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 ملخص

يتناول هذا البحث بالدراسة، فجوة األجيال بين الصليبيين 
والواقع أن  م،7221-7711والمسلمين في بالد الشام خالل المرحلة 

 لدينا عدة أمثلة لتلك الفجوة بين جيل التأسيس واألجيال التالية.
The Gab of generations among Crusades and Muslims in 

Syria during 1174-1229 A.D  

Abstract: - 

The paper deals with the gab of generations among both 

Crusaders and Muslims in the age of the Crusades during the period 

1174-1229 A.D, we have several examples for that gab between the 

original generation and the forthcoming generations. 

يتنااول هااذا البحاث بالدراسااة ، ماا يم اان وصاافي بفجاوة األجيااال لاد   اال  ماان 
 م . 7221م إلى 7711المرحلة من الصليبيين والمسلمين في بالد الشام خالل 

                                                 
 .7202 يناير ( 85) عدد المؤرخ المصر مجلة ")*(
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واقع األمر، ُيقصد بالفجوة بين األجيال ، االختالف في آراء جيال عان جيال 
آخر فيما يخات  بالمتتقاداأ أو السياسااأ أو القايم، وقاد الحا  عاالم االجتماا  

م(، أن االختالفاأ بين 7511-7511) Carl Manheimاأللماني  ارل مانهايم 
 .(7)لهم من مرحلة الشباب إلى مرحلة البلوغاألجيال ت ون في انتقا

ال نغفل هنا مالح ة أنها على المستو  السياسي تتني االختالف بين جيل 
التأسااايس القاااوي واألجياااال التالياااة لاااي ، وهاااي  ااااهرة لهاااا أبتادهاااا المتتاااددة لاااد  

 األسراأ الحا مة. 
 Urban IIقاماااأ الحر اااة الصاااليبية مااان خاااالل دعاااوة الباباااا أورباااان الثااااني 

 Clermontم بمجماااااع  ليرمونااااااأ 7018م( فاااااي ناااااوفمبر عاااااام 7051-7011)
، وبالتااالي باادأأ تلااك المرحلااة الفارقااة فااي تاااريا التالقاااأ بااين الشاار  (2)بفرنسااا 

 والغرب في التصور الوسطى . 
 تم نااأ الحملااة الصااليبية األولااى ماان تحقياا  نجااات بااار  ماان خااالل ت ااوين 

Edessaإمااارة الرهااا 
Antioch ، وأنطا يااة(1)

، وممل ااة بيااأ المقاادس الصااليبية (1) 
Latin Kingdom of jerusalem
مارة طرابلس (8)  Tripoli، وا 

 (6). 
م 7775م إلااى 7015لقااد تم اان الجياال الصااليبي األول خااالل المرحلااة ماان 

من ت وين ممل ة صليبية واضحة المتاالم الجغرافياة ، وُيتاد الملاك بلادوين األول 
Baldwin I (7775-7717)بمثاباااااة المؤساااااس الفتلاااااي لتلاااااك الممل اااااة  (1) م

الصليبية الوليدة دون إغفال دعم  افاة الصاليبيين الاذي أعاانوى علاى تحقيا  هاذا 
الهاادف حتااى ال نقااع فااي مااأ   تفسااير التاااريا ماان خااالل دور الفاارد ونغفاال دور 

 المجمو  البشري المحيط بي.
 Baldwinلثااني وتوالى الملوك الصليبيون من بتد ذلك، في صورة بلادوين ا

II (7775-7717)وفولااك أوف أنجااو (5) م ،Anjou Fulk (7717-7711)م 

، ثااام أمالرياااك األول (70) مBaldwin III (7718-7761)، وبلااادوين الثالاااث (1)
Amalric I (7761-7711)علاى نحاو خاا   –، وُيتد الملاك األخيار (77) م– 

ن عجااا  عااان توسااايع حااادود ا لممل اااة صاااوب آخااار الملاااوك الصاااليبيين ال باااار، وا 
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م( إليقافااااي عاااان 7711-7716مصاااار الفاطميااااة نتيجااااة تاااادخل الدولااااة النوريااااة )
 تحقي  ذلك. 

ال نغفاال هنااا مالح ااة نجااات المساالمين فااي إسااقاط إمااارة الرهااا الصااليبية عااام 
،  ماااا فشااالأ الحملاااة الصاااليبية (72)م بقياااادة األتاباااك عمااااد الااادين  ن اااي 7711
افها فاي اساتتادتها علاى الارغم مان م( فاي تحقيا  أهاد7711-7711) (71)الثانية

 اشتراك  بار ملوك وأباطرة الغرب األوروبي حينذاك. 
م، ورحيل الملاك أمالرياك األول، دخلاأ 7711الح  المؤرخون أني بتد عام 

ممل ااة الصااليبيين فااي مرحلااة ضااتف تاادريجي وصاال إلااى ذروتااي ب ارثااة متر ااة 
أ تااوبر ماان  2فااي  م ، وسااقوط الممل ااة7751يوليااو  1فااي  (71)حطااين الحاساامة

 التام المذ ور في أيدي المسلمين . 
أول ماان  William of Tyre (78)ُيتاد المااؤرخ الصااليبي الباار  ولاايم الصااوري

تنباااي إلاااى فجاااوة األجياااال ، وأشاااار إليهاااا بصاااورة واضاااحة ، وحااااول البحاااث عااان 
أسااااابابها علاااااى نحاااااو ميااااا ى عااااان غيااااارى مااااان الماااااؤرخين الصاااااليبيين المتاصااااارين، 

 الل التفاصيل التي قدمها لنا . والالحقين من خ
لقااد  ااان ذلااك المااؤرخ أقاادر متاصااريي علااى إدراك تلااك الفجااوة، ن اار ا لت وينااي 

اااا فاااي الغااارب األوروباااي حياااث عاصااار 20الشخصاااي الفرياااد، إذ أمضاااى ) ( عام 
؛ وهااي أهاام نهضاااأ أوروبااا التصااور الوسااطى، (76)نهضااة القاارن الثاااني عشاار 

د مان التلاوم والمتاارف وأجااد عادة لغااأ ، ودرس هناك في إيطاليا وفرنسا التديا
ناهيك عن إم اناتي الشخصية بطبيتة الحال، وعندما عاد إلى ممل ة الصليبيين 
فاي باالد الشااام قاارن بااين ماا رآى فااي الغارب األوروبااي وأوضاا  بنااي قوماي الااذين 
تمحور تاريخهم في ثالثية الحارب، والتجاارة ، والحان، ناهياك عان امتال اي لاروت 

 تحليلية لذلك إتجي إلى رصد  اهرة فجوة األجيال بتم  ممي  . نقدية 
ال نغفاال هنااا تااأثير رصاادى لتاااريا الصااليبيين فااي الشاار  علااى مااد  المرحلااة 

م . ب ل أحداثها الصاخبة ، لذلك  اان مان اليساير 7756م إلى 7018من عام 
عليااي إدراك الفااوار  بااين إنجااا اأ جياال متقاادم لاام يتاصاارى، وجياال آخاار عاصاارى 
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 وقارن بينهما. 
 د على ذلك، تأثير المرحلة التمرية ذاتها التي عاش خاللها وليم الصاوري، 
إذ  اااان فاااي التقاااد الخاااامس مااان عمااارى، وا  تساااب خبااارة حياتياااة  بيااارة ماااع السااافر 
واالرتحال واقترابي من مصادر صنع القرار الصليبي ، وال ريب في أن  افة تلك 

 نحو لم يتأأ لغيرى حينذاك . التوامل هيأتي لرصد تلك ال اهرة على
واقاااع األمااار، ت مااان أهمياااة إشاااارتي مااان خاااالل  وناااي الماااؤرخ الرسااامي للمل اااة 
الصااليبية ، وقااد امتااا  بالنقااد والتحلياال والقاادرة علااى استشااراف المسااتقبل، وي فيااي 
توقتااي سااقوط تلااك الممل ااة علااى أياادي المساالمين بقيااادة صااالت الاادين األيااوبي، 

 م . 7751أ توبر  2 في وهو األمر الذي حدث فتال  
لااذا، علينااا التتاماال مااع النصااو  التااي أوردهااا فااي  تابااي   تاااريا األعمااال 

Histoiria Rerum  وتحليلها من أجال الخاروب بادالالأ عان تلاك المشا لة الباار ة
فااي تاااريا الصااليبيين التااي لاام يجاادوا لهااا حااال  ماان داخلهاام، باال  ااان الحاال ماان 

 طقة في نهاية المطاف. خارجهم من خالل طردهم من المن
اا، وبتادل تااام »يقارر ولايم الصاوري ماا نصاي متسااا ال    الساؤال المطاروت دا م 

اا بشاجاعة  هو لماذا قاوم آباؤنا على الرغم من أنهم  انوا أقل عدد ا ، قاوموا دا م 
قواأ التدو التي  انأ أ بر ب ثير ، ولماذا  انأ دوم ا قوة صغيرة تبياد بواساطة 

ة حشااود التاادو، ممااا جتاال مجاارد النطاا  باساام المساايحيين يثياار الرحمااة السااماوي
الرعااب لااد  شااتوب ال تتاارف الاارب، وه ااذا تمجااد الاارب بأعمااال آبا نااا ، ويقاباال 
هااذا أننااا نجااد رجالنااا فااي أيامنااا غالب ااا مااا قهااروا ماان قباال قااواأ أدنااى ماانهم وأقاال، 

اولوا وفاااي الواقاااع  اناااأ جهاااودهم ع يماااة وغالب اااا اضاااطروا لالستساااالم عنااادما حااا
 .(71)«القيام ببتض المآثر ضد أعداء  انوا أدنى قوة منهم

لقد حاول وليم الصوري البحث عن أسباب تلك الفجوة وتوصل إلاى أن ذلاك 
 يرجع إلى ثالثة عوامل ر يسية تمثلأ في التالي على حد قولي  

أن أجدادنا  انوا رجاال  متدينين ويخافون الارب، وقاد قاام مقاامهم ا ن »  أولا 
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يل شرير، وأبنااء آثماون م يفاون للتقيادة المسايحية... هاؤالء هام رجاال التصار ج
الحاااالي، وخاصاااة القااااطنون فاااي الشااار   ماااا أن المااارء الاااذي سااايتولى بقلااام حاااذر 
وصف أخالقهم أو باألحر  رذا لهم الوحشية المرعبة ، سايقف عااج  ا أماام هاول 

ا ياة أ ثار مان أناي المادة وضخامتها وسيبدو االختصاار بأناي ي تاب مقطوعاة هج
ا  .(75)«يصنف تاريخ 

الرجااااال المبجلااااون »  رأ  أن التاماااال التااااالي تمثاااال علااااى حااااد قولااااي   ثانياااااا
األوا ل...  انوا ملتهبين باندفا  روحي نحو التقيدة على الن ام التس ري و انوا 
ماادربين علااى خااوض المتااارك.. وعلااى الت ااس  ااان أهااالي الشاار  قااد أصاابحوا 

الطويااال، ولااام ي وناااوا متتاااادين علاااى فااان الحااارب وغيااار ضاااتفاء بسااابب الهااادوء 
مطلتين على قواعد القتال و انوا مبتهجاين فاي حالاة  سالهم، ولاذلك لايس غريب اا 

ن  انوا قلة في عددهم قد تغلبوا على أعداد  بيرة  .(71)«أن رجاال  مقاتلين ، وا 
ل ال  لقاد  اان فيماا مضاى»  أما التامل الثالث فارآى علاى النحاو التاالي  ثالثاا

اا ، وناادر ا  مدينة حا مها الخا .. لم ت ن هذى المدن متتمدة على بتضها بتض 
اا فاي ماراأ  ما تحر أ البواعث نفساها ، بال ثاارأ باالواقع ببواعاث متا ساة تمام 
 ثياارة هااذا وأن تقاتاال فااي المتر ااة ضااد أعااداء لهاام آراء مختلفااة اختالف ااا شاساات ا 

اااا فياااي مخااااطر أقااال، ومصاااالت متضااااربة  ثيااار ا، خصاااوم يرتاااابون بب تضاااهم بتض 
وه ااااذا لاااام يسااااتطع الااااذين  ااااانوا يخااااافون ماااان حلفااااا هم أ ثاااار ماااان خااااوفهم ماااان 
المساايحيين أن يتحاادوا بسااهولة للتصاادي للخطاار المشااترك وال أن يساالموا أنفسااهم 

 .(20)«إلبادتنا
أصاابحأ  مااا ذ اارأ ماان قباال جميااع الممالااك »أضاااف ذلااك المااؤرخ البااار   

ة لحااا م واحااد، وتنفااذ أماار رجاال واحااد، وهااي مسااتتدة الواقتااة حولنااا تاادين بالطاعاا
لتلبية أوامرى فقاط وأن تحمال الساالت حتاى علاى مضاض إللحاا  الضارر بناا وال 

بغير إفالأ  –يجرؤ أحد على االنغماس في أية ن عة خاصة بي أو أن يتجاهل 
أوامر سيدى األعلى، فصاالت الادين هاذا ... يسايطر ا ن  –من تترضي للتقوبة 

 .(27) «ع هذى الممالك...على جمي
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ال نغفل هنا اإلشارة إلى إدراك ولايم الصاوري لخطاورة صاالت الادين األياوبي 
على ممل ة بيأ المقدس الصليبية ، وي في أن األخير انت   مناي عبااراأ ماديت 

 Amalric Iنااادرة لاام يطلقهااا ذلااك المااؤرخ علااى الملااك الصااليبي أمالريااك األول 
، إذ قاال «تاريت األعمال»مني تأليف  تابي  نفسي الذي طلب م(7761-7711)

ااا  –رغااب صااالت الاادين »عنااي    ب اال فااؤادى أن  –الااذي  ااان نشاايط ا وحااذر ا دا م 
ي يد مجاد اسامي ويوساع حادود ممل تاي ، وصامم أن يتقادم إلاى الشار  حياث  اان 

 .(22)«تواق ا لتحقي  انتصاراأ أ بر
ال يتارف ال لال ،  ان صالت الدين صاحب النشاط الاذي » ما ذ ر عني   

 .(21)«والذي قام دا م ا بدور قا د قوي في  ل شيء
فاااي موضاااع آخااار مااان تااااريا األعماااال ، أشاااار إلاااى ذلاااك السااالطان قاااا ال    

تم اان هااذا الساالطان الت اايم ماان إخضااا  جميااع األقاااليم الواقتااة فيمااا وراء نهاار »
 .(21)«الفراأ

تقبلية لااذلك المااؤرخ الشااك أن  افااة التباااراأ المااذ ورة أ اادأ لنااا الرؤيااة المساا
الااااذي حااااذر بنااااي قومااااي و ااااان أشاااابي ب رقاااااء اليمامااااة دون جاااادو  و ااااان صااااوتي 

  صوأ صارخ في البرية!!
 من الممكن التعليق على ما أورده ذلك المؤرخ من خالل التالي : 

  أدرك ولاايم الصااوري وجااود عواماال داخليااة وأخاار  خارجيااة وراء الوضااع أولا 
ون خاالل تلاك المرحلاة علاى نحاو أ اد لناا عما  السيئ الاذي وصال إلياي الصاليبي

رؤيتي التاريخية وقدرتي على البحث عن أسباب تلك الفجوة التي أشارنا إليهاا مان 
 .Comparative Historyخالل ستيي نحو ما يم ن وصفي بالتاريا المقارن 

م فااي أعقاااب وفاااة نااور 7711  ماان المالحاا  إياارادى لااذلك األماار عااام ثانياااا
اتجاى صالت الدين األيوبي إلى ضم دمش  وتوحيادها ماع القااهرة الدين محمود و 

ألول مااارة منااااذ عقاااود عدياااادة حيااااث صاااار الصااااليبيون محاصااارين ماااان الجنااااوب 
 والشر . 
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  ناادرك الجانااب الااديني فااي تفساايرى لفجااوة األجيااال الصااليبية؛ إذ رأ  أن ثالثاااا
جياال الثالااث الجياال األول  ااان أ ثاار تاادين ا ماان الجياال الااذي عاصاارى، وهااو يتااد ال

ااا، وهااو 10( إلااى )28علااى اعتبااار أن الماادة ال منيااة للجياال هااي مااا بااين ) ( عام 
 تتليل متوقع من جانب ر يس أساقفة صور ذو الخلفية الدينية األصيلة .

  أشار المؤرخ المذ ور إلى الفساد المستشاري فاي صافوف الصاليبيين ، رابعاا
يااااث وجاااادنا تفشااااي ال نااااا، وهااااو أماااار أ دتااااي المصااااادر المتاصاااارة والالحقااااة ، ح

، وهو أمر الح ناى منذ بداياة مقادم (28)والدعارة، والقتل والسرقة ، والرشوة بينهم 
Acre (26 )الغاااا اة إلااااى المنطقااااة، وي فااااي وجااااود الحااااي األحماااار فااااي مدينااااة ع ااااا 

الساااحلية التااي اعتباارأ القلااب االقتصااادي لممل ااة بيااأ المقاادس الالتينيااة ، وقااد 
، ومان بتاد ذلاك أشاار الماؤرخ جااك Prostitutionدعارة اشتهر الحي المذ ور بالا

م( إلاااى قياااام بتاااض رجاااال ال نيساااة 7210)أ Jacques de Vitryدي فتاااري 
،  وهاااي شاااهادة ليساااأ موضاااع شاااك (21)بتاااأجير أماااا ن التباااادة ألعماااال الااادعارة 

 ألنها صادرة من مصدر تاريخي صليبي متاصر. 
ااا حاااد ا بااين المثااال و  الواقااع الصااليبي، إذ صااورأ الشااك أن ذلااك مثاال تناقض 

 Militia Christiالمصااادر التاريخيااة البااا رة الصااليبيين علااى أنهاام جنااد المساايت 
األطهااار ، ل اان مااع بقااا هم فااي بااالد الشااام، اتضاات لنااا  يااف ذلااك االدعاااء وأمااام 

 المال والجنس تساقطوا بصورة أ دتها مصادرهم أنفسهم . 
في تاريا الصليبيين دليال  علاى أن  لقد  ان إيراد وليم الصوري لتلك المفاسد

الساااقوط فاااي التااااريا مااان الاااداخل قبااال الخاااارب، وتتفاعااال التوامااال الداخلياااة ماااع 
 الخارجية ،  ي تصنع الش ل النها ي لالنهيار . 

ااا فقااط ماان حاادوث 71م، أي قباال )7711ال نغفاال أنااي  تااب ذلااك عااام  ( عام 
م، 7751حاسمة عام سقوط ممل ة بيأ المقدس الصليبية عقب متر ة حطين ال

 ولذلك يم ن وصفي بأني مؤرخ ما قبل ال ارثة . 
اااا   نااادرك مااان خاااالل ماااا أوردى أن مااان أساااباب نجاااات الجيااال الصاااليبي خامسا

األول فاااي تحقيااا  نجاحاتاااي ، ماااا وجااادى مااان التشااارذم السياساااي الاااذي  اااان علياااي 
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المسااالمون ، حياااث ُوجااادأ خالفاااة عباساااية سااانية فاااي بغاااداد ، وخالفاااة فاطمياااة 
ة فاي القااهرة ، وتصاار  الجانباان علاى نحاو أد  إلاى ضاتفهما ، وصااارأ شايتي

بالد الشام بمثابة منطقة وسطى بينهما، وقد عانأ من الضاتف ماع تف اك دولاة 
م ، الاذي ُيتاد آخار الساالطين 7012السالجقة عقب وفاة السلطان مل شااى عاام 

متنافسااااة  السااااالجقة ال بااااار ، حيااااث تناااااثرأ تلااااك الدولااااة إلااااى أتاب ياااااأ صااااغيرة
ومتنااااحرة أماااا قولاااي باااأن المسااالمين  اااانوا ضاااتفاء بسااابب الهااادوء الطويااال ، ولااام 
يتتادوا على فن الحرب ، وابتهجوا ب سلهم، فهي رؤياة صاليبية عدا ياة متتصابة 
، متوقتااة ماان المااؤرخ الرساامي للممل ااة الصااليبية ، ويفناادها شااهادة مااؤرخ الجسااتا 

Gesta 7018لصاااااليبية األولاااااى )المجهاااااول الاااااذي عاصااااار أحاااااداث الحملاااااة ا-
م مااع بااداياأ 7011فااي عااام  (25)م(، وقااد أشاااد ب فاااءة السااالجقة الحربيااة7011

مقااادم الغااا اة إلاااى المنطقاااة ووصااافهم باااأنهم فرساااان أشاااداء، وقااارر أنهااام فاااي حالاااة 
 ااااونهم مساااايحيين لساااادنا التااااالم وهااااي شااااهادة مب اااارة تمتاااادت ال فاااااءة التساااا رية 

إدعااااءاأ ماااؤرخ ممل اااة بياااأ المقااادس  للمسااالمين خاااالل تلاااك المرحلاااة مماااا يفناااد
 الصليبية. 

واقع األمر، ليس في مقدورنا ، إدراك خطورة فجوة األجيال الصليبية ، علاى 
وهااي علااى  (21)تااريا الغاا اة فااي بااالد الشااام ، دون إدراك عادة مشاا الأ واجهااتهم

 نحو موج  تتمثل في التالي 
خاصاة بتاد سااقوط النطاا  الجغرافاي الطااولي المارتبط بالسااحل الشااامي ،  -

م، وقاااد أحااااط المسااالمون بالممل اااة 7711إماااارة الرهاااا فاااي أيااادي المسااالمين عاااام 
الصليبية من  افة الجهاأ باستثناء الجهة الغربية المطلة على البحر المتوساط، 

 و ان عمقهم االستراتيجي بتيد ا في الغرب األوروبي .
ي الاااذي تمثااال فاااي أماااا المسااالمون، فقاااد امتاااا وا باااالتم  الجغرافاااي االساااتراتيج

غرباي قاارة آساايا ووساطها ، لااذلك  اان فاي مقاادورهم االنساحاب فااي حالاة حاادوث 
عااادة ترتيااب الصاافوف مارة أخاار  وهااي مياا ة امتااا وا بهااا  أياة ه يمااة عساا رية ، وا 

 وافتقدها أعداؤهم بشدة. 
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لذا في مقادورنا القاول أن الجغرافياا  اناأ تقاف فاي صاف المسالمين، خاصاة 
 وا االنقسام الذي جر عليهم بأسوأ التواقب ، ومن المهم هناا عندما اتحدوا ، وتر 

اااا علاااى أن الجغرافياااا توجاااي التااااريا ، وماااا التااااريا إال الصااارا  علاااى  التأ ياااد دوم 
 الجغرافيا خاصة في التصور القديمة والوسطى. 

وجااااااود أنهااااااار أحاطااااااأ ممل ااااااة الصااااااليبيين، مثاااااال النياااااال ، والتاصااااااي ،  -
ناااأ سااااهول وودياااان فيضااااية ذاأ  ثافااااأ ساااا انية ، ودجلاااة، وقااااد  و (10)والفاااراأ

مرتفتاة فاي وقاأ عاانى فياي الصاليبيون مان مشا لة نقا  التنصار البشاري التاي 
صاااحبتهم طااوال قرابااة قاارنين ماان ال مااان ولاام يجاادوا لهااا حااال  مؤقت ااا سااو  إقامااة 

 .Crusader Castlesالقال  الصليبية 
ليبيون بمثابااة الغاا اة مشاا لة مشااروعية الوجااود وافتقاااد األماان، إذ  اال الصاا -

الغرباء في ن ر المسلمين ، ولم يتم نوا من االندماب متهم ، ولم يستتب األمان 
 البتة لهم بفضل المقاومة اإلسالمية الشتبية الداخلية . 

الصرا  بين الصليبيين األوا ال والوافادين الجادد؛ إذ رأ  الفريا  األول أناي  -
الوافدون  ي يجنوا ثماار ا لام ي رعوهاا  بذل دمي من أجل المشرو  الصليبي، وأتى

 أصال  .
مشاااا لة االعتماااااد الماااا من علااااى الغاااارب األوروبااااي الااااذي اعتباااار الااااوطن  -

Patria  األصااااااالي للمشااااااارو  الصاااااااليبي ، وقاااااااد وجاااااااد هنااااااااك الحلاااااااف الااااااادفاعي
االستراتيجي بين الصليبيين في الشر  وذلك الغرب الذي ضمن وجودهم وتدخل 

ماارة صاليبية أو الممل اة الصاليبية ذاتهاا وهاو ماا خاصة عند حادوث ساقوط أياة إ
م( ، 7711-7711الحملتاين الصاليبيتين الثانياة ) (17)اتضت جلي ا خاالل أحاداث

م(، وبالتاااالي لااام يملاااك الغااا اة إم انياااة االعتمااااد الاااذاتي 7712-7751والثالثاااة )
علاااى أنفساااهم و اااانوا تحاااأ رحماااة التغياااراأ السياساااية فاااي الاااوطن األم للمشااارو  

بي ولااذلك عناادما ضاتفأ الااروت الصااليبية فااي الغارب األوروبااي  ااان لااذلك الصالي
 أثرى سلبي ا على الشر  الالتيني .

التااي جاااءأ رد ا  Islamic Jihadمشاا لة تنااامي حر ااة الجهاااد اإلسااالمي  -
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، فانالح  أن الخاط Holy Warأو  Bellum Sacrumعلاى ف ارة الحارب المقدساة 
صاااار آخاااذ ا فاااي الهباااوط وتصااااعد الخاااط البيااااني للصاااليبيين ماااع مااارور الوقاااأ 

 البياني للمسلمين مع  هور قادة بار ين للجهاد. 
أما فيما يتصال بالجاناب اإلساالمي، وماا شااهدى مان فجاوة األجياال، فهاو ماا 

 م . 71نالح ي لد  األيوبيين خالل أخرياأ عشرينياأ القرن 
م، 7717عاام  ان صالت الدين األيوبي قد تم ن من إساقاط الخالفاة الفاطمياة 

م، وتااااوالى 7280م إلااااى 7717وتاااام تأساااايس األساااارة األيوبيااااة خااااالل األعااااوام ماااان 
م( ، وماان بتاادى 7275-7711) (12)سااالطين األيااوبيين فااي صااورة التااادل أبااو ب اار

م( الاااذي عاصااار أحاااداث الحملاااة الصاااليبية 7215-7275) (11)ابناااي ال امااال محماااد
لفشااال المباااين  اااان م( التاااي اساااتهدفأ مصااار ول ااان ا7227-7275) (11)الخامساااة
 مصيرها .

مااان بتاااد ذلاااك ، قااادمأ الحملاااة الصاااليبية السادساااة التاااي قادهاااا اإلمبراطاااور 
م(؛ وهاااو شخصاااية 7228-7280) Frederick II (18)األلمااااني فردرياااك الثااااني

متميااا ة حياااث أجااااد عااادة لغااااأ ، وعااارف باتساااا  الثقافاااة ن ااار ا لتاااأثرى بالحضاااارة 
بأناي  Mathiew de parisالباريساي اإلساالمية، ووصاف مان جاناب الماؤرخ متاى 

، واألماار المؤ ااد امتال ااي لخباارة سياسااية ودهاااء Stuper Mundiأعجوبااة التااالم 
دبلوماسي أفادى تمام ا في التتامال ماع األياوبيين حيناذاك وحقا  باذلك ماا عجا أ 

 عن تحقيقي جيوش الصليبيين خالل الحملة الثالثة. 
م( مناااي 7221-7217)  lXGregoryلقاااد طلاااب الباباااا جريجاااوري التاساااع 

الخااااروب لمتاونااااة الصااااليبيين فااااي بااااالد الشااااام واسااااتتادة بيااااأ المقاااادس للساااايادة 
الصليبية، ل ني ماطل وراوغ  ثير ا حتى فرضأ عليي البابوية ما ُعرف بالحرماان 

م، الذي  ان بمثابة الخروب مان رحماة 7221عام  Excommunicationال نسي 
بلي السياسي ، وأمام ذلك اتجي إلى المشاار ة ال نيسة ، ويتتبر قضاء  على مستق

 في المشرو  الصليبي بدافع سياسي لمواجهة المأ   الذي وضتتي فيي البابوية . 
مااان ناحياااة أخااار ، نجاااد ضااارورة التتااارض ألوضاااا  األياااوبيين خاااالل ذلاااك 
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الحين، ويالح  هنا أن التادل خلف من ورا ي أبناءى الذين تبوءوا م انة سياسية 
  ال امااال ، والمت ااام ، واألشااارف، ومااان بتاااد تضاااامنهم فاااي مواجهاااة  باااار ة وهااام

الحملااة الصااليبية الخامسااة، نجااد أن الضااتف والتناااحر دب فاايهم الساايما خااالل 
م، وقد أراد المت م عيسى ، التوسع على حسااب أقارباي 7221م، 7221عامي 

 ، مما أثار حفي تي األشرف، وال امل ، مع مالح اة أن ذلاك الحاين شاهد مقادم
م، وبااذلك 7220الخطاار المغااولي ، و حفااي علااى أمااالك الخااوار ميين وذلااك عااام 

اقتربأ األخطار المغولية ، من الملك األشرف بن التاادل األياوبي، حياث  اناأ 
 أمال ي في بالد الج يرة الفراتية، وخالط. 

الجاادير بالااذ ر هنااا، أن ماان م اااهر خطااورة ذلااك الصاارا  بااين أبناااء البيااأ 
م إلاى طلااب التااون الخاارجي، وعلااى هااذا األسااس طلااب المت اام األياوبي اتجاااهه

عيساااى المتاوناااة مااان الخوار مياااة، أماااا ال امااال فبناااي طلاااب متاوناااة اإلمبراطاااور 
األلماني فردريك الثاني، وه ذا، فتنادما أدرك ذلاك السالطان األياوبي الخطار مان 

وخ فخر أخيي المت م أرسل إلى اإلمبراطور األلماني سفارة على رأسها شيا الشي
ااا التحااالف متااي وأن يقاادم األلمااان التااون الحربااي لااي، وفااي  الاادين يوسااف عارض 

، (16)المقابل يقدم ال امل لي بيأ المقدس، وفتوت السلطان صالت الدين بالساحل
وحيااث أن تلااك الساافارة وصاالأ إلااى اإلمبراطااور األلماااني بتااد إصاادار الحرمااان 

؛ فقااااد تمسااااك بهااااا ذلااااك (11)ال نسااااي عليااااي ماااان جانااااب البابااااا جريجااااوري التاسااااع
اإلمبراطور ؛ إلرتباطها بمستقبلي السياسي ، ويالحا  أناي أتاى وبرفقتاي خمساما ة 
فارس فقط؛ أي أن الحملة المذ ورة لم ت ن تحمل متها ثقال  عس ري ا  بير ا يم ان 
أن يتمااال لاااي الطااارف اإلساااالمي ألاااف حسااااب مثلماااا  اااان األمااار فاااي الحماااالأ 

المحااادود مااان المحااااربين المصااااحبين لاااي يؤ اااد إدرا اااي الصاااليبية الساااابقة، والااارقم 
إم انية حصولي على الهدف الذي من أجلاي قادم دون االحتيااب إلاى الم ياد منهاا 
، وقااد أتااى بااذلك التاادد المحاادود  ااي يااوحي للمساالمين أنااي قاادم لاايس للحاارب باال 

 للسالم. 
 م، وال7225بالفتااال قااادم اإلمبراطاااور األلمااااني إلاااى مديناااة ع اااا وذلاااك عاااام 
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نغفاال هنااا  اويااة علااى جانااب  بياار ماان األهميااة فااي صااورة أن ذلااك اإلمبراطااور 
األلماني عندما وصل إلى بالد الشام  ان البابا قد أرسل رسلي بصورة سرية إلى 
بنااي أيااوب وال اماال علااى نحااو خااا  لتحريضااهم علااى عاادم تسااليم القاادس لااذلك 

ال عجااب »ا ال    اإلمبراطاور المااار ، ويتلاا  التالمااة سااتيد عاشااور علااى ذلااك قاا
في ذلك الموقف الذي اتخذتي البابوية، إذ  اناأ المتر اة بينهاا وباين اإلمبراطاور 

 (15)«في الغرب أهم في ن رها من المتر ة بين المسالمين والصاليبيين فاي الشاام
، وياادل علااى أن البابويااة سااتأ إلااى تسااييس قضااية القاادس لصااالحها وهااي التااي 

ي المسالمين، ويالحا  أناي عنادما وصال تبا أ مان قبال علاى ضاياعها علاى أياد
التادو اللادود  –المنطقة  انأ تغيراأ بالغة األهمية قد حادثأ؛ فاالمت م عيساى 

ماااأ فااي  –لل اماال الااذي ماان أجلااي يماام شااطر اإلمبراطااور األلماااني طالب ااا عونااي 
م، وأتى من بتدى ابني الناصار داود وهاو شااب صاغير 7221التام الماضي أي 
ن ال امل واألشرف من اقتسام أمالك المت م، واستقرأ أماور عديم الخبرة، وتم 

 البيأ األيوبي على هذا النحو . 
على أية حال؛ إتجي الطرفان إلى التفاوض ، واساتتمل اإلمبراطاور األلمااني 

الساابل والحياال ماان أجاال تحقياا  اتفااا  يحصاال بااي علااى جميااع الم اسااب فااي جميااع 
قضااي عليااي ذلااك الحرمااان ال نسااي قبضااتي حتااى يضاامن أن مسااتقبلي السياسااي لاان ي

البغيض، ولجأ إلى اللين تارة ، حتى أني أحيان ا  ان يب ي وي رف التباراأ السااخنة، 
لاى التلااويت بااالقوة التساا رية تاارة أخاار ؛ ماان أجاال اساتتطاف ال اماال األيااوبي الااذي  وا 
ربطاأ الصااداقة بوشااا جها بينااي وبااين فردريااك الثااني! وأخطاار مااا فااي فردريااك الثاااني 

ا، أنااي بح اام التناصاار الشاارقية فااي شخصاايتي ، أوهاام المساالمين أنااي مااا جاااء ماان هااذ
ومااا لااي »أجاال تحقياا  حااربهم ، باال إنااي  اهااد فااي القاادس، أو  مااا ورد لااد  الاابتض 

، وتم ان ثتلاب الدبلوماسااية األلمانياة مان إيهااام (11)«القادس، وال غياارى غارض فاي
م، 7221ببتفاقية يافا عام األيوبيين بذلك، وفي النهاية استطا  انت ا  ما عرف 

 وأهم نصوصها   
  أن ت ااون هدنااة بااين الطاارفين ماادتها عشاار ساانواأ ، وخمسااة أشااهر ،  أولا 
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ا وأربتون يوم 
(10). 

  يحصااال الصاااليبيون علاااى بياااأ المقااادس ، وبياااأ لحااام ، والناصااارة ،  ثانيااااا
وتبنين ، وصيدا ، وجماع القار  علاى الطريا  مان ع اا إلاى بياأ المقادس، ومان 

لاى يافاا و ااذلك أرض تبناين وملحقااتهم باإلضااافة إلاى صايدا ، وقيسااارية ، ع اا إ
 . (17)ويم ن لإلمبراطور تحصينها

  اشااترط الصاالت أن ت ااون بيااأ المقاادس علااى مااا هااي عليااي ، وال يااتم  ثالثاااا
تجدياااد ساااورها وأن يضاااع المسااالمون أياااديهم علاااى الصاااخرة، والمساااجد األقصاااى، 

 .(12)وتقام الشتا ر اإلسالمية فيي 
يالح  أن ذلك االتفا  أثار غضب  ل مان المسالمين والصاليبيين علاى حاد 
ساااواء ؛ فبالنسااابة إلاااى األولاااين نجاااد أن إعطااااء بياااأ المقااادس علاااى هاااذا النحاااو 
للصليبيين، وهي مدينة ذاأ قداسة خاصة لاديهم؛ حياث إنهاا أولاى القبلتاين وبهاا 

ثااار المساالمين المسااجد األقصااى وارتبطااأ بحادثااة اإلسااراء والمتااراب؛  اال ذلااك أ
اشتد الب ااء »السيما في بالد الشام ضد ال امل األيوبي، ووف  ن  المقري ي   

وع اام الصااراخ والتوياال، وع اام علااى أهاال اإلسااالم هااذا الاابالء، واشااتد اإلن ااار 
. أما في دمش ، «على الملك ال امل، و ثرأ الشناعاأ عليي في سا ر األقطار

مقدسة، وألقى المؤرخ سبط بن الجاو ي خطباة فقد أخذ الت اء في فقدان المدينة ال
ااا  عصااماء هاااجم فيهااا ال اماال األيااوبي واالتفااا  مااع اإلمبراطااور األلماااني هجوم 

 عنيف ا . 
أمااا بالنساابة إلااى الصااليبيين ؛ فنجااد أنهاام لاام يوافقااوا علااى ذلااك االتفااا  ، وقااد 
 أ هااار مقااادم االساااتبارية ، ومقااادم الداوياااة عااادم رغبتهماااا فاااي التمااال تحاااأ لاااواء

، وقااد غضااب الداويااة عليااي بساابب أنااي ساامت للمسااالمين (11)اإلمبراطااور األلماااني
، وبصاافة عاماااة ن اار مقااادمو (11)باالحتفااا  بالمساااجد األقصااى و اااان مر اا  ا لهااام

إلاى إتفاقياة يافاا  –باستثناء التيوتون باالطبع  –الهي اأ الدينية الحربية الصليبية 
ى البابااااا ماااان رحمااااة ال نيسااااة علااااى أنهااااا بااااال قيمااااة مااااا دام اإلمبراطااااور قااااد طاااارد

 .(18)ال اثولي ية
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في واقع األمر؛ تباينأ وجهاأ ن ار الماؤرخين تجااى ذلاك االتفاا  ، وبصافة 
عاماااة فااابن األغلبياااة عارضاااتي بشااادة، غيااار أن هنااااك مااان أيااادى علاااى اعتباااار أن 

أمااام األخطاار المتتااددة التاي واجهتااي   أيوبياة ، وخوار ميااة ،  –ال امال األياوبي 
رأ  أن يقااادم بياااأ المقااادس للصاااليبيين دونماااا أساااوار، حتاااى يحاااتف   –وصاااليبية 

بمصر وهي قلب الدولة بتيدة عان الخطار ، علاى اعتباار أن ببم اناي متاى شااء 
اسااتردادها ، وعنااد أصااحاب ذلااك التوجااي فاابن ال اماال األيااوبي رجاال سياسااة قاادير 
ا في عصر التتصب، بل إني اتجاي إلاى ف ارة تادويل  سب  عصرى، وأ هر تسامح 

 .(16)القدس في ذلك التصر
ويجاادر بااي أنااا أن توضاايو بعااض تصااوراال تجاااه ذلااك الت اااق ويمكاان 

 إجمالها في النقاط التالية: 
  ماان الجلااي البااين؛ أن ال اماال األيااوبي لاام تتااوافر لديااي الحن ااة السياسااية أولا 

التي تجتلي ندًّا للسياسي األلماني القدير فردرياك الثااني، وقاد ذ ارأ مان قبال أن 
بالنسااابة لل امااال عقاااب وفااااة المت ااام  –إلاااى األفضااال  –لوضاااع السياساااي تغيااار ا

عيسااى، ولاام ي اان هناااك مباارر لتنفيااذ ذلااك الوعااد المتساار  المتهااور الااذي قطتااي 
علاااى نفساااي بتقاااديم القااادس لإلمبراطاااور األلمااااني طالماااا لااام يسااااعدى فاااي مواجهاااة 

ااا، وقااد أشااار إلااى تلااك الحقيقااة   مااا أساالفأ  –خصااومي ماان البيااأ األيااوبي أساس 
، (11)التالمة ستيد عاشاور فاي متارض تناولاي لاذلك االتفاا   –الحديث من قبل 

وعباار عاان الف اارة ذاتهااا المااؤرخ ال بياار الراحاال محمااد حلمااي محمااد أحمااد، حيااث 
 ااان ماان حساان حاا  ال اماال أن أخاااى المت اام تااوفي ، لتاال هااذا »قااال مااا نصااي  

الموعاااود بممل اااة بيااااأ ي اااون حااااف  ا لاااي علاااى الرجاااو  عاااان تحالفاااي ماااع فردرياااك 
 .(15) «وّقع ذلك االتفا  –لألسف الشديد  –المقدس، إال أني 

والدليل على عدم حن ة ال امل األيوبي، أن أبسط قواعد اللتبة السياسية في 
أية مفاوضاأ، أال يقوم طرف من األطراف باللتب بجميع األورا  مباشارة دفتاة 

، وماان (11)فاا  مقتضااياأ الحااالواحاادة، باال يحااتف  بهااا ويتتاماال بصااورة ج  يااة و 
الواضت أن ال امل دفع بجمياع األورا  دفتاة واحادة وبصاورة غيار مسابوقة ، أماا 
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اإلمبراطااور فردريااك الثاااني ف ااان علااى درجااة عاليااة ماان الااذ اء، وقااد عباار أحااد 
إن اإلمبراطاور فردرياك  اان داهياة »المؤرخين تتبير ا صاادق ا عان الموقاف قاا ال   

ع باي أن يحقا  ال ثيار باألسالوب الدبلوماساي ، مان خاالل إلى الحد الاذي يساتطي
 .(80)«صداقاتي
  عناادما نن اار إلااى عصاار صااالت الاادين األيااوبي، ولاام ي اان ماار علااى  ثانياااا

م، سو  سبتة وثالثين عام ا ، 7221م، واتفاقية يافا 7712اتفاقية صلت الرملة 
رط فاي القادس نجد أن السلطان األيوبي ال بير حاارب الصاليبيين بشراساة ولام يفا

ثام أنهاا  – ما أسالفأ  –أبد ا، وتتليل ذلك واضت ؛ حيث أن لها م انتها الدينية 
رم  خالد لقضية الجهاد اإلسالمي ، أضف إلى ذلك اعتقادى أناي لايس مان حقاي 
بوصااافي قا ااااد ا لحر ااااة الجهاااااد حينااااذاك أن يقاااادمها للصااااليبيين، ويالحاااا  هنااااا أن 

ا قارناى مع ال امل األيوبي، وي فاي أناي وضتي القتالي  ان أصتب بمراحل إذا م
م، لام يتوقاف عان الصارا  ماع الصاليبيين 7712م إلاى 7751مد  األعوام من 

م( ، 7717-7751، وحاادثأ متر ااة ع ااا المرياارة علااى مااد  عااامين  اااملين )
ااااا أن يحصااااال الصااااليبيون علاااااى القاااادس، ودل ذلاااااك علااااى الحن اااااة  ورفااااض تمام 

قة، وه ذا فبن الجيل الاذي استشاهد رجالاي مان السياسية الحقيقية والبطولة الصاد
أجاال عااودة المدينااة المقدسااة للمساالمين، لاام يف اار للح ااة فااي التفااريط فيهااا، أمااا 
الجيل الذي وجد نفسي أمام المدينة المذ ورة دونما مشقة فلم ت ن تتنيي فاي قليال 
أو  ثير، و ان من السهل عليي أن يقادمها للصاليبيين دون عنااء بصاورة  شافأ 

 فجوة األجيال في الدولة األيوبية!! عن
  توافرأ لاد  ال امال األياوبي النياة لتقاديم القادس علاى طبا  مان ذهاب ثالثاا

للصااليبيين ماان قباال مقاادم فردريااك الثاااني ، وال أدل علااى ذلااك ممااا حاادث خااالل 
م(، وقد  رر عرضي على الصليبيين 7222-7275أحداث الصليبية الخامسة )
عاادم حن تااي السياسااية وأنااي لاام ي اان لديااي القاادرة علااى عاادة مااراأ، علااى نحااو أ ااد 

التتامل مع الصليبيين سياسي ا، و ل مديت توافر لد  المصادر التاريخية التربية 
لاااذلك السااالطان األياااوبي ربماااا ي اااون صاااادق ا علاااى صاااتيد السياساااة الداخلياااة وماااا 
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تتامال أحدثي من مشاريع حضارية واستتباب األمن؛ إال أن السياسة الخارجية وال
 مع الصليبيين جتالى ال يح ى بتقدير المؤرخ المصنف. 

  قد يتم االحتجااب باأن فتاو  دينياة قادمها أحاد الفقهااء ، وهاو القاضاي  رابعاا
م( ، ع سأ أن هناك من أيد تلك االتفاقياة مان 7211ابن أبي الدم الحموي )أ

غير أني مع ، «األم»خالل أح ام اإلمام الشافتي، التي وردأ في  تابي الشهير 
تقديري الوافر ألصحاب ذلك التوجي فابن مان المهام مالح اة أن فقهااء السالطان 
في بتض األحيان  انوا ن بة على المسلمين عندما برروا لقادتهم تصرفاتهم ولام 

ومااا أوردى فااي مخطوطااة التاااريا  «اباان أبااي الاادم»يتارضااوهم. واإلحتجاااب هنااا بااا
اريخااااي فااااي عهااااد الساااالطان ال اماااال، الم فااااري مااااردود، علااااى إعتبااااار أنااااي ألااااف ت

ومنطقاي أنااي تحااول لي ااون بوق ااا دعا ي ااا لاذلك الساالطان،  مااا أنااي عاااش فااي  نااف 
اباان أخااأ الساالطان، و وب ابنتااي وهااو الملااك الم فاار صاااحب حماااة، ويتباار أحااد 

يجاادر التحااذير بتاادم أخااذ رواياتااي عاان بنااي »المااؤرخين عاان ذلااك الموقااف قااا ال   
. وه ااذا ينبغااي أال نغفاال الاارأي (87)«تضاالل الاادارسأيااوب علااى عالتهااا حتااى ال 

ا خر، الذي وجد حتى في عصار ال امال غيار أناي قمتاي ، ومثاال ذلاك أن أحاد 
قااادة جيشااي وياادعى ساايف الاادين باان أبااي   اار  قااد حااذرى ماان التفااريط فااي بيااأ 
المقدس وحقاو  المسالمين، وطالباي بمحارباة صاديقي األلمااني، ومان ذلاك قولاي   

ابن أخيك الملك الناصر وأطلباي وأطلاب أخااك الملاك األشارف  ابتد دمش  عن»
ماا عليناا، وال يقاال عان السالطان إناي  وعس ر حلب ونقاتل هذا التادو؛ فبماا لناا وا 

 .(82)«أعطي الفرنن القدس
على الرغم من تلك النصيحة الصادقة التي حف هاا التااريا إلبان أباي   ار  

. ومن المهم أن نذ ر (81)هناك فبن ال امل اعتقلي وأرسلي إلى مصر حيث سجن
هناا أن ذلااك القا ااد التساا ري الااذي عااارض ساالطاني اقتاارت عليااي الحاال التساا ري، 

لو لم ي ان مم ن اا لماا  –بالبداهة  –وهي ف رة تدل على أن ذلك  ان مم ن ا ألني 
عرضي ذلك القا د الذي نتصور أن لي خبرة قتالية ، يتتد بها بادليل وصاولي إلاى 

قادرة التس ريين ال بار لل امل ، وتصورى  ان منطقي اا مان خاالل أن ي ون أحد ال
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قلااااة قااااواأ فردريااااك الثاااااني، غياااار أن الساااالطان الااااذي عشاااا  التفااااريط، واسااااتمتع 
بالتنا الأ ، رأ  رؤيتي التي عارضتها الجماهير الحاشدة، ومن غير المنطقاي ؛ 

اصار داود تصور أن جمياع تلاك الجمااهير الغفيارة التاي هاجمتاي  اان يحر هاا الن
عاااااادو ال اماااااال األيااااااوبي ! حقيقااااااة أنااااااي شاااااان ضااااااد قاااااارارى مااااااا يوصااااااف بحملااااااة 

اااا فاااي ذلاااك؛ ألن اتفاااا  يافاااا  اااان (81)إعالمياااة عنيفاااة ، غيااار أناااي  اااان محق اااا تمام 
يحتوي على التنا ل عان تلاك المديناة المقدساة، ومسااحاأ شاساتة أخار  تتطاي 

لااى ماا أقاادم عليااي للغا اة ، ولاام ي اان مان المم اان الوقااوف دون أن يحارك سااا ن ا ع
ال امل األيوبي . خاصة أن هناك من عاصر جهاد صالت الدين األيوبي وامتد 

 بي التمر ليتاصر التفريط في المدينة المقدسة.
  مان  اوياة أخار ؛ أعاارض الخلاط باين التساامت والتفاريط، فمان حا  خامساا

حااارم ال اماال األيااوبي أن يتسااامت مااع الصااليبيين بااأن يساامت لهاام بااالحن إلااى الم
المسيحية المقدسة في أمان وأماان  ااملين، أماا أن يقادم لهام القادس علاى اعتباار 
أنهااا بااال أسااوار ، وأنااي متااى أراد اسااترجاعها تم اان ماان ذلااك فهااو أماار ال ياادخل 
ضمن باب التسامت بل التفريط، وامتهان  رامة األمة ومقدساتها ، والتسامت فاي 

ويالح  هنا أن السلطان صالت  غير موضتي ي هر التهاون الذي ال مبرر لي،
الدين األيوبي تسامت مع الصليبيين ولم يفرط؛ فقد جنبهم الفتك بهم عندما دخال 

ا في أعقاب حطين في  أ تاوبر  2م ودخلهاا فاي 7751يوليو عام  1القدس فاتح 
م 7712ساااابتمبر عااااام  2م، وساااامت لهاااام فااااي أعقاااااب صاااالت الرملااااة فااااي 7751

ان حا م ا صارم ا ألن األمر احتاب مناي إلاى بالحن، غير أني في مواقف أخر   
، (88)ذلك، وحادث فرسان اإلسبتارية والداوية والفتك بهم عقاب حطاين أمار مؤ اد

وخياار دلياال علااى أن تسااامحي الااواعي  انااأ لااي حاادود، وه ااذا لاام يفاارط الساالطان 
نمااا الااذي ت فاال بااذلك وقااام بااي خياار مقااام وعلااى نحااو  مؤسااس الدولااة األيوبيااة ، وا 

 سلطان ال امل نفسي .  امل، ال
  إن ما يم ن تصورى مان أن ال امال اتجاي إلاى وجهاة خاصاة بتادويل سادساا

القااادس، وأن الف ااارة التاااي اتجاااي إليهاااا السااالطان صاااالت الااادين األياااوبي مااان قبااال 
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شاقيقة ريتشاارد  Joanaعندما واف  على مشرو   واب التادل أبو ب ر مان جواناا 
أ ثر مما تحتمل ، لقد  اان مشارو  الا واب  األسد، فيي ال ثير من تحميل األمور

المااذ ور الااذي تضاامن أن يح اام ال وجااان القاادس مناصاافة حمايااة للسااالم وتجنب ااا 
ا فاشاال  مان البداياة؛ لتادم متقوليتاي بالنسابة إلاى الصاليبيين،  للحرب  اان مشاروع 
ومن المتصور أني  ان مجرد مناورة من جانب الملك اإلنجلي ي  اي ي ساب بهاا 

 أ ثاار وال أقاال ، وهااو أماار لاام يغااب عاان فطنااة القيااادة األيوبيااة ولاام ي اان الوقااأ ال
صاااالت الااادين األياااوبي يف ااار فاااي تااادويل القااادس، إن الف ااارة األخيااارة ف ااارة حديثاااة 
للغايااة ماان خااالل الصاارا  التربااي الصااهيوني وتقااديم مقترحاااأ بتاادويل القاادس، 

اريخيااة فااي عصاار وه ااذا فماان المم اان القااول إن تلااك الف اارة لاام ي اان لهااا سااابقة ت
اا  أن القاادس  –وماا  الاوا  –الحاروب الصاليبية وقاد اعتقاد المساالمون حيناذاك تمام 

عربية إسالمية وأنها عاشأ في  نف اإلسالم خمسة قرون  املاة ، وتمتاع غيار 
بالتسااامت الااديني الااذي عجاا  منااي الصااليبيون  –بصاافة عامااة  –المساالمين فيهااا 

ااا حينااذاك، أنفسااهم عناادما قاادموا إلااى المنطقااة. وه اا ذا، فلاام ي اان أماار التاادويل قا م 
ساتتادها و يف يف ر السلطان األيوبي صالت الادين فاي ذلاك األمار وهاو الاذي ا

بقوة السالت، وه م الصليبيين في حطين من قبل؟! إن من يف ر في التدويل من 
المؤ د أن ال يساتند إلاى قاوة عسا رية تادعم موقفاي ، وه اذا  ال ماا فتلاي ال امال 
نسخة وحيدة للهوان لم تحدث قبل عصرى، ولم تت رر بتدى لت ون الحادثة نفساها 

 دليل إدانة في حد ذاتها!! 
التااذر لل اماال األيااوبي  –ال  اال  –ن ماان المم اان أن نجااد بتااض    اااسااابعاا

فاااي حالاااة مواجهتاااي لقاااواأ ضاااخمة مرافقاااة لإلمبراطاااور فردرياااك الثااااني، وعجااا  
إم اناأ األيوبيين الحربياة حيناذاك ، ومان ثام يف ار فاي مثال ذلاك التف يار، غيار 
أن ذلااك الفااارس األلماااني قاادم ومتااي خمسااا ة فااارس إلااى حااد تصااور متااي بتااض 

مااؤرخين أنااي قاادم فااي ن هااة إلااى المنطقااة، وأمااام ذلااك التاادد الضاا يل،  ااان ماان ال
المم اان لااذلك الساالطان أن يسااتغل نقطااة الضااتف لااذلك اإلمبراطااور متمثلااة فااي 
صورة قوتي التس رية ومحدوديتها ، ناهيك عن أني يقاتل على أرض أجنبية وأن 
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لباباااا و اااان مااان األياااوبيين يقااااتلون علاااى أرضاااهم، إضاااافة إلاااى أناااي ملتاااون مااان ا
المم اان االسااتفادة ماان  اال ذلااك لصااالت المساالمين ولصااالت عاادم التفااريط فيمااا ال 
يفرط فيي، وبدال  من ذلك، وجدناى يقبل التوقيع على اتفا  مهين مثل اتفاقية يافا 

 م.7221
  أتصاااور أن مااان غيااار المنطقاااي األخاااذ بتأيياااد عااادد قليااال مااان الفقهااااء ثامنااااا

غفاااال البتاااد ا لشاااتبي الجمااااهيري الاااذي صااانع تااااريا حر اااة الجهااااد الرساااميين، وا 
اإلسالمي في ذلك التصر؛ إذ أن الجماهير  انأ تقف بجوار القا اد الاذي يتبار 
عن آمالها وآالمها في مواجهة الغ اة وهو ما وجادناى ماع صاالت الادين األياوبي، 
أماااا فاااي حالاااة ال امااال فقاااد رفضاااتي الجمااااهير صاااادقة الشاااتور والتتبيااار؛ ألنهاااا 

أ أن تضحياتها التاي باذلتها علاى ماد  التقاود الساابقة ذهباأ أدراب الرياات أدر 
علااى يااد الساالطان ال اماال الااذي انتاا   منااي ثتلااب الدبلوماسااية األلمانيااة فردريااك 

 الثاني نصر ا ع ي  ا يندر مثالي دون أن يخسر أحد ا من رجالي!! 
 «ياااوبيالتساااامت األ»يتحااادث عااان  مااان المالحااا  أن هنااااك اتجاه ااااتاساااعاا : 

لينطل  من ذلك إلى تصوير سلوك ال امل األيوبي على أني جاء من خالل تلك 
ال اويااااة التسااااامحية إذا جااااا  التتبياااار. غياااار أن هناااااك ناحيااااة علااااى جانبهااااا ماااان 
ذا  اان  األهمية تتمثل في طرت تساؤل وهاو  لمااذا يطلاب مان المسالمين ذلاك؟ وا 

ن لي ااون دلاايال  علااى أن ذلااك هااو حااال المساالمين حااين ذاك فماااذا قاادم الصااليبيو 
ا متباااادال ؟ واإلجاباااة   ال شااايء؛ ألن تااااريخهم ماااع المسااالمين علاااى  هناااك تساااامح 
ماااد  أعاااوام طويلاااة مضاااأ متاااارك، وماااذابت،، ورغباااة جارفاااة مااان جاااانبهم فاااي 
امتالك األرض بأي ثمن ، وفرض سيادتهم السياساية عليهاا ، وأخلا  مان ذلاك 

الرؤياااة السياساااية التاماااة ال يتاااد إلاااى أن التساااامت غيااار المااادروس جياااد ا ضااامن 
ا ، بل تهاون ا بالغ ا وتنا ال  أبلغ.    تسامح 

قااد يتصااور بتااض الباااحثين أن مااا أقاادم عليااي ال اماال األيااوبي فااي وعاشااراا : 
م، وتقديمااااي القاااادس لفردريااااك علااااى هااااذا النحااااو قااااد تاااام 7221اتفاقيااااة يافااااا عااااام 

المقدسااة وقضاوا علااى  م، عناادما دخال الخوار ميااون المديناة7211اساتردادى عاام 
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السيادة الصليبية بها، غير أن األمار باذلك ي اون مان قبيال تهاوين ماا أقادم علياي 
م. ولم ي ن المتاصارون الاذين رفضاوا 7221ال امل، إذ إني أقدم على ذلك عام 

في غالبيتهم الغالبية هذا الموقاف يادر ون إال ضايا  رما  الجهااد اإلساالمي فاي 
المديناة المقدساة علاى نحاو خاا ،، ولام ي ان  عصر الصليبياأ فاي صاورة تلاك

ياادرك أناي ساايتم اساتردادها لصااالت المسالمين بتااد  –وهاو أماار باديهي  –أحاد قااط 
ا.  ذلك بخمسة عشر عام 

ومن ناحية أخر ؛ علينا أال نجمل أخطاء ح ام المسلمين السابقين، فها هو 
ااا، مااع مالح ااة أن الااذي ياادفع الاا ثمن خطااأ قتلااال صااحت بتااد خمسااة عشاار عام 

اا الشااتوب التااي يخاذلها ح امهااا أحيان ااا جري ااا وراء دي تاتورياة تاار  أنهااا علااى  دا م 
ح ، وأن الحشود الحاشدة من المتاصارين ال يساتحقون أن يلتفاأ إلاى تصاورهم 

 على الرغم من أنهم المشار ون الفتليون في صنع تاريا تلك المرحلة.
بي واتفاقااي المااذ ور فااي واقااع األماار؛ إن قضااية ال اماال األيااو حااادع عشاار : 

مع فردريك الثاني تؤ د لنا الفجوة ال امنة بين األجياال األيوبياة ورؤيتهاا للتتامال 
مع الوجود الصاليبي فاي باالد الشاام وتحالفاي االساتراتيجي ماع الغارب األوروباي، 

تنااا ل( ، وهااو  –سياسااة دفاعيااة  –وماان المم اان تصااور األماار  ااا تي  )جهاااد 
مان صاالت الادين ، ثام التاادل ، ومان بتادى ال امال، ترتيب متفا  ماع عهاود  ال 

وأتصااور أن جااذور القضااية باادأأ مااع السياسااة الدفاعيااة للتااادل والطاارت متتاادد 
الماراأ لتقااديم القاادس للصاليبيين حتااى خااالل الحملاة الصااليبية الخامسااة، وصااوال  

م، على نحو أ د لناا ساب  اإلصارار والترصاد مان جاناب 7221إلى أحداث عام 
ي بياااع القااادس علاااى هاااذا النحاااو المااا ري والتبااااين الحااااد فاااي السياساااة ال امااال فااا

األيوبيااااة ماااان خااااالل تباااااين تلااااك األجيااااال، وماااان الواضاااات أن الجياااال الااااذي قاااادم 
التنا الأ لم يقدر جيل التضحياأ والجهاد الباار  ضاد الصاليبيين، وه اذا ففجاوة 

ارى، ألن إن ااارى األجيااال األيوبيااة تلااك تمثاال واقت ااا تاريخيًّااا لاايس ماان المم اان إن اا
بمثااال تلاااك الصاااورة مااان شاااأني إبتادناااا عااان قلاااب الحقيقاااة التاريخياااة، ماااع تقاااديري 

 ال امل ل ل ا راء المخالفة.
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  فاي الواقاع أتصاور أن الماؤرخين األوروبياين مان متاى الباريساي ثاني عشر
حتى  انتروت ، لهم تصوراتهم في تقاويم فردرياك الثااني علاى أناي أعجوباة التاالم 

فاي ذلاك التقاويم، أماا  –من وجهاة ن ارهم  –ب  عصرى، ولديهم مبرراتهم وأني سا
ال امل األيوبي فلم ي ن ساابق ا علاى عصارى فاي شايء ، بال  اان متخلف اا بمراحال 

التاااي  هااارأ بجاااالء فاااي اتفاقياااة  «الن اااو »عااان ذلاااك التصااار بااادليل  ااااهرة 
أمتاي،  م، وفي حالة  وناي ساابق ا لتصارى بالفتال ألقادم علاى ماا فياي صاالت7221

 وهو أمر يتأتى بالحفا  على ما حققي الجيل األيوبي األول.
، وضااال (86)والتقاااويم الختاااامي لاااذلك السااالطان أناااي  اااان محب اااا للتلااام والتلمااااء

طريااااا  التلااااام واتجاااااي إلاااااى عاااااالم السياساااااة ، ولااااام ي ااااان السياساااااي الداهياااااة ، أو 
بان الحصيف،  ما لم ي ان بالتسا ري القادير إال فاي أضاي  نطاا ، أماا وصاف ا

، فهااااو ماااان قبياااال الدعايااااة (81)«خافتااااي ملااااوك األرض قاطبااااة»واصاااال لااااي بأنااااي 
السياسااية الخرقاااء ، والمتصااور أنااي اقااتحم عاااالم السياسااة ولاام ت اان لااي ماااؤهالأ 
لذلك، وقد  هر ذلك جليًّا خاصة عنادما تتامال ماع أحاد  باار رجاال عصارى فاي 

 أوروبا في صورة فردريك الثاني. 
رض جميع ا راء التي أوردهاا قطاا  باار  مان   ليس هنا مقام عثالث عشر

المؤرخين الترب المحادثين بشاأن اتفاقياة يافاا، وأ تفاي هناا إلاى جاناب ماا أوردتاي 
بااااأن أذ اااار مااااا أوردى  –عاااان رأي التالمااااة سااااتيد عاشااااور ماااان قباااال  –ماااان قباااال 

المؤرخان أحمد رمضان ، وقاسم عبدى قاسم ، وهما مان المتخصصاين فاي عاالم 
فارط ال امال وبادون قتاال وال ه يمااة ودون »ل األول ماا نصاي   الصاليبيين ، يقاو 

إراقة قطرة دم واحدة في مناط  ال يح  لي أن يادعي أنهاا ملاك لاي بال هاي ملاك 
للمساالمين جميت ااا أراقااوا فيهااا دماااءهم تحااأ رايااة عمااي صااالت الاادين األيااوبي فااي 
 حطاااين وبتااادها فااااي متاااارك يشااااهد ات علاااى عنفهاااا وضااااراوتها ، ومهماااا ادعااااى

م، فبنهاا برمتهااا 7221ال امال مان أساباب دعتاي إلاى قبااول الصالت فاي يافاا سانة 
أساااباب شخصاااية ال عالقاااة لهاااا باإلساااالم والمسااالمين، وبااادال  مااان أن يرفاااع راياااة 
الجهااااااااد بتاااااااد صاااااااالت الااااااادين ياااااااأتي برفاااااااع راياااااااة االستساااااااالم فاااااااي قبولاااااااي هاااااااذى 
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 .(85)«المتاهدة
أماااا التاااالم »ماااا نصاااي  أماااا الماااؤرخ الثااااني، وهاااو قاسااام عبااادى قاسااام، فاااأورد 

أن الهدنااااة التااااي عقاااادها ال اماااال األيااااوبي  ارثااااة  –بحاااا   –اإلسااااالمي فقااااد رأي 
حقيقة، و اان رد الفتال الشاتبي عنيف اا ضاد السالطان الاذي بتاث سافراءى إلاى  ال 

علااااى ذلااااك بقولااااي   واسااااتت م  «اباااان األثياااار»م ااااان لتبرياااار فتلتااااي ، وقااااد علاااا  
الاوهن والتاألم ماا ال يم ان وصافي، ويسار المسلمون ذلك وأ بروى، ووجدوا لاي مان 

 .(81) «ات فتحي وعودى إلى المسلمين بمني و رمي...
ه ذا، هناك شبي إجماا  مان الماؤرخين علاى متارضاة ماا أقادم علياي ال امال 
األيااوبي، وقااد امتاادأ ال تاباااأ التااي أدانااأ فتلتااي علااى مااد  عاادة قاارون و ااان 

ن الماااذ ور يتاااد أحاااد ساااالطين أ ثااار عامااال دفاااع الماااؤرخين إلاااى ذلاااك أن السااالطا
 الدولة األيوبية التي أسسها فاتت بيأ المقدس صالت الدين األيوبي.

م على وجود فجوة أجيال أيوبية 7221واقع األمر، تؤ د لنا إتفاقية يافا عام 
واضحة المتالم ، إذ هناك جيل التأسيس الاذي مثلاي أفضال تمثيال صاالت الادين 

ااااا، وجااادنا جاااايال  آخاااار، لاااام ياااادرك حجاااام  (16األياااوبي، وماااان بتااااد رحيلااااي بااااا) عام 
التضحياأ الجسام التي تم دفتها من أجل تحرير بيأ المقدس وعودتهاا للسايادة 

 ( عام ا من االحتالل الصليبي الغاشم. 55اإلسالمية بتد )
 خلص البحث إلى عدة نتائج تجمل على النحو التالي : 

ساواء لاد   «األجياالبفجاوة »  شهد عصار الحاروب الصاليبية ماا يتارف أولا 
الصليبيين أو المسالمين ، ولايس فاي مقادورنا  ماؤرخين دراساة ذلاك التصار دون 
إدراك أسباب ودوافع والنتا ن التي ترتبأ على تلك الفجوة التي أ ادتها المصاادر 
المتاصرة لد  الجانبين ومنهاا ماا أثاار جادال  واسات ا باين الماؤرخين باين متاارض 

 ومؤيد. 
مااؤرخ الصااليبي البااار  ولاايم الصااوري أسااباب فجااوة األجياااال   أدرك ال ثانياااا

لد  بني قومي ، وحللها من خالل عوامل داخلياة وخارجياة ، وبصاورة أ ادأ لناا 
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قدرتاي وتمياا ى علاى صااتيد ال تاباة التاريخيااة عان ذلااك التصار الااذي يمثال مرحلااة 
 فارقة في تاريا التالقاأ بين الشر  والغرب في التصاور الوساطى وساتيي نحاو

 البحث عن السببية التاريخية . 
  هناك فار  جوهري بين ما ورد لد  الصليبيين وأعادا هم المسالمين .  ثالثاا

إذ أن قضااية فجاااوة األجياااال أدر هاااا الماااؤرخ الصااليبي المشاااار إلياااي، أماااا بالنسااابة 
م ، أ اد لناا أن 7221للمسلمين، فبن االحتجاب الشاتبي التاارم ضاد اتفاقياة يافاا 

حقيقياااة ضاااد مثااال تلاااك االتفاقياااة المشااابوهة ،  ماااا أن الماااؤرخين هنااااك متارضاااة 
 المتاصرين والمحدثين شار وا في متارضتها . 

ذلااك عاارض عااان فجااوة األجياااال لااد  الصااليبيين والمسااالمين خااالل المرحلاااة 
 م( . 7711-7221)
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PP. 231-242. 

H.E. Cowdrey, "Pope Urban II and the Idea of Crusade:, S.M., 36, 1995, PP. 721-

742. 

J.N.D. Kelly, Oxford dictionary of Popes, Oxford 1996, PP. 158-160. 

ني في  ليرمونأ بفرنسا محمد مؤنس عوض وهنادي السيد إبراهيم، خطاب البابا أوربان الثا
 م . 2075م(، بحوث ودراساأ، ط. القاهرة 7018نوفمبر  21)

 عن إمارة الرها الصليبية ، ان ر   (1)
م، محمود الرويضي ، إمارة الرها 7156عليي الجن وري، إمارة الرها الصليبية ، ط. القاهرة 

عليي الجن وري فريدة  م، )تتد دراسة المؤرخة الرا دة الراحلة2002الصليبية ، ط. عمان 
 في نوعها وال مقابل لها بالتربية أو اإلنجلي ية أو الفرنسية دونما مبالغة( . 

 عن إمارة أنطا ية الصليبية ان ر    (1)
Peter of Blois, Passio Regnaldis, P.L., 207, 1904, Cols. 957-976. 

C. Cahen, La Syrie de nord à epoque des Croisades, paris 1940. 

م(، رسالة ماجستير غير منشورة 7717-7015حسين عطية، إمارة أنطا ية الصليبية )
م، إمارة أنطا ية الصليبية والمسلمون، 7157جامتة اإلس ندرية عام  –،  لية ا داب 
م، أميرة مصطفى يوسف ، أرناط حا م أنطا ية وال رك من 7151ط. اإلس ندرية 

غير منشورة ،  لية التربية للبناأ بجدة عام م( ، رسالة ماجستير 7781-7751)
م، طلب صبار الجنابي ، إمارة أنطا ية دراسة في عالقتها السياسية بالقو  7151

 م . 2071م(، ط. دمش  7265-7015ها/ 666-117اإلسالمية )

 عن ممل ة بيأ المقدس الصليبية أن ر    (8)
William of Tyre, A History of deeds done beyond the Sea, Trans. E.A. Babcock and 

A. Krey, 2 Vols., New York 1943. 

J. Prawer, the latin Kingdom of Jerusalem, European colonialism in the Middle 

Ages, London 1972, Id, Crusader Institutions, Oxford 1980. 

 عن إمارة طرابلس الصليبية أن ر    (6)
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J. Richard, La Comte de Tripolis Sous La Dynastie Toulousaine, paris 1945. 

عبد الت ي  عبد الدايم، إمارة طرابلس الصليبية في القرن الثاني عشر الميالدي ، رسالة 
م، نهي الجوهري ، 7117جامتة القاهرة عام  –ماجستير غير منشورة  لية ا داب 

لميالدي / السابع الهجري، ط. القاهرة إمارة طرابلس الصليبية في القرن الثالث عشر ا
-7701ها/655- 802م . حسين  ا م حسون، إمارة طرابلس الصليبية 2005
 م.2001م، رسالة د توراى غير منشورة ، جامتة بغداد عام 7255

 عن الملك بلدوين األول ان ر    (1)
Fulcher of Chartres, A History of The Expedition to Jerusalem, Trans. Frances Rita 

Ryan (Sisters of St. Joseph), ed. Harold Fink, Tenneessee 1969, PP. 137-223. 

H.E. Mayer, Etudes sur L Histoire de Beudouin Ier Roi de Jerusalem, in his 
Melanges sur L' Histoire du Royaume Latin de Jerusalem, Memoire de l' 
Academie des inscriptions et Belles – Lettres, Paris 1984, PP. 10-91.  

M. Brett, The Battles of Ramla (1099-1105), in Egypt and Syria in the Fatimid, 
Ayyubid and Mamluk Eras, et Urbain Verneulen and Daniel De Smet, Leuven 
1995, PP. 17-39. 

الصليبية في عهد الملك بلدوين األول  هنادي السيد محمود، ممل ة بيأ المقدس
م ، أسامة   ي  يد، حمالأ 2005ها(، ط. القاهرة 872-111م/ 7700-7775)

-7700الرملة الثالث ضد الصليبيين في عهد الو ير الفاطمي األفضل )
( عام 21جامتة اإلس ندرية، التدد ) –هأ(، مجلة  لية ا داب 111-118م/7708
 . 15 -15م ،  7157

 ن بلدوين الثاني أن ر   ع (5)
William of Tyre, A History of deeds done beyond the Sea, Vol. II, P. 95, P. 116. 

H.E. Mayer, " The Succession to Baldwin II of Jerusalem, English impact on the 
East', D.O.P., 39, 1985, PP. 139-147., Id, "the concordat of Nablus', J.E.H., 
XXIII, 1982, PP. 531-543. 

-7775صفاء عثمان، ممل ة بيأ المقدس الصليبية في عهد الملك بلدوين الثاني )
يناير  21م ، حسين عطية، مجلس نابلس 2005ها(، ط، القاهرة 828-872م/7717
م، وأحوال ممل ة بيأ المقدس الصليبية، حولية التاريا اإلسالمي والوسيط ، 7720

، محمد مؤنس عوض، متجم أعالم 61 -16م،  2000/2007( ، عام 7م)
-166م،  2078م ، ط. القاهرة 71، 72عصر الحروب الصليبية في القرنين 

115 . 



 بين الصليبيين والمسلمين في بالد الشام  «جوة األجيالف 

 - 61 - 

                                                                                                                   

 عن فولك أوف أنجو، أن ر    (1)
William of Tyre, Vol. II, PP. 491-492.  

H.E. Nayer, "Studies in the History of queen Melisende", D.O.P., 29, 1972, PP. 95-

182., Id, King Fulk of Jerusalem as City Lord", in Experience of Crusading, ed . 

P. Edbury and J. Philips, Cambridge 2003, PP. 179-188. 

سرور عبد المنتم، السياسة الداخلية والخارجية لممل ة بيأ المقدس في عهد الملك فولك 
 –ها(، رسالة د توراى غير منشورة،  لية البناأ 815-826م/7711-7717األنجوي )

م، األوضا  الداخلية لممل ة بيأ المقدس الصليبية في 2000جامتة عين شمس عام 
ها(، ضمن  تاب دراساأ في 815-826م/7711-7717عهد الملك فولك األنجوي )

تاريا التالقاأ بين الشر  والغرب في التصور الوسطى ، تحرير محمد مؤنس عوض، 
 .761 -717م ،  2001. القاهرة ط

 عن بلدوين الثالث ، أن ر    (70)
William of Tyre, Vol. II, PP. 136-294.  

H.E. Mayer, "The Wheal of Fortunes under Kings Fulk and Baldwin III of 

Jerusalem," S., 69, 1985, PP. 860-877. 

لممل ة بيأ المقدس الصليبية في عبد اللطيف عبد الهادي السيد، السياسة الخارجية 
جامتة  –م(، رسالة ماجستير ،  لية ا داب 7761-7716عهد الملك بلدوين الثالث )

 م. 7110عين شمس عام 

 عن أمالريك األول أن ر    (77)
William of Tyre, Vol. II, PP. 300-395.  

S. Runciman, "the visit of King Amalric to Constantiople in 1171", in Outremer 

Studies in the History of the Crusading Kingdom of Jerusalem, ed. H.E. Mayer, 

R.C. Smail, B.Z. Kedar, Jerusalem 1982, PP. 153-158. 

حجا ي عبد المنتم، السياسة الخارجية لممل ة بيأ المقدس في عهد الملك عموري 
 م .2071م، القاهرة 7761-7711

 اد الدين  ن ي، أن ر   عن عم (72)
، ط. بيروأ 2ابن خل ان، وفياأ األعيان وأنباء أبناء ال مان، تحقي  إحسان عباس، ب

 .121 -121م ،  7115
C. Alptekin, The Reign of Zangi (521-541/1127-1146), Ataturk University, Erzarum 

1978. 
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H. Gibb, "Zengi and the Fall of Edessa", in A History of the Crusades ed. K. Setton, 

Vol. I Wisconsin 1989, PP. 449-462.  

 م .7152عماد الدين خليل، عماد الدين  ن ي ، ط. بيروأ 

 عن الحملة الصليبية الثانية    (71)
Old of Deul, De Profectione Ludovici VII in Orientem, ed. and Trans. Virginia 

Berry, New York 1948.  

William of Tyre, Vol. II, P. 169-178. 

م(، رسالة ماجستير غير 7711-7711عبد السالم  يدان، الحملة الصليبية الثانية )
 م. 2000منشورة، جامتة جنوب الوادي عام 

 عن متر ة حطين أن ر    (71)
قاهرة ابن شداد، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، تحقي  جمال الدين الشيال، ط. ال

 . 11 -18م،  7161
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, 

Hampshire 1996, PP. 158-163.  

B.Z. Kedar (ed.), The Horns of Hattin, Proceedings of the Second Confrence of the 

Society for the study of the Crusades and the Latin East, Jerusalem and Haifa 2-

6 July, 1987, Jerusalem 1992. 

 عام على متر ة حطين( . 500)وقا ع مؤتمر دولي عقد في إسرا يل بمناسبة مرور 
J. Man, Saladin, the life, The Legend and the Islamic Empire, London 2015, PP. 

213-233. 
م، 7151مجموعة من الباحثين، حطين صالت الدين والتمل التربي الموحد، ط. القاهرة 
(، عام 20جو يف نسيم يوسف، متر ة حطين خلفياتها ودالالتها، عالم الف ر، م)

م، 7155، يوسف سامي اليوسف، حطين ، ط. دمش  287 -218م،  7151
م، مجموعة من 2008و خليل، حطين بقيادة صالت الدين، ط. دمش  شوقي أب

م، محمد 7151الباحثين، حطين بمناسبة مرور ثمانية قرون على حطين، ط. دمش  
م، نور الدين حاطوم، في ذ ر  7158جالل  شك، لمحاأ من حطين ، ط. القاهرة 

رة الثقافة ، ط. م(، و ا7751تمو   1ها/ المواف  851ربيع الثاني  21متر ة حطين )
 م . 7151دمش  

 عن وليم الصوري أن ر    (78)
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Guillaume de Tyre, Chronique, ed. R.B.C. Hugens, 2 Vols., Turnhout 1986.  

P. Edbury and J.B. Rowe, William of Tyre, Historian of the Latin East, Cambridge 

1988.  

R.B.C. Hugens, Guillaume de Tyre, Un Chapitre, (XIX, 12) de son Histoire 

retrouve, Latomus 21, 1962, PP. 811-829. 

محمد مؤنس عوض وهنادي السيد محمود، المؤرخ الصليبي وليم الصوري )حوالي 
م . 2071م( بين رؤيتين عربية غربية بحوث ودراساأ، ط. القاهرة 7721-7756

م( 7756اأ وليم الصوري )أمحمد مؤنس عوض، النقد االجتماعي من خالل  تاب
دراسة مقارنة ، ضمن  تاب الحروب الصليبية  –م( 7261وأبي شامة المقدسي )أ

، جمال الدين 716 -771م ،  2070دراساأ في التاريا المقارن ، ط. القاهرة 
ال ن ي ، المؤرخ وليم الصوري في مي ان النقد التاريخي، المجلة التربية للتلوم اإلنسانية 

 . 10 -17م،  2001(، شتاء 22( ، السنة )58، التدد )
 عن نهضة القرن الثاني عشر م في الغرب األوروبي، أن ر    (76)

C.H. Haskins, The Renaissance of the Twelfth century, Cambridge 1928. 

)ال ت ال دراسة هاس ن  الرا دة على جانب  بير من األهمية على الرغم من مرور ما  اد 
 عقود من صدورها( . على تستة

وليم الصوري، تاريا الحروب الصليبية األعمال المنج ة فيما وراء البحار، أ. سهيل  (71)
 . 150م ،  7110، ط. دمش  2  ار، ب

 .150،  111نفسي،   (75)

 .150نفسي،   (71)

 نفسي، نفس الصفحة. (20)

 .157نفسي،   (27)

 .7015نفسي،   (22)

 .7081نفسي،   (21)

 الصفحة. نفسي، نفس (21)

 عن تلك الجرا م وتفشيها في المجتمع الصليبي ، أن ر   (28)
، 710أ،  -التماد األصفهاني، الفتت القسي في الفتت القدسي، ط. القاهرة ب
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مجهول، الحرب الصليبية الثالثة صالت الدين األيوبي وريتشارد ، أ. حسن حبشي، 

 م. 2000سلسلة تاريا المصريين، ط. القاهرة 
J. Brundage, Prostitution, Miscegenation and Sexual purity in the first crusade, in 

Crusade and settlement, ed. Peter Edbury, Cardiff 1985, PP. 57-72. 

-6أحمد عبد ات أحمد، الجرا م والتقوباأ في المجتمع الصليبي في بالد الشام في الفترة 
إمام الشافتي حمودي وأشرف صالت محمد،، م، 2078م، ط. القاهرة 71، 72ها/1

ها، صورة 610-151م/7217-7018االنحراف الجنسي في عصر الحروب الصليبية 
م، حسن عبد الوهاب ، الرشوة في المجتمع الصليبي 2071ا خر الفرنجي، ط. القاهرة 

-7018في بالد الشام منذ الحملة الصليبية األولى وحتى سقوط بيأ المقدس 
ها، ضمن  تاب مقاالأ وبحوث في التاريا االجتماعي للحروب 851-155م/751

 . 781 -11م،  7111الصليبية ، ط. اإلس ندرية 

يوشع براور، عالم الصليبيين ، أ. قاسم عبدى قاسم، ومحمد خليفة، ط. القاهرة  (26)
 .227م،  7157

(27)  Jacques de Vitry, History of Jerusalem, Trans. Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. 

II, London 1896, P. 64. 

م 7185مجهول، أعمال الفرنجة وحجاب بيأ المقدس، أ. حسن حبشي، ط. القاهرة  (25)
  .12 . 

R. Hill, "the Christian View of the Muslims at the time of the First crusade", in the 
Eastern Mediterranean lands in the period of the Crusades ed. P. M. Holt, 
London 1977, P.2. 

محمد مؤنس عوض، تاريا الصليبياأ الصرا  التالمي في التصور الوسطى، ط. 
 .51م ،  2070القاهرة 

 عن تلك المش الأ أن ر هذى الدراسة    (21)
محمد مؤنس عوض ، المش الأ التي واجهأ الصليبيين في بالد الشام في القرنين 

نت ا71، 72 اإلسرا يلي، ضمن  تاب الحروب  –سها على الصرا  التربي م، وا 
)حيث  771 -81م،  2076الصليبية دراساأ في الجغرافيا والتاريا، ط. القاهرة 

 تناولتها بصورة مفصلة(.

 عن ذلك ، ان ر   (10)
محمد مؤنس عوض ، الحروب الصليبية صرات البحر والنهر، بحوث ودراساأ، ط. دمش  

 . 16 -1م،  2020



 بين الصليبيين والمسلمين في بالد الشام  «جوة األجيالف 

 - 65 - 

                                                                                                                   

 عن الحملة الصليبية الثالثة ، أن ر    (17)
م، 2001ابن شداد ، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، تحقي  أحمد أيبش، ط. دمش  

 711 . 
Ambroise, The Crusade of Richard Heart of Lion, Trans . 

M.J. Hubert, New York 1943. 

Otto of Freising, The deeds of Frederick Barbarossa, Trans. Charles Christopher 

Mierow, Toronto 1966. 

Otto of St. Blasion, The Third Crusade 1187-1190, From the Chronicle of Otto of St. 

Blasion, in J. Thatcher Source Book of Medieral History, New York 1905, PP. 

529-535.  

Richard of Devizes, Crusade of Richard Coeur de Lion, in Chronicles of the 

Crusades, London 1908. 

Geoffrey of Vinsauf, Crusade of Richard Coeur de Lion, in Chronicles of the 

Crusades, London 1908.  

Chronicle of the Third Crusade , Atranslation of Itinerarium Peregrinorum et Gesta 

Regis Ricardi, trans. Helen Nicholson, London 1997. 

جيمس رستون اإلبن، مقاتلون في سبيل ات  صالت الدين األيوبي وريتشارد قلب األسد 
. جالل حسني 2002والحملة الصليبية الثالثة، أ. رضوان السيد، ط. الرياض، 

م ، حامد غانم 7115فلسطين  –سالمة، ع ا أثناء الحملة الصليبية الثالثة ، ط. نابلس 
 م . 7111 يان، اإلمبراطور فردريك بارباروسا والحملة الصليبية الثالثة، ط. القاهرة 

 عن التادل أبو ب ر ، أن ر    (12)
، ط. بيروأ 1ابن خل ان، وفياأ األعيان وأنباء أبناء ال مان، تحقي  إحسان عباس، ب

لية للسلطان الملك ، عباس إسماعيل حلمي، السياسة الداخ207 -711،  7115
جامتة القاهرة عام  –التادل األيوبي، رسالة ماجستير غير منشورة،  لية ا داب 

م، محمود الحويري، التادل األيوبي صفحة من تاريا الدولة األيوبية ، ط، 7111
( عام ا من صدورها( . 10م )أفضل دراسة بالتربية في موضوعها بتد )7150القاهرة 

، الملك التادل سيف الدين أبو ب ر وجهودى في بناء الدولة األيوبية وليد هادي التيساوي
م، رسالة ماجستير غير منشورة، جامتة آل البيأ عام 7275-7711ها/861-678

 م.2076

 عن ال امل محمد، أن ر    (11)
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م، 7115، ط. بيروأ 7ابن خل ان، وفياأ األعيان ، تحقي  إحسان عباس، ب
 غ ، عصر الملك ال امل األيوبي، رسالة ، ذ ر  ع ي  الصا756 -751 

م ، إبراهيم ياسين 7155جامتة الموصل عام  –ماجستير غير منشورة،  لية ا داب 
-م7275ها/876الخطيب، الملك ال امل محمد بن الملك التادل األيوبي 

 م.7115م، رسالة د توراى غير منشورة، جامتة القديس يوسف عام 7211ها/618
H. Gottschalk, Al Malik al- Kamil Von Aegypten und Seine Zeit, Wiesbaden 1958. 

 عن الحملة الصليبية الخامسة ان ر    (11)
Oliver of Padenborn, The Capture of Damietta, Trans. Cavigan, Philadelphia 1948.  

Gesta Obsidions  Damiate, in quinti Belli Sacri Scriptores Minores ed. Reinold 

Rohricht, Genevae 1879, PP. 74-115.  

Johannes de Tulbia de Domino Johanne Rege Jerusalem in qinti Belli Sacri 

Scriptores, PP. 119-140.  

Liber Duellii Christiani in Obsidione Damiate Exacti, in quinti Belli Sacri 

Scriptores, PP. 143-166. 

Fragmentum de Captione Damiate, in quinti Belli Sacri Scriptores, PP. 169-201. 

محمود ستيد عمران، الحملة الصليبية الخامسة، حملة حنا دي برين على مصر 
م. )أفضل دراسة بالتربية في 7115ها، ط. اإلس ندرية 675-678م/7275-7227

 موضوعها(. 
T.C.Van Cleve, The Fifth Crusade, in A History of the Crusades, ed. K. Setton, Vol. 

II, Madison 1969, PP. 429-462.  

J.M. Powell, Anatomy of a crusade 1213-1221, Philadelphia 1986. 

 عن اإلمبراطور فردريك الثاني، أن ر    (18)
Philip de Novare, The Wars of Frederick II against the Iblins in Syria and Cyprus, 

Trans J. La Mante, Columbia 1935. 

جون لي مين، حملة اإلمبراطور فردريك الثاني، رواية سجين عموري دي ميمار 
(، ط. دمش  28الموقوف في قلتة سيرينا ، أ. سهيل   ار، الموسوعة الشامية، ب)

 م . 7118
P. Wiegler, the infidel imperator and his struggle against the pope, Trans B.W. 

Downs, London 1930.  

E. Kantorowicz, Frederick the Second, London 1931. 

 ( عام ا على صدورها(. 10)ال ت ال دراسة  انترويت  مهمة على الرغم من مرور )
D. Abulafia, Frederick II, A medieval Emperator, London 1988. 
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B. Mechin, Frederic II de Hohenstauffen, Paris 1983.  

P. Boulle, L' Etrange Croisade de L' Empereur Frederic II, Paris 1968. 

أ، عادل -جو يف جاديس، ال ندي  األع م، أ. أحمد نجيب هاشم، ط. القاهرة ب
عبد الحاف ، التالقاأ السياسية بين اإلمبراطورية الرومانية المقدسة والشر  اإلسالمي 

م ، محمد عبد الت ي ، حملة 7151ها(، ط. القاهرة 815-811م/7782-7280)
 –فردريك الثاني الصليبية في بالد الشام ، رسالة ماجستير غير منشورة،  لية ا داب 

م، أمين توفي  الطيبي ، السياسة التربية لإلمبراطور 7151جامتة بيروأ التربية عام 
المية ، ط. بني غا ي فردريك الثاني ، ضمن  تاب دراساأ في تاريا صقلية اإلس

، اإلمبراطور فردريك الثاني  أعجوبة التالم، ضمن نفس 68 -17م،  7110
، إيمان عبد السالم التريان، الدبلوماسية في التالقاأ بين 210 -287ال تاب ،  

-7278اإلمبراطور فريدريك الثاني واأليوبيين وانت اسها على الشر  الالتيني 
م، 2075ستير غير منشورة، جامتة دمنهور عام ها، رسالة ماج615-672م/7280

، 117 -121محمد مؤنس عوض، متجم أعالم عصر الحروب الصليبية ،  
-7200ريمون ستانبولي ، مفاتيت أورشليم القدس حملتان صليبيتان على مصر )

م، 2001(، أ. عايدة الباجوري ، المجلس األعلى للثقافة ، ط. القاهرة 7280
 201- 221 . 

، ط. 7قري ي، السلوك لمترفة دول الملوك ، تحقي  محمد مصطفى  يادة، بالم (16)
 .221 -227القاهرة ،  

م ، 7115رأفأ عبد الحميد، قضايا من تاريا الحروب الصليبية ، ط. القاهرة  (11)
) تبنى المؤرخ الفاضل الراحل ف رة الدفا  عن السلطان ال امل األيوبي ، وقد 710 

 .اختلفأ متي في الرأي( 

 .11 -16أ،  -مصر والشام في عصر األيوبيين والمماليك، ط. بيروأ ب (15)

 .712رأفأ عبد الحميد، قضايا من تاريا الحروب الصليبية ،   (11)

( 78إبن التميد، تاريا األيوبيين ، تحقي   لود  اهن، في مجلة الدراساأ الشرقية م) (10)
 .715م.  7181-7188عام 

B.E.O., T.XV, Année 1955-1957. 
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عادل عبد الحاف ، التالقاأ السياسية بين اإلمبراطورية الرومانية المقدسة والشر   (17)
 . 212ها،  615-811م/7280-7782اإلسالمي 

ومن خالل هذا البند الذي أوردى المؤرخ المتخص  في نشاط فردريك الثاني في بالد 
الذي لم يحصل عليي الشام ، ندرك حجم ما نالي ذلك اإلمبراطور ، ونتساءل   ما 

ا ما ذ رى ابن التميد، تاريا األيوبيين ،  فردريك في ذلك االتفا  مع ال امل؟، وان ر أيض 
، وحتى تتضت الصورة ، نورد  يف دخلأ تبنين الصلت ، فيقرر ابن 715 -711 

إن األنبرو  )أي اإلمبراطور( طلب من السلطان تبنين وأعمالها »التميد ما نصي   
بتها بنأ الهنفري دخلأ عليي وسألتي فيها ، فأنتم السلطان عليي بها. بح م أن صاح

، ومن المنطقي أن 715، تاريا األيوبيين ،  «ودخلأ نسخة المهادنة التي بينهما 
نتصور أن ال امل  ان يتتامل مع أمالك المسلمين على أنها ضيتة شخصية يح  لي 

 التتامل والتصرف فيها  ما يشاء. 

 ية يافا ، أن ر   وعن اتفاق (12)
، ط. بيروأ 1ابن واصل ، مفرب ال روب في أخبار بني أيوب، تحقي  حسنين ربيع ، ب

، ابن التديم،  بدة الحلب من تاريا حلب، تحقي  سامي 211 -217أ،  -ب
، ابن ن يف الحموي ، التاريا المنصوري 208م،  7165،  . دمش  1الدهان، ب

ل مان، تحقي  أبو التيد دودو، ط. دمش  ، تلخي  ال شف والبيان في حوادث ا
، ابن أيبك الدواداري، الدر المطلوب في أخبار بني أيوب، تحقي  716م ،  7152

، ن ير حسان ستداوي ، الحرب والسالم 212م،  7112ستيد عاشور، ط. القاهرة 
 . 11-16م ،  7167 من التدوان الصليبي ، ط. القاهرة 

Van Cleve, The Crusade of Frederick II, P. 455. 

(43)  E.J. King, The Knights Hosptallers in the Holy land, London 1931, P. 206. 

ستيد عاشور، الحر ة الصليبية صفحة مشرقة في تاريا الجهاد التربي في التصور 
 . 221م،  7161، ط. القاهرة 2الوسطى، ب

(44)  J. Riley-Smith, Feudal Nobility in the Latin Kingdom of Jerusalem, London 

1973, P. 170. 

ستيد عاشور، اإلمبراطور فردريك الثاني والشر  التربي، مجلة الجمتية المصرية  (18)
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 .201م ،  7161( عام 77للدراساأ التاريخية، التدد )
يالح  أن ف رة الدفا  عن ال امل األيوبي لد  الباحثين الترب قد  هرأ جلية عندما  (16)

المؤرخ البار  عادل عبد الحاف  أطروحتي للماجستير بتنوان  التالقاأ السياسية أعد 
ها، 615-811م/7280-7782بين اإلمبراطورية الرومانية المقدسة والشر  اإلسالمي 

م، وبذلك يتد التوجي المذ ور وليد تلك 7151م، ونشرها بالقاهرة عام 7156وذلك عام 
اب قضايا من تاريا الحروب الصليبية عام المرحلة ال منية ، أي قبل صدور  ت

 م ، حيث دافع مؤلفي عن السلطان ال امل واتفاقية يافا. 7115

 . 207ستيد عاشور، مصر والشام في عصر األيوبيين والمماليك،   (11)

 . 201م ،  7111محمد حلمي محمد، مصر والشام والصليبيون ، ط. القاهرة  (15)

 عن ذلك ان ر   (11)
 م . 7116التفاوض فن المم ن، ط. الرياض  سيف السيف ،

 .210عادل عبد الحاف ، التالقاأ السياسية ،   (80)

ان ر التحليل الممتا  الذي قام بي المؤرخ البار  علي عودة الغامدي في دراستي القيمة  (87)
م، 7281-7711ها/681-851  علي عودة الغامدي، بالد الشام قبيل الغ و المغولي 

 (.7، حاشية )265م،  7155ة ط. م ة الم رم

، 2ابن شداد، األعال  الخطيرة في ذ ر أمراء الشام والج يرة، تحقي  سامي الدهان، ب (82)
، علي عودة الغامدي، بالد الشام قبيل الغ و المغولي، 221م ،  7186ط. دمش  

 261 . 

 .221ابن شداد، األعال  الخطيرة،   (81)

ن الجو ي عندما خطب في الجامع األموي، وتناول من ذلك ما قام بي المؤرخ سبط ب (81)
فضا ل بيأ المقدس وبشع القول في هذا الفتل، على حد تتبير المقري ي ، وقد حضر 
ذلك المجلس جمع ال يحصى من الناس واشتد صراخهم وب اؤهم ، وأنشد قصيدة من 

 ثالثما ة بيأ منها قولي  
 على قبة المعراج والصخر التي 

 رض من صخراال ت اخر ما في األ 
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 مدارس آياال خلال من تالوة 
 ومنزل وحي مق ر العرصاال 

، «فلم ير دمش  أ ثر ب اء  من ذلك اليوم»ويقرر شيا مؤرخي مصر اإلسالمية ما نصي  
ا  ابن واصل ، مفرب ال روب، 211،  7/ 7ان ر  المقري ي ، السلوك ، ب . أيض 

 .216،  1ب

، الفتت البنداري، سنا البر  الشامي، تحقي  11إبن شداد، النوادر السلطانية ،   (88)
، جوناثان رايلي سميث، االستبارية 215م ،  7111فتحية البنداري، ط. القاهرة 

م( ، أ. صبحي 7170-7080فرسان القديس يوحنا في بيأ المقدس وقبر  )
 .11م،  7151الجابي، ط. دمش  

أهل التلم ويؤثر  ان يحب »، يقول  285،  7/ 7المقري ي، السلوك، ب  (86)
 .«مجالستهم

(57) C. Cahen, " Sur Le Tarikh Salihi d' Ibn Wasil Notes et Extraits", in Studien in 

Islamic History ans Civilization in Honour of Professor David Ayalon ed,. 

Sharon, Jerusalem 1986,. P. 512. 
أ، -رب )الحروب الصليبية( ، ط. القاهرة بأحمد رمضان، التالقاأ بين الشر  والغ (85)

 711 .. 

قاسم عبدى قاسم، ماهية الحروب الصليبية ، سلسلة عالم المترفة ، ط. ال ويأ  (81)
 . 788م،  7110


