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 خص:المم

خوب ماراتييغ لعرخ الحالبحث بالجراسة رؤية السؤرخيغ اإليتشاول ىحا 
م تمظ السػاجية بيغ الذخق والغخب فى مخحمة العرػر 23،24الرميبية خالل القخنيغ 

  .الػسصى

 يالسمسيغ ف يعمى تتبع مخاحل الغدو الرميبي ػن ظ السؤرخئولألقج حخص 
مغ  هم( وغيخ 22:4ـــــ 2249ي )األيػبمػاجية خاصة تحت مبادرة صالح الجيغ 

  .القادة

جل أمغ  مغ السؤرخيغ اإلماراتييغلى دراسة نساذج مختارة إاتجو البحث 
 .تدميط الزػء عمى ترػراتيع لحلظ العرخ
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 Abstract: 

This paper shed lights on history of the crusades through the 

writings of the Emirati historians, as selected models. 

Those historians, cared with studying that decisive epoch in the 

history of the relations between East and West in Middle Ages. 

They praised Saladin, champion of Islam, who led the Muslims 

towards restoring Jerusalem after ninety years of Crusader's 

occupation.    
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القخنيغ  يتشاول ىحا البحث بالجراسة؛ الحخوب الرميبية التي امتجت عمى مجى
م، مغ خالل كتابات السؤرخيغ اإلماراتييغ، ويمقي الزػء عمى عػامل 24، 23

  .وذلظ مغ خالل عجد مغ الشساذج السختارة ،تػجييع البحثي السحكػر

دراسة تمظ الحخكة  واقع األمخ، ىشاك عجة عػامل دفعت السؤرخيغ اإلماراتييغ نحػ
التاريخية البارزة والتي تعج مخحمة فارقة في تاريخ العالقات بيغ الذخق والغخب في 

 العرػر الػسصى. 
  :من الممكن إجمال تمك العوامل من خالل التالي

  

تمظ السخحمة الفارقة في تاريخ رغبة أولئظ السؤرخيغ في السداىسة في دراسة  -أولا 
عمى نحػ يؤكج كػن دولة اإلمارات  ،ل السخحمة الدالفة الحكخالمي خالالعالع اإلس

 العخبية الستحجة بسثابة جدء ال يتجدأ مغ عالسيا العخبي واإلسالمي ولع تشعدل عشو. 
ال شظ في تأثيخ الشيزة العمسية البارزة الحالية في دولة اإلمارات حيث  -ثانياا

مغ الباحثيغ الذبان مغ الحكػر وججنا الجراسات العميا في جامعاتيا تقجم العجيج 
  .واإلناث عمى نحػ مثل مطيًخا بارًزا مغ مطاىخ تمظ الشيزة

ىشاك دور واضح مغ خالل األساتحة الجامعييغ مغ السؤرخيغ الحيغ وجيػا  -ثالثاا
شالب الجراسات العميا نحػ تدجيل رسائل عمسية لمساجدتيخ والجكتػراه عغ 

  .تاريخ الحخوب الرميبية

ل ىشا تأثيخ شبكة السعمػمات الجولية )اإلنتخنت( حيث جعمت السادة غفال ن -رابعاا
 لمجسيعالعمسية التاريخية السرجرية والسخجعية بالعخبية وبالمغات األجشبية متػافخة 

نحػ دراسة تمظ السخحمة  اإلتجاه يدخ ألولئظ السؤرخيغ اإلماراتييغعمى نحػ 
  .لغخب في القخون الػسصىالفارقة في تاريخ العالقات بيغ الذخق وا
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تججر اإلشارة إلى أن ىحا البحث يدمط الزػء عمى ثالث دراسات مغ جانب 
 : رخيغ إماراتييغ عمى الشحػ التاليثالث مؤ 

ىاجخ الذامدي، أوضاع ودور أىل الحمة في مرخ في العرخ األيػبي  -2
جامعة  –م(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة 2361-2282ىـ/678-759)

 م. 3129عام  الذارقة

-2282ىـ( مؤرًخا لمفتخة )693م/2297عبج هللا الدػيجي، وليع الرػري )ت  -3
ىـ(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة الذارقة عام 693-678م/2297
 . م3129

د ، الحخوب الرميبية حرار السجن اإلسالمية في بالالياسيعبج القادر  -4
األصل رسالة  . )فيم3131ارقة الذام، دائخة الثقافة بالذارقة، ط. الذ

  .م(:312جامعة الذارقة عام  –ماجدتيخ

 ، قج قدستفيسا يترل بالجراسة األولى، نجج أن الباحثة ىاجخ الذامدي
 : خصتيا العمسية عمى الشحػ التالي

 : المقدمة

 م(. 2361-2282ىـ/759-678ا )ا وحزاري  تسييج: العرخ األيػبي بسرخ سياسي  ال

  .الجور االقترادي واإلداري ألىل الحمةالفرل األول: 

 . قتراديالسبحث األول: الجور اال

 . : الجور اإلداري السبحث الثاني

 . : الجور العمسي ألىل الحمةالفرل الثاني

 . : اإلسيام في عمػم الصب والريجلةالسبحث األول
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 .: اإلسيام في الكتابة التاريخيةالسبحث الثاني

  .يشية ألىل الحمةالحياة الج :الفرل الثالث

  .وضيفتا رأس الجالػت والبصخيخك :السبحث األول

  .األديخة( –الكشائذ  –: العسائخ الجيشية ألىل الحمة )السعابج السبحث الثاني

  .: أعياد أىل الحمة الجيشيةالسبحث الثالث

 : الخاتسة

  :ثبت السرادر والسخاجع

  :السالحق

  :الخخائط

  :(2)الرػر

الجولة األيػبية،  إلى سياسة التدامح الجيشي التي سارت عميياأشارت الباحثة 
في العرخ يسكششا القػل أن سسة التدامح ىي الدياسة الستبعة : »وفي ذلظ قالت

واالستقخار واالنجماج في ، مسا نتج عشو شعػرىع باألمغ األيػبي تجاه أىل الحمة
الجولة األيػبية بإقخار  ، حتى أصبحػا جدًءا ال يتجدأ مشو، بحلظ تسيد عرخالسجتسع

وإعصائيع الحخية في كل ما يخريع وإشخاكيع في  ،حقػق أىل الحمة وبجون نقران
باإلضافة إلى جعميع  ،الشذاشات التجارية والرشاعية وإدخاليع في السؤسدات اإلدارية

 .(3)«يعيذػن حياتيع اإلجتساعية بجون قيػد مفخوضة عمييع

، أىسية (4)لة وىػ صالح الجيغ األيػبيواقع األمخ، أدرك مؤسذ تمظ الجو 
إحتزان أىل الحمة مغ السديحييغ والييػد حتى ال يجج الرميبيػن مشفًحا نحػ 

 ،استسالتيع بأية صػرة وحتى يدتفيج مغ شاقاتيع اإلبجاعية فكخية كانت أم إقترادية
سشة سار عمييا  وحتى يقجم دعاية سياسية ناجحة عغ دولتو لجى الخارج وقج استغ
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 .مفاؤه برفة عامةح

وضع صالح الجيغ األيػبي بحرة : »قج أكجت ىحه الفكخة صخاحة بقػلياو 
تجاه أىل الحمة بعج الييػد واألقباط في مرخ، وىي الدياسة  ةسياسة التدامح األيػبي

ويكفي أن  ،وقج وفق في ذلظ تػفيًقا كبيًخا ،يغيالتي سار عمييا مغ بعج سالشيغ األيػب
ومشح األقباط ديًخا خاًصا بيع في بيت  ،غ ميسػن كان ييػدًيابيبو الخاص مػسى بش

وىػ ديخ الدمصان الحي ال يدال مغ مستمكات الكشيدة الكبصية، لحلظ إنحاز  ،السقجس
 .(5)«لو األقباط ووضعػا صػرتو في الكشائذ واألديخة بجػار اآلنية السقجسة

سة تجاه أىل الحمة، فقج أما الشتائج التي نتجت عغ تمظ الدياسة الستػازنة والحكي
إن تشػع السجتسع السرخي في العرخ األيػبي بالسدمسيغ والييػد : »بقػلياأوضحتيا 

 ،غ الجيشية العامةيواألقباط كان مغ أىع عػامل قػتيع وتساسكيع مغ خالل سياسة األيػبي
وفي تقجيخنا أن التساسظ البشائي االجتساعي في مرخ حيشحاك كان مغ أىع عػامل 

، وكانت محقة في ذلظ الترػر إذ اتحج الجسيع لسػاجية تمظ (6)«ي لمغدو الرميبيالترج
الحخكة الرميبية الستعربة ضج كل مغ ال يجيغ بالسديحية التابعة لكشيدة روما سيجة 

 رأس الحػارييغ. St. Peterالكشائذ عمى إعتبار أن مؤسديا ىػ القجيذ بصخس 

م( وىػ 2315)ت (7)ميسػن  مغ زاوية أخخى، تشاولت الباحثة مػسى بغ
  :وقج أشارت إلى مؤلفاتو عمى الشحػ التالي ،الصبيب والفيمدػف الييػدي

 فرػل القخشبي أو ما يدسى فرػل أبقخاط. -

 السخترخات. -

 . دسػم والتحخز مغ األدوية القتالةكتاب ال -

 . مقالة في تجبيخ الرحة -

 . يخمقالة في البػاس -
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 . مقالة في الخبػ -

 فرػل أبػقخاط.  شخح -

  .مقالة في الجساع -

 . شخح أسساء العقار -

 .(8)مقالة في بيان األعخاض -

ججيخ بالحكخ، ُيعج مػسى بغ ميسػن أبخز فيمدػف ييػدي في العرػر 
حيث شارك  ،بغ الحزارة اإلسالمية التي تػصف بأنيا حزارة الكلاالػسصى، وىػ 

. وقج عسل رئيًدا لمصائفة ى حج سػاءوالسديحيػن والييػد عم في بشائيا السدمسػن 
، الييػدية بسرخ، وصار شبيًبا لرالح الجيغ األيػبي مسا دل عمى تدامح الدمصان

 . وكحلظ كفاءة ذلظ الصبيب البارز

ال نغفل ىشا مالحطة أن الباحثيغ الييػد السحجثيغ يحخصػن دوًما عمى 
: مشح الذييخة القائمةويخددون العبارة  ،السبالغة في دور مػسى بغ ميسػن كصبيب

مػسى إلى مػسى لع يػجج مثل مػسى، ومع ذلظ عميشا التأكيج ىشا عمى أنو ُيعج تمسيًحا 
م( 34:لكبار األشباء السدمسيغ في العرػر الػسصى مسغ سبقػه خاصة الخازي )ت

م( مؤلف القانػن في 2148وابغ سيشا )ت ،مؤلف مػسػعة الحاوي في الصب والتجاوي 
 . الم الصب العخبي اإلسالمي حيشحاكمغ أعوغيخىسا  ،الصب

 (9)كسا أشارت إلى السؤرخيغ األقباط في العرخ األيػبي في صػرة ابغ مساتي
م(. دون أن 2393)ت (21)وابغ الخاىب ،م(2384)ت (:)م( وابغ العسيج:231)ت

  .عتشق اإلسالم فيسا بعجا نغفل ىشا أن األول 

؛ اتي ألف كتاب قػانيغ الجواويغمس أوردت الباحثة مؤلفاتيع وذكخت أن ابغ
وىػ مرجر بالغ الثخاء في اإلدارة األيػبية ال غشى عشو لمباحث في السجال السحكػر، 
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وال نغفل مالحطة أن نجاح صالح الجيغ األيػبي ومعو السدمسػن في مػاجية 
الرميبييغ كان في األساس نجاًحا لإلدارة األيػبية التي وفخت اإلمكانات في مرخ 

 . نفاق عمى جياد الغداة الرميبييغد الحخب لإلإلقترا

كسا ألف كتاب الفاشػش في حكع قخاقػش، الحي فيو يدخخ مغ الػزيخ السفدى 
مغ السطمػميغ في  –وبحق  –م( الحي يعج 2312)ت (22)عميو بياء الجيغ قخاقػش

ة الحسمة الرميبية الثالثالتاريخ وقج قاد السقاومة اإلسالمية في عكا خالل أحجاث 
كحلظ عيج إليو صالح الجيغ األيػبي بأمخ تذييج قمعة الجبل فػق  ،م(22:2-:229)

  .جبل السقصع بالقاىخة

بغ العسيج، فقج ذكخت عشو تأليفو كتاب السجسػع السبارك السعخوف بتاريخ اأما 
وقج جسع فيو أخبار العالع مشح بجء الخميقة حتى عيج الدمصان الطاىخ بيبخس  ،ابغ العسيج

 . ة سالشيغ السساليظ في مرخ والذامم( الحي ُيعج السؤسذ الفعمي لجول2371-2388)

لكتابو بعشػان تاريخ ابغ  نجج أنيا أشارت إلى تأليفو ،وفيسا يترل بإبغ الخاىب
 . الخاىب

وال أدل  ،واقع األمخ، بحلت الباحثة ىاجخ الذامدي جيًجا بارًزا في دراستيا
ية واستعانت واإلنجميد ا ومخجًعا بالمغة العخبية ( مرجرً ::2عمى ذلظ مغ إفادتيا مغ )

 . كحلظ بذبكة اإلنتخنت

*** 

أما بالشدبة لجراسة عبج هللا الدػيجي بعشػان وليع الرػري 
ىـ(، فقج قدع خصة 693-678م/2297-2282ىـ( مؤرًخا لمفتخة )693م/2297)ت

  :عسمو عمى الشحػ التالي
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 : المقدمة

 تأسيذ اإلمارات.  ،الجوافع ،تعخيفال ،: الحخوب الرميبيةالتسييج

  .حياتو وإسياماتو في الكتابة التاريخية ،: وليع الرػري الفرل األول

  .: حياة وليع الرػري السبحث األول

 . : مشيجيتو في الكتابة التاريخيةالسبحث الثاني

 . ييع وليع الرػري كسؤرخ: تقالسبحث الثالث

-2282بيت السقجس خالل السخحمة ): األوضاع الجاخمية لسسمكة الفرل الثاني
 ىـ(. 693-678م/2297

  .: مذكمة الػصاية عمى العخشالسبحث األول

  .: الرخاع الحخبي في مسمكة الرميبييغالسبحث الثاني

ارية ت: فداد السؤسدة الكشدية ودور عشاصخ الخلبان الفخسان )اإلسبالسبحث الثالث
 والجاوية(. 

-2282غ الرميبييغ والسدمسيغ خالل السخحمة ): الرخاع الحخبي بيالفرل الثالث
 ىـ(.693-678م/2297

 ىـ(. :67م/2288السبحث األول: معخكة تل الجدر )

 ىـ(.685-م:228: تجميخ جدخ بشات يعقػب ومعخكة بخج عيػن )السبحث الثاني

ىـ(، ومػقف وليع الرػري 689-م2294: حسمة أرناط عمى الحجاز )السبحث الثالث
 .مشيا
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  :الخاتمة

 : المالحق

 : الخرائط

 :(02)ثبت المرادر والمراجع 

نيا تقجم لشا السقجمات التي إإذ  ،تسثل مخحمة الجراسة أىسية خاصة ،واقع األمخ
، وذلظ مغ خالل السؤرخ الخسسي (24)م 2298ة حصيغ الحاسسة عام كسبقت معخ 

  .لسسمكة بيت السقجس الرميبية وأعشي بو وليع الرػري 

( XIXطة استعانة الباحث السحكػر بالفرل التاسع عذخ )ال نغفل ىشا مالح
الحي عثخ عميو ىايشتخ وتست تخجستو إلى  Historia rerumمغ تاريخ األعسال 

ويقجم الفرل السحكػر األضػاء الكاشفة عمى  ،مغ بعج ذلظ (25)اإلنجميدية ثع إلى العخبية
 م. خن الثاني عذخل ما عخف بشيزة القمخحمة دراسة وليع الرػري في أوروبا خال

أدرك عبج هللا الدػيجي أىسية ذلظ السؤرخ وقج استذيج بسا أورده السؤرخ 
لعل أحدغ ما كتبو الفخنديػن عغ الحخوب : »ألمخيكي ىاري السخ بارند حيث قالا

وتشاول كتابو  ،.. وكان وليع رئيذ أساقفة مجيشة صػرالرػري  الرميبية ىػ كتاب وليع
إلى عام  م21:6يا األرض السقجسة في فمدصيغ مشح عام تتابع األحجاث التي شيجت

فزاًل عغ  ،م، والسالحظ أنو جسع مادتو بعشاية واستقى معمػماتو مغ أوسع نصاق2295
أنو كان دقيًقا فيسا كتب وغيخ متصخف في تعربو وتحيده وقج أمزى عجًدا مغ 

 .(26)«ا الكتابالسؤرخيغ الحيغ أعقبػا في تكسمة ما تػقف عشجه سخده األحجاث في ىح

ة وليع الرػري كسؤرخ مشيجي ،مغ زاوية أخخى، عشجما درس الباحث السحكػر
 : الحظ التالي

عتسج في األجداء الخسدة عذخ األولى مغ تاريخو عمى مرادر صميبية تع ا  -أولا 
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م( مثل فػشيو ::21-21:6تجويشيا مغ قبل عغ الحسمة الرميبية األولى )
، وبػدريظ Albert of Aix، وألبخت أوف أكذ Fulcher of Chartresالذارتخي 

وكانت لجيو شخريتو العمسية في انتقاء  ،وغيخىع Baldric of Dolالجولي 
 .(27)إشارات معيشة مغ تمظ السؤلفات عمى نحػ يتػافق مع رؤيتو التاريخية 

كحلظ أفاد مغ كػنو  ،اعتساده عمى الػثائق التي زوده بيا السمػك الرميبيػن  -ثانياا
 .عمى تاريخو إيجابًيا ، عمى نحػ انعكذ(28)شاىج عيان عمى العجيج مغ األحجاث

وىػ أمخ نالحطو خالل تشاولو لحسمة  ،امتاز ذلظ السؤرخ بالجقة وتحخي السرادر -ثالثاا
م، 2279م( عمى مرخ عام 2274-2285) Amalric Iالسمظ عسػري األول 

 . استقى مادتو التاريخية مشيعو  ،حيث قام بسقابمة القادة الحيغ اشتخكػا فييا

لكشو في حالة عجم تأكجه مشيا  ،حخص ذلظ السؤرخ عمى أن يعخض الحقائق -رابعاا
 .(29)كان يرارح القارئ بحلظ 

قامة وقيسة وليع الرػري  ،ججيخ بالحكخ، أكجت كافة تمظ العشاصخ الدابقة
السؤرخيغ الدابقيغ كسؤرخ بارز لعرخ الحخوب الرميبية دون إغفال تأثخه بسا سبقو مغ 

 . م23دارًسا ىشاك خالل نرف القخن  (31وتأثيخ إقامتو في الغخب األوروبي مجة )

حخص الباحث السذار إليو عمى تػضيح ما ذكخه مؤرخ  ،يزاف إلى ذلظ
الرميبييغ البارز عغ وجػد حدبيغ مترارعيغ داخل السسمكة في السخحمة التي تمت 

عمى نحػ كانت لو أسػأ اآلثار عمى تاريخيع  م2285عام  رحيل السمظ أمالخيظ األول
أشار إلى وجػد حدبيغ مترارعيغ داخل مسمكة بيت » :وفي ذلظ قال ،في بالد الذام

السقجس الرميبي خالل السخحمة مػضػع الجراسة في صػرة حدب البارونات الػششييغ 
Native Barons، وحدب القادميغ الججد، وتكػن الحدب األول مغ البارونات 

السحمييغ الحيغ ىع العشاصخ القجيسة مغ الرميبييغ وىع قج ولجوا في السسمكة واستقخوا 
وىسفخي الثاني مغ  ،ومغ عشاصخ ذلظ الحدب ريسػنج الثالث كػنت شخابمذ ،بيا
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أما الحدب الثاني فقج احتػى عمى  ،دي إبميغ صاحب الخممة وغيخىع وبميان ،تػرون 
 ،ػدي شاتيػن أميخ الكخك: ريشغخب األوربي مثلجمػا مغ العجد مغ األمخاء الحيغ ق

لو سياستو السشفرمة عغ .. وكان كل حدب .وجػسميغ الثالث دي كػرتشال كػنت الخىا
 . (:2)«الرالح الرميبية العام

واقع األمخ، كان ذلظ السؤرخ الرميبي البارز حخيًرا عمى نقج الرميبييغ 
م( عمى 2297إلى  2282لسخحمة مغ )وتػضيح مػشغ الجاء وبالتالي تعج كتاباتو عغ ا

جانب كبيخ مغ األىسية نطًخا إلترالو بكبار الكيادات، ومعخفتو ببػاشغ األمػر وامتالكو 
 . باب ما وججه مغ ضعف حل ببشي قػموومحاولة معخفة أس ،والتحميل ،لسمكة الشقج

مغ ناحية أخخى، حخص عبج هللا الدػيجي عمى تػضيح االنحالل الحي أصاب 
دة الكشدية الرميبية مغ خالل شيادة السؤرخ الخسسي لسسمكة بيت السقجس السؤس

أشار وليع الرػري إلى االنحالل الخمقي في صفػف » :وفي ذلظ قال ،الرميبية
الحي تػلى مشرب  Heraclius (31)الرميبييغ مغ ذلظ إشارتو إلى البصخيخك ىخقل

 ج كذف لشا وليعىـ(، وق697-687م/22:1-2291البصخيخكية خالل األعػام )
 الرػري عغ فداده وانحاللو ومغ خالل ذلظ أوضح وجػد عذيقة لو ىي باسظ دي

؛ وىي زوجة تاجخ أقسذة مغ نابمذ واعتاد ذلظ التاجخ زيارة Pasque de Riveriريفخي 
 .(32)«وكان يقجم ليسا السال عمى نحػ أدى إلى ثخائيسا ،ذلظ البصخيخك ومعو زوجتو

، وال أدل (33)نحالل الخمقي في صفػف الرميبييغالججيخ بالحكخ، انتذخ ا
عمى ذلظ مغ وجػد الحي األحسخ في مجيشة عكا؛ وىػ حي مخرز ألعسال الجعارة 

عغ (35)، كسا كانت ىشاك سفغ تحسل العاىخات قادمة مغ الغخب األوروبي لمتخفيو(34)
 م( عمى نحػ أشارت لو22:2-:229الرميبييغ خالل أحجاث الحسمة الثالثة )

 .السرادر التاريخية العخبية

م( :233)ت Jacques de Vitryكسا أن السؤرخ الرميبي جاك دي فتخي 
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أشار إلى أن ىشاك مغ رجال الجيغ مغ كان يؤجخ أماكغ العبادة مغ أجل مسارسة 
، وىي شيادة عمى جانب كبيخ مغ األىسية نطًخا لرجورىا مغ (36)أعسال الجعارة

 . كشدي ومؤرخ صميبي نقج بشي قػموالشخرية بارزة عمى السدتػى 

ىكحا، سمط السؤرخ اإلماراتي السحكػر األضػاء الكاشفة عمى رؤية السؤرخ 
وأعشي بو وليع الرػري لألحجاث التي سبقت  ،الخسسي لسسمكة بيت السقجس الرميبية

  .م(2297م، 2282معخكة حصيغ وميجت ليا خالل األعػام الػاقعة بيغ عامي )

م، بعج أن كذف 2297ا أن ذلظ السؤرخ الرميبي مات مقتػاًل عام يبقى أن أذكخ ىش
  .عػرات بشي قػمو

وأفاد مغ  ،وسالسة األسمػب ،متازت دراسة عبج هللا الدػيجي بغدارة التفاصيلا
زمشية  العجيج مغ السرادر والسخاجع العخبية واألجشبية، وقج سمط األضػاء عمى مخحمة

 . عمى جانب كبيخ مغ األىسية

*** 

: بعشػانالياسي أما الجراسة الثالثة؛ فيي مغ جانب الباحث عبج القادر 
الحخوب الرميبية حرار السجن اإلسالمية في بالد الذام. وقج قدع خصة عسمو 

 :عمى الشحػ التالي العمسي

 : السقجمة

  .: جغخافية السجن الذامية السحاصخةالتسييج

  .: حرار الرميبييغ ألنصاكيةالفرل األول

 . قجمات الدياسية والعدكخية لمحرار: السث األولالسبح

 . السبحث الثاني: أحجاث الحرار ومخاحمو

 . السبحث الثالث: نتائج الحرار
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 . حرار الرميبييغ لبيت السقجس: الفرل الثاني

 . قجمات الدياسية والعدكخية لمحرار: السالسبحث األول

 . السبحث الثاني: أحجاث الحرار ومخاحمو

 . الث: نتائج الحرارالسبحث الث

 . ل الثالث: حرار الرميبييغ لجمذقالفر

 . قجمات الدياسية والعدكخية لمحرار: السالسبحث األول

 . ثاني: أحجاث الحرار ومخاحموالسبحث ال

 . السبحث الثالث: نتائج الحرار

 . الفرل الخابع: حرار الرميبييغ لعكا

 .حرارقجمات الدياسية والعدكخية لم: السالسبحث األول

 . السبحث الثاني: أحجاث الحرار ومخاحمو

 . السبحث الثالث: نتائج الحرار

 . غ لمسجن اإلسالمية في بالد الذام: دراسة مقارنة لحرار الرميبييالفرل الخامذ

ة والطخوف الجػية لمسجن : السػقع الجغخافي والحرانة الصبيعيالسبحث األول
 . السحاصخة

  .ة لمحرار: السجة الدمشيالسبحث الثاني

  .: أدوات الحرار والخصط العدكخية وأساليبياالسبحث الثالث

  .: الجعع المػجدتي والفئات التي أسيست بو وتبايغ مقاومة الصخفيغالسبحث الخابع

  .: السحاوالت الجبمػماسية خالل أحجاث الحرارالسبحث الخامذ
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 : الخاتسة

 : ممحق الخخائط

 :(37)السرادر والسخاجع

خرز السؤرخ السذار إليو دراستو لتتشاول السخحمة الػاقعة بيغ  ،كخججيخ بالح
 . دت في القخن الثاني عذخ السيالديوبالتالي تخك ،م(22:3م، 21:8عامي )

ال نغفل ىشا، ضيػر العجيج مغ الجراسات األكاديسية بالعخبية عغ مجن بالد 
سثل في تخرريا لكغ أىسية ىحه الجراسة تت ،الذام التي تعخضت لحرار الرميبييغ

في أمخ الحرار وعشايتيا بالدوايا العدكخية والدياسية ثع عقج مقارنة بيغ ما حجث 
  .ودمذق كشساذج مختارة ،وبيت السقجس ،لسجن بالد الذام خاصة أنصاكية

أىسية الجغخافيا في دراسة التاريخ، الياسي  رأدرك الباحث عبج القاد ،بجاية
وىي  ،وقعت عميو األحجاث التاريخية يدخح الحعمى اعتبار أن األرض بسثابة الس

فخضت الجغخافيا عمى : »الرخاع عمييا وفي تمظ ذكخ ما نروالباقية بعج أن يشتيي 
وما  ،ن الجغخافيا تػجو التاريخإإذ  ؛مخ العرػر نفديا عمى التاريخ وغيخت مغ مداره

فاالرتباط وثيق لمغاية بيغ  ،التاريخ إال الرخاع عمى الجغخافيا في بعس جػانبو
وليذ معشى ذلظ أن نتبشى  ،الجغخافيا والتاريخ، أو بسعشى آخخ بيغ السكان والدمان

 . (38)«فكخة الحتسية الجغخافية بجون تأثيخ اإلندان كرانع لمتاريخ

وعجم إدراك  ،مغ ناحية أخخى، تعخض في دراستو لمرخاع الفاشسي الدمجػقي
نت مرخ في ذلظ الػقت تحت حكع اك: »الرميبي وفي ذلظ قال يقة السذخوعالفاشسييغ لحك

وىع مغ الذيعة اإلسساعيمية، وكانػا عمى خالف كبيخ مع  ،العببجييغ السعخوفيغ بالفاشسييغ
وعشجما سسعػا بأن الرميبييغ الحيغ  ،وكحلظ مع الخالفة العباسية الدشية ،الدالجقة الدشة

جية(، فكخوا يخاك الدالجقة أعجاء الجولة الفاشسية )العباشتبكػا مع األت ،وصمػا إلى بالد الذام
، وكان الخميفة ع الرميبييغ لحخب الدالجقة الدشةفي عقج تحالف معيع، والتعاون م
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م(، 2212-21:5ىـ/5:6-598: السدتعمي باهلل )جي( في ذلظ الػقت ىػيالفاشسي )العب
  .جر الجساليالػزيخ األفزل بغ ب ،وإن كان صاحب الدمصة الفعمية في مرخ

 تفاق مع الرميبييغ يذسل البشػد التالية: خض الجولة الفاشسية لالوكان ع

 . بحكع أنصاكية وشسالي بالد الذام يشفخد الرميبيػن  -

 . خ ببيت السقجس وجشػبي بالد الذامتحتفظ مر -

جيػن بالفعل يديصخون عمى بيت السقجس حيث قامػا باحتاللو عام يوكان العب
الدالجقة مشيسكيغ في حخب الرميبييغ في آسيا ( حيث كان م21:8ىـ/5:2)

 الرغخى. 

الدساح لمرميبييغ بديارة األماكغ السقجسة في فمدصيغ وتكػن ليع الحخية الكاممة  -
وأال  ،عمى أال تديج مجة إقامتيع فييا عمى شيخ واحج ،في أداء شعائخىع الجيشية

  .يجخمػىا بديػفيع

 .(39)عمى الدالجقة  يتعاون الصخفان في القزاء -

أكجت السرادر التاريخية الرميبية السعاصخة والالحقة مثل ذلظ  ،واقع األمخ
ووليع الرػري  ،السجيػل Gertaالتحالف وقج أشار إليو كل مغ مؤرخ الجدتا 

William of Tyreم( أشار إلى ذلظ األمخ، وأن 2343، كسا أن السؤرخ ابغ األثيخ )ت
 ولحلظ اختمف السؤرخػن بيغ مؤيج ومعارض لحلظ. «.  أعمعوهللا»أنيي روايتو بعبارة 

األرجح حجوث ذلظ االتفاق خاصة مع تأكيج السرادر الرميبية لألمخ، كسا 
بأن  االغدو الرميبي يعصي لشا انصباعً  أن تقاعذ الفاشسييغ عغ السبادرة بسػاجية

ييغ لع يجركػا حكيقة والسشصق يقخر أن الفاشس ،ىشاك نػًعا ما مغ التػاشؤ بيغ الجانبيغ
عيغ السذخوع الرميبي الحي قجم إلى السشصقة غازًيا عمى حداب الصخفيغ السترار 

 .سػاًء الفاشسييغ أو الدالجقة
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عمى نرػص االتفاق السذار إليو مػضًحا الياسي لقج عمق عبج القادر 
ػن لقج ضسغ الرميبي» :السكاسب العجيجة التي غشسيا الرميبيػن وفي ذلظ ذكخ ما نرو

إضافة  ،والتي كانت تسمظ جيًذا كبيًخا ،أنيع في مأمغ مغ ىجػم الجولة الفاشسية عمييع
وىشاك أمخ  ،كان مغ السسكغ أن يغيخ السػقف في أنصاكية ،إلى أسصػل بحخي قػي 

جية( باألحكية الذخعية لمرميبييغ في أرض يية )العبسخصيخ ىػ اعتخاف الجولة الفاش
عمى عساىع ولع يفرحػا ليع عغ  يغخكػا الفاشسيأن يتفاختار الرميبيػن  ،أنصاكية

رًدا عمى سفارة األفزل  ،الرميبيػن سفارة إلى القاىخةبل أرسل  ،نػاياىع تجاه فمدصيغ
 .(:3)«بغ بجر الجسالي، تؤكج التعاون بيغ الصخفيغ لمقزاء عمى العجو السذتخك

 –ميبية ة استفيام كبخى حيال العالقات الرموفي سبيل دعسو لػجػد عال
أشار ذلظ السؤرخ إلى ما أورده ابغ تغخي بخدي في أمخ تأخخ مػاجية  ،الفاشسية

بػ السحاسغ عغ مػقف أيقػل السؤرخ » :وفي ذلظ قال ،الفاشسييغ لمغدو الرميبي
جييغ( وعجم مذاركتيع القػى اإلسالمية التي نيزت لمجفاع عغ يالفاشسييغ )العب

يشيس األفزل بإخخاج عداكخ مرخ وما أدرى لع » :فيقػل ،أنصاكية ضج الرميبييغ
.. وىكحا، أضيخ (41)«ما كان الدبب في عجم إخخاجو مع قجرتو عمى السال والخجال

م، دىذتو مغ :257ذلظ السؤرخ الحي انتسى زمشًيا لمعرخ السسمػكي حيث تػفي عام 
 .تأخخ الفاشسييغ في مػاجية الغدو الرميبي في بجاياتو

حرار الرميبييغ ألنصاكية عام الياسي عبج القادر مغ زاوية أخخى، تشاول 
وقج قخر أن أسباب تسكشيع مغ  ،ونجاحيع في االستيالء عمييا ،م(21:8/21:9)

إن الدبب األكبخ في الشجاح الحي حققو الرميبيػن لع » :إخزاعيا يخجع عمى حج قػلو
أو  ،بيدنصيةأو ما تمقػه مغ مداعجات مغ الجولة ال ،يخجع إلى قػتيع أو كثخة عجدىع

 ،بل يخجع أساًسا إلى تفخق السدمسيغ ،السداعجات التي كانت ترميع مغ الغخب األوروبي
، عشجما تقجمت إلى الذخق اإلسالمي ألن القػات الرميبية ،مغ الشاحيتيغ الدياسية والجيشية

فالتذخذم الدياسي في بالد  ،وإنسا صادفت قػى متشازعة ،لع ترادف قػات إسالمية متحجة
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 .(42)«وراء ذلظ قخن الحادي عذخ ىػ العامل الخئيذعشج نياية ال ،ذامال

أخخى، مشيا استبدال ومع ذلظ ىشاك عػامل  ،نتفق معو فيسا ذىب إليو
الرميبييغ في سبيل إخزاعيا عمى الخغع مغ كافة الرعاب التي واجيتيع كسا حجث 

ياسي بسثابة ذم الدخالل السجاعة الذجيجة التي صادفتيع لكغ يطل عشرخ التذخ 
 . كسا ذىب إليو السؤرخ السحكػر العامل الخئيذ

 ،خصبػط بأذرع متعجدةأواقع األمخ، كانت الحخكة الرميبية أشبو شيء ب
يتجيػن إلى  ،لحلظ وججنا الرميبيػن بعج نحػ نرف قخن  ،وامتمكت مصامع ال تحج

م، خالل أحجاث ما عخف بالحسمة الرميبية :225حرار مجيشة دمذق عام 
وقج درس  ،ن ذلظ الحرار باء بالخدخان السبيغإإال  ،م(:225-2258) (43)انيةالث

 : وقخر أنيا تتسثل في التالي ،السؤرخ السحكػر أسباب ذلظ
قػة دفاع معيغ الجيغ أنخ حاكع دمذق عغ السجيشة وصسػد الجماشقة في وجو  - أولا 

  .العجوان الرميبي
السػصل مع دمذق وسالجقة الخوم في تزامغ اإلمارات اإلسالمية كحمب و  -ثانياا

  .وجو العجوان

وجير حمب بكيادة نػر  ،وصػل جير السػصل بكيادة سيف الجيغ غازي  -ثالثاا
وخػف الرميبييغ مغ وصػل  ،الجيغ محسػد في الػقت السشاسب إلى حسز

  .وأنرارىع لشججة أىل دمذق ،الدنكييغ
خالفات بيغ الرميبييغ السحمييغ الخالفات بيغ الرميبييغ والبيدنصييغ وال -رابعاا

 . يسيغ في الذخق الػافجيغ مغ الغخبالسك

ا كحلظ الخالفات بيغ الخالفات بيغ الجير األلساني والجير الفخندي و  - خامدا
 .(44)القادة أنفديع
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واقع األمخ، امتاز السؤرخ السحكػر، بحدغ عخض األفكار وتخكيدىا عمى نحػ 
  .يرب في إبخاز ىجف دراستو

درس عبج القادر الياسي الشتائج التي نتجت عغ فذل الحسمة  ،إلى ذلظ يزاف
الرميبية الثانية وقج تسكغ مغ رصجىا بعسق وشسػلية دلت عمى أنشا أمام باحث لو 
أدواتو العمسية التي مكشتو مغ التحميل وليذ مجخد سخد األحجاث التي نججىا لجى 

 : صج تمظ الشتائج مغ خالل التالير  وقج ،كثيخيغ مغ السؤرخيغ الذبان عمى نحػ خاص
نقصة تحػل محػرية في تاريخ الحخوب  ،سمة الرميبية الثانيةحكان فذل ال -أولا 

األمخ الحي نتج  ،وفي تاريخ الذخق األدنى برفة خاصة ،الرميبية برفة عامة
 . ىيبة الرميبييغ في نفػس السدمسيغعشو كدخ 

ة إلى أن يديء الغخب األوروبي الطغ أدى إخفاق الحسمة الرميبية الثاني -ثانياا
بالحخكة الرميبية وتختب عمى ذلظ أن ضاعت الجيػد التي بحلت مغ أجل 

  .الجعاية لتمظ الحسمة الرميبية
قزى ىحا اإلخفاق عمى كل أمل في اعتساد الرميبييغ في الذخق عمى  -ثالثاا

قتيع بأولئظ بعج أن فقجوا ث ،أوروبا إلمجادىع بالعػن والسداعجة في السدتقبل
 .(45)«الغخبييغ الحيغ ال يحدشػن الترخف في الذخق 

كسا أدرك ذلظ السؤرخ الشابو أثخ ذلظ الفذل عمى العالقات بيغ الغخب 
أجج فذل الحسمة : »ورد ما نرووفي ذلظ أ ،األوروبي واإلمبخاشػرية البيدنصية

بي تجاه العجاء الرمي ،وفذل الرميبييغ في احتالل دمذق ،الرميبية الثانية
 ،ن السعاناة التي لقييا اإلمبخاشػر األلساني كػنخاد الثالثإإذ  ،اإلمبخاشػرية البيدنصية

وكحلظ السمظ الفخندي لػيذ الدابع في آسيا الرغخى مغ خالل الصخيق البخي الحي 
وىػ عجاء  ،أكج العجاء الستأصل بيغ الصخفيغ ،مخ بسشاشق اإلمبخاشػرية البيدنصية

قخن الدادس اليجخي/ الثاني عذخ السيالدي حتى يرل إلى ذروتو سيتخاكع شػال ال
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مع مصمع القخن الدابع اليجخي/ الثالث عذخ السيالدي عشجما سقصت القدصشصيشية 
 .(46)«م، عمى أيجي الغخب األوروبي2315/ىـ711عام 

لع يفت عبج القادر الياسي إدراك أثخ فذل تمظ الحسمة عمى نػر الجيغ محسػد 
خخج مغ ىحا الحجث الكبخ بسا » :وفي ذلظ قال ،ضخة شسالي بالد الذامسيج حمب حا

أكج قشاعاتو وتػجياتو الدابقة الخاصة باألىسية اإلستخاتيجية إلمارة دمذق في 
وىحا ما فعمو عام  ،فتخسخت فكخة االستيالء عمييا بأي ثسغ ،السػاجية مع الرميبييغ

 .(47)«م، عشجما استػلى عمى مجيشة دمذق2265ىـ/:65

واقع األمخ، كان ذلظ القائج بسثابة ميشجس حخكة الجياد اإلسالمي في الشرف 
م، وعشجما ضع إليو دمذق صارت حمب ودمذق متحجتان في جبية 23الثاني مغ القخن 

 واحجة عمى نحػ كان لو أكبخ األثخ عمى تاريخ السقاومة اإلسالمية لمغدو الرميبي. 

والحي  ،ث الحسمة الرميبية الثالثةأما فيسا يترل بحرار عكا خالل أحجا
فشججه قج حمل العػامل التي أدت  ،م22:2انتيى بدقػشيا في أيجي الرميبييغ عام 

 : لى تمظ الشتيجة عمى الشحػ التاليإ
 الحخبية سػاء استعسال الرميبييغ في حرار عكا أنػاع مختمفة مغ السعجات -أولا 

 .اليجػمية أو الجفاعية

خسة مغ الغخب األوروبي عغ شخيق البحخ عمى نحػ رفع قجوم قػات ض -ثانياا
 . سحمييغ وزادت أعجادىع برػرة ضخسةمعشػيات الرميبييغ ال

تفػق الرميبيػن في الجانب البحخي مغ خالل أساشيميع التي فخضت الحرار  -ثالثاا
 . مسيغ القجرة عمى مشافدتيع بحخًياعمى عكا مغ جية البحخ ولع يكغ لمسد

 لتحمخ في صفػف السدمسيغ ووصل األمخ إلى نػع مغ السعارضة ضيخ ا -رابعاا
 . صة في السخحمة األخيخة مغ الحرارخا
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ا لع يتػافخ لرالح الجيغ األيػبي سيػلة مالية كافية كي يسػل العسميات  -خامدا
 . (48)الحخبية لجيذو وىػ أمخ كذف عغ نقصة ضعف في اإلدارة األيػبية

اسي لحرار السجن اإلسالمية عرخ ىكحا، كان عخض عبج القادر الي
  .مغ خالل الشساذج السختارة ،م23الحخوب الرميبية خاصة خالل القخن 

عشج مقارنة الثالثة أعسال الدالفة الحكخ، نجج أن الباحث األخيخ  ،واقع األمخ
كان أكثخىع قجرة عمى عخض أفكاره، وتحميل األحجاث عمى نحػ جعمو يسمظ شخرية 

 دون أن يقمل ذلظ مغ الجيج السبحول مغ جانب ،أجداء كتابو عمسية ضيخت في كافة
 .الباحثيغ اآلخخيغ السذار إلييسا

  :هناك عدة مالحظات يمكن إجمالها هنا وهي كالتالي

ىشاك عجد مغ السؤرخيغ اإلماراتييغ الحيغ اتجيػا إلى دراسة تاريخ عرخ  - أولا 
ليع إسياماتيع الكيسة عمى  الحخوب الرميبية سػاًء مغ الحكػر أو اإلناث وكانت

وقج ىجف ىحا  ،نحػ ضسغ ليع مكانتيع بيغ السؤرخيغ العخب السحجثيغ اآلخخيغ
 . إسيامات عجد مشيع كشساذج مختارة البحث إلى تدميط األضػاء عمى

انتدب السؤرخػن الثالثة إلى جامعة إماراتية واحجة واعجة ىي جامعة  -ثانياا
العميا بقدع التاريخ والحزارة اإلسالمية اىتساًما والتي تذيج الجراسات  ،الذارقة

خاًصا بتاريخ عرخ الحخوب الرميبية، ومغ السيع ىشا اإلشارة إلى وجػد عجد 
مغ الصالبات مغ تخرز في دراسة ذلظ العرخ، وفزمغ التػجو إليو عمى 

 . ية الخاصة التي يحتاجيا مغ يجرسوالخغع مغ األدوات العمس
ن تعجد السشاىج البحثية يؤدي بالزخورة إلى إثخاء البحث مغ السالحظ أ - ثالثاا

ألصل درس العالقات الجولية، ن عبج هللا الدػيجي في اإإذ  ،العمسي التاريخي
وكاًل مشيسا تػجو مغ بعج ذلظ نحػ  ،ن عبج القادر الياسي درس القانػن إكسا 

ة في ات االستجراكيقداستاريخ الحخوب الرميبية بعج الحرػل عمى دراسة ال
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  .وانعكذ ذلظ بالزخورة عمى مشيجية تشاولو لحلظ العرخ ،مجال التاريخ
بيغ الجػانب االجتساعية ومشيجية الكتابة  تشػع اىتسام الباحثيغ الثالث -رابعاا

التاريخية والدياسية والحخب عمى نحػ جعميع ال يشحرخون في زاوية بعيشيا 
  .ويدجشػن أنفديع فييا

ميبية في كتابات السؤرخيغ اإلماراتييغ مغ خالل ذلظ عخض عغ الحخوب الر
  .عجد مغ الشساذج السختارة
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 الهوامش
-2282ىـ/759-678أىل الحمة في مرخ في العرخ األيػبي ) رىاجخ الذامدي، أوضاع ودو  (2)

 .م، قائسة السحتػيات3129م(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة الذارقة عام 2361
 .26نفدو، ص (3)
 : نطخاعغ صالح الجيغ األيػبي  (4)

م، 2:75إبغ شجاد، الشػادر الدمصانية والسحاسغ اليػسفية، تحقيق جسال الجيغ الذيال، ط. القاىخة 
العساد األصفياني، الفتح القدي في الفتح القجسي، تحقيق دمحم محسػد صبيح، ط. القاىخة 

 م. 2:76
J. Man, Saladin, The life, The legend and the Islamic Empire, London 2015, 

S, Lane-poole, Saladin and the fall of the kingdom of Jerusalem, kuala 

lumpur 2007. 

م، قالػا عغ صالح 3119دمحم مؤنذ عػض، صالح الجيغ األيػبي بيغ التاريخ واألسصػرة، ط. القاىخة 
م، صالح الجيغ األيػبي فارس عابخ 3124الجيغ األيػبي، شيادات مغ الذخق والغخب، ط. القاىخة 

  .م3128م، رحمتي مع صالح الجيغ األيػبي، ط. الذارقة 3127لمقخون، ط. الذارقة 
 .2:ىاجخ الذامدي، أوضاع ودور أىل الحمة، ص (5)
 .3:نفدو، ص (6)
 : نطخاعغ مػسى بغ ميسػن  (7)

ح أسساء العقار، تحقيق ت، شخ -مػسى بغ ميسػن، داللة الحائخيغ، ت. ىـ. أناي، ط. القاىخة ب
م، ابغ أبي أصيبعة، عيػن األنباء في شبقات األشباء، :2:4ماكذ مايخىػف، ط. القاىخة 

، إسخائيل ولفشدػن، مػسى بغ 694ص-693، ص2:76تحقيق ندار رضا، ط. بيخوت 
م، دمحم مؤنذ عػض، اإلسيام الصبي لسػسى بغ 2:47ميسػن، حياتو ومرشفاتو، ط. القاىخة 

م( في مرخ األيػبية، ضسغ كتاب أضػاء ججيجة 2315ىـ/712)ت Maimonidesميسػن 
 . 4:ص-73، ص3121عمى الحخوب الرميبية، ط. رام هللا 

M. Meyerhof, Essays on Maimonides, New York 1940.  

E.J., Maimonides, II, Jerusalem 1972, PP. 745-782.  

B. Lewis, Maimonides, lion heart and Saladin, E.I, VII, 1964, PP. 750-774. 

M.M. Awad, Highlights on Medical contribution of Maimonides (1135-

1204) in the Ayubid rule of Egypt, Cairo 2003. 

 .57ص-:4ىاجخ الذامدي، أوضاع ودور أىل الحمة، ص (8)
 نطخ: اعغ ابغ مساتي  (9) 
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 .م، مقجمة التحقيق2:54د سػريال عصيو، ط. القاىخة إبغ مساتي، قػانيغ الجواويغ، تحقيق عدي
R.S. Cooper, Ibn Mammati's Rules for ministers: translation with 

commentary of the qawanin al dawawin, Ph.D. dissertation, University 

of California, Berkely 1973. 

 : عغ ابغ العسيج أنطخ (:) 
  .B.E.O., XV, 1955-1957 .أليػبييغ، نذخ كمػد كاىغإبغ العسيج، تاريخ ا

N. Elisseeff, Nur ad-Din un grand prince musulman de Syrie a' L'epoque des 

Croisades, T.I, Damas 1967, PP. 56-58. 

 . 221ص-:21، ص1::2، ط. بيخوت 4شاكخ مرصفى، التاريخ العخبي والسؤرخػن، ج
 م. 2:14يخ ابغ الخاىب، تحقيق لػيذ شيخػ، ط. بيخوت عغ إبغ الخاىب، تار  (21) 

 . 316م، ص1::2، ط. بيخوت 4شاكخ مرصفى، التاريخ العخبي والسؤرخػن، ج      
  :عغ بياء الجيغ قخاقػش أنطخ (22) 

ابغ مساتي، الفاشػش في حكع قخاقػش، ضسغ كتاب عبج المصيف حسدة، حكع قخاقػش، ط. القاىخة 
غ خمكان، وفيات األعيان وأنباء أبشاء الدمان، تحقيق إحدان ، إب268ص-25م، ص2:93

، كازانػفا، تاريخ ووصف قمعة الجبل، ت. 5:ص-2:م، ص2:89، ط. بيخوت 5عباس، ج
م، كخيدويل، وصف قمعة الجبل، ت. جسال محخز، مخاجعة عبج 2:85أحسج دراج، ط. القاىخة 

  .م2:85الخحسغ زكي، ط. القاىخة 
-678م/2297-2282ىـ( مؤرًخا لمفتخة )693م/2297يجي، وليع الرػري )تعبج هللا الدػ  (23) 

 .255م، ص:312ىـ(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة الذارقة عام 693
  :عغ معخكة حصيغ أنطخ (24) 

إبغ شجاد، الشػادر الدمصانية والسحاسغ اليػسفية، تحقيق جسال الجيغ الذيال، ط. القاىخة      
 . :8ص-86م، ص2:75

The Old French continuation of William of Tyre 1194-1197, in the conquest 

of Jerusalem and the third crusade, Sources in translation, ed. P.W. 

Edbury, Hompshire 1996, PP. 158-163.  

B.Z. edar (ed.), The Horns of Hattin, proceedings of the second conference 

of the Society for the crusades and the Latin East, Jerusalem and Haifa 

2-6 July 1987, Jerusalem 1992. 

  :عغ الفرل التاسع عذخ مغ تاريخ األعسال أنطخ (25) 
R.B.C. Hugens, Guillaume de Tyre, Un Chapitre (XIX, 12) de Son Histoire 

retrouvé, Latomus 21, 1962, PP. 811-829. 
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  :وىشاك تخجسة لمفرل السحكػر تججىا في الكتاب التالي
م( 2297-2238دمحم مؤنذ عػض، وىشادي الديج محسػد، السؤرخ الرميبي وليع الرػري )حػالي 

 . 335ص-318م، ص3128بيغ رؤيتيغ عخبية وغخبية بحػث ودراسات، ط. القاىخة 
 .:5عبج هللا الدػيجي، وليع الرػري، ص (26) 
 .55نفدو، ص (27) 
 .56نفدو، ص (28) 
 .57نفدو، ص (29) 
 .73نفدو، ص (:2) 
 عغ البصخيخك ىخقل أنطخ:  (31) 

William of Tyre, A History of deeds done beyond the sea, Trans. E.A. 

Babcock and A. Krey, Vol. II, New York 1943, P. 412, P. 436, P. 451.  
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م( ودوره في تاريخ مسمكة بيت السقجس 22:1-2291عد العخب سميسان مخيسخ، البصخيخك ىخقل )
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 . 79ص-78عبج هللا الدػيجي، السؤرخ وليع الرػري، ص (32) 
نطخ: العساد األصفياني، الفتح القدي في الفتح اعغ االنحالل الخمقي لجى الرميبييغ  (33) 

 ، 281ت، ص-القجسي، ط. القاىخة ب
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م، 2:92يػشع بخاور، عالع الرميبييغ، ت. قاسع عبجه قاسع ودمحم خميفة، ط. القاىخة  (34) 
 . 332ص

 . 281ت، ص-العساد األصفياني، الفتح القدي في الفتح القجسي، ط. القاىخة ب (35) 
(25)Jacques de Vitry, History of Jerusalem, Trans. Aubrey Stewart, 
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 .76، صنفدو (41) 
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