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 الملخص:

؛ فى دراسة تاريخ الحروب الصميبية ارائد   كمود كاىن يعد المؤرخ الفرنسى البارز
 العالقات بين الشرق والغرب خالل تمك الحقبة.تناولت حيث أصدر عدة دراسات 

العالمية فى العصور الوسطى  ىذا البحث يسمط الضوء عمى رؤية لمحرب
 .بيا الحروب الصميبية يوأعن
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Abstract: 

Claude Cahen, the Outstanding French historian, has a 

leading role in the Studying of the crusades. He published several 

studies dealing with the relations between east and West during 

that vital epoch. 
This paper focuses on Claude Cahen Viton towards the 

universal war in the Middle Ages which is mean the crusades. 
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 كلود كاهن 
Claude Cahen (9191-9119)م 

ىن البارز كمود كابالمؤرخ الفرنسي الرائد و  اعريف  ت بالدراسةبحث يتناول ال
 .ورؤيتو لصالح الدين  األيوبي

ندالع اقبل  ،م9191فبراير   6ولد المستشرق الييودي الفرنسي المذكور في  
 ،باريس لوجرانوقد درس في ليسيو  ،م (9191 -9191) األولى الحرب العالمية 
 ،وبالمدرسة الوطنية لمغات الشرقية الحية ،مدرسة المعممين العميابلتحق اومن بعد ذلك 
شيادة  األجريجاسيون   عمىوقد تمكن من الحصول  ،جامعة باريس –وبكمية اآلداب 

 موضوعيا  :و م 9119مدكتوراه  عام أنجز أطروحتو لو في التاريخ 
La Syrie du nord a l'époque des Croisade et la principauté Franque 

d'Antioche 

مارة و ، : سوريا الشمالية  في مرحمة الحروب الصميبيةأي   .نطاكية الفرنجيةأا 
، م9199 إلى  9191خالل األعوام   Amiensفي ليسو  أميان اين  مدرس  ع   

 عمى، ومن بعد حصولو م9119عام إلى  9191من عام  Rouenثم في ليسيو روان 
 9111كتوراه عام الد عمىفي جامعة ستراسبورج من حصولو  اتم تعيينو أستاذ   الدكتوراه

 . (9)م 9111عام إلى 9191في السوربون من عام  ا، ثم صار أستاذ  م9191عام  إلى 
 تولي كمود كاىن رئاسة تحرير مجمة :

Journal of  Economic and Social History of  Orient. 

لمجمعية  ا، كذلك صار رئيس  االقتصادي لممشرق و يخ االجتماعي أي مجمة التار 
 Insitut deفي معيد فرنسا  انتخب عضو  ا، كما م9111،9119سيوية فما بين عامي اآل

France، الفرنسيةمية الرفيعة في األوساط مكانتو العم عمىدل  ونح عمى. 
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 ،الفرنسيةو العربية، و  ،أجاد المستشرق البارز المذكور عدة لغات كالالتينية
تجو اعمى مؤلفاتو العممية القيمة. نعكس ا وعمى نحاأللمانية و  ،اإليطاليةو  ،واإلنجميزية

عمى و  ،م9169ىإل9199عي الفرنسي فيما بين عامي الحزب الشيو  إلىاالنضمام  إلى
العديد  عمى أشرفو  ،نو لم يدعم الكيان الصييوني في فمسطينإالرغم من ييوديتو إال 

 .غيرىماو أ. د. صالح بحيري و من الطالب العرب مثل أ. د أحمد عبد الرازق 
 11م عن عمر بمغ 9119نوفمبر  91توفى المستشرق المذكور في يوم 

 .ت العربية التي عشقياعة المخطوطامن كثرة  مطالوكان قد فقد بصره  ،اعام  
 :أصدر كمود كاىن العيد من اإلصدارات نذكر منيا

 نظر:اعن مؤلفات كمود كاىن 
1- Islam, Paris 1971.l,eroque 

 .م9119ط باريس   ،اإلسالم
 2- La Syrie  du nord a le poque des Croisades et La principauté 

Franque d'Antioche, Paris 1940. 
مارة انطاكية و سورية الشمالية في مرحمة الحروب الصميبية   9119باريس  ،الفرنجيةا 

3- Orient et Occident au  Temps des  Croisades, Paris 1983. 

 م.9119ط. باريس ،الغرب في زمن الحروب الصميبيةو الشرق 
4- Les Peuples Musulmans  dans l, histoire médiévale Damans 1977م. 

 .م9111دمشق .الشعوب اإلسالمية في التاريخ الوسيط
5-Turco –byzantine et Orient Chrétien ,London ,Variorum reprint 1974.  

 .م9111ط. ،فاريورم ،لندن ،الشرق المسيحيو البيزنطيين و الترك 
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6- Claude  Cahen ,"La Campagne de Mantzikert d'après  Les 

musulman "B.IX,1934 ,PP.613- 642. 

العدد  ،مجمة بيزانتيون  ،معركة  مانزكرت من خالل المصادر اإلسالمية ،كمود كاىن
 .319 إلى  349الصفحات من   ،م4991عام  ،9

7-"Le Diyer Bakr au Temps des premiers urtukides ",J.A.CCXX 

II,1933,PP.219-279. 

، 9199، عام 111العدد  ،الجريدة األسيوية ،ديار بكر في زمن األراتقة األوائل
 .111 إلى  191الصفحات من 

8- " La première infiltration turque en Asie Mineure", la seconde 

moitié   de l'athée siècle, n ° 18, 1948, pp 5-67. 

د العد ،النصف الثاني من القرن الحادي عشر ،التسمل التركي األول في آسيا الصغرى 
 .61إلى  9الصفحات من  ،م9111عام  ،91

9-" Notes  sur l, histoire  des croisades  et d'Orient latin: 1.En quoi  la 

Conquête Turque  appellera -t- La croisade ?" B.F.L.U.S.XX IX,1950-

1951,PP.118-125. 

 إلى التركي  وأي مدى أدي الغز  إلى  -9الشرق  الالتيني :و الحروب  عمىمذكرات 
عام  ،11العدد  ،جامعة ستراسبورج -دعوة الحممة الصميبية؟، مجمة كمية اآلداب

 .919-991الصفحات  ،م9191
10-" Notes  sur l, histoire  des croisade  et d'Orient latin: 2-le régime 

rural Syrien au Temps de la domination Franque" ,B.F.L.U.S,XXXIX, 

1950-1951 , pp 282-310. 
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الريف السوري في زمن السيادة  1الشرق الالتيني  :و الحروب الصميبية   عمىمذكرات 
 ،م9199-9199عام  11العدد  ،جامعة ستراسبورج -مجمة كمية اآلداب  ،الفرنجية

 .999 -911الصفحات من 
11- Notes  sur l,  histoire  des croisade  et d'Orient latin :3- Orient latin 

et Commerce du Levent,B.F.L.U.S,XXXIX,1950-1951.;328- 346. 

تجارة شرق و الشرق الالتيني  -9الشرق الالتيني  :و الحروب الصميبية   عمىمذكرات 
-9199عام  11جامعة ستراسبورج العدد  –مجمة كمية اآلداب  ،البحر المتوسط "

 .916 -911الصفحات من  ،م9199
12- "Commerce anatolien et début  du XIIIe siècle," in Mélanges  de  

Histoire du Moyen Age, dédies a la mémoire de Louis Halphen ed 

Charles E. Perrin, Paris 1951, pp. 91-101. 

التذكاري التجارة األناضولية عند مطمع القرن  الثالث عشر الميالدي " في الكتاب  " 
ط. باريس ،نشر شارلز أي بيرين ،مقدم لذكرى لويس ىالفن ،لتاريخ العصر الوسيط

 .999 إلى  19الصفحات من  ،م9199
13-" Pour l'histoire des Turcomanes d, Asie Mineure au XIIIe siècle, 

la Gazette asiatique No. 339 en 1951, pp 325-354. 

الجريدة  ،آسيا الصغرى في القرن الثالث عشر الميالديمن أجل تاريخ التركمان في 
 .991 -919الصفحات من  ،م9199عام  991اآلسيوية العدد 

14- L'évolution de L,iqtaa du IXème au XIII eme  siècle d,un Histoire 

Comparée des sociétés médiévales Annales: économiques sociétés 

Civilisations  1953,PP.25-52. 



 أ.د. دمحم مؤنس عوض                                        مClaude Cahen (9191-9119) كلود كاهن 

 - 08 - 

: دراسة التاريخ قطاع في القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر الميالديتطور اإل
 ،الحضاريةو  الحوليات االقتصادية واالجتماعية ىالمقارن لمجتمعات العصور الوسط

 .  91 إلى 19الصفحات من و  ،9199عام 
15- "Notes sur les de butes  de La Futuwwa d,au de Nasser 

O.VI,1953,PP18-22. 

الصفحات  ،9199عام  ،العدد السادس ،ورينزأمجمة  ،مذكرات من بداية فتوة الناصر
 .11 إلى  91من 

16- Introduction to the first Crusade, , p.p., 1954,No6,pp.6 - 29. 

 6م،م9191ط. عام ،الحاضرو مجمة الماضي  ،ىالحممة الصميبية األول إلى مدخل 
 .11-  6الصفحات

17- "l,Islam et la croisade, les Relazioni  del congres  su internationale 

di  cienze  STO riche  ,Rome1953:3 Soria del moyen evo Florence 

1955, pp.625 à 635. 

 ،م9199لعمم تاريخ روما "، أعمال المؤتمر الدولي العاشر يبيةالحروب الصمو "اإلسالم 
 .699 إلى  619الصفحات من  ،م9199ط. فمورنسا  ،تاريخ العصر الوسيط  ،9

18- " La    de  Féodalité et les Institutions  politiques de l'Orient latin 

et Occidentale medio Ero, Rome 1957,pp. 167 à 191 

الغرب في العصر الوسيط و في الشرق  ،النظم السياسية لمشرق الالتينيو قطاع اإل
 .919 إلى  961الصفحات  من  ،م9191

19- Le première cycle  de le croisades, M.A.,LVII,1957,pp 612-328. 
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 ،م9191عام ،61العصر الوسيط العدد ، مجمة القرن األول من الحروب الصميبية
 .911 -991الصفحات 

20-"Les mouvements populaires et l'indépendance urbaine en Asie  

musulmane au Moyen-Age", Arabica, n ° 5 1958,.  PP.225-250 ,1959, 

Et 233-250 

 ،أرابيكا ،الحضري في آسيا المسممة في العصر الوسيطاالستقالل و الحركات الشعبية 
 ،م 9191عام  ،6العدد  ،199 إلى  119الصفحات من  ،م9191عام   9العدد

 .199إلى 199الصفحات من 

21- douanes et du commerce dans les ports  la Méditerranée de  égypt. 

Médiévale d, près  le Minhadj  d, al  Makhzoumi, J.E. S.H.O.,VII 

,1964,PP.217 à 314. 

في العصر لبحر المتوسط ا عمى تجارة في الموانئ المصرية المطمةالو الجمارك 
االجتماعي و مجمة التاريخ االقتصادي  ،من خالل  كتاب المنياج لممخزوميالوسيط 

 .991إلى 191الصفحات  من  ،م9161عام ،9عدد 

22- pré- ottoman  Turkey: a general of  survey of  Material   spiritual 

culture  1071- à 1314.Tr.J.J. Jones - William,  New York 1968. 

 إلى ‘ -9919الروحية من عام و مسح عام لمثقافة المادية تركيا ما قبل العثمانيين 
 .م9161وليام نيويورك -تحرير ج ج جونز .م9991

23- La politique Orientale des Comtes des Flandre et la Lettre  Alexis 

Comnence, mélanges de islamologue Volume dédie  a la mémoire  de 

Armand Abel  ed. Pierre, Salmon  i. Leyden 1971, pp. 84 à 90. 
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الكتاب التذكاري  ،خطاب الكسيوس كومنينو السياسة الشرقية لكونتات الفالندر 
 ،م9119ط. ليدن  ،نشر بيير سالمون  ،جزء ميدي لذكرى أرماند ابل ،اإلسالمي

  .  19إلى 11الصفحات من 
24- Turco Byzantins et l'Orient chrétien, i. Londres 1974. 

 .م9111ط. لوندرز  ،الشرق المسيحيو الترك البيزنطيون 
25- Amalfi en Orient  a Ville ,au moment et au  Lendemain de la Première  

Croisade", in Amalfi mèl medio evo, ,Salerno 1977, pp. 84 à 90. 

ضمن   ،وفيما بعد ما ىوقت الحممة الصميبية األول فيأمالفي في الشرق تاريخ حاضرة 
 .19إلى 11الصفحات من  ،9111وط. سالرن ،الوسيط كتاب أمالفي في العصر

26- Le commerce Amalfi dans le Proche-Orient Musulman  avant et 

après la première croisade C.R.I.B.L.,  1977, pp. 291 à 300. 

 األولى الحرب الصميبية وبعد  اإلسالمي فيما قبل الشرق األدنىتجارة أمالفي في 
الصفحات من  ،م9111عام  ،اآلدابو  النقوشكاديمية التقرير العالمي ألضمن كتاب 

 .999إلى 119
: أي الشرق                  كتابو ،في مجال الحروب الصميبيةد كاىن كمو  من أىم مؤلفات 
 .م9119باريس  ،الغرب في عصر الحروب الصميبيةو 

Orient et  Occident  au Temps  des croisades ,paris 1983. 

نجازات المسممين تحت و أعتمد في دراستي عن رؤيتو لصالح الدين األيوبي   ا 
 ،ز كمود كاىن لصالح الدين األيوبيالفرنسي البار  عند دراستنا لرؤية المؤلفادتو قي

 .أىميتو المحورية في ذلك العصر عمىمما دل ( 1) مستقال   نالحظ أنو خصص عنو فصال  
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: " إن شخصية صالح الدين ىي أكثر شعبية من بين لقد ذكر عنو ما نصو
 ،التي كانت لسياساتو لألىمية انظر   ،الشخصيات اإلسالمية إبان الحروب الصميبية

وتفكيك الشرق  ،والتي انتيت باستعادة القدس ،والتي لم تشيدىا سياسة نور الدين
ولتوفره بال شك  ،وألن الحظ قد حالفو ؛ومقاومة قادة الحممة الصميبية الثالثة ،الالتيني

قد حمموا عنو في  ينوألن الصميبي ؛مؤرخين كبار يشيدون بو عمىميارة العثور  عمى
بطل رواية أصمية  في  افشيئ   اتو صورة ستجعل منو شيئ  أذىانيم حتى في الغرب ذا

ىذا التعميل لدي و ويبد ،اليس تركي  و  اكان كردي  ألنو  ربماو  ؛اوأخير   ،المسيحيالغرب 
 غامض، لكل ىذه األسباب أريد وضعو في مواجيتو نور الدين  المحدثين بشكل

بخالف التركي الذي ربما لم تكن الحروب المقدسة لنموذج المعركة من أجل العقيدة 
 .(9)"بالنسبة إليو إال ذريعة لخدمة طموحاتو 

 :خالل التاليلفقرة  المذكورة من ا عمىواقع األمر من الممكن الرد 
والتي حرص قطاع من  ،نور الدين محمودما بين صالح الدين األيوبي و رنة : المقاأوال  

منيا كانت لو ظروفو  كال  ألن  ،موضوعيةليست  ،القيام بيا عمىالمستشرقين 
القول بأن نور الدين محمود تمكن من الوصول  إلىنصاف يدعونا واإل ،التاريخية

الصميبيين وىي أساسية من أجل الوصول و مرحمة توازن القوي بين المسممين  إلى 
في حالة و  ،اإلنجاز الكبير الذي حدث في عيد تمميذه صالح الدين األيوبي إلى

أكتوبر  1ما كان من الممكن فتح بيت المقدس في  ،عدم وجود المرحمة المذكورة
 .من العام المذكورو يولي 1طين في م في أعقاب ح9911

 ؛" الذي أعان صالح الديند كاىن الصواب عندما تصور فكرة "الحظ: جانب كمو اثاني   
جد زاوية حظ بالصورة التي وال تو  ،التاريخ يصنعو الرجال بكفاحيم ألن

التاريخ ال يبذلون الجيد الوافر وال يظيرون صناع  ظير.وخطورتيا أنيا تأوردىا
وىكذا فإن فكرة الحظ  ،الكفاح المستفيد من أجل تحقيق األىداف الكبرى لشعوبيم

 .طة وال أساس ليا من واقع التاريخفكرة  مغمو 
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أمر مغموط  ،مؤرخين كبار يشيدون بو عمىالعثور : القول أنو تمكن بميارة من اثالث   
حقيقة   ،جواد خاسر عمىألن المؤرخ الموضوعي ال يستطيع أن يراىن  ؛اتمام  

كان ىناك عدد من المؤرخين البارزين في عصر صالح الدين مثل بياء الدين بن 
م ( وىؤالء 9191)ت (9)والعماد الكاتب األصفياني ،م (9116)ت ( 1) شداد

ثير ولكن ال ننسي وجود مؤرخ معارض لو في صورة ابن األ ،أشادوا بو
بل ىناك من  ،إذن القضية ليست وجود مؤرخين رسميين يشيدون بو ،م(9191)ت

جانب ذلك عمينا أال نغفل المؤرخ إلى  ،عارضو حتى من المسممين الذين عاصروه
وقد أشاد بو ،م ( نفسو9916)ت William of  Tyre (6) الصميبي وليم الصوري 

حيث  ،نفسو المعاصر لوووصفو بأوصاف إيجابية لم يقميا عن الممك عموري 
 .درجة السخاءإلى المبادرة  وكريم يممك روح  ،حذر ،ذكي ،ذكر عنو أنو حكيم

بذر بذور الفتنة بين عناصر المسممين من  عمى: حرص قطاع من المستشرقين ارابع  
ما أورده كمود  عند مطالعة اأمر يتضح تمام  و وى ،خالل إثارة الجانب العنصري 

وعن صالح الدين األيوبي عن  ،محمود كتركيحيث تحدث عن نور الدين  ،كاىن
الجميع وال  نصير فييااوالواقع يؤكد أن حضارة اإلسالم  ،!! ااعتبار كونو كردي  

الصميبي دون و العرب في جياد الغز و وكذلك األكراد  ،األتراكيمكن أن نغفل جياد 
وبعثرتيا  ،تفكيك األمة ألن ذلك من شأنو ؛آخر عمىتفضيل عنصر و تمييز أ

يجاد تصارع   .تناحر بين عناصرىاو وا 
أنو كان  عمىوتصوره  ،نور الدين محمودإلى حاول كمود كاىن اإلساءة  ا:خامس  

بينما كان صالح الدين   ،خدمة لطموحاتوو يحارب الصميبيين لمصمحتو الشخصية 
 كان يدافع من أجل العقيدة !!.

المسممين الذين تولوا الدفاع  من أكثر المجاىدينواقع األمر أن نور الدين محمود 
 ،دعي ذلك المستشرق الفرنسيايس من أجل طموحاتيم الشخصية كما لو  ،اإلسالم عن



 0909مارس  -الرابع والخمسون  لعددا                                                مجلة بحوث الشرق األوسط

 - 69 - 

ما ذكره المؤرخ الصميبي وليم الصوري الجانب الديني في شخصيتو  عمىويكفي لمتدليل 
 .تجب كل شيادة شيادة األعداءو .(1)نو أمير عادل  مراع لتقاليد دينوالذي وصفو بأ

 Nikitaمن ناحية أخرى أقر المؤرخ الفرنسي البارز نيكيتا إليسيف 
Elisseeffالباحث  الغربي الذي يعد المتخصص األول في الغرب في تاريخ و ؛ وى

، أقر بأن الجانب الديني كان (1)وأعد عنو أطروحتو  لمدكتوراه  ،نور الدين محمود
 .في توجيات نور الدين  محمود  الجيادية ضد الصميبيين اأساسي  

عصر صالح الدين قد شيد تأليف  إلى أشار كمود كاىن  ،ى من ناحية أخر 
ريخية مؤكدة ليا داللتيا  التاوىذه حقيقة  ،وفي فضائل المدن ،مؤلفات في الجياد

ومن أمثمة  ،إثارة الشعور الديني لدى المعاصرين وكان اليدف من وراء ذلك العميقة
لجياد بطمب من في ا ام( كتاب  9116ذلك تأليف القاضي بياء الدين بن شداد )ت 

حيث ألف  ،م(9919كذلك ىناك مجد الدين الحمبي )ت (1)اصالح الدين شخصي  
في أربعين  ام( كتاب  9916كما ألف ابن عساكر )ت ،(99) عن فضائل الجياد اكتاب  
 .(99)الجياد عمىفي الحث  احديث  

فقد تم التأليف فييا ؛ كي يدرك المعاصرون  ،فيما يتصل بكتب الفضائلأما 
خاصة  ،ضرورة استعادتيا لعالم اإلسالمدن التي خضعت لالحتالل الصميبي و أىمية الم

موت و وحتى تكون الدعوة لتحريرىا بيا من قبضة الغزاة بمثابة قضية حياة أ ،بيت المقدس
( المعاصر م9916فات ما ألفو ابن عساكر  )تلومن أمثمة ىذه المؤ  ،بالنسبة لممسممين

ويالحظ ان تمك  ،(91)عنوان رسالة في فضائل بيت المقدسلصالح الدين األيوبي تحت 
 المدينة المقدسة استأثرت بالعديد من المؤلفات في المجال المذكور.

؛ ظير فيو التأليف في أن عصر صالح الدينإلى ذلك أشار كمود كاىن  عمىزد 
تذكرة أرباب م( تحت عنوان "9919و الطرسوسي )تواستشيد بذلك فيما ألف ،األسمحةمجال 
يو لتحقيق مصادر ضمن سع (99) المستشرق الفرنسي نفسو ىي التي حققياو " األلباب

م( األمر المؤكد أن ذلك العصر 9199-9919تاريخية مخطوطة من العصر األيوبي )
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وقد حدث  ،الصميبي –لمطبيعة الحربية لمصراع اإلسالمي  انظر   ؛باألسمحة اشيد اىتمام  
بل وجد اتجاه البتكار أسمحة جديدة  كما  ،الصميبيينو تنافس تسميحي بين المسممين و تسابق 

أمر أورده ابن شداد  ووى ،م(9911 -9911حدث خالل أحداث الحممة الصميبية الثالثة )
 (91).اج التي نصبيا الغزاة إلسقاط عكاعندما تحدث عن ابتكار مادة حارقة إلحراق األبر 

تعرض كمود كاىن لحممة الفارس  ،م( كذلك9919-9911خالل أحداث صراعيا الطويل )
 ،م9919التي وقعت عام عروف في المصادر العربية بأرناط دي شاتيون المو الصميبي رين
مر التي ر األح:" في زمن صالح الدين حدثت من الجانب الفرنجي حممة البحوفي ذلك قال

 عمى اإقطاعي   االشاتيوني الذي كان حينذاك سيد  و وىي من تنظيم رين ،أذىمت خيال الناس
لمبعض أن يرى في و وكان يحم ،ك في شرق األردن باتجاه األماكن اإلسالمية المقدسةالكر 

بالبحر األحمر في منازعة المصريين واليمنيين احتكار التجارة ا لمرغبة ىذه الحممة تجسيد  
ذ ال يمكن أن نتوقع من رين.عن التأويلوىذا منحي جديد  الذي بدأ مسيرتو في الشرق و ـ وا 
ن يقوم بعممية إيبرر ذلك. إال  اضد القبرصيين الذين لم يفعموا لو شيئ  و بالقيام بعممية سط

وقام  ،!!، وقد انتيت بإعدام كل المشاركين في ىذه العممية انيب جديدة تكون أكثر تيور  
  (99)يده" حينما وقع في و صالح الدين بنفسو بقتل رين

دي و عن رين ادعائي   ايقدم عرض   ،من الجمي البين أن المؤرخ الفرنسي المذكور
يبالغ بصورة فجة عندما يصف العممية المتعصبة الخرقاء التي قام و  ،شاتيون الفرنسي

إذ نال ذلك  ؛التاريخيأمر يخالف الواقع و وى ،أنيا أذىمت خيال الناس عمى ،بيا
 ،احتقار عشرات الماليين من المسممين في المنطقةو كراىية و الفارس المتعصب عداء 

بينما  ،الصميبي يعمن عن  تحرير األراضي المقدسة في فمسطينو وتأكد لمجميع أن الغز 
تكوين" و  اإلسالم في عقر داره في الحجاز الواقع يؤكد رغبة الغزاة في ضرب

 .حساب أمالك المسممين عمىم " ليإمبراطورية
 ،ىنا أن نفس المؤرخ الذي وصف تمك الحممة بالوصف المشار إليويالحظ 

وبذلك تناقض مع نفسو في  ،اعاد ليصفيا بأنيا عممية نيب جديدة تكون أكثر تيور  
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مما أكد عدم موضوعيتو في تناول حممة ذلك الفارس المتعصب ضد  ،فقرة واحدة
  .المحارم اإلسالمية  في الحجاز

أن صالح الدين قتل أرناط  عندما وقع  في  إلى ذلك إشارتو  إلى يضاف 
أي و ن ذلك الفارس لم يرتدع ألي قانون أ؛ ألاطبيعي تمام  و مسمك منطقي و ىو يده 

ذبحة أخالقية في قبرص ضد الرىبان المسيحيين رتكب مامن قبل و معايير أخالقية 
ويعد قرار الفتك بو من جانب صالح  ،قطع أنوفيمو حيث ساميم العذاب  ،أنفسيم

 لما أظيره من عدوانية فاجرة ضد أطير بقاع  اإلسالم !!. اتمام   احكيم   االدين قرار  
فقد أورد عنيا ما يمي : " قد  ،م9911أما فيما يتصل بمعركة حطين عام 

ىزيمة و فييا تم انتصار صالح الدين و م 9911حدثت معركة حطين في خريف 
ضطراب بانتيازه ال ،حتالل القدساسمحت ىذه المعركة لصالح الدين ب لقد ،الفرنجة
احتالل أكبر قالعيم تم لو في بضعة أسابيع نقص عددىم و  ،تشتت شمميمو الفرنجة 

وىناك  ،وحتى الموانئ مما جعمو يقطع استمرار خطوطيم الساحمية ،الكبيرة من الداخل
  عمىقد ساعدت بعض الشك في أن تكون االنقسامات في داخل المعسكر الفرنجي 

 .(.96") نتائجياتعاظم و حدوث  الكارثة 
 عمى الالحق أن الفرنجة  ظموا قادرينكذلك أضاف:" يظير تاريخ القرن 

ال ريب ميزان القوي و فإن  ،ومع ذلك ،اكبير   امارسوا نشاط  وأنيم الساحل  عمىالمقاومة 
اإلمارات المممكة و  عمىجعل من المستحيل بالنسبة ليم منذ تمك الفترة أن يحافظوا 

    .(91)األخرى في الظروف نفسيا"
من  ،ومع ذلك ،والموضوعيةلمذكورة بالدقة ايتسم عرض كمود كاىن لممعركة 

عندما أوضح  أن الخالفات التي عصفت بالصميبيين لم الممكن  االختالف مع تصوره 
والواقع أن ىزيمة الصميبيين كانت من قبل حطين  ،األحداث حين ذلك عمىيكن ليا تأثير 

ومن يطالع الفصول األخيرة لمؤرخيم  ،حدث التناحر في صفوفيمو  اعندما تصارعوا سوي  
التاريخي حينذاك يؤكد لنا أن  والواقع ،يدرك بجالء ىذه الناحية ،البارز وليم الصوري 



 أ.د. دمحم مؤنس عوض                                        مClaude Cahen (9191-9119) كلود كاهن 

 - 66 - 

وال ننسي  ،الصميبية لصالح المسممين –لتنامي الخالفات الصميبية  احطين وضعت حد  
 .في التاريخ من الداخل قبل الخارج اأن السقوط دوم  

ىتمامو اي البارز الذي عرف بتجو ذلك المؤرخ الفرنسامن ناحية أخرى 
تناول سياسة صالح الدين األيوبي في التعاون مع المدن  إلى بالتاريخ االقتصادي 

الرغم  عمى ،Veniceالبندقية  و  Pisa ،بيزاو ،Genoaالتجارية اإليطالية مثل جنوة  
صداقات دائمة في و نو أدرك عدم وجود عداءات دائمة أإإال  ،من عدائيم لممسممين

وفي ذلك قال :" فيما يخص تجارة البحر  ،بل ىناك مصالح  دائمة ،عالم السياسة
ستمرار العالقات ار المناخ السائد لمحرب المقدسة بالمتوسط كان من المتوقع أن يض

بوسعيا تطمبات الحرب المقدسة ذاتيا كان غير أن م ،استئنافياو التجارية مع الغرب أ
خشب فبالنسبة لصالح الدين كان ال ،أن تسير في الحقيقة في االتجاه المعاكس

األسمحة ذاتيا أشد مما و الحديد  إلىالبحري كما كانت الحاجة الضروري لبناء أسطولو 
ألمور من ىذه ا عمىولم يكن في مقدوره أن يحصل  ،كان عميو األمر مع سابقيو

متيازات كانت من األىمية بمقدار التشديد المتزايد لمنع ىذه ااإليطاليين إال بمنحيم 
 .التجارة في الغرب
حيث يتباىى  ،الخميفةإلى عمم بالخطاب الذي أرسمو صالح الدين  مىعونحن 

 (91)األسمحة التي يحارب بيا أشقاءىم.   عمىبحصولو من المسيحيين أنفسيم 
؛ كشف لنا عرض كمود كاىن عن حكمة السمطان األيوبي الذي تعامل مع ذلك  ىكذا 

الميم من الصميبيين من أجل تحقيق ىدفو األسمي في تكوين جيش و القطاع الحيوي 
 .تغيير موازين القدرة في المنطقة لصالحو عمىقوي يممك القدرة 
نحن تجار  ،اكان شعارىم دوم   –سبيل المثال  عمى –أن البنادقة إلى تجدر اإلشارة 

بل مالية  ،وبالتالي كانت  القضية لدييم ليست صميبية ،من بعد ذلك ون ثم مسيحي أوال  
المسممين  عمىمثل موقفيم ىذا ثغرة في وحدة الصف الصميبي عاد و في المقام األول 

 .المساندةبالدعم و 
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ومن  ،تمك أبرز إشارات المؤرخ الفرنسي كمود كاىن عن صالح الدين األيوبي
 :التالية أبرز المالحظات إلى توصل الممكن  خالليا من ال

 ،تسم عرض ذلك المؤرخ الفرنسي بوجو عام عن صالح الدين األيوبي بالموضوعيةا: أوال  
 .المذكورتخصيصو لفصل كامل عنو في كتابو  وقد عرف قدره بدليل

يا سوى إثارة النعرات ىدف من ورائكالمعتاد ردد آراء المستشرقين التي ال: اثاني  
 عمىتضح بجالء عندما ىاجم نور الدين محمود اأمر  ووى ،العرقيةالعنصرية و 

ا األمور ليست بينم ،اعتبار أنو كردي عمىمتدح صالح الدين او  ،اعتبار أنو تركي
 إلى التي تيدف أىدافيا الماكرة و  يتخف االستشراقية التي البمثل ىذه الصورة 

ثارة النعرات الطائفيةو  ،تمزيق صفوف المسممين   .العرقية بين صفوفيمو  ،ا 
المؤرخ  ىم( لد9919 -9991ذلك عرض عن صورة صالح الدين األيوبي )

 م (.9119 -9191الفرنسي كمود كاىن )
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