصورة

ما أشرنا إليو من قبل في صورة  تناول نيكتيا إليسيف ،من ناحية أخرى
حكم  إسقاطو ( سنوات فقط من9الدولية الكبرى ضد ذلك السمطان بعد ) المؤامرة

  في تمكو  ،م0019( و" في أوائل أيار )ماي:وفي ذلك أورد ما نصو ،الفاطميين
نفر من الدعاة الشيعة  من بينيا ،مؤامرة دبرتيا جماعة سرية قامت في القاىرة ،األثناء

تصال بفرنج ا ىوكان المتآمرون عم ،مصر ىالفاطمية إلالخالفة  اإلسماعيميين إلعادة
 بقيادة اإلسكندرية عمى نورمندية –صقمية  بحرية بيجمة الخطة تقضي وكانت ،القدس

الستدراج   دمياط ىإل أموري أن يسير ىكان عم في حين الثاني ممك صقمية غميوم
إذا ىو  صالح الدين في القاىرة ىوخطط لمقبض عم ،القاىرة خارج ىإل صالح الدين
ذ عممو  ؛لم يخرج منيا الناس  عدد كبير من ىالقبض عم يألق، رصالح الدين باألم ا 

 .(1)اليمني " من بينيم الشاعر عمارةو  المتآمرين قتلو 

التي واجيت صالح الدين األيوبي  التحدياتو الصعاب  تتأكد لنا حجم ،ىكذا
وتعد المؤامرة المذكورة من أخطر ما صادفو في  ،من حكمو ىألعوام األولا خالل
بالتالي لم و ، فييا المشاركة كذلك تعدد األطراف ،لتوقيتيا في بدايات دولتو انظرً  ؛حياتو

 .فييا عدة أطراف تكن محمية محدودة بل بالفعل دولية شاركت

من  لمجميع جاء رسالة موجية ،بالمتآمرين بيذا الحسم ال ريب في أن الفتك
كانت  الحين وفي نفس ،األمن في قضية التياون مفادىا عدم ،الجديد لمصر الحاكم

عما  سيحدث بأن الصراع معيم الخارجيين المتآمرين ىا إلتمك الرسالة موجية أيضً 
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 .النزال بعد توحيد الجبية اإلسالمية ىالقدرة عم عندما يمتمك قريب

في حياة صالح الدين  احاسمً  اكان عامً  م 0019ن عام إ :في مقدورنا القول
 صارو رحل نور الدين محمود  كذلك ،حيث تم كشف المؤامرة المذكورة، األيوبي

 .ىا مع مصرلتوحيد يتدخل في شؤون بالد الشام الطريق أمامو كي

الصميبيين في  من جانب ىزيمة صالح الدين ىكما تعرض نيكتيا إليسيف إل
و لو بصورة يدركيا القارئ وقد كشف عرضو عن عدائ ،م0011معركة تل الجزر 

  :النحو التالي ىعبر عنيا عمو 

الشام  شمال ىإل ساكر الفرنجية قد توجيت فعاًل "عمم صالح الدين أن الع
وىكذا قرر بعد رحيل فيميب اإللزاس الذىاب لغزو  ،تاركة مممكة القدس بال حماية

ولم  ،خيالتوقطع سيل فمسطين برفقة و ترك موكب مؤخرة جيشو في العريش و الفرنج 
ذ لم  .حيث بودوان الرابع ،عسقالن ىإل ارأسً  يومش ،غزة ىوال إل ،الداروم ىيمتفت إل وا 

( الصافية تلتل الجزر ) ىفقد توجو إل ،ال آالت حصارو يكن مع صالح الدين مشاة 
وىاجمتو  ،م0011 (نوفمبر)تشرين الثاني  69فبمغو في -يسميو الفرنج جبل جيزارو 

المعركة  وقف ىضطر إلاو  ،فأصابتو خسائر فادحة ،عسقالنو عساكر حاميتي غزة 
حق ولم يم ،القاىرة لتدعيم الدفاع عنيا ىالعودة إلو تشرين الثاني )نوفمبر(  61في 

 .(4") المالئمة اإلمكانات ىبودوان الرابع بو الفتقاره إل

كأنو بال و إليسيف صالح الدين بصورة تعكس الشماتة  يصور نيكتيا ،ىكذا
 ىفتقاره إللم يمحق بودوان الرابع بو الو يقرر في نياية عبارتو و  ،عسكريةخبرة 

 الصميبيين ىفي حالة توافر تمك اإلمكانات لد كأنو يقول أنوو اإلمكانات المناسبة 
 .ازيمة فادحة مقارنة بما حدث فعميًّ ى ىلتطور األمر إل
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 ؤية المؤرخواقع األمر، أخطأ ذلك المؤرخ الفرنسي البارز عندما تصور نفس ر 
الصميبي وليم الصوري الذي أوضح أن الممك بمدوين الرابع قاد تمك المعركة ضد 

الصميبيين  ونعمم أن من قادة ،لمرضو انظرً ؛ لم يشترك فييا ،ابينما واقعيً  ،صالح الدين
أمير  (م0011- 0011) Renauld de Chatillonالفارس رينو دي شاتيون  حينذاك
 .الكرك

 أن قتال اعركة، جعمت صالح الدين يدرك عمميًّ أن تمك الم ،من المالحظ ىنا
وقد  ،القاحمة ليس من الجنوب لتجنب صحراء سيناءو  ،الصميبيين يكون من الشمال

القالع الحصينة التي  من خالل إقامة تعمم منيا ضرورة االىتمام بطريق وسط سيناء
 الجندي.و مثل قمعة سدر  الذلك أقام قالعً و  ،من الممكن االنسحاب إلييا عند الحاجة

وفي ذلك ذكر  ،األيوبية تعرض نيكتيا إليسيف لمقوة البحرية ،من ناحية أخرى 
 عمى في العمميات الحربية " إذ أدرك صالح الدين أىمية دعم األسطول؛ ما نصو

 ،القيروان ىقام بحممة عم فقد ،من السفن اا كافيً لم يكن يممك عددً و طول السواحل 
كما عيد إلي مصانع السفن في  ،التي عثر عمييا في الموانئ السفن صادر جميعو 

لم يتردد و  ،السيما في حوض المكس في القاىرة ببناء سفن جديدةو  دمياطو  اإلسكندرية
 وقوع ،القارو الحديد و الذين كانوا يزودونو بالخشب  في تجديد العقود مع البياشنة

  .م0014وفي ربيع  ،ن األسطولنشأ ديواأو رفع رواتب البحارة و مالحين مغاربة 

            منيا ستون ،يعد ثمانين سفينة وكان ،تم تجييز األسطول المصري 
من خمسين سفينة لحماية  إحداىما :عمارتين ىموزعة عم ،ناقمة وعشرون  اقادسً 

الصميبيين في الساحل  ىخرى من ثالثين سفينة لغإغارة عمسواحل مصر، واأل
 .(01)" الفمسطيني

 أنو مجرد قرصان ىلك المؤرخ الفرنسي صالح الدين عميصور لنا ذ ،ىكذا
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في  اتمامً  وكأنو مثل الصميبيين ،عدد من السفن ىعم وجل السطأيياجم القيروان من 
لديو وفي  وىو أمر متعمد ،ال فارق بين الجانبينو مناطق المسممين  عمىغاراتيم 

 الحقيقة يخالف الواقع المعاش حينذاك.

تؤكد تمك الفقرة إدراك ذلك القائد أن المواجية الحربية مع الصميبيين  ،مع ذلك
كانت  في ىذا المجال أن ميمتو دون إغفال ،بحريةو بل برية  ،ليست فقط برية الطابع

لمبحر المتوسط في  الساحل الجنوبي المصرية بامتداد السواحل لطول انظرً  ؛كبيرة
نطاق البحر األحمر من  كذلك فيو  ،غرب اإلسكندرية ىممتد من غزة إلالنطاق ال
الشام كانت يسيرة بالنسبة  مين ساحلأوال شك في أن ميمة ت ،عيذاب ىالقمزم إل
 .األوروبية ىالقو  لقوة أساطيل انظرً ؛ ن مقارنة بالوضع في مصر األيوبيةلمصميبيي

توضيح توسعات صالح الدين  ىإل تعرض نيكتيا إليسيف ،من ناحية أخرى
 نتيزا:" وفي ذلك قال ،ضمو لحمبو بالد الشام خالل صراعو مع الزنكيين  في شمالي

م لتسوية مشكالتو مرة أخرى مع آل زنكي في 0019صالح الدين وقف القتال سنة 
وقد  ،مصر تحت لوائوو حقق بذلك توحيد قيادة الشام و  ،حمب ىستولى عماف ،الشام

فوضعت الوحدة بإمرة صالح  ،إلي االنقسام بين المسممين كان مرد تفوق الفرنج قباًل 
الدوام بما  ىوفي حين لم يكن الفرنج يحظون عم ،الدين قوات محاربة موفورة النشاط

وا يتصرفون في أغمب بل كان ،يكفي من البدالء وال كان ليم برنامج عمل سياسي
 .(00)ألمزجتيم " ااألحيان تبعً 

الفرنسي لتاريخ صالح الدين كأنو قصة  نجد عرض ذلك المؤرخ ،مرة أخرى 
كأنو ال و اآلخرين  سمبيا منو محارب مغامر ال ىم لو سوى ضم مزيد من األرض 

 من أجل محاربة الصميبيين في النياية !!. فعل كل ذلكي

وتمك ميزة كبرى  ،إلنكارىا سبيل ال سكانية المسممون وفرة متمكا ،اواقعيً 
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العنصر  من نقص الصميبيون أصاًل  ىبينما عان ،اعيم مع الصميبيينميزتيم في صر 
القيادات  بل ىناك ،فقط لذلك الم يكن أمر تفوق المسممين راجعً  البشري، ومع ذلك

 عمىذلك المؤرخ  وىو أمر حرص ،البارزة التي نذرت نفسيا لمجياد مثل ذلك السمطان
 .اتجنب ذكره تمامً 

حممة الفارس الصميبي رينو دي شاتيون  ألمر تعرض ،ذلك ىيضاف إل 
:" في ذلك قالو  ،م0019عام  الحجاز عمى المعروف في المصادر العربية بأرناط

 وال سيما اآلتية ،رالتجارة في البحر األحم ىرينو دي شاتيون يرجو السيطرة عم كان
 ،مضيق باب المندبو  بعدن االشرق األقصى مرورً و اليندي من اليند  عبر المحيط

 لمياجمة نطمق أسطول فرنجي صغير من أيمةا ،م0019 (يناير)وفي كانون الثاني 
شمت قدرتيا و الفرنجية  ما لبثت وحدات العمارة المصرية أن طاردت السفنو  ،عيذاب

 .(06)القتالية واحدة بعد واحدة "

 :تتمثل في التاليو  لسيفا نيكتيا لرواية النقدية من الجوانب لنا العديدو 

 األماكن أمر مشروع أرناط في مياجمة إبعاد عمىحرص ذلك المؤرخ  - أوًل 
 إخراج حيث أراد ،خاصة المدينة المنورة ،زاإلسالمية في الحجا المقدسة 

طريق  الكرك لتحويل ىإل نقموو من ىناك  ،السالمو الصالة  الرسول عميو رفات
 امتعمدً  كان ذلك الموقف منوو  ،األموال الطائمة يجنى بالتاليو إليو  الحج

ىكذا صور لنا األمر و  لذلك الفارس الفرنسي نحيازهامن خالل  بطبيعة الحال
 !!. اكمو مغموط تمامً 

 وخاصة تمك ،تجارة البحر األحمر ىالسيطرة عم لم يكن أرناط يستطيع -اثانيً  
يفكر في ولم  ،خارج قدراتو أصاًل  ألن ذلك كان؛ اليندي اآلتية عبر المحيط
 .وتجييز متميز إعداد خاص ىيحتاج إلذلك األمر الذي 
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عندما ينتصر  أنو ،في عرضو الفرنسي عن ذلك المؤرخ من المالحظ -اثالثً 
 ،امقتضبً  يجعموو يوجز األمر  ،وعندما ييزموه ،يبرز انتصارىم ،الصميبيون

عنيا  لكن أية موضوعية نحاول البحث ،الموضوعي المؤرخ ىكذا يكون وليس
في  العالمية الحروب الصميبية وىي الحرب أشعمت من مؤرخ قدم من بالد

 الوسطي !!. العصور

في  (وتموز )يولي 9في   القتال " فقد بدأ:فقال عنو حطين أما عرضو عن
 ىعم المعركة اجتياز ألرض سوءو نقص في الماء و قيظ  :األوضاع أسوأ في حطين
 القوات الصميبيةفييا النار  التي اضرم المسممون وقد خنق دخان األعشاب ،مرتفع

 مئتان ماتو األسرى  كثر عددو بخسائر فادحة  فأصيبت ،الريح في مواجية المصطفة
الدين  شاتيون بيد صالح دي رينو الذي قتل فيو االسبتارية في الوقتو  من الداوية

"(09).  

 دخانو العطش و الصميبيين شدة الحر  سبب ىزيمة لم يكن ،واقع األمر 
المسممين القتالية التي أنزلت بالغزاة أكبر خسارة بشرية  بل كفاءة ،األعشاب المحترق

 تحدث في عرضو لم يذكر عدد القتمى بل ويالحظ أنو منذ وطئت أقداميم بالد الشام
الطاحنة أما و  في تمك المعركة الحاسمة ما حدث حقيقة وليس ذلك ،األسرى عن كثرة

قرر أن  قد فنجده ،(م0046 -0014) الثالثة الصميبية بالنسبة ألحداث الحممة
( 69ألنو استمر ) ؛وىو رأي جانبو الصواب ،(09) ا( شيرً 01حصار عكا استمر )

 .(01)م 0040 نتيياو  0014حيث بدأ  ،اشيرً 

مممكة بيت المقدس الصميبية  نيا رممتإ ىأشار إل ،الحممة لتمك في تقديرهو 
 بين الخصومة اشتدتو بقيت القدس بأيدي المسممين و  الفمسطينيالساحل  ىعم

الصراع  في قضايا دورىاو مصر  الحممة عمي أىمية كدتأو  ،الداويةو  االسبتارية
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 .الصميبي –اإلسالمي 

 -0061لصالح الدين األيوبي ) إليسيف نيكتيا الفرنسي المؤرخ تمك رؤية
 مالحظتين أساسيتين عنيا في صورة التالي: استنتاج عدة ويمكن ،(م0049

أن  اتمامً  ومن الواضح ،عمي ذلك السمطان -عموما –المؤرخ تحامل ذلك  -أواًل 
ا منو عدائيً  ايتخذ منو موقفً  قد جعمو ،بدراسة نور الدين محمود ارتباطو

 ،كل يكمل اآلخرو  الجياد اإلسالمي من قادة الرغم من أن االثنين ىعم
الغربيين حرص عمي إبراز  من الباحثين الكن قطاعً  ،وال تناقض بينيما

في مواجية  أصاًل  بال قضية دينية كأنيمو بين قادة المسممين  فاتخال أية
 .الصميبين

 ذروة وىي ،لمعركة حطين في تناولو الم يكن نيكتيا إليسيف منصفً  -اثانيً  
 بكفاءة القوات ولم يعترف ،تحت قيادة صالح الدين انتصارات المسممين

 .في مواجية الصميبيين األيوبية
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 الهوامش
 :نظرا( عن نيكتيا إليسيف 0) 

ىـ / 164-100محمود آق سنقر ) محمود بن زنكي الدين السمطان نور ،لكتابو الترجمة تقديم
الحروب  ،محمد مؤنس عوض ،م0441ط. دمشق  ،فندلفت ت. سميم ،(م0019 -0001

 .16ص-ص-96ص ،م6106طز القاىرة  ،المحدثين الغربيين في مؤلفات المؤرخين الصميبية
(2) N.Elisseeff, Nur ad- Din un gusalman de Syrie au Temps des croisades 

(511-569 H/1118-1174), 3V0ls,Dama 1967. 

 ،الثاني عشر لمميالد في القرن المسممون الحكامو المممكة الالتينية في القدس  ،( نيكتيا إليسيف9)
في  فمسطين عمىالفرنجي  الصراع اإلسالمي كتاب ضمن،كبرى لمعالقات السياسية خطوط
 .694ص ،م0449ط. بيروت ،الدجاني برىانو  شكيل تحرير ىادية دجاني ،الوسطي القرون

 .690ص ،( نفسو9)
 .696ص ،( نفسو1)

 :جارسان الفرنسي المستشرق نظر دراسةاوعن قوص 
J.C. Garcin , Un centre musulman de la haute Egypte médiévale ,qus ,le 

Caire 1966. 

 .699ص ،المرجع السابق ،إليسيف ( نيكتيا6)
 .نفس الصفحة ،( نفسو1)
قعيا مو  وقد ظل ،في أقصي الساحل الجنوبي لمصر شمال شرقي حاليب وقعت ،( عيذاب1)

عن  بالبحث Theodor Bentتيودور بنت  الجغرافي أن قام ىفي العصر الحديث إل مجيواًل 
 06نيا تبعد أ عمىحيث تمكن تحديدىا ، م0146التي قام بيا عام  رحمتو مكانيا من خالل

ابن  :نظراعنيا  القديمة البشارية باسم سواكن عند البدو تعرف ىيو ، قرية حاليب شمالي مياًل 
 .91ص ،م0419 ط. بيروت ،الرحمة ،جبير

 ،القرن السادس اليجري / الثامن اليجري لميناء عيذاب من منتصف التاريخية األىمية ،الحجي حياة
ط.  ،العرب المؤرخين اتحاد ،عبر عصور التاريخ البحر األحمر ندوة ،عشر الميالدي الرابع

 الحجاج في خدمة دورهو  ميناء عيذاب ،، راوية عبد الحميد46ص – 19ص ،م6119القاىرة 
 .001 -41ص ،المذكورة الندوة ،المغاربة

 .691ص  ،السابق المرجع ،إليسييف ( نيكتيا4) 
 :نظرااليمني  وعن عمارة
 ،م0411ط. بيروت ،9جـ،تحقيق إحسان عباس ،الزمان أنباء أبناءو األعيان  وفيات ،ابن خمكان
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 النجوم ،، ابن تغري بردي619 ،ب.ت،ط. بيروت ،06جـ،النيايةو البداية  ،ابن كثير ،990ص
الحياة  ،حمد بدويأأحمد  ،11ت، ص -ط. القاىرة ب ،6جـ ،القاىرةو الزاىرة في مموك مصر 

محمد مؤنس  ،069ب.ت ص،ط. القاىرة،الشامو في عصر الحروب الصميبية بمصر  األدبية
 .994ص -991ص ،م6109ط. القاىرة  ،عصر الحروب الصميبية معجم أعالم ،عوض

 . 691ص،السابق المرجع ،( نيكتيا إليسييف01)
 .691ص ،( نفسو00)
 .611ص ،( نفسو06)
 .610ص ،نفسو (09)
 .616ص ،( نفسو09)
 .619ص ،نفسو (01)
 :نظراذلك  ( عن06)

، 19ص  ،م0441 فمسطين- ط. نابمس،الثالثة أثناء الحممة الصميبية عكا ،سالمة حسني جالل
-م 0444 القاىرة ط.،الغربو العالقات بين الشرق  الصميبية الحروب ،عوض محمد مؤنس

 .0حاشية  ،699ص ،م6111

 

 

 


