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 الممخص:

لعصر  المحدثين المؤرخين الجزائريينيتناول ىذ البحث بالدراسة رؤية 
 .بية والمواجية بين الشرق والغرب حينذاكالحروب الصمي

 تمك الممحمو الكبرى خالل أحداثولئك بدراسة دور فرنسا خالل لقد اىتم أ
  .جيل لدورىا فى العصور الحديثوذلك لتأ ؛العصور الوسطى

تسميط الضوء عمى رؤيتيم  أجلالمنيج النماذج المختارة من  إلىاتجو البحث 
 .ميبيى لبالد الشام ومصرضد الغزو الص اإلسالميالجياد 
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Abstract: 

This paper deals with history of the crusades through the 

visions of some selected modern Algerian historians. 

In fact, those historians have cared with that decisive historical 

era, regarding the relations between the East and West in the Middle 

Ages, in a way of proving that Algeria, geographically and 

historically, was a part of the Arab world. 

Those historians offered several studies concerning with 

Saladin, champion of Islam in the Middle Ages, who led the Muslims 

to liberate Jerusalem in 1187 A.D.  
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م 11،11عمى مدى القرنين  (1)تاريخ الحروب الصميبية ،يتناول ىذا البحث بالدراسة
من خالل مؤلفات عدد من المؤرخين الجزائريين المحدثين؛ لتسميط األضواء الكاشفة 
عمى رؤيتيم لتمك الظاىرة المحورية في تاريخ العالقات بين الشرق والغرب في 

 العصور الوسطى. 

 دراسة إسيامات عدد من أولئك إلىبحث واقع األمر، يتجو ال
 المؤرخين وىم: 

 عواد المنور. -1

 .نجيب بن خيرة -1

  .رحمة رواق -1

 فاطمة زىراء محمد السعيد. -4

 الحسن سماح ليمية.  -5

بداية، عمينا البحث عن دوافع اىتمام المؤرخين الجزائريين المحدثين نحو 
المية في العصور الوسطى، ومن الممكن التي اعتبرت الحرب الع حداثدراسة تمك األ

 مالحظتيا من خالل التالي:

: رغبة أولئك المؤرخين في الخروج من دائرة النطاق الجغرافي القاصر عمى أولا 
التوجو صوب بالد الشام ومصر لتأكيد عروبتيم، وارتباطيم  إلىالشمال األفريقي 

صر اليوية العربية توضيح أىمية عن إلىبالمشرق اإلسالمي، ولسنا في حاجة 
 اإلسالمية لدى الشعب الجزائري عمى نحو خاص. 

: ىناك رغبة أولئك المؤرخين في تتبع وتقصي تاريخ عدوتيم الرئيسة، فرنسا فيما ثانياا
وال نغفل ىنا أمر ممحمة  ،خالل حقبة العصور الوسطى Outremerوراء البحر 

( مميون 11استشياد أكثر من ) الخالدة التي نتج عنيا (1)التحرر الوطني الجزائري
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( عاًما عمى نحو لم يحدث ألية دولة عربية 111رجل وامرأة وطفل، عمى مدى )
أن ذلك التاريخ الجزائري  ،الخميج دونما مبالغة!! وفي تقديري إلىمن المحيط 

رصد تاريخ فرنسا  إلىالمخضب بالدماء؛ وجو المؤرخين الجزائريين المحدثين 
الحروب الصميبية في القرون  أحداثخاصة أن  Levant شرقي البحر المتوسط

الوسطى يعد بمثابة المقدمة الحقيقية لتوجو األطماع الفرنسية في العصر الحديث، 
نظًرا الستمرارية العصور وتواصميا من خالل كون التاريخ بمثابة نير متدفق ال 

  .حديث( –وسيط  –يعرف التقسيمات األكاديمية االعتسافية التقميدية )قديم 

: كان إلجادة العديدين من المؤرخين الجزائريين لمغة الفرنسية، دافًعا طبيعًيا نحو ثالثاا
دراسة تمك المرحمة والبحث في مؤلفات المؤرخين الفرنسيين في العصر الحديث 

 لتاريخ فرنسا في العصر الوسيط. 

إذ جعمت العالم بمثابة : ال نغفل مالحظة دور شبكة اإلنترنت ودورىا اإليجابي ؛  رابعاا
Globalizationقرية صغيرة كما يقال من خالل فكرة العولمة 

، لذلك صار (1)
 ،االطالع عمى مؤلفات المؤرخين الغربيين وكذلك العرب المحدثين أمًرا ميسوًرا

طالع المؤرخون الجزائريون إسيامات المؤرخين العرب في  ،ومن خالل تمك الشبكة
عمى نحو شجعيم عمى  ،في دراسة الحروب الصميبيةمصر، والعراق، وسوريا 

 دراستيا لكي يدلوا بدلوىم فييا وال ينعزلوا عن باقي المؤرخين العرب. 

وطنو  إلى: ىناك من الباحثين الجزائريين من أعد رسالتو العممية في مصر، وعاد  خامساا
ينطبق عمى  ليواصل رحمتو العممية، وأشرف عمى عدد من الباحثين والباحثات وىو ما
جامعة عين  –أ.د. كمال بن مارس الذي أعد رسالتو لمماجستير في كمية اآلداب 

  .(4)شمس، تحت إشراف أ.د. أحمد رمضان أحمد أستاذ تاريخ العصور الوسطى
صالح الدين »أما المؤرخ عواد المنور، فقد أعد رسالتو لمماجستير بعنوان: 

، من كمية العموم «م11-11ىـ/7-6ي القرنين األيوبي في الكتابة التاريخية العربية ف
 .(5)م1111/1111عام  ،(1جامعة الجزائر ) –اإلسالمية 
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تناول المؤلف في دراستو عدًدا من المؤرخين المسممين الذين أرخوا 
 لمؤسس الدولة األيوبية ونذكر منيم: 

  .م(1114بياء الدين بن شداد )ت -

  .م(1111العماد الكاتب األصفياني )ت -

  .م(1111عز الدين بن األثير )ت -

  .م(1199القاضي الفاضل )ت -

  .م(1167أبو شامة المقدسي )ت -

 .م(1198بن واصل )تا -

 .م(1156سبط بن الجوزي )ت -

 .م(1161ابن العديم الحمبي )ت -

 .م(11بن أبي طيء )ت قا -

ن تعرض عواد المنور لمتعريف بالمؤرخين المذكورين ثم تناولهم لصالح الدي
 األيوبي، وقد امتاز عممه بالتالي: 

كذلك أفاد  ،: االعتماد عمى قائمة ببميوغرافية ثرية، تنوعت بين المصادر والمراجعأولا 
  .من كتابات الباحثين الغربيين الذين تناولوا تاريخ الحروب الصميبية والدولة األيوبية

ما تعرض لرؤية كٍل : اتجو صوب الجانب اإلحصائي وقد ظير ذلك واضًحا عندثانياا
 ، مما ميز عممو العممي. (6)من أبو شامة المقدسي، وابن واصل

: امتازت دراستو بأن مؤرخيا ُيعد المؤرخ الجزائري الرائد في تاريخ صالح الدين ثالثاا
األيوبي؛ إذ ال نعمم شيًئا عن أي مؤرخ حديث آخر من الجزائر تصدى لمكتابة 

رز عصر الحروب الصميبية، مما أعطى عممو التاريخية عن فارس اإلسالم البا
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 العممي أىمية محورية خاصة.
 إلى: تميزت الدراسة المذكورة بالدقة العممية من جانب مؤلفيا، الذي سعى جاىًدا رابعاا

مطالعة المصادر التاريخية التي تناولت تاريخ مؤسسي الدولة األيوبية بدقة عمى 
 العممي وميزه عمى غيره من الدراسات. عمى عممو  انحو انعكس بالضرورة إيجابي

دون أن يقمل  ،مع ذلك، هناك بعض الزوايا التي من الممكن الختالف معه بشأنها
 ذلك أبداا من القيمة العممية البارزة لعممه، وتتمثل في التالي: 

في الحقيقة ال يوجد تاريخ منيجي لمحروب »: قرر المؤرخ المذكور ما نصو: أولا 
 Francoise Michaudالعرب حسب رأي المؤرخة فرانسوا ميشو  الصميبية عند

 .(7)«بل كتابات مبعثرة في إطار عام
ن ىناك المؤرخ حمدان إواقع األمر، من الممكن االختالف مع ىذا الرأي؛ إذ   

 إلىسيرة اإلفرنج الخارجين »م( الذي ألف كتاًبا بعنوان: 1159)ت(8)األثاربي
ن ىناك إشارات عنو وردت لدى إاألصمي، إال  وقد فقد نصو«. بالد اإلسالم

بغية الطمب »م( في كتابيو 1161مؤرخين آخرين مثل ابن العديم الحمبي )ت
 «. زبدة الحمب من تاريخ حمب»، و«في تاريخ حمب

م( تحت عنوان: 1511ذلك ىناك ما ألفو الحريري )ت بعد  إلىيضاف   
 «. ى ديار المسمميناإلعالم والتبيين في خروج الفرنج المالعين عم»

ىكذا، يتأكد لنا عدم دقة الرأي الذي قالت بو المستشرقة المذكورة وتبني رأييا   
 عواد المنور.

بشكل عام لم ييتم المؤرخون العرب باإلفرنج : »الشك في أن ذلك يفند مقولتو  
 .(9)«والحروب الصميبية بقدر اىتماميم بتعديد مناقب صالح الدين

كان يتخذ موقًفا عدائًيا مسبًقا تجاه صالح الدين األيوبي، بصورة مفتعمة : أحياًنا ثانياا
ألن الفكرة المسبقة، والقولية، واعتساف ؛عمى نحو أضر بموضوعيتو العممية
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 األحكام ىي بالفعل ألد أعداء الكتابة التاريخية األكاديمية. 

ريخ من خالل تبين لي من بحثي ىذا، أن التا»الدليل الواضح عمى ذلك قولو :   
النماذج المدروسة لم يكن ُيكتب من طرف بعض المؤرخين بموضوعية 
واحترافية من حيث االلتزام بمقتضيات الكتابة التاريخية وشروطيا، بل كان 

 .(11)«ظروف خاصة ميزتيا إلىيكتب تعبيًرا عن ميوالت وأىواء مستندة 

المؤرخين الذين أرخوا  تجنًيا واضًحا عمى كبار ،واقع األمر، ُيعد ىذا القول  
لصالح الدين األيوبي، ومن المؤسف أن ىذا الرأي جاء في ختام دراستو، ومن 
الخطأ البين التعامل مع مؤرخي العصور الوسطى بمقاييس القرن الحادي 

 ألن ذلك يعد ذروة القولية واألحكام المسبقة.  ؛والعشرين
المؤرخ الصميبي البارز  إلى من زاوية أخرى، لمرد عمى المقولة السابقة، نتجو  

م( مؤلف كتاب تاريخ األعمال 1186)ت William of Tyreوليم الصوري 
 Historia rerum inpartibusالتي جرت فيما وراء البحر أو بالالتينية : 

transmarins gestarum. 
حيث أورد عنو، لقد قابمنا أعداًء كثيرين إال ىذا الرجل، إنو فارس شجاع في   

 .(11)درجة السخاء، حكيم، حذر، يممك روح المبادرة إلىكريم  الحرب،

ىكذا، فإن امتداح مؤرخ مممكة بيت المقدس الرسمي، لصالح الدين األيوبي،   
 ليو الرد الفعمي عمى المقولة غير موضوعية التي ذكرىا المؤرخ عواد المنور. 

رؤية المؤرخين  : كان من الممكن إزاء دراستو من خالل عقد مقارنات بينثالثاا
م وكذلك المؤرخين الصميبيين والبيزنطيين عمى 11، 11المسممين خالل القرنين 

مدى المرحمة المذكورة وتناولوا صالح الدين األيوبي باإلشارة، وفي ىذا المجال 
وجاك دي  ،William of Tyreنذكر عدًدا من المؤرخين مثل وليم الصوري 

، وجود فري أوف فينزوف Ambroise، وأمبرواز Jacques de Vitryفتري 
Geoffrey of Vinsaufفنذكر منيم نيكتاس  ،، أما من المؤرخين البيزنطيين
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 . Nicetas Choniatesخونياتس 

األمر المؤكد في تقديري، أن مثل تمك المقارنة في حالة حدوثيا ووجودىا أصاًل   
أن ذلك من التوازن، خاصة  عٍ الدراسة كان من شأنيا إيجاد نو  في خطة

السمطان نسج عنو الغرب األوروبي أسطورة خاصة بو عرفت بأسطورة صالح 
فإن تجاىل رؤية وجية النظر  ،، وبالتاليThe Legend of Saladin (11)الدين 

الغربية تجعمنا كأننا نتحاور مع أنفسنا، خاصة أن تمك المصادر التي درسيا 
يادي عمى المستوى عمى الرغم من عممو الر  –المؤرخ الفاضل المذكور 

معروفة ومنشورة، وال يوجد منيا ما ىو مخطوط ولم يتم  –األكاديمي الجزائري 
تحقيقو بعد، كما تم إعداد عدة أطروحات لمماجستير والدكتوراه عن كل مؤرخ 

 من المؤرخين الذين درسيم خاصة المعاصرين لصالح الدين األيوبي. 
ن يخصص دراستو عن المؤرخين المعاصرين : كان في مقدور المؤرخ المذكور، أرابعاا

م، 1191، 1171لصالح الدين األيوبي خالل المرحمة الواقعة بين عامي 
وبالتالي تكون أكثر تركيًزا نظًرا القتصارىا عمى عدد محدود من المؤرخين 

عاًما فقط، من خالل رؤية  11عندئذ، وكذلك عمى مرحمة زمنية تبمغ نحو 
 عممية خاصة. 

بياء الدين بن شداد، والقاضي  ،لحالة سنقتصر الدراسة عمى كلٍّ منفي ىذه ا  
الفاضل، والعماد الكاتب األصفياني، وعز الدين بن األثير، وال نغفل أن المؤرخ 
األخير كانت لو رؤيتو المعارضة لذلك السمطان عمى نحو ظير في كتاباتو 

 التاريخية بجالء. 
لمشار إليو، كان في مقدوره دراسة مؤرخ واحد : في تقديري أن المؤرخ الفاضل اخامساا

فقط من المؤرخين المسممين الذين لم يعاصروا السمطان األيوبي، وتحتل كتابتو 
م(، الذي خصص لذلك 1181أىمية خاصة وىو شمس الدين بن خمكان )ت
وفيات األعيان وأبناء أبناء »القائد البارز أكبر ترجمة في كتابو الشيير 
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تازت ترجمتو لو بغزارة التفاصيل وتنوعيا، وال نغفل ىنا ، وقد ام«الزمان
مالحظة كونو قد تتممذ عمى يدي القاضي بياء الدين بن شداد، لذلك تستحق 
تمك الترجمة الوافية أن تكون موضًعا ألطروحة أكاديمية خاصة نظًرا ألىميتيا 

  .(11)البارزة

دراسة تاريخ الحروب أما بالنسبة لممؤرخ نجيب بن خيرة؛ فنجده قد ساىم في 
األمن الفكري في بالد الشام ومصر خالل الحروب »الصميبية ببحث بعنوان: 

 م(. 1191-1191ىـ/691-491الصميبية )

 قسم المؤرخ المذكور خطة بحثه من خالل العناصر التالية : 

 .اإلحياء السني الجديد في مواجية الفكر الباطني -1

  .فكري خالل عصر الحروب الصميبيةدور الفقياء في صناعة األمن ال -1

 اإلسالم والتنصير وجًيا لوجو.  -1

 التصوف السني في مواجية التصوف المنحرف.  -4

الفكر ىو خالصة الجيود اإلنسانية، »عرف نجيب بن خيره الفكر قائاًل: 
 .(14)«وعصارة العقول الناضجة، وثمار التجارب الطويمة والخبرات المتعددة

إن األمن الفكري ىو »ري، وىو أساس بحثو فقد عرفو كالتالي: أما األمن الفك
حماية سالمة المنظومة الفكرية المتعمقة بالعقائد الثابتة والتشريعات المقررة، واألخالق 
العامة. مع مراعاة الثقافة المنبثقة من األصول الموروثة ليحفظ المجتمع من التفكك 

 .(15)«والتالشي والفناء

 ات عمى بحثه فتتمثل في التالي: أما أهم المالحظ

م، 11ىـ/6: اتساع النطاق الزمني لمموضوع إذا امتد قرنين كاممين ىما القرن أولا 
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م، وكنت أفضل اختصار الدراسة عمى مرحمة محددة باعتبارىا نموذًجا تطبيقًيا 11ىـ/7و
 ألنو من العسير تناول القرنين المذكورين من خالل بحث واحد.  ؛لألمن الفكري

وجية النظر  –بالضرورة  –: من الواضح أن البحث سيجعل صاحبو يتبنى ثانياا
أو األمن من خالل رؤية السمطة القائمة، وبالتالي كل فكر معارض  ،الرسمية

 سيتم اتيامو بأقسى االتيامات. 

الحق أن سيطرة الصميبيين »: ذكر المؤرخ المشار إليو ما نصو في بداية بحثو:  ثالثاا
. والواقع (16) «م(...1191-1191ىـ/ 691-491الشام في الفترة ) عمى بالد

م، 1195لم تقم إال عام  –كما أسمفت الذكر  –يؤكد أن الحروب الصميبية 
 م ُيعد مبكًرا بخمس سنوات كاممة!! 1191وبالتالي فإن تحديده القائل بعام 

 أدل عمى ذلك : غمب عمى البحث االستعانة بالمراجع عمى حساب المصادر، والرابعاا
. وأحياًنا كان االقتباس يمتد ليشمل صفحة كاممة، وكان (17)من إفادتو من مؤلفاتي

 المصادر التي استعنت بيا وعدم االكتفاء بالمراجع.  إلىاألجدر بو العودة 
: أحياًنا ال يذكر عام صدور الكتاب وىو ما تجده لدى ابن خمكان وكتابو خامساا
 .(18)، تحقيق إحسان عباس «بناء الزمانوفيات األعيان وأنباء أ»

، وفي (19): أحياًنا وجدناه يورد عام وفاة المؤرخ كما حدث مع ابن تغري برديسادساا
 أحيان أخرى ال يتبع ذلك، والمفترض أن تكون ىناك قاعدة واحدة يتبعيا المؤرخ. 

مصادر ما ألفو أسامة زكي زيد عمى النحو التالي في قائمة ال إلى: أشار سابعاا
 والمراجع: 

سماعيمية الشام عصر الحروب الصميبية،  أسامة زكي زيد، الصميبيون وا 
، وكان األجدر بو ذكر الييئة (11)م1981اإلسكندرية، مصنع اإلسكندرية لمكراسات، 

 اسم المطبعة!! إلىفرع اإلسكندرية ال أن يشير  –المصرية العامة لمكتاب 
ديد خارج نطاق تخصصو األصمي، مع ذلك، ُيحمد لمباحث ولوجو لعصر ج
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وتناولو لموضوع يتسم بالجدة وىو أمر ينبغي اإلشارة إليو واإلشادة بو ومع ذلك عمينا 
 التأكيد ىنا عمى أن كل عصر لو أدواتو وتصوراتو وفي نفس الحين محاذيره. 

الصراع »أما الباحثة رحمة رواق، فقد أعدت رسالتيا لمماجستير بعنوان: 
-559مصر(  –يبي عمى الجبية الجنوبية )بيت المقدس اإلسالمي الصم

. من جانب كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية والعموم (11)«م1191-1164ىـ/589
 م، تحت إشراف أ.د. كمال بن مارس. 1111اإلسالمية عام 

 قسمت رحمة رواق خطة رسالتها عمى النحو التالي: 

 تيا في الصراع اإلسالمي الصميبي. الفصل األول: موقع الجبية الجنوبية وأىمي

  .المبحث األول: الموقع الجغرافي لمجبية الجنوبية

 المبحث الثاني: األىمية الدينية لمجبية الجنوبية بالنسبة لمصميبيين. 

 المبحث الثالث: األىمية االقتصادية لمجبية الجنوبية. 

 يا من الصراع. المبحث الرابع: العناصر السكانية في الجبية الجنوبية وموقف

 المبحث الخامس: أىم الطرق والمسالك التجارية والعسكرية في الجبية الجنوبية. 

 .مصر -الفصل الثاني: الصميبيون وجبية بيت المقدس 

  .المبحث األول: التوسع الصميبي في منطقة بيت المقدس والساحل

 المبحث الثاني: إقميم الجميل والسواد. 

 .ات الشرقيةالمبحث الثالث: المنخفض

 المبحث الرابع: صحراء سيناء والحممة عمى مصر. 

 الفصل الثالث: الجبية الجنوبية عمى عيد نور الدين وصالح الدين. 
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 م ونياية الصراع عمى الجبية الشمالية. 1164ىـ/559المبحث األول: معركة حارم 
 المبحث الثاني: حمالت نور الدين عمى مصر. 

 ر الدين عمى مممكة بيت المقدس. المبحث الثالث: حمالت نو 

  .المبحث الرابع: صالح الدين والصميبيين في الجبية الجنوبية

 .(11)المبحث الخامس: أىم القالع والحصون في الجبية الجنوبية ودورىا العسكري

لقد أوضحت الباحثة الجزائرية المشار إلييا أسباب اختييار الموضوع عمى 
اختياري ليذا الموضوع ىو دراسة وتمحيص األسباب  من أىم أسباب»النحو التالي: 

الحقيقية التي أخرت القوى اإلسالمية التي بدأت مرحمة الجياد المبكر )عماد الدين 
زنكي والسنوات األولى من حكم نور الدين محمود( لتوجيو الجياد والمقاومة اإلسالمية 

اإلمارات الشمالية )الرىا  مممكة بيت المقدس الصميبية واالكتفاء فقط بالجياد في إلى
 .(11)«م1164ىـ/559طرابمس( حتى سنة  –أنطاكية  –

الجوانب الجديدة التي ستمقي عمييا األضواء الكاشفة من  إلىكما أشارت 
أما الجديد في ىذه الدراسة ىو أنيا ال تتناول الحروب الصميبية »خالل عبارتيا : 

ر العامل الطوبوغرافي لممنطقة كحادث تاريخي عسكري فحسب بل تناولت مدى تأثي
)الجبية الجنوبية( في صنع ذلك الحدث التاريخي ومدى تأثير ىذا العامل عمى 

 .(14)التوزيع الديمغرافي في المنطقة

الصميبي عمييا  –موضوع الجبية الجنوبية والصراع اإلسالمي »وقد رأت أن 
ص، خاصة في القسم دراسات أكاديمية وتمحي إلىالتي تفتقر  الميمةمن المواضيع 

الجنوبي منيا، ونعني شبو جزيرة سيناء التي قد أىممتيا أغمب الدراسات المتخصصة 
في الحروب الصميبية وألغت دورىا ووجودىا عمى ساحة الصراع بل ومرت عمييا في 

 . (15)«كثير من األحيان دون ذكر
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 لي: تمتاز الدراسة التي بين أيدينا بعدة مميزات تجمل عمى النحو التا

( 114( مصدًرا، )66: أفادت الباحثة من كم كبير من المصادر والمراجع بمغت )أولا 
مرجًعا وتنوعت بين مصادر عربية وصميبية كما تعاممت مع رسائل جامعية 

 وموسوعات عمى نحو دل عمى المجيود العممي الكبير المبذول في الدراسة. 

الذي قامت بو القالع في ذلك العصر، : أدركت الباحثة المذكورة أىمية الدور ثانياا
لقد كانت الغاية األساسية لمقالع »، ذكرت ما نصو: (16)ففي الجانب الصميبي

في المرحمة األولى من الغزو الصميبي ىي اليجوم عمى المراكز اإلسالمية أواًل 
ثم الدفاع في المرحمة الثانية حيث أن القالع أسست أساًسا لتحقيق أغراض 

صارت تؤدي مياًما  ،االحتالل، وبعد التقيقر الصميبي ىجومية بيدف
 .(17)«دفاعية

ىكذا، ظير فيميا لتغير ذلك الدور من خالل تباين وضع الصميبيين السياسي   
قوة وضعًفا، وىي رؤية ليا أىميتيا وتعبر بصدق عن الواقع التاريخي في 

 اإلسالمي.  –الصراع الصميبي 

عتبار االرغم من ب»مي، ودور القالع فقد ذكرت: أما فيما يتصل بالجانب اإلسال  
، بوابة الطريق البري لمصر والمدخل الشرقي ليا، إال أن (18)شبو جزيرة سيناء

عدم اىتمام المصريين الكبير بتشييد القالع والحصون زمن العصور الوسطى، 
 ،عكس بالد الشام، قد جعل البالد المصرية عرضة ألي حممة قادمة من الشرق

تشييد العديد من الحصون في  إلىالحظ صالح الدين األيوبي ذلك فعمد  وقد
 . (19)« ال تزال أسوارىا شامخة تدل عمى براعتو ،سيناء كما أقام قمعة القاىرة

واقع األمر، ُيعد صالح الدين األيوبي، أول من اىتم بإقامة القالع خاصة في   
راء النقب بفمسطين، وقد أدرك نظًرا لكونيا االمتداد الجغرافي لصح ؛وسط سيناء

عام  Montgisardذلك خاصة بعد ىزيمتو في معركة تل الجزر أو مونتجسار 
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 م، ولذلك أقام قمعة صدر والجندي وغيرىما. 1117
: حرصت رحمة رواق عمى التوثيق المصدري والمرجعي في كافة أجزاء دراستيا ثالثاا

من تعددىا بصورة بصورة أكدت إدراكيا لعناصر موضوعيا عمى الرغم 
 واضحة. 

تحديد كافة المواقع  إلىلذلك سعت جاىدة  ،: عنيت بالجانب الطوبوغرافيرابعاا
 الجغرافية التي وردت في الرسالة وىي ميزة أساسية ليذا العمل العممي الجاد. 

مع ذلك، ىناك بعض أوجو النقد ال تقمل أبًدا من حجم الجيد العممي المبذول 
 وتتمثل في التالي:  ،حن بصددىافي الدراسة التي ن

، أما 111ص إلى 1ن الفصل األول امتد من صإ: كبر حجم الفصول؛ إذ أولا 
، وجاء الفصل الثالث من 171ص إلى 111الفصل الثاني، فوقع من ص

إذ نجد  ؛ذلك عدم تناسق حجم الفصول إلى، ويضاف 161ص إلى 171ص
( 118ا وقع الثالث في )( صفحة، بينم71( صفحة، والثاني )71األول بمغ )

أن الفصل األخير استيمك أكبر حجم من الدراسة  ،ومن الواضح تماًما ،صفحة
 عمى حساب الفصمين السابقين. 

: تعدد عناصر المباحث، ومنيا ما كان خارًجا عن نطاق الدراسة نفسيا، وخير ثانياا
و: إقميم مثال دال عمى ذلك، الفصل الثاني؛ إذ نجد أن المبحث الثاني وعنوان

الجميل والسواد، وكذلك المبحث الثالث وعنوانو: المنخفضات الشرقية، ىما بعيدان 
 تماًما عن الجبية الجنوبية التي ىي أساس الدراسة. 

: جاءت الخاتمة تمخيًصا لمرسالة، ولم تتناول النتائج الفعمية الناجمة عنيا، وىو ثالثاا
اية رحمتيم العممية واستمرت لألسف خطأ يقع فيو كثير من الباحثين العرب في بد

 في أطروحاتيم لمدكتوراه!! 
لكنيا  ،(11)م1117: ذكرت الباحثة في مقدمة الرسالة أن ابن جبير توفي عام رابعاا
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 .(11) م!!1119وفاتو عام  إلىعادت في قائمة المصادر والمراجع تشير 
بمواقع ومدن معروفة  التعريف الجغرافي إلى: أحياًنا سعت الباحثة المذكورة خامساا

 ،وعسقالن، ورفح ،أي تعريف، مثل بيروت، وصيدا، وصور إلىسمًفا، وال تحتاج 
 .(11)والعريش

 (11)نتقاد المؤرخ البريطاني السير ستيفن رنسيمانا إلىتجيت ا: سادساا
Sir Steven 

Runciman تاريخ الحروب الصميبية »، مؤلف الكتاب الشييرA History of 
the Crusades» : نو وبطبيعة الحال كان كغيره من إإال »... ، وقالت عنو

الجانب الصميبي  إلىالمؤرخين المستشرقين الذين يسعون دائًما في كتاباتيم لمميل 
 .(14)«واالنحياز لصفو وتبرير تصرفاتو

واقع األمر، من الممكن االختالف مع رأييا ىذا، خاصة أن ذلك المؤرخ ىاجم 
ف الحروب الصميبية عمى أنيا آخر الغزوات المتبربرة المشروع الصميبي ووص

Last of the barbarian invasions (15). 
دراسة الجبية الجنوبية عصر  إلى: كنت أفضل أن تسعى الباحثة المذكورة سابعاا

؛ وىي الرابطة الجغرافية Syro-Egyptالحروب الصميبية، من خالل فكرة الشامصر 
  .ومصر عبر عصور التاريخ قديًما ووسيًطا وحديثًا والتاريخية بين بالد الشام

ال نغفل ىنا مالحظة قيام المؤرخ المصري البارز محمد عبد اليادي شعيرة ببحث ذلك  
عصر الحروب  أحداثالمصطمح الفريد الذي ليس في مقدورنا تجاىمو عند دراسة 

لمعراق،  ىئيسدون إغفال الدور المحوري والر م، 11، 11الصميبية عمى مدى القرنين 
خاصة مع ميالد حركة الجياد اإلسالمي من الموصل حاضرتو الشمالية، وميالد 

 عصره كقائد لممسممين.  أحداثصالح الدين األيوبي في تكريت ودوره البارز في 

: أحياًنا استعانت بمؤلفات غربية تجاوزىا الزمن، مثل كتاب أرتشر وكنجزفورد ثامناا
( عاًما 115م أي منذ )1885صدر في لندن عام عن الحروب الصميبية الذي 
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واآلن لدينا مئات الدراسات األخرى عمى مدى العديد من العقود بمختمف المغات 
 عمى نحو يجعل اإلفادة من الكتاب المذكور موضع انتقاد. 

أن شبو جزيرة سيناء لم تجد اىتماًما من الباحثين لدراستيا  إلى: أشارت الباحثة تاسعاا
م من أن ىناك رسالة ماجستير منشورة أعدىا أحمد رمضان أحمد عمى الرغ
، وقد أفادت منيا في دراستيا «شبو جزيرة سيناء في العصور الوسطى»بعنوان: 

 عمى نحو أوردتو صراحة في قائمة المصادر والمراجع. 
: أحياًنا غمب التوثيق المرجعي عمى المصادر التاريخية، وىي زاوية كثيًرا ما عاشراا
  .دىا لدى الباحثين العرب بوجو عامنج

: اضطراب اليوامش وعدم تناسقيا مع المتن وىو خطأ في التعامل مع حادي عشر
 الكمبيوتر. 

عمى الرغم من ذلك، تعد دراسة الباحثة رحمة رواق من أفضل الدراسات العممية 
 لمباحثين الجزائريين في مجال تاريخ الحروب الصميبية. 

ة فاطمة زىراء السعيد؛ فيي تمميذة أ.د. كمال بن مارس، أما بالنسبة لمباحث
االقتصاد الصميبي في بالد الشام »وقد أشرف عمييا في رسالتيا لمماجستير بعنوان: 

 .(16)«م11، 11ىـ/ 7، 6خالل القرنين 
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 قامت خطة الرسالة عمى النحو التالي: 
 .المقدمة

 م. 11ىـ/5الد الشام خالل القرن الفصل األول: الحالة العامة لب

 المبحث األول: موقع بالد الشام وحدوده. 

 المبحث الثاني: اإلقطاع الصميبي. 

  .المبحث الثالث: المدن الصميبية

 الفصل الثاني: الزراعة والصناعة الصميبية. 

  .المبحث األول: الزراعة

 .المبحث الثاني : الصناعة

 المبحث الثالث: الضرائب 

 .الثالث: التجارة الصميبية في بالد الشامالفصل 

  .المبحث األول: األسواق التجارية

 المبحث الثاني: النقود )العممة أو السكة(. 

 المبحث الثالث: المراكز التجارية والموانئ. 

 المبحث الرابع: الطرق التجارية والحصون. 

 الخاتمة :

 المالحق :

 :(17)قائمة المصادر والمراجع
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 ( صفحة فقط. 59نا مالحظة، أن الرسالة المذكورة وقعت في )ال تغفل ى

إن اىتمام ودراسة »دوافع اختيار موضوعيا من خالل قوليا:  إلىأشارت الباحثة 
االقتصاد الصميبي من قبل الباحثين ضئياًل جًدا لذلك رأينا من وجوب التعرف عمى ىذا 

ام، ومن ىنا حددنا منطقة بالد الجانب في حياة الصميبيين أثناء تواجدىم في بالد الش
 .(18)«م11، 11ىـ/ 7، 6الشام كمجال لدراسة االقتصاد الصميبي وذلك خالل القرنين 

منيا طول الفترة المدروسة، »أما صعوبات الدراسة فذكرت عنيا ما نصو: 
صعوبة جمع المادة العممية وخاصة أن جميع المصادر والمراجع اىتموا  إلىباإلضافة 
حربي ودراسة الحمالت الصميبية أسبابيا ودوافعيا ونتائجيا وأىمموا الجانب بالجانب ال

المادة العممية بالمغة  إلىصعوبة الوصول  إلىاالقتصادي واالجتماعي، باإلضافة 
 .(19)«قمة المصادر والمراجع المعربة إلىاألجنبية وكذلك صعوبة فيمي ليا، باإلضافة 

 ي فتتمثل في التالي: أما أهم المالحظات عمى عممها العمم

صفحة فقط !! وقد اتسم عمميا  59: تعد رسالتيا موجزة لمغاية؛ إذ وقعت في أولا 
 باالختصار الشديد. 

: يالحظ اختصار الفصول، وىو يتضح لنا من خالل أن الفصل األول وقع من ثانياا
 إلى 17( صفحة، أما الفصل الثاني امتد من ص11أي ) 15ص إلى 1ص
 إلى، 11صفحة، أما الفصل الثالث فقد امتد من ص (11، أي )19ص
 ( صفحة. 11، أي في )41ص

نيا تناولت في الفصل األول إإذ  هٍ : من المالحظ أن الخطة تحوي قصوًرا شديدثالثاا
م، وىو خارج عن إطار موضوع 11ىـ/5الحالة العامة لبالد الشام خالل القرن 

ذا بنا نجدىا تتعرض لإلقطاع الصم ،الدراسة يبي والمدن الصميبية عمى الرغم وا 
الحروب الصميبية التي قامت عمى إثر  اندالعمن أن القرن المذكور سابق عمى 

م( في مجمع كميرمونت 1189-1199) Urban IIدعوة البابا أوربان الثاني 
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Clermont  م. 1195نوفمبر عام 17بفرنسا في 

ذا بيا تضع مبحثًا « بيةالزراعة والصناعة الصمي»أما الفصل الثاني، فعنوانو    وا 
 عن الضرائب!!. 

وفيما يتصل بالفصل الثالث، نجد أن عناصره أفضل من سابقيو، لكن كان   
األجدر بيا تناول العممة كعنصر أخير وال نغفل كذلك مالحظة إقحاميا لعنصر 

 الحصون في المبحث الرابع دونما أي مبرر!! 

عاني من قصور واضح انعكس عمى مجمل القول في ىذه الزاوية، أن الخطة ت  
 العمل برمتو!! 

: ظير تأثرىا الواضح بدراسة حاتم الطحاوي عن االقتصاد الصميبي وقد تأثرت رابعاا
حاتم عبد الرحمن : »ت أىم المصادر والمراجع، إذ قالتبذلك عندما تناول

الطحاوي، االقتصاد الصميبي في الشام، والذي أفادنا في جميع جوانب الدراسة 
 .(41) «)الزراعة، الصناعة، التنظيمات التجارية(

واقع األمر، في كافة صفحات دراستيا، نجد استعانتيا بالعمل العممي المتميز   
 الذي قام بو المؤرخ المشار إليو وىو جيد ريادي الشك في ذلك. 

في : أحياًنا تورد آراء بال توثيق وال تتسم منطقًيا بالدقة، ومثال ذلك ما ورد خامساا
قيل أن معدل طول الشام نحو ألف كيمو متر »الفصل األول حيث ذكرت: 

. (41)«ألف كيمو متر مربع 181وعرضيا مائة وخمسين كيمو متر ومساحتيا 
 ولم تذكر لنا المرجع الذي استقت منو البيانات المذكورة.

ة تعريف مثل حاشيتيا عن مدين إلى: نالحظ تعريفيا بمدن مشيورة ال تحتاج سادساا
 .(41)بيت المقدس وغيرىا، وبالتالي شاركت زميمتيا رحمة رواق في تمك الجزئية

: أنيت كل فصل من الفصول الثالثة دونما خالصة، فجاءت الفصول منفصمة سابعاا
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 عن بعضيا البعض. 
: لم تستعن بأي مصدر صميبي كذلك لم تستفد من أي مرجع غربي باإلنجميزية ثامناا

 أو الفرنسية. 

: جاءت الخاتمة مجرد تمخيص مبتور لرسالتيا ولم تذكر لنا النتائج الحقيقية تاسعاا
  .التي توصمت إلييا

: أوردت في المالحق خريطة لمطرق التجارية دون ذكر المرجع الذي استقت عاشراا
منو الخريطة المذكورة التي ال تتسم بالدقة نظًرا لعدم وجود مقياس رسم دقيق 

 خاص بيا. 

محاسن »ردت في قائمة المصادر والمراجع كتاب الدمشقي عمى أنو : أو حادي عشر
كما ذكرت كتاب «. محاسن التجارة إلىاإلشارة »، واألصوب (41)«التجارة

 «.آثار البالد وأخبار العباد»الصواب  (44)«آثار البالد»القزويني عمى أنو 

، (45)«ركرأرنست با»عمى أنو « إرنست باركر»كذلك ذكرت اسم المؤرخ البريطاني 
  .وىو خطأ شائع بين الباحثين العرب

الدولة »أما الحسن سماح ليمية؛ فقد أعدت رسالتيا لمماجستير بعنوان: 
، وقد (46)م1171-1161ىـ/465-455السمجوقية في عيد السمطان ألب أرسالن 

 قسمت خطتيا عمى النحو التالي: 

 المقدمة: 
 السمطان ألب أرسالن السمطنة.  المدخل : أوضاع الدولة السمجوقية قبيل تولي
 الفصل األول: السمطان ألب أرسالن وتوليتو. 

 المبحث األول: التعريف بو. 
 المبحث الثاني: توليو السمطنة. 
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 .المبحث الثالث: وفاة السمطان ألب أرسالن
 الفصل الثاني: فتوحات الدولة السمجوقية في عيد السمطان ألب أرسالن. 

 جبية البيزنطية. المبحث األول: عمى ال
 المبحث الثاني: في بالد األبخار. 

 .المبحث الثالث: في بالد الشام
  .م(1171ىـ/461المبحث الرابع: معركة مانزكرت )

 الفصل الثالث: السياسة الخارجية لمدولة السمجوقية في عيد السمطان ألب أرسالن. 
 المبحث األول: العالقات السمجوقية مع الدولة العباسية. 

 لمبحث الثاني: السالجقة واإلمبراطورية البيزنطية. ا
 المبحث الثالث: السالجقة والفاطميون. 

الفصل الرابع: التطور الحضاري لمدولة السمجوقية في عيد السمطان ألب 
 أرسالن. 

 المبحث األول: المدارس النظامية. 
 المبحث الثاني: النظام اإلقطاعي.

 الخاتمة : 
 قائمة المالحق : 

 :(47)مة المصادر والمراجعقائ

األسباب الرئيسة الختيار »لقد قالت الباحثة المذكورة ضمن دوافعيا لدراسة الموضوع: 
 :  إلىىذا الموضوع ترجع 

 رغبتنا في دراسة موضوع من مواضيع التاريخ اإلسالمي.  -

 إن موضوع الدراسة لم ينل حقو من البحث من طرف الباحثين.  -

م تفرد لو دراسة مستقمة. بحيث أننا لم نقف سوى عمى فيو بحسب إطالعنا ل
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بعض اإلشارات مع أن المصادر التاريخية قد ورد فييا عن موضوع الدولة السمجوقية 
 . (48)«ما شجعنا عمى دراستو

بذلت الباحثة جيدىا العممي في رسالتيا واعتمدت عمى العديد من المصادر 
سالن ودوره التاريخي الحيوي خاصة من تسميط الضوء عمى ألب أر  أجلوالمراجع من 

التي غيرت موازين القوى  (49)م1171خالل قيادتو لممسممين في معركة مانزكرت عام 
 لصالحيم ضد اإلمبراطورية البيزنطية. 

مع ذلك، هناك عدد من المالحظات النقدية التي ل تقمل من الجهد المبذول فيها، 
 وتتمثل في التالي: 

( صفحة فقط، وىو أمر 89لة موجزة؛ إذ بمغت صفحاتيا ): جاءت الرساأولا 
 انعكس بالضرورة عمى عدد الفصول التي جاءت ىكذا: 

  .صفحات 8 أي 16ص إلى 8الفصل األول: من ص
  .صفحة 18أي  45ص إلى 17الفصل الثاني: من ص
 صفحات. 11أي  46ص إلى 16الفصل الثالث: من ص
 فحة. ص 19أي  56ص إلى 47الفصل الرابع: من ص

وقائمة المالحق، وقائمة المصادر والمراجع، فقد امتدت من  ،أما الخاتمة
( صفحة وىي بالتالي في حجم فصمين من 11أي ) 87ص إلى 57ص

 فصول الرسالة!! 
وفي أغمب األحيان ال تضع ذلك التحديد  ،: أحياًنا وضعت عام وفاة المؤرخثانياا

 . الزمني، والمفترض أن تسير عمى قاعدة واحدة
 (51)«صبح األعشى في صناعة االنشاء»كتاب القمقشندي عمى أنو  إلى: أشارت ثالثاا 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في »كتاب اليافعي،  إلىكما أشارت «. اإلنشا»واألدق 
في معرفة ما ُيَعبر من حوادث »، واألدق (51)«معركة ما ُيعتبر من حوادث الزمان
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  .، وىو خطأ مطبعي ال ريب«الزمان
: كان األجدر بيا وضع مبحثين إضافيين في الفصل الرابع تتناول فيو النظم رابعاا

  .اإلدارية وكذلك النظم العسكرية
: جاءت الخاتمة، مجرد تمخيص لمرسالة ولم تذكر شيًئا عن النتائج الفعمية التي خامساا

 وبالتالي جاءت كي تكرر ما ىو معروف بالضرورة عن موضوعيا ،توصمت إلييا
 في الدراسة السابقة. 

واعتمدت الباحثة عمى السرد دون  ،: ندر التحميل في العمل الذي نحن بصددهسادساا
نقد أو اعتراض عمى أية حادثة وردت في عمميا وكان من الممكن في حالة إتباع 

 نتائج أفضل.  إلىمنيج تحميمي أن تتوصل 
 Psellusالبيزنطي بسمموس  : لم تستعن بمصادر بيزنطية مثل ما ألفو المؤرخسابعاا

اإلفادة من  ،إذ من األىمية بمكان ؛م 1171الذي تعرض لمعركة مانزكرت عام 
مصادر تاريخ كل طرف من طرفي الصراع ال االعتماد فقط عمى المصادر 
العربية؛ ألن من المفترض أن دراسة العالقات بين الشرق والغرب، تحتم عمينا 

من  –قدر المستطاع  –االقتراب  أجلعة من التعامل مع مصادر تاريخية متنو 
 الحقيقة التاريخية التي من العسير أن تدلنا عمييا مصادر طرف واحد فقط.

: لم تستعن الباحثة بمؤلفات غربية باإلنجميزية، أو الفرنسية، أو األلمانية، لذا ثامناا
ة، جانب المصادر من مراجع عربية أو معرب إلىجاءت كافة مادتيا التاريخية 

 وبالتالي لم ترصد لنا رؤية المؤرخين الغربيين المحدثين تجاه موضوع دراستيا. 
 مع ذلك، بذلت الباحثة جيًدا تشكر عميو خاصة أنيا في بداية طريقيا العممي. 

 عدة نتائج تجمل عمى النحو التالي:  إلىخمص البحث 
والعالقات بين الشرق  قتحم الباحثون الجزائريون مجال تاريخ الحروب الصميبيةا: أولا 

والغرب في العصور الوسطى، من خالل دوافع متعددة، تم إيرادىا في مقدمة 
البحث، وال ريب في أن كتاباتيم ليا أىمية خاصة من خالل الظرف الممحمي 
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التحرر الوطني من  أجلالتاريخي الذي مرت بو الجزائر في صراعيا من 
 عاًما من الجماجم والدماء.  111الذي دام الفرنسي الغاشم  راالستعمار أي االستدما

: ُيعد المؤرخ عواد المنور، المؤرخ الجزائري الرائد في دراسة تاريخ صالح الدين ثانياا
األيوبي، وقد قدم لنا عماًل عممًيا ميًما عنو نافس بو المؤرخين العرب في الشرق، 

حجم المجيود  دون أن ننكر وجود عدد من المالحظات النقدية التي ال تقمل من
 العممي المبذول فيو. 

: قدمت المدرسة التاريخية الجزائرية المعاصرة عدًدا من الباحثات الواعدات في ثالثاا
مجال تاريخ الحروب الصميبية، وقد تفاوتت مستوياتين العممية، لكنين بصفة 

 عامة يبشرن بمستقبل واعد في المجال المذكور. 

ؤرخين الجزائريين المحدثين لتاريخ الحروب الصميبية، سيامات المإ: عند دراسة رابعاا
عمينا عدم إغفال دور ريادي قام بو المؤرخ كمال بن مارس، الذي أعد رسالتو 

ودوره عصر الحروب الصميبية وناليا من  ،حمب –لمماجستير عن خط الموصل 
وطنو الجزائر حيث أعد أطروحتو  إلىجامعة عين شمس، ثم عاد  –كمية اآلداب 

مدكتوراه عن الظيير الشامي حتى الحممة الصميبية الثالثة، ومن بعد ذلك ساىم ل
في اإلشراف عمى عدة رسائل لمماجستير عن تاريخ تمك الحروب، فكان لو إسيامو 

 البارز في المجال المذكور. 

 ذلك عرض ألىم النتائج التي توصل إلييا البحث. 
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م، 1115ية واالجتماعيـــة، جامعـــة منتـــوري قســـنطينة م، رســـالة ماجســـتير، كميـــة العمـــوم اإلنســـان1985

 م. 1981ىنري تشرشل، حياة األمير عبد القادر، ت. أبو القاسم سعد اا، ط. الجزائر 
 ( عن العولمة انظر: 1)

عـادة بنــاء النظــام العــالمي، ت. مالـك عبيــد أبــو شــيبوه،  صـمويل ىنتنجتــون، صــدام الحضــارات وا 
م. محمــد ســالم الحــاجي، ظــاىرة العولمــة االقتصــادية، 1999ومحمــد محمــد خمــف، ط. مصــراتو 

م، محمد السماك، 1998م، أسامة أمين الخولي، العرب والعولمة، ط. بيروت 1111ط. دمشق 
م، السيد ياسـين، 1999موقع اإلسالم في صراع الحضارات والنظام العالمي الجديد، ط. بيروت 

لحــــاجي، ظــــاىرة العولمــــة االقتصــــادية، ط. م. محمــــد ســــالم ا1111العالميــــة والعولمــــة،. القــــاىرة 
م، عبــد اا أبــو راشــد، العولمــة فــي النظــام العــالمي والشــرق أوســطية، ط. الالذقيــة 1111دمشــق 
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م، ىارولــد ىــانس، فــخ العولمــة االعتــداء عمــى الديمقراطيــة والرفاىيــة، ت. عــدنان عبــاس 1999
ون، العولمة النظرية االجتماعية م، رونالد روبرتس1998عمي، سمسمة عالم المعرفة، ط. الكويت 

 م. 1998والثقافية الكويتية. ت. أحمد محمود ونور أمين، ط. القاىرة 
( محمد مؤنس عوض، الحروب الصميبية في مؤلفـات المـؤرخين المصـريين المحـدثين، ط. القـاىرة 4)

 . 81، ص71م، ص1116
 .( من الممكن مطالعة الرسالة المذكورة من خالل شبكة اإلنترنت5)
م، 11-11ىــ/ 7-6( عواد المنور، صالح الدين األيوبي في الكتابة التاريخية العربية في القرنين 6)

 .196، ص1111-1111(، عام 1جامعة الجزائر ) –رسالة ماجستير، كمية العموم اإلسالمية 
 .7( نفسو، ص7)
بن حمدان بن عمـي بـن ( حمدان األثاربي، ىو أبو الفوارس حمد الدين بن أبي الموفق عبد الرحيم 8)

م، وعاصـر مقـدم الصـميبيين حيـث كـان شـاًبا 1111خمف التميمي األثاربي ثـم الحمبـي، ولـد عـام 
في الثالثينيات من عمره عندما قدم الغزاة إلى شمالي بالد الشام. لقبة المؤرخ إبن العـديم الحمبـي 

كـي، كمـا تـولى أمـر الـديوان بالرئيس، نظًرا لعممو كرئيس لمديوان فـي عيـد األتابـك عمـاد الـدين زن
 لمصميبيين في معرة النعمان. ألف عدة مؤلفات في صورة التالي: 

م، 1111إلـــى  1197المفـــوق، وىـــو كتـــاب فـــي تـــاريخ حمـــب تعـــرض فيـــو لألحـــداث مـــن عـــام  -
ن وجدت نقـول منـو  وتناول تاريخ الصميبيين خالل تمك المرحمة، وقد فقد الكتاب المذكور، وا 

 بي طيء، وابن العديم وابن ميسر. لدى ما ألفو إبن أ
 المصباح، وىو كتاب في أخبار بني تميم وأياميم وىو مفقود أيًضا.  -

 م.1159توفي حمدان األثاربي عام 
 عنو انظر: 

ابـــن ُميســـر، تـــاريخ مصـــر، تحقيـــق ىنـــري ماســـيو، المعيـــد الفرنســـي ل ثـــار الشـــرقية، ط. القـــاىرة 
ي تــاريخ حمــب، تحقيــق ســييل زكــار، ط. دمشــق ، ابــن العــديم، بغيــة الطمــب فــ71م، ص1919
 . 1911، ص1916م، ص1988

م، 1147-1168ىــــ/541-461عصـــام عقمـــة ويوســـف بنـــي ياســـين، المـــؤرخ حمـــدان األثـــاربي 
وكتاب سيرة اإلفرنج الخارجين إلى بالد اإلسالم، دراسة في أول كتاب تاريخ عربي إسالمي عـن 

، 1اكر مصطفى، التـاريخ العربـي والمؤرخـون، جم، ش1114الحممة الصميبية األولى، ط. عمان 
. ىــاممتون جــب، تــاريخ دمشــق، ضــمن كتــاب صــالح 115، ص114م، ص1987ط. بيــروت 
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، 41م، ص1971الـــدين األيـــوبي، دراســـات التـــاريخ اإلســـالمي، ت. يوســـف أيـــبس، ط. بيـــروت 
(، محمــد مــؤنس عــوض، معجـم أعــالم عصــر الحــروب الصـميبية فــي الشــرق والغــرب، 1حاشـية )
 .167ص-166م، ص1115م، ط. القاىرة 11، 11القرنان 

 .7( عواد المنور، صالح الدين األيوبي، ص9)
 .199( نفسو، ص11)
، ط. دمشــــق 1( الحــــروب الصــــميبية، األعمــــال المنجــــزة فيمــــا وراء البحــــر. ت. ســــييل زكــــار، ج11)

 . 1148، ص981، ص916م، ص1991
 ( عن أسطورة صالح الدين انظر: 11)

M. Jubb, the Legend of Saladin in Wester Literature and Historiography, New 

York 2000.  

S. Lane- Poole, Saladin and the Fall of Kingdom of Jerusalem, kuala Lumpur 

2007, pp. 345-367. 

م، 1118محمــــد مــــؤنس عــــوض، صــــالح الــــدين األيــــوبي بــــين التــــاريخ واألســــطورة، ط. القــــاىرة 
ناصر مال جاسم، صالح الدين في القصص الرومانسية الفرنسية واإلنكميزيـة،  .111، 187ص

، والتـــــر ســـــكوت، 179، ص171(، ص6مجمـــــة الوثـــــائق واإلنســـــانيات، جامعـــــة قطـــــر، العـــــدد )
م، مفيـد الزيـدي، موسـوعة تـاريخ الحـروب 1918الطمسم، ت. محمود محمود محمـد، ط. القـاىرة 

، كــــارول 191، ص191م، ص1114ر، ط. عمــــان اآلثــــا –الحمــــالت  –الصــــميبية، األســــباب 
عـــام حطـــين صـــالح الـــدين  811ىيمنبرانـــد، صـــالح الـــدين تطـــور أســـطورة غربيـــة، ضـــمن كتـــاب 

 .119، ص116م، ص1989والعمل العربي الموحد، ط. القاىرة 
ـــرة، األمـــن الفكـــري فـــي بـــالد الشـــام ومصـــر خـــالل الحـــروب الصـــميبية )11) ـــن خي -491( نجيـــب ب

(، 1، مجمــــة جامعــــة الشــــارقة لمعمــــوم اإلنســــانية واالجتماعيــــة، العــــدد )م(1191-1191ىـــــ/691
 . 179ص-146م، ص1119( يونيو 16م)

 . 147( نفسو، ص14)
 .148( نفسو، ص15)
 .148( نجيب بن خيرة، األمن الفكري، ص16)
 ( عن ذلك انظر: 17)

ىرة محمــد مــؤنس عــوض، معجــم أعــالم عصــر الحــروب الصــميبية فــي الشــرق والغــرب، ط. القــا
، 161، ص159، ص154، ص151م. حيث كانت االستعانة عمى النحـو التـالي : ص1115

ــا فــي إحــالتين كمــا فــي ص169، ص166، ص164، ص161ص (، 1ىــامش ) 159، وأحياًن
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 (. 1(، ىامش )1ىامش ) 161(، ص1)
 . 175( نجيب بن خيرة، األمن الفكري، ص18)
 ( نفسو، نفس الصفحة. 19)
 ( نفسو، نفس الصفحة.11)
-559مصـر(  –( رحمة رواق، الصراع اإلسالمي الصميبي عمـى الجبيـة الجنوبيـة )بيـت المقـدس 11)

 م. 1111م، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية والعموم اإلسالمية، عام 1191-1164ىـ/589
 ( رحمة رواق، الصراع اإلسالمي الصميبي، انظر قائمة المحتويات. 11)
 دمة. ( نفسو، في )ب( من المق11)
 ( نفسو، في )ج( من المقدمة.14)
 ( نفسو، في )ج( من المقدمة.15)
 ( عن القالع الصميبية انظر: 16)

 . 114م، ص1111ابن جبير، الرحمة، ط. بيروت 
R. Fedden, Crusader Castles, Beirut 1957.  

H. Kennedy, Crusader Castles, Cambridge University Press 1994. 

، القـــالع الصـــميبية فـــي شـــمالي فمســـطين فـــي فتـــرة الصـــراع الفرنجـــي اإلســـالمي طالـــب الصـــوافي
م، ميرفت سعيد، حصن األكراد ودوره في الصراع الصميبي 1111م(، ط. عكا 1199-1191)

 –م(، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، كميـــة اآلداب 1191-1191ىــــ/ 691-589اإلســـالمي )
نعم، الــدور السياســي والعســكري لقمعــة شــقيف م، ســرور عبــد المــ1991جامعــة اإلســكندرية عــام 

م، صــالح عبــد 1995جامعــة طنطــا عــام  –ارنــون، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كميــة اآلداب 
ىــــ، رســـالة 588-1191/491-1199المـــنعم، قـــالع مممكـــة بيـــت المقـــدس الصـــميبية فـــي الفتـــرة 

مـؤنس عـوض،  م، محمـد1111جامعـة عـين شـمس عـام  –ماجستير غير منشورة، كميـة البنـات 
م، مـــولر، القـــالع أيـــام الحـــروب الصـــميبية، ت. وليـــد 1118تــاريخ القـــالع الصـــميبية، ط. القـــاىرة 

م، مصطفى طالس ووليد الجـالد، قمعـة الحصـن، حصـن األكـراد، ط. 1984الجالد، ط. دمشق 
، 48، ص47م، ص1981م، يوســف غوانمــة، إمــارة الكــرك األيوبيــة، ط. عمــان 1991دمشــق 

م، رسالة ماجستير غير منشورة، 11بت، القالع الصميبية في بالد الشام في القرن إيمان كامل ثا
 م. 1111جامعة عين شمس عام  –كمية اآلداب 

 .171( رحمة رواق، الجبية الجنوبية، ص17)
 ( عن شبو جزيرة سيناء انظر: 18)



  أ. د. محمد مؤنس عوض            «نماذج مختارة» المؤرخين الجزائريين المحدثين في كتابات الحروب الصميبية 

Forty - eighth year - Vol. 72 February 2022 33 

جزيـرة سـيناء م، أحمـد رمضـان، شـبو 1916نعوم شقير، تاريخ سينا القـديم والحـديث، ط. القـاىرة 
م، عبـــاس عمـــار، ســـيناء المـــدخل الشـــرقي لمصـــر، ط. 1977فـــي العصـــور الوســـطى، القـــاىرة 

م، إبراىيم أمين 1115م، خالد عكاشة، سيناء أرض المحرم والمقدس، ط. القاىرة 1114بيروت 
م، ســــعيد رمضــــان، ســــيناء األىميــــة 1115غــــالي، ســــيناء المصــــرية عبــــر التــــاريخ، ط. القــــاىرة 

م، حســـان محمـــد عـــوض، جغرافيـــة شـــبو جزيـــرة ســـيناء، ط. القـــاىرة 1118القـــاىرة والمعنـــى، ط. 
م، عبــده مباشــر، 1114م، صــبري أحمــد العــدل، ســيناء فــي التــاريخ الحــديث، ط. القــاىرة 1981

 م. 1119م، يحيى الغول، سيناء المقدسة، ط. القاىرة 1115سيناء الموقع والتاريخ، ط. القاىرة 
 . 171، ص171لجنوبية، ص( رحمة رواق، الجبية ا19)
 ( رحمة رواق، الجبية الجنوبية، ص )ط( من المقدمة. 11)
 . 115( نفسو، ص11)
 ( عن ذلك انظر: 11)

 . وغيرىا كثير. 4، ص1، ص1رحمة رواق، الجبية الجنوبية، ص
( عـــن الســـير ســـتيفن رنســـيمان انظـــر: محمـــد مـــؤنس عـــوض، الحـــروب الصـــميبية فـــي مؤلفـــات 11)

 . 81، ص71م، ص1116، ط. القاىرة المؤرخين الغربيي
 ( رحمة رواق، الجبية الجنوبية، ص )ك( من المقدمة. 14)

(35) S. Runciman, A History of the Crusades, Vol. I, London 1977 Preface. 

ــ/ 7، 6( فاطمـــة زىـــراء محمـــد الســـعيد، االقتصـــاد الصـــميبي فـــي بـــالد الشـــام خـــالل القـــرنين 16) ، 11ىــ
 م. 1116م، عام 1945مايو  8جستير، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة م، رسالة ما11

 ( فاطمة زىراء السعيد، االقتصاد الصميبي، انظر قائمة المحتويات.17)
 .1( فاطمة زىراء السعيد، االقتصاد الصميبي، ص18)
 ( نفسو، ص )د( من المقدمة.19)
 ، ص )ج( من المقدمة.( فاطمة زىراء السعيد، االقتصاد الصميبي41)
 .1( نفسو، ص41)
 (. 8، حاشية )11( نفسو، ص41)
 .51( فاطمة زىراء السعيد، االقتصاد الصميبي، ص41)
 .51( نفسو، ص44)
 .17( نفسو، ص45)
م، 1171-1161ىــ/465-455( لحسن سماح ليميو، الدولة السمجوقية في عيـد السـمطان ألـب أرسـالن 46)
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 م.1116، عام 1945مايو  8اإلنسانية واالجتماعية، جامعة  رسالة ماجستير، كمية العموم
 ( لحسن سماح ليميو، الدولة السمجوقية، انظر قائمة المحتويات. 47)
 ( نفسو، ص )ب( من المقدمة. 48)
 م، أنظر: 1171( عن معركة مانزكرت عام 49)

ـــروت،  ، 44، ص41م، ص1918إبـــن القالنســـي، ذيـــل تـــاريخ دمشـــق، تحقيـــق أميـــدروز، ط. بي
 . 47م، ص1979اليزدي، العراضة في الحكاية السمجوقية، ت. عبد المنعم محمود، ط. بغداد، 

Psellus, Chronographia, in S. Ashour and H. Rabie, Fifty documents in 

Medieval History, Cairo 1961 pp. 58-60. 
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ــيم 1171آمــال حســن، موقعــة منزكــرت ) م(، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، الرئاســة العامــة لتعم
السـالجقة  ىـ، فايز نجيب إسكندر، البيزنطيـون واألتـراك1411البنات، كمية البنات بالرياض عام 

دراســــة مقارنــــة لممصــــادر، ط.  –( فــــي مصــــنف نقفــــور برينيــــوس 1171فــــي معكــــرة مالزكــــرد )
م، محمـــد مـــؤنس عـــوض، اإلمبراطوريـــة البيزنطيـــة دراســـة فـــي تـــاريخ األســـر 1984اإلســـكندرية 

 . 116، ص111م، ص1117الحاكمة، ط. القاىرة 
 . 71( لحسن سماح ليمية، الدولة السمجوقية، ص51)
 نفس الصفحة. ( نفسو،51)
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