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 الممخص:

لقائد يسمط ىذا البحث الضوء عمى رؤية المؤرخات اإلماراتيات صالح الديف ا
نيـ أ مختارة ونالحظاالشير عصر الحروب الصميبية لقد اتخذت ثالثة منيـ كنماذج 

امتد مف صالح الديف واستطعف تقديـ رؤية موضوعية إلنجازاتو العظيمة خالؿ تمؾ 
 .المرحمة تاريخ العالقات بيف الشرؽ والغرب فى العصور الوسطى
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Abstract: 
This paper focuses on vision of some emarati historians 

towards Saladin the famous champion during age of the crusades 

In this paper we took three of them as selected models we 

notice that they praised him and could offer objective vision towards 

his great achievements during that during vital period in history of 

relations between east and west in the middle ages.   
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ـ( 5;33 -:335صورة صالح الديف األيوبي ) ،يتناوؿ ىذا البحث بالدراسة
  .مف خالؿ كتابات المؤرخات اإلماراتيات

يتجو البحث إلى دراسة إسياـ ثالث مؤرخات كنماذج مختارة ، واقع األمر
 وىف: 

  .يسىاجر الشام -

  .سامية البموشي -
  .مريـ المييري -

دور صالح الديف األيوبي وجياده وسوؼ يتـ تسميط الضوء عمى كؿ مؤرخة ل
  .عصر الحروب الصميبية

المذكورات أعددف رسائميف لمحصوؿ عمى  ةف المؤرخات الثالثإجدير بالذكر، 
درجة الماجستير مف جامعة الشارقة في التاريخ والحضارة اإلسالمية خالؿ المرحمة 

  .ـ:423ـ، 4232الواقعة بيف عامي 

 :وقد أعدت رسالتيا بعنواف ،لشامسيافيي ىاجر  ،أما أولى المؤرخات
ػ  3393ىػ/:86ػ 789أوضاع ودور أىؿ الذمة في مصر في العصر األيوبي )

  .ـ(3472

وقد تناولت فييا دور صالح الديف األيوبي في إسقاط الخالفة الفاطمية وفي 
ـ عمى إثر إسقاط 3393ىػ /;78قامت الدولة األيوبية بمصر عاـ » :ذلؾ قالت

، وكاف ـ(3393ػ  ;8;ىػ / ;78ػ;58الزماف والذي استمر قرنيف مف  الحكـ الفاطمي
ا البارز في القياـ بذلؾ األمر تنفيذً  دورة ،ـ5;33ىػ ;7:ػ 789لصالح الديف األيوبي 

 . (3)«الفة مع الخالفة العباسيةة الخارجية لمدولة النورية المتحلمسياس
وىي أف حادثة إسقاط  ،تشير الباحثة المذكورة إلى حقيقة مؤكدة واقع األمر،
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الخالفة الفاطمية وقياـ الدولة األيوبية ما كانت لتحدث بدوف الحمؼ السياسي الذي قاـ 
بيف الدولة النورية والخالفة العباسية، وبالتالي كاف صالح الديف المنفذ لخطة ميندس 

ػ  3368الجياد اإلسالمي في النصؼ الثاني مف القرف الثاني عشر الميالدي) حركة
مف جانب  إذ أدرؾ بعد أف تـ إغالؽ الساحؿ الشامسي ؛(4)ـ(؛ نور الديف محمود3396

أنو ال بديؿ  ،الصميبييف مف ساف سيموف )اإلسكندرونو( ميناء أنطاكية حتى غزة جنوبا
عف التدخؿ في المسألة المصرية وحسميا لصالحو حتى يتـ تعويض فقداف الساحؿ 

لمتوسط وساحؿ البحر األحمر وكاف األوؿ بالساحؿ المصري عمى البحر ا الشامسي
والبندقية  ،(Pizaبيزا )( و Genoaجسًرا لمتجارة مع المدف اإليطالية مثؿ جنوة )

(Venice)، ( وكاف الثاني جسًرا لمتجارة مع اليند خاصة فيما يتصؿ بالتوابؿSpices )
  .لغربالتي كانت أحد األركاف الرئيسة لمتجارة في العصور الوسطى بيف الشرؽ وا

كما ال نغفؿ إدراؾ نور الديف محمود ومف بعده تمميذه صالح الديف األيوبي 
أف إمكانات مصر االقتصادية الكبيرة مف شأنيا المساىمة بفعالية في ساحة الجياد 

  .مع شقيقتيا بالد الشاـ مف أجؿ التخمص مف الوجود الصميبي اآلثـ ىناؾ
سعي صالح الديف األيوبي إلى  تعرضت ىاجر الشامسي ،مف ناحية أخرى

تجو صالح ا» :لمتدخؿ في بالد الشاـ عقب وفاة نور الديف محمود وفي ذلؾ ذكرت
ىػ ;78وعندما توفى نور الديف محمود عاـ  ،الديف إلى تدعيـ أركاف دولتو بمصر

وبالفعؿ أخضع دمشؽ في العاـ  .سعى إلى توحيد بالد الشاـ مع مصر ،ـ3396/
  .(5)«ف وحقؽ انتصارات عمييـ وتمكف مف ضـ حمص وحماهوحارب الزنكيي ،المذكور

أوضحت تدخؿ ذلؾ السمطاف في بالد الشاـ مف أجؿ دعـ نفوذه  ،ىكذا
السياسي في مصر وحتى ال تقع دمشؽ في قبضة الصميبييف ومف أجؿ توحيد مصر 

 ..وبالد الشاـ لمواجية األعداء الصميبييف فيما بعد

يبييف؛ فقد أوضحت قياـ جيشو بحرب أما فيما يتصؿ بالصراع مع الصم
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استنزاؼ لموارد وطاقات الصميبييف ناىيؾ عف امتالكو شبكة تجسس أشاد بيا 
 :وفي ذلؾ قالت ،المؤرخوف المحدثوف وكانت عاماًل حاسًما في انتصاره عمى األعداء

قاـ الجيش األيوبي باتباع سياسة حرب االستنزاؼ األيوبية مف أجؿ استيالؾ طاقات »
  .يبييف والسيطرة عمى موارىـ االقتصاديةالصم

 . (6)«كذلؾ امتمؾ جياز مخابرات ممتاًزا كشؼ بو نقاط الضعؼ لدييـ

وفي  ،كما تعرضت المؤرخة المذكورة لمحممة الصميبية الثالثة وأبرز أحداثيا
قدمت إلى المنطقة جيوش الحممة الصميبية الثالثة واشترؾ فييا ريتشارد » :ذلؾ قالت
وفيميب  ،نجمتراإـ( ممؾ ;33ػ  ;:Richard Lion hearted( )33)(7)دقمب األس

وفردريؾ  ،ـ( ممؾ فرنسا3445ػ Philip II Augustns( )33:2) (8)الثاني أغسطس
  .ـ( إمبراطور ألمانيا2;33ػ Frederick I Barbarosso( )3374)(9)األوؿ بارباروسا

ػ  ;:33مميف )كانت أبرز أحداثيا حصار مدينة عكا عمى مدى عاميف كا
  .ـ3;33ثـ سقوطيا في أيدي الصميبييف عاـ  ،ـ(3;33

تـ التوصؿ إلى صمح الرممة الذي أوجد السالـ المؤقت بيف المسمميف  ،أخيًرا
 . (:)«والصميبييف

ا لصالح الديف ا بارزً ال نغفؿ ىنا اإلشارة إلى أف الحممة المذكورة مثمت تحدي  
واجيتيا األمواؿ الطائمة والوقت والجيد دفاًعا نفؽ في سبيؿ مأوقد  ،األيوبي وجيشو

 عف بيت المقدس في مواجية القوى األوروبية مجتمعة.

كذلؾ تعرضت لموقؼ صالح الديف مف أىؿ الذمة عقب دخولو منتصًرا لبيت  
إف صالح الديف عندما دخؿ بيت »:وفي ذلؾ قالت ،ـ33:9أكتوبر  4المقدس محرًرا في 

نو أصدر نداًء لجمع الييود إكما  .اء فييا مقابؿ دفع الجزيةالمقدس سمح لمييود بالبق
أما تسامحو تجاه األقباط فقد سمح ليـ بالحج وزيارة  ،الياربيف بالعودة ومف بينيـ العمماء

 .(;)«ومنحيـ ديًرا مجاوًرا لكنيسة القيامة المعروؼ بدير السمطاف ،األراضي المقدسة
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وضع صالح الديف » :ما نصو فأوردت ،كما تناولت سياستو المتسامحة
وىي  ،األيوبي بذرة سياسة التسامح األيوبية تجاه أىؿ الذمة الييود واألقباط في مصر

 ،اا كبيرً وقد وفؽ في ذلؾ توفيقً  ،السياسة التي سار عمييا بعده سالطيف األيوبييف
 . (32) .«.اويكفي أف طبيبة الخاص موسى بف ميموف كاف ييودي  

ذلك  ومع ،مدى ما تمتع بو ذلك السمطان من التسامح الشامسيأبرزت ىاجر  ،ىكذا
 عمينا مالحظة أن أسباب تسامحو ترجع إلى عدة عوامل تتمثل في التالي: 

 حئ  جئي  ژ :ولسنا بحاجة إلى تأكيد قولو تعالى ،تسامح اإلسالـ نفسو كديف -أوًل 
الـ وما فعمو رسوؿ اإلس ،(34)ژ ڦ ڦڤ ڤ  ژ :، وقولو جؿ شأنو(33) ژ مئ

 :عندما دخؿ مكة المكرمة فاتًحا حيث قاؿ ألعدائو مف أىؿ قريش ملسو هيلع هللا ىلص
  .«اذىبوا فأنتـ الطمقاء»

وفي ىذا المقاـ  ،وقد اعترؼ المستشرقوف المنصفوف بتسامح المسمميف عموًما
( Gustave Lopounنورد ما ذكره المستشرؽ الفرنسي البارز جوستاؼ لوبوف )

 «. خ فاتحيف متسامحيف مثؿ المسمميفلـ يعرؼ التاري» :) ػـ( الذي قاؿ
أدرؾ صالح الديف األيوبي بثاقب بصره مراىنة الحركة الصميبية عمى  -اثانيً 

لذلؾ  ،المسيحييف الشرقييف كاألقباط مف أجؿ تخميصيـ مف الحكـ اإلسالمي
أراد أف يقطع الطريؽ عمى مثؿ تمؾ االدعاءات الكاذبة باحتضانيـ، كي يقفوا 

ا ة تعصب الصميبييف الذي كانوا يعادوف كؿ مف ليس خاضعً بجوراه في مواجي
نظًرا لكوف  ؛لكنيسة روما الكاثوليكية التي رأت في نفسيا أنيا سيدة الكنائس

  .رأس الحوارييف (35) (St.Peterمؤسسيا ىو القديس بطرس )
كاف األقباط والييود في مصر قوة اقتصادية تجارية وحرفية ال يستياف بيا،  -اثالثً 
ف الدولة األيوبية احتاجت إلى اقتصاد حرب كي يقوـ بتمويؿ العمميات إحيث و 

لذلؾ احتاج صالح الديف نشاط تمؾ العناصر التي  ،العسكرية ضد الصميبييف
  .ا لالقتصاد األيوبيمثمت دعًما حقيقي  
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ظير مف عناصر األقباط والييود كفاءات إدارية وعممية احتاجتيا الدولة  -رابًعا
وذلؾ ضمف النيضة التي أحدثيا صالح الديف األيوبي في كافة  ،ةاأليوبي

  .قطاعات دولتو الوليدة
أدرؾ مؤسس الدولة األيوبية ضرورة السير عمى نفس سياسة الفاطمييف  -خامًسا

  .المتسامحة وأال يحدث تغير فييا عمى نحو يضر مصالح دولتو
لتعصب الصميبي في يتضح لنا أف ذلؾ السمطاف المستنير وسط ظالـ ا ،ىكذا

وضع بذرة التسامح التي سار عمييا السالطيف األيوبيوف مف  ،عالـ العصور الوسطى
  .بعده كما أشارت تمؾ المؤرخة اإلماراتية الواعدة

فقد أعدت رسالتيا لمماجستير بعنواف: المرأة في  ،أما المؤرخة سامية البموشي
  .العصر األيوبي بمصر والشاـ
ذكورة إلى أمر المصاىرات السياسية التي قاـ بيا صالح أشارت المؤرخة الم

لعبت دوًرا كبيًرا  (36)إف المصاىرات السياسية» :الديف األيوبي ونتائجيا وفي ذلؾ قالت
ف المتأمؿ  ،في تاريخ العصور اإلسالمية وال سيما العصر األيوبي في مصر والشاـ وا 

يجد انتياجو لمثؿ ىذه  ـ(4;33ػ:338ىػ/;:7ػ 786لعيد صالح الديف األيوبي )
األمر الذي استمر  ،السياسة كعامؿ مساعد لتحقيؽ مشاريعو السياسية في المستقبؿ

ومف أىـ المصاىرات السياسية في عيده زواجو مف  ،متبعًا مف بعده في عصر خمفائو
ـ( أرممة الممؾ 33:7ىػ/7:3الخاتوف عصمت الديف بنت األمير معيف الديف أنر )ت 

 . (37)«ديف محمودالعادؿ نور ال
حاوؿ البعض النيؿ مف صالح الديف مف خالؿ زواجو مف أرممة  ،واقع األمر
نو ما فعؿ ذلؾ إال ليحفظ ليا مكانتيا كسمطانة أوالواقع يؤكد لنا  ،نور الديف محمود

وال نغفؿ أف الزواج  .وفي نفس الحيف حتى يحظى بالشرعية مف خالؿ ارتباطو بيا
وحديثًا ولـ يكف ذلؾ  اخ اإلنساني عموًما قديًما ووسيطً السياسي شائع في التاري
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  .السمطاف مبتدًعا في زواجو منيا
مف » :فأوضحت ما نصو ،لقد بحثت سامية البموشي في نتائج تمؾ الزيجة

أبرز نتائج ىذه المصاىرة السياسية عصمت الديف أنر أنيا مكنت صالح الديف في 
رعي لنور الديف محمود في سبيؿ تحقيؽ وأظيرتو بمظير الوريث الش .بالد الشاـ

حممو، وحمـ أستاذه مف قبؿ في توحيد الجبية اإلسالمية إلى سابؽ عيدىا بحيث تمتد 
 . (38)«والتفرغ لمواجية العدو األوحد في صورة الصميبييف ،مف بالد الشاـ إلى مصر

نتج عف زواج صالح الديف األيوبي مف الخاتوف عصمت الديف مصاىرة »
ـ( أخ 33:7ىػ /7:3أخرى تمثمت في زواج سعد الديف مسعود بف أنر )تسياسية 

الخاتوف عصمت الديف والذي كاف مف أكابر األمراء مف أخت صالح الديف ربيعة 
  .«ـ(3467ىػ /865خاتوف )ت

ال ريب في أف المصاىرات السياسية في عيد صالح الديف األيوبي لـ تكف 
تحقيؽ أىدافو العميا التي لـ تكف لتنفصؿ سوى وسيمة ناجحة مف أجؿ مساعدتو عمى 

  .عف أىداؼ أمتو
حدوث ما يمكف وصفو  ،اتضح لنا مف خالؿ دراسة سامية البموشي ،بصفة عامة

مف خالؿ در خاتونات البيت األيوبي المعاصرات لصالح الديف مثؿ « بنيضة نسوية»
قتو ـ( شقي;343)ت (:3)ـ( زوجتو وست الشاـ33:7)ت(39)عصمت الديف خاتوف

ويالحظ في ذلؾ العصر تعددت المدارس والخوانؽ المقامة عمى أيدي تمؾ  ،وغيرىما
الخاتونات ومنطقي تصور أف ذلؾ األمر لـ يكف ليحدث بدوف توجيو ورضا مؤسس 
 ،الدولة بصورة أكدت أف التاريخ ال يصنعو الرجاؿ فقط بؿ تشارؾ فيو النساء بنصيب وافر

  .ألنيا منجبة النصؼ اآلخر ؛ؿ المجتمعفالمرأة ليست نصؼ المجتمع بؿ ك
لقد حرصت المؤرخة اإلماراتية عمى إبراز دور المرأة في عصر صالح الديف 

مثؿ  ،األيوبي ولذلؾ سعت إلى البحث في عدة مصادر عمى جانب كبير مف األىمية



 محمد مؤنس عوض أ.د.           نماذج مختارة م(5;33-:335) كتابات المؤرخات اإلمارياتصالح الدين األيوبي في  

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 33 

ىػ/ 49;وكذلؾ عز الديف بف شداد الحمبي )ت  ،ـ( ورحمتو3439ابف جبير )ت
ىػ/ 49;ألعالؽ الخطيرة في ذكر أمراء الشاـ والجزيرة والنعيمي )ت ـ( وكتابو ا3446
ناىيؾ عف مصدر رئيس في صورة ابف  ،ـ( وكتابو الدارس في تاريخ المدارس3772

ـ( وكتابو وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف وىي مصادر 34:4ىػ/ 8:3خمكاف )ت 
  .لممرأة حينذاؾعمى جانب كبير مف األىمية في زاوية التاريخ الحضاري 

أكدت دراسة سامية البموشي أف عيد صالح الديف األيوبي ال يمكف دراستو 
الذي كاف ليا دورىا المحوري الفعاؿ  .بصورة موضوعية بدوف تأثير المرأة حينذاؾ

 الذي ال سبيؿ إنكاره. 
العالقات  :فقد أعدت رسالتيا لممجاستير بعنواف ،أما المؤرخة مريـ الييري

 ـ. 4;33ػ  33:9ىػ / ::7 - 7:5ية األيوبية ػ الصميبية خالؿ المرحمة الدبموماس
 تناولت المؤرخة المذكورة في دراستيا معركة حطيف التي وقعت 

وبحثت عف عوامؿ االنتصار ضد الصميبييف وذكرت في ىذا  ،33:9 (;3)يوليو 6يوـ 
رزت قيادات اإلعداد النفسي والمادي لألمة اإلسالمية والتي أف» :الشأف ما نصو

زنكي وابنو نور الديف محمود وصواًل  (42)إسالمية واعية مجاىدة بدًءا بعماد الديف
 . (43)«لصالح الديف األيوبي ودور العمماء المسمميف في بث الوعي الجيادي

واقع األمر. تؤكد ىنا مريـ المييري عمى حقيقة مفادىا اإلعداد المعنوي 
ف ذلؾ كاف مف قبؿ عصر ص ،لمجياد ف قادة الجياد إإذ  ؛الح الديف األيوبيوا 

إذ كاف القادة  ،السابقيف عميو شاركوا في التمييد النتصار المسمميف في حطيف
ـ( وصواًل إلى 3335الموصؿ ) ت  (44)المسمموف بدًءا مف شرؼ الديف مودود أتابؾ
  .ا مف الذيف نذروا أنفسيـ لمجيادنور الديف محمود بمثابة قافمة ضمت عددً 

قيادة صالح الديف األيوبي »رأت أف مف عوامؿ االنتصار  ؛احية أخرىمف ن
 . (45)«بنفسو لممعركة كاف محفًزا وسانده وآزره في تحقيؽ ذلؾ كوكبة مف العمماء
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ولـ يكف  ،ف ذلؾ السمطاف كاف دوًما قدوة لغيره مف المسمميفإ ،األمر المؤكد
 ،القدوة والمثؿ الذي يحتذى بوإذ أدرؾ ضرورة أف يقدـ  ؛لينفصؿ عنيـ حرًبا وسمًما

 ا. وقد نجح في ذلؾ نجاًحا كبيرً 
 .أضؼ إلى ذلؾ وأشارت المؤرخة المذكورة إلى ميارة ذلؾ القائد العسكرية

تجمت في اختياره مكاف وزماف  ،تمتع صالح الديف بعبقرية عسكرية» :وفي ذلؾ قالت
ر يوليو وىو مف أشد مثؿ اختياره لشي .الحرب ورسمو الخطط والتكتيكيات العسكرية

وتدمير جيشو لصياريج المياه، وتسميط أشعة الشمس الحارقة عمى  ،األشير حرارة
كما عممت فرؽ األيوبييف عمى اقتناص  ،جيش الصميبييف وىي التي بيرت عيونيـ

 .(46)«فرؽ الجيش الصميبي إلرباؾ وفصؿ فرقة المتحاربة

وما التاريخ  ،غرافيا توجو التاريختؤكد المعركة المذكورة لنا أف الج ،واقع األمر
ومف الجمي البيف استفادة صالح الديف األيوبي مف  ،إال الصراع عمى الجغرافيا

عمى نحو كاف لو  ،الظروؼ الجوية وطبيعة األرض واستخدامو لسالح التعطيش
  .أفضؿ األثر في انتزاع ذلؾ النصر العسكري غير المسبوؽ

 :تي امتاز بيا ذلؾ القائد وفي ذلؾ قالتكما أشارت إلى سالح المعمومات ال
نصب شبكة اتصاالت ومخابرات عسكرية منظمة ودقيقة ساىمت في نقؿ صورة »

 . (47)«واضحة عف عدوه وعف تحركاتو وعتاده
امتمؾ ذلؾ السمطاف شبكة ممتازة مف الجواسيس الذيف تمكنوا  ،واقع األمر

ؾ مف أىـ أسباب تحقيؽ ذلؾ وكاف ذل ،بالفعؿ مف تقديـ المعمومات العسكرية لو
( Bernard Hamiltonوقد أشار المؤرخ البريطاني البارز برنارد ىاممتوف ) ،االنتصار

إلى امتالكو لمجموعة ممتازة مف رجاؿ المخابرات الذيف اخترؽ بيـ الصميبيف وجعميـ 
 . (48)ككتاب مفتوح أماـ ناظريو
عة في الصراع بيف أدركت مريـ الييري أىمية عامؿ السر  ،يضاؼ إلى ذلؾ
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حاوؿ الجيش األيوبي عقب انتصار حطيف »الطرفيف وفي ذلؾ أوردت ما نصو: 
استثمار حالة الذىوؿ التي أصابت الصميبييف وذلؾ لضـ أكبر مساحة مف فمسطيف 

 . (49)«واالستفادة مف عامؿ السرعة حتى ال يمتقط العدو أنفاسو ويمممـ قواتو

ف إكورة أىمية عنصر الزمف حينذاؾ ؛ إذ أدركت المؤرخة المذ ،واقع األمر
 4ـ؛ وىو يـو حطيف ويوـ 33:9يوليو  6مف يدرس المرحمة الواقعة بيف يومي 

أكتوبر مف العاـ نفسو؛ وىو يوـ فتح بيت المقدس؛ يالحظ كفاءة اإلنجاز وسرعتو 
وما كاف ذلؾ ليتحقؽ بدوف ترتيب األولويات وكفاءة الجيش  ،بصورة غير مسبوقة

حيث بمغت  ،دوف أف نغفؿ صغر مساحة فمسطيف ،وامتالكو لخبرة سابقة األيوبي
، وقد أراد صالح الديف تحقيؽ إنجاز (:4)ؾ.ـ شغمت صحراء النقب نصفيا222.:4

كبير في أسرع وقت قبؿ قدوـ قوات الحمؼ الدفاعي االستراتيجي بيف الغرب األوروبي 
  .ـ(4;33ػ  ;:33ية الثالثة )والشرؽ الالتيني فيما عرؼ فيما بعد بالحممة الصميب

 4كما تناولت مريـ المييري أمر صمح الرممة الذي وقع بيف الطرفيف في يوـ 
  :وأشارت إلى نصوصو عمى النحو التالي ،ـ4;33سبتمبر 
تكوف مدة المعاىدة بيف الطرفيف ثالث سنوات وثالثة أشير وثالثة أياـ وىي  -

  .ىدنة عامة في البر والبحر والسيؿ والوعر
بما فييا قيسارية (;4)لمصميبيف المناطؽ الساحمية الممتدة بيف يافا إلى صور -

 . (53)وأرسوؼ ،، وحيفا(52)
 . (54)لممسمميف المناطؽ الداخمية مثؿ غزة والدارـو وعسقالف -
االتفاؽ عمى خراب عسقالف خوفا مف وقوعيا بيد الصميبييف وبالتالي   -

  .استغالليا كمركز لمياجمة بيت المقدس
؛ وىي أىـ مناصفة بيف المسمميف والصميبييف دينتا المد والرممة يصبحافم -

 . (55)مدينتيف عمى الطريؽ المار بيف يافا حتى بيت المقدس
لمنصارى الحرية الكاممة في زيارة األماكف المقدسة في بيت المقدس دوف  -

 «. ضرائب مفروضة عمييـ
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نصوص صمح الرممة تتمثل في ىناك عدة مالحظات رئيسة تعميًقا عمى  ،واقع األمر
  :التالي

جاء ىذا الصمح بعد عاـ كامؿ مف حرب بالمفاوضات بيف الجانبييف األيوبي  -أولً 
والصميبي وكاف ميندس ذلؾ االتفاؽ ىو العادؿ أبو بكر شقيؽ صالح الديف 

  .األيوبي الذي امتاز بالدىاء السياسي
نو أصر عمى إإال  ،لمصميبييف أعطى السمطاف المذكور المناطؽ الساحمية -ثانًيا

بقاء المناطؽ الداخمية خاصة الجبمية في أيدي المسمميف حتى يمكنو ذلؾ مف 
 .امتالؾ ميزة إستراتيجية متفوقة

جاء السماح لممسمميف بالحج إلى األماكف المسيحية المقدسة دوف فرض أية  -ثالثًا
موجية  بمثابة عامؿ رئيس يكشؼ عف تسامح المسمميف ورسالة ،ضرائب

لمطرؼ المعادي مفادىا أف بقاء تمؾ المحاـر المسيحية في أيدي المسمميف خير 
  .ضامف ليا

وأصر عمى االحتفاظ  ،لـ يسمـ صالح الديف األيوبي بيت المقدس لمصميبييف -رابًعا
وكذلؾ أرسوؼ في نفس  ،ـ3;33بيا عمى الرغـ مف ىزيمتو في عكا عاـ 

ببراعة ولـ يمكف ريتشارد قمب األسد مف  لكف أدار معركة المفاوضات ،العاـ
  .استعادة المدينة المقدسة ولذلؾ عاد األخير إلى بالده يجر أذياؿ الفشؿ المبيف

سمطت المؤرخة مريـ المييري األضواء عمى جانب في اتفاقية الرممة يتصؿ 
نظاـ » :وقد ذكرت عف ذلؾ ما نصو ،بمناصفة المد والرممة بيف المسمميف والصميبييف

والنظاـ ىنا يقـو عمى حؿ المشاكؿ  ،المفاوضات الذي طبؽ عمى مدينتي المد والرممة
الحدودية بيف الدوؿ وىو نظاـ ُيعد بقوانينو وتقسيماتو سابًقا عمى كثير مف األنظمة 

 . (56)«الحديثة

مثؿ منطقة  ،وجد ىذا النظاـ في بالد الشاـ في بعض مواقعيا اإلستراتيجية
عندما ارتبط حكاـ دمشؽ بعالقات سياسية مع مممكة بيت المقدس  ،مرتفعات الجوالف
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وقد أشار ابف جبير ليذا  ،الصميبية ثـ ظير عند األيوبييف في شكؿ معاىدة الرممة
 . (57)النظاـ الذي سماه حد المقاسمة في المناطؽ الممتدة مف بانياس إلى ىونيف

 .إسالمية ػ صميبية تدار كؿ ىذه المناطؽ المحايدة عف طريؽ إدارة مشتركة
 ،كؿ قسـ إدارتو مكونة مف نائب ومجموعة موظفيف ومجموعة مف رجاؿ األمف

 . (58)وتنحصر مياـ اإلدارة في االىتماـ بالشؤوف المالية وجمع الرسـو والضرائب 

اىتمت مثؿ ىذه المعاىدات بتوفير األمف والسالمة لموظفي اإلدارة المشتركة 
ي مناطؽ المناصفات بحيث يتـ التعايش السممي بينيـ بيف المسمميف والصميبييف ف

  .والتعاوف
كما كفمت ىذه النظـ حماية حقوؽ وسالمة الفالحيف في ىذه المناطؽ 

  .(59)«المتعاقدة وذلؾ ألىمية دورىـ في تنمية مواردىا االقتصادية المختمفة
 ،اصةكانت مثؿ تمؾ المناطؽ الحدودية ذات األىمية اإلستراتيجية الخ ،ىكذا

 ،ليا الحموؿ المالئمة في ذىف المفاوض األيوبي خالؿ تعاممو مع المفاوض الصميبي
 كما درست مريـ الييري نتائج صمح الرممة وأوضحيا عمى النحو التالي: 

أعيد رسـ الخارطة السياسية لفمسطيف بحيث أصبحت المنطقة الممتدة مف »ػ 3
بعض المدف الشامسية  كما دمرت ،صور إلى يافا تحت السيطرة الصميبية

كما تـ مناصفة الحكـ  ،ضمف سياسة األرض المحروقة كمدينة عسقالف
 . (:5)«لمدينتي المد والرممة بيف األيوبييف والصميبييف

وجو البعض مف غير المتخصصيف النقد لصالح الديف األيوبي لمنحو  ،واقع األمر
أليوبي لـ يتمكف مف المنطقة المذكورة لمصميبييف دوف إدراؾ منيـ أف الجيش ا

ف عكا ظؿ الحصار الصميبي ليا مدة عاميف إكما  ،االستيالء عمى صور
كما ال نغفؿ أف أساسيات  ،ـ( وأخيًرا سقطت في أيدييـ3;33ػ  ;:33)

التفاوض حصوؿ كؿ طرؼ عمى بعض المكاسب وال يوجد رابح كامؿ في أي 
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خمية ظمت بأيدي فإذا ما الحظنا أف المناطؽ الجبمية الدا ،عممة تفاوضية
مما أعطاىـ ميزة إمكانية شف اليجوـ العسكري عمى الصميبييف متى  ،المسمميف
إذا ما الحظنا  ،ناىيؾ عف استمرار السيادة اإلسالمية عمى بيت لمقدس ،شاءوا

ذلؾ كمو ؛ أدركنا أف صالح الديف األيوبي لـ يعط كؿ شيء لمصميبييف كما 
 .ى دبموماسية السمطاف األيوبيتوىـ ذلؾ الفريؽ الناقد والناقـ عم

وعدـ انفراد صالح  ،أكدت ىذه المعاىدة عمى جماعية القرار التفاوضي األيوبي»ػ 4
ف تمؾ الزاوية عمى جانب كبير مف إ ،والواقع.(;5)«الديف بالرأي أو القرار

فقد كاف لديو عدد مف المستشاريف الذيف أخمصوا لو النصح وكاف  ،األىمية
حياًنا ما كاف ينفذ رأييـ إذا كاف صائًبا حتى لو اختمؼ معيـ بؿ أ .ينصت إلييـ

  .فيو مما دؿ عمى مدى ما تمتع بو مف حكمة
أكدت ىذه المعاىدة » :ػ كما ذكرت المؤرخة المذكورة فيما يتصؿ ببيت المقدس5

عمى أىمية مدينة بيت المقدس وذلؾ باعتبارىا قمب الصراع اإلسالمي الصميبي 
( 2;سمميف حيف حررىا مف أسرىا الصميبي الذي قارب )ودرة انتصارات الم

 . (62)«عاًما

ف تاريخ الصراع اإلسالمي إإذ  ؛تعد الفقرة المذكورة عمى جانب كبير مف األىمية
ػ الصميبي يكشؼ لنا خالؿ تمؾ المرحمة عف أىمية مدينتيف عمى نحو خاص في صورة 

د الصميبي بعد أف احتمت مف واألولى كانت القمب الديني لموجو  ،بيت المقدس وعكا
 ،وىي مركز حركة الحج المسيحي إلى األراضي المقدسة بفمسطيف ،ـ;;32جانبيـ عاـ 

فيي القمب االقتصادي حيث امتمكت موقعًا جغرافًيا عبقرًيا عمى الساحؿ الشمالي  ،أما عكا
  .وكاف ليا ميناء صالح لرسو السفف طواؿ العاـ ،لفمسطيف

ذا كاف قد اضطر لقد أدرؾ صالح الديف  أىمية ومحورية بيت المقدس وا 
لمتخمص مف عكا أماـ عدـ توازف القوى بينو وبيف الصميبييف خاصة مع افتقاده 

نو تشبث ببيت المقدس إلى النياية، إإال  ،ألسطوؿ قوي يواجو بو األساطيؿ الغربية
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 ؤهىو وأبنا نو حمؿ قطع الحجارة عمى كتفوأوال تغفؿ  ،ولـ يفرط فييا حرًبا ومفاوضات
والعمماء والفقياء مف أجؿ دعـ دفاعاتيا في مواجية الصميبييف الذيف استماتوا في 

  .سبيؿ إخضاعيا دوف جدوى
كانت النتيجة » :فذكرت مريـ المييري ما نصو ،ػ أما عمى المستوى االجتماعي6

المباشرة لمعاىدة الرممة ىي استبشار الناس وفرحيـ بيذا الحدث مف كال 
ودخؿ الصميبيوف مناطؽ  ،.. وبذلؾ دخؿ المسمموف المناطؽ الصميبية.الطرفيف
 . (63)«المسمميف

لطرفيف عمى جانب كبير مف يعد التداخؿ االجتماعي بيف ا ،واقع األمر
، إذ أجيد الفريقاف في ساحة الحرب وآف األواف لمسمـ أف ينشر أجنحتو األىمية

ي تأكد لنا عممًيا أف السالـ ىو الغالب وبالتال ،البيضاء كي يعـ الجميع بعد طوؿ عناء
ا إحصاء فترات الحروب عموًما في نفنحف في مقدور  ،وأف الحرب ىي االستثناء

  .لكف ليس بإمكاننا إحصاء مراحؿ السالـ ،التاريخ اإلنساني
وقد خمص  ،عن صالح الدين األيوبي وعصره ةتمك رؤية المؤرخات اإلماراتيات الثالث

  :ج كالتاليالبحث إلى عدة نتائ

عمينا إدراؾ أف الدراسات التاريخية عف صالح الديف األيوبي تعد ناشئة في  - أولً 
لذلؾ ال تتممكنا الدىشة إذا ما الحظنا أف  ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

المذكورات ىف أوؿ مف قاـ بدراسة ذلؾ السمطاف وعصره مف  ةالمؤرخات الثالث
  .الماجستير مف جامعة الشارقةخالؿ رسائؿ عممية لنيؿ درجة 

 ،سامية البموشي باىتماميا بزاوية المرأة في العصر األيوبي امتازت دراسة -ثانًيا
، وبالتالي المرأة إدراًكا منو ألىمية دورىاوقد أكدت لنا كيؼ اىتـ مؤسس الدولة ب

 ،أكدت ضرورة دراستو ذلؾ الجانب المحوري في تاريخ صالح الديف األيوبي
نظًرا لغمبة المادة المصدرية السياسية والعسكرية  ؛يمتيا ليست باليسيرةوكانت م
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الطابع وبالتالي تطمب منيا ذلؾ البحث في بطوف المصادر عما تناولتو 
 .اا وحضاري  المتناثرة ىنا وىناؾ عف دور المرأة سياسي   الشذرات

ط والييود في عف دور أىؿ الذمة مف األقبا الشامسيكشفت لنا دراسة ىاجر  -ثالثًا
 اإلدارةرىـ البارز في مجاالت و حيث كاف ليـ د ،مصر في العصر األيوبي

  .والطب والصيدلة وكذلؾ الكتابة التاريخية

ظير لنا أف صالح الديف األيوبي وضع بذرة التسامح الذي امتازت بو الدولة 
  .األيوبية وسار عمى دربو كافة السالطيف الذيف أتوا مف بعده

بعدـ تسامح ذلؾ السمطاف ومف أتى مف  ضاالفترا أنو في حاؿفي تقديري 
لكاف مف الممكف اختراؽ البنية اإلسالمية مف زاوية  ،بعده مف األسرة األيوبية الحاكمة

الصميبي المتعصب ضد كؿ ما ىو  المشروعلكنيـ أدركوا حقيقة  ،عناصر أىؿ الذمة
 غير مسيحي كاثوليكي يتبع كنيسة روما. 

ييري أمر صمح الرممة الذي يعتبر ذروة الدبموماسية األيوبية مت مريـ الأبرز  -رابًعا
والذي يكشؼ لنا عف خمفية دبموماسية بارزة لمسمطاف األيوبي دوف إغفاؿ دور 

أوضحت لنا المؤرخة المذكورة أف ريو خاصة شقيقة العادؿ أبو بكر، مستشا
فيو في القدس  السمطاف المذكور تمكف مف تحقيؽ انتصار دبموماسي لـ يفرط
  .عمى الرغـ مف ىزيمتو العسكرية في عكا ومف بعدىا أرسوؼ

ـ( في كتابات المؤرخات 5;33 -:335ذلؾ عرض صالح الديف األيوبي )
 .اإلماراتيات مف خالؿ دراسة مقارنة
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 اليوامش
ىػ :86ػ  789ىاجر الشامسي، أوضاع ودور أىؿ الذمة في مصر في العصر األيوبي ) (3)

  .;ـ، ص:423ـ(، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشارقة عاـ 3472 ػ 3393/
  :وعف السياسة الخارجية النورية انظر

في الصراع اإلسالمي ػ الصميبي السياسة الخارجية لمدولة النورية  ،محمد مؤنس عوض
  .ـ8;;3القاىرة  .ط ـ،3396ػ 3368ىػ /;78ػ 763

  :عف نور الديف محمود انظر (4)
بيروت .ط ،تحقيؽ إحساف عباس ،7جػ ،وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ،مكافابف خ
 ،الكوكب الدرية في السيرة النورية ،ابف قاضي شيبة ،373ػ ص :36ص ،ـ:339

  .ـ93;3بيروت  .تحقيؽ محمود زايد، ط

H.Gibb,«The career of Nur AL-Din« , in A History of The Crusades 

,ed.K.Setton ,Vol.I,Wisconsin 1989,PP.513-527.   

N.Elissett,Nur ad.Din un grand prince musulman de Syrie au temps des 

Croisades, 3 Vois.,Damas 1967.  

  .32ص .أوضاع ودور أىؿ الذمة ،( ىاجر الشامسي5)
 . 32( ىاجر الشامسي، أوضاع ودور أىؿ الذمة، صػ 6)
  :( عف ريتشاد قمب األسد انظر7)

Ambroise, The crusade of Richard Heart of lion, Trans. Hubert , New 

York 1943. 

K.Norgate, Richard the lion heart , London 1924.  

J.Brundage ,Richard lion heart , New York 1974. 

J.Gillingham,The life and times of Richard I, London 1973. 

R.Pernoud, Richard Coeur de lion , Paris 1988. 

J.Flori, Richard the lion heart king and knight, London 2006. 

  :( عف فيميب أغسطس انظر8)
Guillaume de Nangis , Les Gestes de philipe Augusts, Extraits des 

grandes chroniques de franc, R.R.G.F., xv11, PP.346. 

J.Bradbury,Philip Augustus king of france 1150-1223, London 1998. 
رسالة دكتوراة غير  .ـ(3445ػ 33:2فيميب أغسطس ممؾ فرنسا ) ،فاطمة الشناوي

ـ )أفضؿ دراسة أكاديمية في 4225عاـ  ،جامعة حمواف .كمية اآلداب ،منشورة
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  .موضوعيا بالعربية(
  :عف فردريؾ بارباروسا انظر( 9)

Otto of Freising , The deeds of Frederick Barbarossa by otto of Ferising 

and his continuator Rohewin,Trans.}harles C.Mierow , New York 

1953. 

P.Munz , Frederick Barbarossa.Astudy in Medieral politics, London 

1969. 
القرناف معجـ أعالـ عصر الحروب الصميبية في الشرؽ والغرب ) ،محمد مؤنس عوض

 . :64ػ ص648ص ،ـ4237 .ط. القاىرة .ـ(34،35
  .34ص ،أوضاع ودور أىؿ الذمة ،ىاجر الشامسي( :)
  .:3ص ،أوضاع ودور أىؿ الذمة ،ىاجر الشامسي( 32)
  .335ص ،( نفسو3)

  :وعف موسى بف ميموف انظر
ماء شرح أس ،ب ػ ت ،القاىرة .ط ،تحقيؽ ىػ. اتاي ،داللة الحائريف ،موسى بف ميموف

تحقيؽ  ،مقالة في تدبير الصحة ،ـ;5;3القاىرة  .ط ،تحقيؽ ماكس مايرىوؼ ،العقار
عدد  ،(4جػ) ،(47ـ ) ،= =حوليات كمية اآلداب ت جامعة عيف شمس،عفاؼ زيداف

عيوف األنباء في  ،ابف أبي أصيبعة ،677ػ ص 585ص ،ـ9;;3ػ  8;;3عاـ 
إسرائيؿ  ،7:5ػ ص :74ص ،ب ػ ت .بيروت .ط ،تحقيؽ نزار رضا ،طبقات األطباء

ـ )دراسة رائدة ال نظير 58;3 :القاىرة .ط ،موسى بف ميموف حياتو ومصنفاتو ،ولثنوف
موسى بف ميموف وآراؤه الكالمية  ،حسف حسيف كامؿ .ليا بالعربية حتى اآلف(

  .76ػ ص 4ص ،ـ9;;3طنطا  .ط ،والفمسفية
M.Mrgerhof , Essays on Mainonides , New york 1940. 

J.L.Kraemer (ed.) , Prespective on Maimonides philosophical and Historical 

studies , Oxford university press, Oxford 1991. 

M.R.Cohen , The Burdensome life of a Jewish physician and communal 

leader: A Geniza Fragment from the alliance Israelite universelle 

collection , J.S.A.1, 16, 1963.PP.125.136. 

B.Lewis, «Maimonodes, lion heart and Saladin», E.1, v11, 1964 , PP750-74. 

M.M.Awad, Highlights on the Medical contribution of Musa Ibn Maimon 

(Maimonides) 1135.1204 during the Auubid rule in Egypt , Cairo2003.  
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E.J.,«Maimonides» vol.II, PP754-782.  

  .(478( آية )4سورة البقرة )( 33)
  .(8( آية );32سورة الكافروف )( 34)
  :عف القديس بطرس انظر( 35)

D.Attwater, The penguin Dictionary of saints , penguin Books , London 

1978 , PP273-275.  

  :ة انظرعف المصاىرات السياسية بصفة عام( 36)
 ،ـ::;3 .القاىرة .ط ،الزواج السياسي في عيد الدولة العباسية ،وفاء محمد عمي

القاىرة  .ط ،فتحي أبو سيؼ المصاىرات السياسية في العصريف الغزنوي والسمجوقي
 ـ. 8:;3

ػ  3393ىػ / :86ػ 789المرأة في العصر األيوبي بمصر والشاـ ) ،سامية البموشي( 37)
ػ  57ص ،ـ4233جامعة الشارقة عاـ  ،جستير غير منشورةرسالة ما ،ـ(3472
 . 58ص

  .59ص ،نفسو( 38)
  :عف عصمت الديف خاتوف انظر( 39)

 ،ـ;9;3القاىرة  .ط ،تحقيؽ فتحية النبراوي ،سنا البرؽ الشامي ،الفتح البنداري
 ;46ص ،:46ص ،بيروت ب ػ ت .ط ،34جػ  ،البداية والنياية ،، ابف كثير494ص

القاىرة  .ط ،صالح الديف األيوبي بيف التاريخ واألسطورة ،عوضمحمد مؤنس 
  .342ص ،المرأة في العصر األيوبي ،سامية البموشي ،4:6ص ،ـ:422

  :عف ست الشاـ انظر( :3)
بيروت  .ط ،تحقيؽ إحساف عباس ،5جػ ،وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ،ابف خمكاف

البيت األيوبي ودورىف في الحياة  خاتونات ،منى سعد الشاعر ،;38ص ،ـ:9;3
 ،(46العدد ) ،المؤرخ المصري ،السياسية واالجتماعية والعممية في العصر األيوبي

 . 425ػ ص 424ص ،ـ4223يناير 
  :عف معركة حطيف انظر( ;3)

القاىرة  .ط ،تحقيؽ جماؿ الديف الشياؿ ،النوادر السمطانية والمحاسف اليوسفية ،ابف شداد
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 .;9صػ  97ص ،ـ86;3
De Expugatione , Saladin's victory at Hattin in 1187, in Andrew Holt and 

James Nuldoon , competing voices from the crusades , Oxford 2008, 

PP.93 -97. 

Letter to Archmbald on Hattin competing voices , PP 97-99. 

Letter of patriarch Eraclius of Jerusalem to pope Urban III on Hattin , 1186 , 

Competing voices , PP. 99-100.  

B.Z.Kedar (ed.), TheHorns of Hattin , Jerusalem 1992.  

 :422القاىرة  .ط ،صالح الديف األيوبي بيف التاريخ واألسطورة ،محمد مؤنس عوض
  .379، ص376ص ،ـ

  :عف عماد الديف زنكي انظر( 42)
بيروت  .ط ،4جػ ،تحقيؽ إحساف عباس ،فيات األعياف وأنباء أبناء الزمافو  ،ابف فمكاف
  .;54ػ ص 549ـ ص:9;3

C.Alptekin , the Reign of Zangi (521-541/1127-1146), Ataturk 

university Erzurum 1978.        

H.Gibb, «Zengi and the fall of Edessa», in A History of the crusades, 

ed. K.  ٍetton, vol I Wisconosin 1989, PP.449-462. 

C.Hillenbrand, «Abominable Acts» The career of zengi , in the second 

crusade , scope and consequenes, ed. Jonathan Philips and Martin Hoch 

, Manchester 2001, PP222-132. 

ػ  7:5بية ػ الصميبية خالؿ المرحمة مف العالقات الدبموماسية األيو  ،مريـ المييري( 43)
  .59ص ،ـ4232جامعة الشارقة عاـ  ،رسالة ماجستير ـ،4;33ػ  33:9ىػ / ::7

  :عف شرؼ الديف مودود انظر( 44)
دمشؽ  .ط ،تحقيؽ سامي الدىاف ،4جػ ،زبدة الحمب مف تاريخ حمب ،ابف العديـ

السنة  ،(4الدارة العدد ) ،األمير مودود بف التونتكيف ،عفاؼ صبرة ،;37ص ،ـ76;3
جياد الموصؿ ضد الصميبييف  ،ثريا الغانمي ،354ػ ص ;32ـ ص8:;3( عاـ 34)

في عيد أميرىا مودود التونتكيف وأقسنفر البرسقي ػ رسالة ماجستير كمية التربية لمبنات 
  .ـ5:;3جدة 

H.Fink, «Mawdud of Mosul, Precursor of saladin», M.W. XL III, 

1953, PP.18 -37.  
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  .59ص ،العالقات الدبموماسية ،مريـ المييري( 45)
  .:5ص ،نفسو( 46)
  .نفس الصفحة ،نفسو( 47)

(62 )  B.Hamilton. The leper king and his Heirs, Baldwin IV and the 

crusader kingdom of Jerusalem , Cambridge 2000, P.150. 
  :وعف المخابرات األيوبية انظر

القاىرة  .ط ،تحقيؽ جماؿ الديف الشياؿ ،النوادر السمطانية والمحاسف اليوسفية ،دابف شدا
 ،المخابرات اإلسالمية في مواجية الصميبييف ،صالح الديف البحيري ،47ص ،ـ86;3

سالمة  ،63ػ ص ;ص ،ـ;:;3عاـ  ،(5العدد ) ،جامعة القاىرة مجمة كمية اآلثار
مؤتة لمبحوث  ،صر صالح الديف األيوبينظـ االستخبارات األيوبية في ع ،البموي

العيوف  ،فتحي حماد ،58ػ ص 33ص ،ـ4229( 44ـ ) ،(6والدراسات العدد )
ػ  3393ىػ / :86ػ  789والجواسيس في بالد الشاـ في العصريف األيوبي والممموكي 

جماؿ  ،ـ4233رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة اإلسالمية بغزة عاـ  .ـ3472
ضمف كتاب دراسات في التاريخ  ،الجاسوسية في حروب بني أيوب ،الديف الشياؿ

الحروب  ،محمد مؤنس عوض ،99ػ ص 95ص ،86;3بيروت  .ط ،اإلسالمي
  .2;3ص ،ـ4238القاىرة  .ط ،الصميبية دراسات في الجغرافيا والتاريخ

  .:5العالقات الدبموماسية ص :مريـ المييري( 49)
          :عف ذلؾ انظر( :4)

فياض، فمسطيف الموقع والموضع دراسة جيويولو تيكية، ضمف ندوة فمسطيف عبر  فتحي
د.حامد غانـ زياف، مركز البحوث التاريخية، جامعة القاىرة .عصور التاريخ، إشراؼ أ

، شكري مقيؿ، األحواؿ السياسية والحضارية في فمسطيف خالؿ عصر دولة ;5ـ، ص8;;3
منشورة كمية اآلداب، جامعة الممؾ سعود بالرياض المماليؾ األولى، رسالة ماجستير غير 

  .;ىػ، ص3624
ـ ػ رسالة دكتوراه 35 ،34مدينة صور في القرنيف  ،سر الختـ عثماف :عف صور انظر( ;4)

صور في  مدينة ،ناديا غزولي ،93;3كمية اآلداب ػ جامعة القاىرة عاـ  ،غير منشورة
رسالة ماجستير غير  ،ميالدي 3;34ػ  8;32ىػ /2;8ػ  :;6حقبة الحروب الصميبية 
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  .ـ4225منشورة كمية اآلداب ػ جامعة دمشؽ عاـ 
  :عف قيسارية انظر( 52)
  .ـ;:;3اإلسكندرية  .حسنف عبد الوىاب، قيسارية الشاـ في العصر اإلسالمي ط   
  :عف أرسوؼ انظر( 53)

ـ ػ 3486ػ  3323ىت / 885ػ  6;6إقطاعية أرسوؼ في العيد الفرنجي  ،زيف العقاد
محمد  ،ـ8;;3فمسطيف عاـ  ،جامعة النجاح بنابمس ،رسالة ماجستير غير منشورة

 .ط ،ىػ7:9ـ /3;33معركة أرسوؼ  ،في الصراع اإلسالمي الصميبي ،مؤنس عوض
  .ـ9;;3القاىرة 

المعارؾ بيف المسمميف والصميبييف منذ سقوط عكا حتى صمح الرممة  ،طارؽ البستاني
كمية اآلداب ػ  ،رسالة ماجستير غير منشورة .ىػ(::7ػ 7:9ـ / 4;33ػ  3;33)

  .92ػ ص 83ص ،ـ;422جامعة اإلسكندرية عاـ 
  .2:ص ،العالقات الدبموماسية ،مريـ المييري( 54)
  .نفس الصفحة ،نفسو( 55)
  .7;العالقات الدبموماسية، ص ،مريـ المييري( 56)
 نفس الصفحة.  نفسو،( 57)
 نفس الصفحة.  ،نفسو( 58)

 ف بالد المماصفات انظر: وع
 ،ـ8;;3القاىرة  .ط ،العالقات االقتصادية بيف المسمميف والصميبييف ،عمي السيد عمي  

  .95ػ ص 65ص
  .8;ص ،العالقات الدبموماسية ،مريـ الييري( 59)
  .84ص ،نفسو( :5)
  .84صػ  ،العالقات الدبموماسية ،مريـ الييري( ;5)
  .5;ص ،نفسو( 62)
.323ص ،نفسو( 63)
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