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EL RAMLA TRUCE AND ITS CIRCUMSTANCES 
 

Abstract The poor conditions, which prevailed in the Islamic 
world prior to the Crusades, fell the Moslems and their land a prey to 

the greed of Crusade Europe. Consequently, it initiated several 
military campaigns which were sent to the Islamic world under the 

pretext of liberating Jerusalem. These Campaigns brought about 
several wars and battles, which in their turn resulted in Truce 

Accords, similar to al Ramlah Truce during the Third Crusade 
campaign in the East (Spring 1191 to 1192 -587-588 H)  

This campaign was distinguished from the other campaigns of 
crusades by the diplomatic activities represented mainly by the 

negotiations and exchange of messages, which took place between the 
Moslems and the Crusaders. These negotiations were crowned with 

the accords which are now known as al-Ramlah truce on the 2nd 
September 1192 A.D (22nd Shaban 588A.H). 

 

األحوال السيئة التي سادت العالم اإلسالمي قبيل الغزو الصليبي أوقعت المسلمين           ملخص  

وبالدهـم فريسـة ألطمـاع أوروبا الصليبية الحاقدة، مما دفعها للقيام بعدة حمالت عسكرية             

وقد نتج عن هذه الحمالت عدة      . وإرسـالها إلـى العالم اإلسالمي بحجة تحرير بيت المقدس         

ها بعض الهدن كهدنة الرملة أبان وجود الحملة الصليبية الثالثة          تمخضت عن . حروب ومعارك 

هذه الحملة تميزت بشكل ). هـ588 -587/ 1192 حتى خريف   1191من ربيع   (في الشرق   

خاص عن غيرها من الحمالت الصليبية بما واكبها من نشاط دبلوماسي تمثل بشكل خـاص              

ين اإلسالمي والفرنجي إلى أن انتهت فـيما جرى من مفاوضات وتبادل المراسالت بين الجانب       

 ).هـ588 شعبان 22 (1192 سبتمبر 2بعقد هدنة عرفت باسم هدنة الرملة في 

 
 مقدمة

لـم تكن هدنة الرملة أول اتفاق يعقد إليقاف القتال بين السلطان صالح الدين األيوبي والفرنجة                
                                                           

 . أستاذ مساعد بقسم التاريخ *
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صالح الدين   مع ريموند الثالث       الصـليبيين بـل سـبقتها هدن عديدة ، كان أولها الهدنة الذي عقدها               

(Raymond III )   م، أي في بداية استقـرار 1175 هـ صيف 571 فـي سنة  )1( صـاحب طـرابلس

صـالح الدين في بالد الشام ، وال شك أن الظروف السياسـية واالقتصادية والعسكرية هي التي دفعت                 

ى هذه الهدنة الخالف الذي نشب بينه       كما أن الذي دفع ريموند إل     . )2(صالح الدين إلى عقد هذه الهدنـة     

)4(، بعد وفاة الملك الطفل بلدوين الخامس      ) 3(وبين بعض الزعماء الصليبيين حول عرش بيت المقدس         

(Balduinus  ). 

 صاحب أنطاكية مدتها ( Bohemond )وعقـد السـلطان صالح الدين هدنة أخرى مع بوهيمند   

على أن يطلق   ) 5(م1188 سبتمبر   26-هـ584 شعبان   2 ثمانـية شهور ابتداء من يوم االثنين الموافق       

 ) .7(، وذلك قبل البدء بحصد الغالل من قبل الفالحين المسلمين ) 6(أسرى المسلمين 

وقد تميزت سياسة صالح الدين األيوبي تجاه الصليبيين في تلك المرحلة باللين والموادعة ليضع              

بالد ضمن كتلة واحدة تجمع ما بين مصر والشام ،          حـدا النقسـام أمراء المسلمين في الشام وليوحد ال         

وليتسـنى له فـيما بعد إعالن الجهاد ضد الصليبيين بقوة إسالمية متماسكة وكان السلطان صالح الدين    

األيوبـي حذراً عند توقيعه هدنة أو اتفاقا مع الفرنجة الصليبيين ، خوفاً من قيام الطرف اآلخر بنقضها                  

، فكان يتخذ لنفسه الحيطة في الشروط والبنود التي تقيد العدو ، وكذلك لم              والـتعرض للمسلمين باألذى     

يكـن يلقـي السالح، ويركن إلى السلم مع عدِو محتل ، بل كان دائماً  في حالة استعداد تام ، أضف إلى        

، واألمثلة على   )8(ذلـك أنه كان يستشير مجلسه الحربي حين يعزم على االتفاق مع العدو إليقاف القتال              

ذلـك كثـيرة مـنها علـى سبيل المثال موقفه حينما عرض عليه بوهيمند صاحب أنطاكية عقد هدنة ،                    

فاستشار السلطان صالح الدين كبار قادته ومن عنده من أصحاب األطراف وغيرهم من األمراء في ذلك                

 ) .التي سبق ذكرها) (9(،فأشار أكثرهم إلى الموافقة على الهدنة

ـات السابقة لهدنة الرملـة لم تكن تشمل كافة األطراف الصليبية، لذلك        الواضح أن جميع االتفاقي   

). 10(كان السلطان صالح الدين سرعـان ما يستأنـف القتال مـع اإلمارات التي لم تشملها تلك الهدنة              

 .وهـذا يوضـح أهميـة هدنة الرملة حيث إنها شملـت كافـة األطراف المتحاربة من الطرفيـن 

 :لهدنة مسوغات تتعلق بالجانبين اإلسالمي والصليبي أدت إلى عقدها وهي ولقد كان لهذه ا
 

 مسوغات الجانب اإلسالمي وتتمثل في : أوالً 

  قدوم الحملة الصليبية الثالثة إلى الشام وما رافقها من تطور عسكري-1

األمر ) 11(لمينقتال المس كـان فتح المسلمين للقدس هو الشرارة التي أثارها أهل الغرب األوروبي ل            

الـذي حرك البابوية من جديد للدعوة إلى حملة فرنجية صليبية جديدة ضد الشرق اإلسالمي ، حيث                 

بـذل رجال الكهنوت قصارى جهدهم في االستنصار بشعوب أوروبا واالستجارة بملوكها وأمرائها ،              

لمقدسة وذهب مـن أجـل االشتراك في حملة صليبية لتعويض الخسائر التي حلت بهم في األراضي ا           
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 مصطحباً معه الرهبان والقساوسة     -الذي سبق وأن أحسن إليه صالح الدين        ) 12(بطريـرك القـدس   

الذين يلبسون السواد،وطاف  بهم المدن األوربية حامالً صورة المسيح ، وحاثاً على األخذ بالثأر من                

مين ودفع بالكثير من    االمر الذى اشعل نار الغدر ضد المسل      ). 13(الهزيمة التي لحقت بهم في حطين       

النسـاء والـرجال إلـى التطوع في الحملة الصليبية الثالثة أو تقديم ما بحوزتهم من أموال بدالً من       

" وبدا العامل الديني واضحاً ومحركاً رئيساً في هذا الصراع ،           . االشـتراك بأنفسهم في هذه الحملة       

يضربه بعصا وقد جعلوا الدماء على      فصوروا المسيح عليه السالم ، وجعلوه مع صورة لرجل عربي           

والمحرك ) . 14"(هذا المسيح يضربه محمد نبي المسلمين وقد جرحه وقتله          : صورة المسيح وقالوا    

الدينـي لم يقتصر على بث األحقاد والضغائن فحسب ، بل تعداه لجمع األموال والتبرعات في سبيل                 

يقول ابن  )  16(ة رومية الكبرى لوحدها     امتألن باألموال من مدين   ) 15(الصـليب حتى أن أربع شواني     

وحدثنـي بعض األسرى منهم أن له والدة ليس لها ولد سواه ، وال يملكون من الدنيا غير   " األثـير  

كما ذكر أحد المؤرخين    ) .17(تنقاذ بيت المقدس    بيـت باعـته وجهـزته بثمنه وسيرته الس        

إلى القدس لمساعدة   المرافقيـن للحملـة أن ملك إنجلترا سبق وأن أرسل من األموال             

 )18.(الصليبيين هناك مبلغا وقدره ثالثون ألف مارك

وال يعنـي بـروز العامل الديني التقليل من العوامل األخرى ولكن يجب أن يكون               

معلومـاً أنه اختلطت الدوافع الدينية مع الدوافع الدنيوية في دفع الفرنجة إلى االستماتة في               

األراضي األماكن المقدسة ومن ثم القضاء على       محاولـتهم الرامـية إلـى السيطرة على         

 .اإلسالم 

لم يتحمل خبر استرداد ) 19(( Urban IIIa )وعلـى الرغم من أن البابا أوربان الثالث 

وبذل خليفته البابا   . المسـلمين لبيـت المقدس حيث تعرض لصدمة عنيفة أدت إلى وفاته             

لدعوة إلى حملة صليبية جديدة ، جهوداً جبارة في ا) 20(( Gregory VIII )جريجوري الثامن

وخاصـة سـعيه لترتيب هدنة بين القـوى األوربيـة المتصارعة، وال سيما بين فرنسا              

 ) .21(وإنجلترا وألمانيا من أ جل محاربة المسلمين 

ورغـم الخالفـات التـي كانـت بين الدول األوربية وعلى الخصوص بين فرنسا               

وطلبوا من جميع . عداد للحرب الجديدة وإنجلـترا ، فإنهمـا نسـيا كل شيء من أجل اإل          

النصـارى المشـاركة بهذه الحرب ، كما فرضوا على كل من ال يرغب التطوع فيها أو                 

تعـذر علـيه ذلك أن يدفع عشر مداخيله ،  مع عشر ثمن أمالكه المنقولة ، وسموا هذه                   

م في  لتذكير المسيحيين في الغرب األوروبي بهزيمته     " عشـور صالح الدين     " الضـريبة   
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، كما فرض البابا على     ) 23(وهذه أول ضريبة عامة فرضت فى تاريخ أوروبا         ) 22(حطين

جميع النصارى الصوم يوم الجمعة من كل أسبوع لمدة خمس سنوات ، فضالً عن الصالة               

587– 583) (24(كما وجه البابا كلمنت الثالث      . ولبس السواد حداداً على ضياع القدس       

الذي خلف جريجوري الثامن دعوة عامة إلى كافة ( Clement.III ) ) م1191 – 1187/هـ

المسـيحيين في الغرب األوروبي يطلب منهم االشتراك في حملة صليبية السترجاع بيت             

من ال يتوجه   " وهددهم بأن يحرم عليهم مطاعمهم وزيجاتهم قائالً        . المقدس من المسلمين    

 ).25"(طعمإلى القدس مستخلصاً فهو عندي محرم ال منكح له وال م

وهكـذا نجحـت الكنيسة ورجال الدين في استثارة ملوك وأمراء أوروبا ، وحملهم              

علـى تناسـي مـا بيـنهم من خالفات داخلية ، ومن ثم حثهم على المسير إلى المشرق                   

اإلسـالمي لمحاولـة إعادة الصرح الصليبي ، الذي سبق وأن انهار أمام جيوش صالح               

بيرة ال تحصى من الفرنجة الصليبيين إلى بالد المسلمين الدين، مما نتج عنه قدوم  أعداد ك   

وهـذا ما يتضح من الرسالة التي أرسلها صالح الدين إلى الخليفة العباسي في بغداد سنة                

ـ 586 وقد بلي اإلسالم منهم بقوم قد استطابوا       " م يخـبره بذلك والتي قال فيها        1191/هـ

فين واألهل والديار ، وركبوا للحج      المـوت، وفـارقوا المحبين واألوطان  وهجروا المألو        

 ) 27)" (26(ووهبوا المهج ، كل ذلك طاعة لقسيسهم وامتثاالً ألمر مركيسهم

ولم تستثن النساء من المشاركة في هــذه الحملــة فمنهن من خرج وبصحبتهن            

الفرسان ، وقد تكفلن بجميع مــا يحتاجون إليه من مـؤن وعتاد ، وقد أشار المؤرخون               

 عن طريق   -لم يذكر المؤرخون اسمها   -إلـى وصول امرأه فرنجية صليبية       المسـلمون   

م وقد تكفلت هذه المرأة بكل ما يحتاج إليه الفرنجة، 1189/ هـ  585البحر إلى الشام عام     

فهم يركبون لركوبها ، ويحملون بحمالتها ، ويثبون        "وهـذا مـا ذكـره أبـو شـامـة           

 ) .28"(لوثباتها

ع وكـن في زي الرجـال لالشتراك في المعارك        ومنهن من خرج وقد لبس الدرو     

، ومنهن مـن خـرج إلسعاف الغرباء ، ) 29(بأنفسهن العتقادهن أن عملهن ذلك عبـادة       

وإسـعـاد الصليبيين بتسبيـل أنفسهـن لهم لالستمتاع بهـن حتى ال يتسرب الملل إلى             

يام المرأة  وقـد أشارت المصادر األوربية المعاصرة إلى ق       ) .30(نفــوس المحاربيــن     



 هدنة الرملة  والظروف المحيطة بها

 369

الفرنجـية بإمتاع الرجل ، وخير دليل على ذلك ما أورده صاحب كتاب الحرب الصليبية               

 ).31(الثالثة عن بعض النساء اللواتي عملن كعاهرات في المجتمع الفرنجي 

كذلـك وصلـت في هـذه الفترة عــن طريـق البحـر سفينـة صليبيـة فيها            

ـ        ، وتأهبن إلسعاد   ... ن وانتدبـن للجزائـر    ثالثمائـة امـرأة صليبية متزينة قد اجتمع

فاجرة نجالء كحالء فوصلـن    . األشـقياء وتلهين على السفاح والفساد مـن كـل زينة          

، ... ، وذكرن أنهـن قصـدن بخروجهـن تسبيل فروجهن        ... وقـد سـبلن أنفسهـن      

 ) .32"(وتفردن بما ضربنه من الخيم والقباب 

يبييـن استخدموا الجنس أيضاً كسالح فـي      وفـي هذا داللة واضحة على أن الصل       

حـربهـم للمسلمين إلشعالهم عن متابعة مهمة الجهاد ألنهـن ثقبـن خيمهن في مناطق             

 .قريبة من المعسكر األيوبـي 

 ملك صقلية النورماني قد سبق وأن أرسـل ( William II  )وكـان ولـيم الثانــي  

ـ 585أسـطوله فـي سنـة       خمسين قطعـة بها عشـرة     م الذي اشتمـل على   1189/ ه

 ) .33(آالف مقاتـل 

 ( Frderik Barbarossa )أمـا بالنسـبة للملـوك الكـبار فقد كان فردريك، بربروسا     

أسرع للعمل من غيره ، فاستعد لهذه الحملة استعداداً كبيراً وجهزها          ) 34(إمبراطور ألمانيا   

 .ألف بكل ما تحتاج إليه حيث بلغت مائتى ألف مقاتل وقيل ثالثمائة 

 حيث انه مات    -وعلى الرغم من فشل اإلمبراطور األلماني بالوصول إلى المشرق          

 ) .36(م 1190/  هـ 586 إال أن جزء من جيشه وصل إلى بالد الشام سنة -) 35(غرقاً

ولم تنقطع اإلمدادات الصليبية من الغرب األوروبي ، فكان بين الفتـرة واألخـرى       

ـ        ن السفن الحربية المحملـة بالفرسان والعدد الحربية ،        يصل إلى الشام عدد ال باس به م

 م وصل إلى عكا فيليب      1191/هـ587 ربيع أول سنة     12ففـي يـوم الـثالثاء الموافق        

 ملك فرنسا مصطحباً معه عدداً من أسلحـة الحصار (Philip Augustus ) )37(أغسـطـس 

 ملك إنجلترا ( Richard lion  Hearted )بينما وصل ريتشارد قلب األسد .الكثيرة والفعالة جداً

 يونيو  8/ هـ  587 جمادى االول من السنة ذاتها       13إلـى عكـا في يوم السبت الموافق         

وقد وصف احد المؤرخين االوربيين المعاصرين )38(م  علـى رأس أسـطول كبير       1991
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لم يتسن للعين أن شاهدت شبيها لها في ضخامتها وهيهات أن           -:هـذه الحشـودات بقوله      

صار لها ضريبا في مستقبل األيام ،ولم يكن جيشاً كبيراً فحسب بل حسن التجهيز              ترى األب 

 ) .39(والتنظيم كذلك
 

أما بالنسبة لألسلحة التي رافقت الحملة فكانت متطورة و لم يشهدها المسلمون من قبل              

 -:أهمها 

الزنبورك وهو سهم يبلغ سمكه إصبع اإلبهام، وطوله يصل إلى طول ذراع اإلنسان             

ه أربعة أوجه وطرفه من الحديد وطلقته سريعة تخترق رجلين جالسين أحدهما خلف             وـل 

اآلخـر بـزيهما العسكري ودروعهما، وكان هذا السالح قد حرم استعماله ، ثم استخدمه               

،ويبدو انه حرم بسبب خطورته، ورغبة البابوات       )40(الصليبيون في الحملة الصليبية الثالثة    

كما صنع الفرنجة أبراجاً كبيرة من األخشاب والحديد ذات         . ي  في الحد من االقتتال الداخل    

خمسة طبقات يسع سطحها منجنيقاً، ومن المقاتلين ما يزيد على خمسمائة رجل وقد علت              

هـذه األبـراج علـى أسوار المدينة ، ومنازلها وكانت مكسوة بجلد البقر ، ومبللة بالخل                 

وكان الفرنجة الصليبيون يقذفون منها النـار      والطين كي ال تتأثر بالنار إذا أطلقت عليها،         

وكـان ذلك قـد عمـل    " ، ويعلق ابن شـداد علـى ذلك بقوله        ) 41(واألحجار والسهام   

وتقطعت قلوب المقاتلة   ... فـي قلـوب المسـلميـن مـن الخـوف ما ال يمكن شرحه             

 ) " .42(فيه

شب السميك ،   وهي آلة متحركة تتخذ من الخ     ) 43(كمـا اسـتخدم الفرنجة  الدبابة        

وتغلف باللبود أو الجلود المنقعة فـي الخل لدفع النار ، وتركب علـى عجـالت مستديرة 

 ).44(ليسهل دفعهـا وسحبهـا

فذكـر بعـض المؤرخيـن أن دبابـة صليبية أوقعت الرعب في قلوب المحاربين                

انت مكونة  المسـلمين، نظراً لضخامتها ، وألن المسلمين لم يألفوا دبابة بهذا الحجم ، إذ ك              

" مـن أربع طبقات ولها من األحكام باس ولباس ، وهي خشب ورصاص وحديد ونحاس                

وفي طباقها سباع ضوار    : " علـى حد تعبير العماد الكاتب ، ويضيف هذا المؤرخ بقوله            

وذئـاب طلـس ، وبلى البلد منها بكل بلية ، ورزي بكل رزية ، وكانت هذه الدبابة على                   

 ) .45( أسباب األجل ، فباتت القلوب منها على الوجل عجل ، ليقربوا بتقريبها
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وعـندما نجـح المسلمون في حرقها بعد جهد ووقت طويل أثناء حصار عكا فرح               

وأضاءت اآلفاق بنيرانها ، وأظلمت بدخانها ، " المسلمون بذلك ، ويصف العماد ذلك بقوله      

 الفؤاد ، بل سواد المداد      فجلت لنا بياض النصر في السواد ، فكأنه سواد الناظر أو سويداء           

 ) .46(يأتي من أنواره باإلمداد ، فجال حريق هذه الدبابة صدأ قلوبنا المعتمة 

وهـذا يـدل علـى ما كان للدبابة من نكاية وأثر قوي في هدم األسوار ، والحاق                  

 . الهزيمة بالمدن التي تنصب عليها 

بـش ، وهـو عبارة    ومـن أنواع األسلحة التي استخدمهـا الفرنجة الصليبيون الك        

عن كتلة خشبية ضخمـة مستديـرة ، يبلغ طولها حوالـي عشـرة أمتـار ، وتتدلى هذه              

الكتلة من سطح الدبابة محمولة بسالسل أو حبال قويـة تربطها مـن موضوعيـن ، فإذا              

أراد الجـند هدم سور أو باب قربوا الدبابة منه ، وهم يقفون بداخلها ، ويقومون بأرجحة                 

كـبش للخلـف واألمـام ، وهو معلق في السالسل ، ويصدمـون به السـور أو                رأس ال 

 ).47(بواباته مرات عديدة ، حتى تنهار حجارته

ويـبدو أن الفرنجة الصليبيين صنعوا كباشاً مخيفة في محاولة منهم لالستيالء بقوة             

 الفرنجة واستأنف:" السالح، فقد وصف العماد الكاتب كبشاً مركباً على دبابة ضخمة بقوله 

الصليبيون عمل دبابة هائلة ، وآلة للغوائل غائلة ، وفي رأسها شكل عظيم يقال له الكبش  

 ) .48(، وله قرنان في طول رمحين كالعمودين الغليظين فكم سور إذا نطحته طحنته

واعتمد الصليبيون في حربهم كذلك على خيول الجر أو الخيول الثقيلة التي أطلق              

، التي كانت تحول الفارس حين يصل     ) Perchoron)"49بيرشورون  "م  علـيها الفرنسيون اس   

 600نحو  " المدرع" كغم ، ووزن الحصان      150 - 125وزنه مع أسلحته ساعة المعركة      

كغـم إلـى قلعة حديدية ، أما الفرسان المسلمون فكانت أسلحتهم خفيفة ، العتمادهم على                

 ).50(الحركة السريعة والخفة وقوة الضرب
 
 ق القوات اإلسالمية في عدة معارك أمام الفرنجة الصليبيين  إخفـا-2

 صــــور :       أوالً 

             بعـد تحرير بيت المقدس على يد صالح الدين األيوبي وتأكيد سيطرته على             

فلسـطين بأكملها ، بقيت بعض المعاقل الواقعة في شمالها ،من أهمها مدينة صور ، التي                
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نجة الصليبيين في ذلك الوقت فألقى عليها الحصار، ولكن مناعتها ،           كانت أكبر قواعد الفر   

مـن ناحية ، وطول مدة الحصـار، وشــدة البـرد من ناحية           ) 51(وقـوة حصـانتها     

أخــرى ، فضالً عن أن المدينة كانت قد امتألت بالفرنجة الصليبيين الهاربيـن إليهـا              

باإلضافة إلى األموال التي    ). 52(مـن مختلف المناطق التي حررها السلطان صالح الدين        

تدفقـت علـي المديـنة من قبل أوروبا ال سيما إنجلترا إسهاما منها في الدفاع عن مدينة                  

 ) 53.(صور

كل ذلك أثار ضجر العساكر اإلسالمية حيث أشاروا على السلطان بالرحيل عنها ،             

فرحل ). 54(بحجـة كـثرة الجراح ، وقلة العلوفات وقبل أن يضيع عليهم موسم الزراعة               

، وكان ذلك ) 55(م 1188كانون ثاني  / هـ583صـالح الدين عنها كارهاً في آخر شوال         

أول فشـل مـنى بـه  صـالح الدين بعد انتصاره في حطين ، وقد انتقد كثير من قدماء                     

المؤرخين ومحدثيهم سياسة صالح الدين المتمثلة بمنح األمان للفرنجة الصليبيين ، وترك            

 ) .56(صور وتأخير فتحها

       والواقـع أن تلك السياسة التي اتبعها صالح الدين كانت حكيمة ، وذلك لعدة أمور               

 :منها 

 إن سياسـة األمـان التـي منحها السلطان للفرنجة الصليبيين مقابل تسليم الحصون               -1

والمـدن للقـوات اإلسالمية أتاحت له فرصة فتح معظم األراضي المحتلة في شهور    

وبالتالي أتاح   . سياسة القوة والمصابرة  لطال أمد القتال        قلـيلة بعكـس لـو اختار        

 .الفرصة لألساطيل األوربية في البحر المتوسط لمساعدتها 

 لو بادر صالح الدين بحصار مدينة صور قبل مدن الساحل األخرى ، الستغرق ذلك           -2

ها وقـتاً طويالً ، وذلك لشدة حصانة المدينة ، وبالتالي ألتاح ذلك مساعدة شحن غير              

مـن مدن فلسطين الساحلية باألساطيل الفرنجية الصليبية ، أضف إلى ذلك أن طول              

 .الوقت سيستنزف قوة جيشه الذي مل طول مدة القتال 
 

 سقــوط عكـا: ثانياً 

وممـا زاد األمـر سـوءاً أنـه فـي ذلك الوقت ظهر على مسرح األحداث جاي                  

بي الذي كان قد أسر في معركة ملك بيت المقدس الصلي( Guy  Lusignan) ) 57(لوزجـنان 
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حطيـن ، والـذي حظـي بعفـو صالح الدين ، فأطلق سراحه بعد أن تعهد بعدم معاداة                   

المسـلمين إال أنـه لم يف بوعده، بل اتجه صوب مدينة صور،وجمع تحت لوائه عشرين          

ألف صليبي أخرجهم من صور،فضالً عن اإلمدادات التي وصلت إليه عن طريق البحر إذ 

، حيث حاصر بقواته المدينة من كل الجهات        ) 58(جـه بهم صوب مدينة عكا       قـادهم وتو  

أو على حد تعبير    ) 59(فنزلوا عليها من البحر إلى البحر ، ولم يبق للمسلمين إليها طريق             

 ) .60" (استداروا بعكا بحيث منعوا من الدخول والخــروج منهـا " ابن شداد 

الح الدين حقق بعض    وعلـى الـرغم ممـا ذكـره بعـض المؤرخين من أن ص             

إال أنه لم يوفق في القضاء عليه أو رفع الحصار عن           ) 61(االنتصـارات على هذا الجيش      

 :، والواقع أن ذلك يرجع إلى ) 62(مدينة عكا

 استسـالم صـالح الدين لرأي قادته بالتراجع إلعطاء العسكر راحة كافية بعد عناء               -1

مكـن الصليبيين من تحصين أنفسهم األمـر الذي . خمسين يوماً وهم يحملون السالح     

 ) .63(وتعميق خندقهم 

 ) .64( انتظار صالح الدين النجدة التي كان يترقب وصولها من أخيه العادل في مصر-2

  تعـرض صـالح الدين لمرض ألم به، بسبب استنشاقه للروائح الكريهة التي كانت                -3

لطقس وغزارة  منتشـرة  أثـر تعفـن جثـث القـتلى الصـليبيين إلى جانب تقلبات ا                

 ).65(األمطار

  تواطـؤ بعـض األمـراء مع الصليبيين حيث حملوا الطعام والغالل من المناطق                - 4

اإلسـالمية لبـيعها بأسـعار باهظة للعدو للصليبي ، حيث اشتدت المجاعة بمعسكر              

م ومن هؤالء األمراء عز الدين      1191 – 1190/ /587 – 586الصـليبيين في شتاء     

ويعلق ابن  ) . 67(روت، وسيف الدين على بن أحمد المشطوب      مستحفظ بي ) 66(أسـامة 

انــه لوال مسلك أولئك األمـراء لهلك الصليبيون       " األثـيـر علــى ذلك بقولـه       

ويـبدو أن ابـن األثـير قد بالغ فى تعليقه هذا ، السيما وأن اإلمدادات                ) .68(جمـيعاً 

لعكا حتى أضحوا في    الصليبية لم تتوقف  من الغرب األوروبي للصليبيين المحاصرين          

وعلى الرغم من القوة الصليبية الضخمة،    ) 69(أعـداد ال تحصـى ، مـن أمـم كثيرة          

والمسـلحة بـأحدث األسـلحة األوربية ، والتي كانت تحت قيادة أقوى وأحسن ملوك               

(أوروبا ، فإن القوات اإلسالمية قاومت وصمدت أمام هذه القوى لمدة سنتين كاملتين              
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587 – 585(القوات اإلسالمية قاومت وصمدت أمام هذه القوى لمدة سنتين كاملتين            

ـ  إالّ أن المديـنة سـقطت في النهاية بأيدي الصليبيين في يوم            ) م1911 –1189/ هـ

وذلك لألسباب  ) 70(م1191 يونيو   11/ هـ  584 جمادي االولي    18الخميس الموافق   

 :التالية

طـول مدة الحصار مع ضخامة األسلحة واألساطيل التي يمتلكها الفرنجة الصليبيون             -1

في حين قابلها قلة ) 71( الغربية  مـع تواصـل اإلمـدادات التموينية إليهم من أوروبا         

فقد كتب متولي عكا من     . اإلمدادات للجانب اإلسالمي مع نفاذ الطعام عند سكان عكا          

في العشر األول   ) 72(جهـة السلطان صالح الدين وهو األمير بهاء الدين قراقوش             

لى مـن شعبان إلى السلطان إنه لم يبق عندهم في المدينة من األقوات إالّ ما يبلغهم إ                

 ) .73(ليلة النصف من شعبان 

التعـب واإلرهاق الذي أصاب المسلمين بسبب طول مدة الحصار البري والبحري ،              -2

وما سببه ذلك من نقص في عدد الجند رغم ما كان يحدثه صالح الدين من تبديل بين                 

الجـنود بإرسـال البدل إلى داخل المدينة إال أنه لم يستطع االستمرار على ذلك ، ال                 

 ).74(ين شدد الفرنجة الصليبيون من حصارهـم عليهـا سيما ح

. ما ذكره ابن األثير من تواطؤ بعض أهالي عكا من النصارى ومساعدتهم للصليبيين  -3

حيث كانوا مسئولين عن خزينة األموال فمنعوا األموال عن الجند ، وعاملوا كل من              

 ) .75(تقدم للتجنيد معاملة سيئة 

 فـي قتال عكا أنواعاً كثيـرة مـن األسلحة والمعدات          اسـتخدم الفرنجة الصليبيون    -4

 والتي بوساطتها نجحوا في إحداث الخلل في        – سبق ذكرها    -الحربـية المـتطورة     

ففي رسالة حررها القاضي الفاضل إلى الخليفة العباسي أعلن فيها أن . أسوار المدينة 

يقات ، ورادفة بالدبابات    قاتلوه مرة باألبرجة ، وأخرى بالمنجن     . " الفرنجة الصليبيين   

، وتابعـة بالكباش ، وآونة باللوالب، ويوماً بالنقب ، وليالً بالسرايات ، وطوراً بطم               

الخـنادق ، وآنـاً بنصـب الساللم ، ودفعة بالزحوف في الليل والنهار ، وأحياناً في       

وكان رجال ريتشارد يستطيعون تسلق وارتقاء جدران السور ) . 76"(البحر بالمراكب 

ومجانيق تستطيع رمي الحجارة الضخمة     " الهر  " واسطة آلة جديدة مستحدثة سموها      ب
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 ).77(التي تزعزع الجدران ، وتحدث الهزات حيث تقع في المدينة 

أمـام هـذا الوضع الخطير ويأسهم من مساعدة صـالح الدين، قـرر أهالي عكا              

لمدينة للصليبييـن  بوسـاطة األمـير سيف الدين الهكاري المعروف بالمشطوب ، تسليم ا           

بشروط مذلة لم يوافق عليها السلطان صالح الدين إذ كانت هذه الشروط تنص على تسليم               

المديـنة للصليبيين على أن يدفع المسلمون فدية قدرها مائتـي ألف دينار مقابـل خروج              

أهالـي عكا وحاميتها جميعاً سالمين من المدينة ، مع إطـالق سراح ألفين وخمسمائة من               

ـ  إال أن الصليبيين لم    ) .79(للفرنجة  ) 78(رى الفرنجة الصليبيين ورد صليب الصلبوت     أس

 ) . 80(يحترموا تعهداتهم ، وقاموا بقتـل أكثر من ثالثة آالف مسلـم 

   وكيف يكون ذلك واهللا تعالى يقول في كتابه العزيز عن األمم السابقة التي آمنت باهللا ثم                

). 81"(وجدنا ألكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقينوما " نقضوا العهد وأشركوا باهللا 

 . وهذا ينطبق على النصارى في هذا الوقت 

كان لسقوط عكا تأثير نفسي فقد شكلت عنصر ضغط على نفسية جيش صالح الدين 

فـيما بعـد ، ويعتبر هذا السقوط من العوامل الرئيسة التي أسهمت في قبول صلح الرملة             

 .فيما بعد 
 

 ) 82()  م 1191 سبتمبر 7/هـ 587 شعبان 14( معركة أرسوف :ثالثاً 

ارتفعت الروح المعنوية للفرنجة الصليبيين بعد االستيالء على عكا ، وفكروا جدياً            

فـي احـتالل السـاحل الفلسطيني ، التخاذه قاعدة لالنطالق نحو بيت المقدس ، ولتلقي                

بحر المتوسط ، فكان ال بد أن       المسـاعدات الماديـة والبشرية من الغرب الصليبي عبر ال         

يواصـل الجـيش الصليبي سيره حتى عسقالن وعندما وصل إلى أرسوف ، جرت بين               

حمل المسلمون عليهم حملة واحدة ألحقوهم بالبحر ودخله بعضهم، " الفريقين معركة عنيفة 

فلمـا رأى الفرنجة ذلك اجتمعوا ، وحملت الخيالة على المسلمين حملة رجل واحد فولوا               

وكانت خسائـر المسلمين كبيرة فـي هـذه      ) .83" (هزميـن ال يولـى أحد على أحد         من

وولى الجنود األدبار ، وكان     ). 84" (حيث قتـل مـن المسلمين خلق كثير       " المعـركـة   

 .ذلك على مرأى من صالح الدين 

ولـيس من  شك في أنه كان لمعركة أرسوف نتائج عميقة األثر في النفوس ، بعد                 
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 ، فالمعركة كانت أول مواجهة مكشوفة مع صالح الدين ، فقد كان الفرنجة           استسـالم عكا  

الصـليبيون يواجهون في عكا حاميتها وهي التي تصدت لهم ، ولم يواجهوا جيش صالح               

الدين الذي كان يعسكر خارج أسوار عكا ، وكان الهجوم الصليبي على عكا من البحر ،                 

.  ين على أرض مكشوفة بعد معركة حطين      أمـا في أرسوف فقد كانت أول مواجهة للجيش        

م نقطة تحول في تاريخ الحروب      1191/هـ587ويـتخذ المؤرخـون موقعـة أرسوف        

الصليبية لذلك ال عجب إذا أظهر القاضي ابن شداد أسفه لتلك الهزيمة ، وعبر عن شعور                

ن جريح  كان في قلبه من الواقعة ما ال يعلمه إال اهللا تعالى،والناس بي           " صـالح الدين بأنه     

 ).85"(الجسد وجريح القلب
 
  سوء طبيعة نظام اإلقطاع العسكري الذي ساد تلك الحقبة -3

فالجنود الذين احترفوا الجندية كانوا يمتلكون إقطاعيات زراعية ، وليس لهم رواتب            

مقـررة، وكـانوا يحـتاجون إلـى العودة الدورية إلى إقطاعاتهم للعناية بمحصوالتهم ،               

كما كان من مساوئ هذا النظام أن أمراء الجيش         ) . 86(نها وبيعها   واإلشـراف على تخزي   

كـانوا يكلفـون اإلنفاق على كتائبهم التي تدخل ضمن الجيش العام ، فكانوا يقعون أحياناً                

أو ما صار المؤرخون يسمونه     ). 87(تحت طائلة الديون ، وكان هذا أحد أسباب ضجرهم        

 ).88 "(عالهم من الديون" وما " قلة النفقات " بـ 

ويتضح ذلك أثناء حصار صالح الدين لصور ، فبعد أن كاد المسلمون أن ينتصروا              

علـى الصـليبيين لو صبروا وثبتوا في أرض المعركة ، إال أن بعض قادة صالح الدين                 

تذمـروا وطالـبوه بالعودة إلى إقطاعاتهم قبل أن يضيع عليهم موسم الزراعة ، وبالفعل               

 2عسكر قسطاً من الراحة ، وكان ذلك في يوم االحد الموافق            أجبروه على الرحيل ليأخذ ال    

كما أن طول فترة القتال التي قضاها السلطان        ) . 89(م  1188 يناير   3/ هـ583ذو القعدة   

صـالح الدين مع الصليبيين أخرت أمراءه وجنوده بالعودة إلقطاعاتهم ، وبالتالي اضطر             

الطائلة لديوان الجيش إلنفاقها في     صـالح الدين أن يعوضهم عن ذلك بتخصيصه المبالغ          

بناء الحصون العسكرية، ودفع رواتب الجند وما كان يتبعهم من قضاة وصوفية ، وعربان         

وليس من شك في أن مثل هذه األمور قد أرهقت ميزانية الدولة ، ففي              ) 90(إلى غير ذلك    

ـ 577سـنة     م مـثالً بلغت مصروفات صالح الدين على جيشه ثالثة ماليين          1181/هـ
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وخمسـمائة وسـبعين ألفاً ، هذا باإلضافة إلى مليون دينار أخرى صرفت على العربان               

وسرعان ما لقي نفسه بحاجة شديدة إلى المال لسد         )  . 91(والقضـاة والصوفية والفقهاء     

باإلضافة إلى ذلك فان بعض القبائل التي حصلت على إقطاعيات من           ) .92(نفقات األسلحة   

يده بالجند وقت الجهاد كانت كثيراً ما تخونه ، وتحمل الغالت           قبل صالح الدين مقابل تزو    

في ) 94(وثعلبة) 93(إلـى الصـليبيين بـدالً مـن المسلمين وهذا ما قامت به قبيلتي جذام              

 ) .95(مصر
 

  الضعف العسكري للخالفة العباسية -4
فعـندما رأى السـلطان صالح الدين ذلك الطوفان المتدفق من جنود الفرنجة الذين              

وا من جميع أنحاء أوروبا ، وحملوا معهم كل آالت الموت ووسائل الدمار ، أرسل               توافـد 

رسالة يستنجد به ، ويستصرخه على األعداء ،        ) 96(إلى الخليفة العباسي الناصر لدين اهللا       

ويطلب منه أن يحضر بشخصه إلى أرض المعركة ليثير بذلك حماسة المسلمين ، وعزيمة 

ل له مقابل ذلك عن مملكته الشاسعة كلها ، وفاضت الرسالة  المقاتليـن معلـناً أنـه يتناز   

بالشـكوى التـي تصـور تأزم وضع المسلمين ،والواقع السئ الذي وصل  إليه الجيش                

األيوبـي، بسبب طول فترة القتال ، وكثرة أعداد العدو ، فالبحر يمدهم بمراكب أكثر عدة                

ضه ألفا ، كل ذلك أدى إلى       مـن أمواجـه ، فـإذا قتل المسلمون واحدا من البر بعث عو             

قد : " انسـحاب األمـراء واحدا بعد اآلخر ، ويبرر السلطان صالح الدين موقفهم بقوله               

أثـرت  المـدة الطويلـة ، والكلـف الثقيلة فـي استطاعتهـم ال في طاعتهـم ، وفي                  

ال في شجاعتهم ، فالبرك قد أفضـوه ، والسـالح قـد أحفـوه ، والدرهـم             ) 97(أجوالهم

حيث اكتفى الخليفة   ) . 99(ولكنها ذهبت كالماً يزجي فال يجد سميعاً      ) .  98" ( أفـنوه  قـد 

 ) .101(النفط ) 100(بإرسال حملين من النفط وخمسة من زراقى 

كتاب بغداد كتاب بارد غث جامد،      "ويعلـق القاضي الفاضل على رد الرسالة بقوله         

ار فيضرب في حديد    مـا فـيه مقصـود لقاصد، وال صلة لعائد، ونحن نطلب الذهب الح             

 ). 102(بارد
 
  ضجر القوات اإلسالمية ومخالفتها ألوامر القيادة -5
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لقد ضجرت القوات اإلسالمية ، بسبب استمرار القتال وطول مدته مما أدى ببعض             

األمـراء وجنودهم إلى الرحيل ، وترك أرض المعركة ، حيث ليس من السهل إبقاء هذه                

ت في حالة حرب أمام القالع  والحصون أعواماً متصلة          األجناد المختلفة األجناس والعادا   

على غير مألوفها من الحرب والغنيمة السريعة ، ولم يكن هناك من نظم بريدية ما يهون                

علـى األمـراء طول البقاء القتصاره على األغراض الحكومية ، حتى أنه وصل األمر               

ح الدين في أكثر من موقف      ببعض األمراء إلى التمرد على القيادة ، ومخالفة أوامر صال         

مـا حدث بخصوص مدينة عسقالن ، عندما توجه الصليبيون إليها بعد            : حربـي مـنها     

انتصـارهم فـي معركة أرسوف حيث طلب صالح الدين من بعض أمرائه الدخول إلى               

عسقالن ، وتنظيم الدفاع عنها ، فامتنعوا بل إنهم ردوا عليه بخشونة غير مألوفة ، اعتاد                

إن أردت حفظها فأدخل    " كما يظهر من رواية العماد وابن األثير بقولهم         . ذلك  عليها بعد   

أنـت معنا ، أو بعض أوالدك الكبار ، وإال فما يدخلها منا أحد لئال يصيبنا ما أصاب أهل              

 ) .103" (عكا 

 عندما حاول ريتشارد في     -وموقـف آخـر يوضح ضجر وتمرد الجيش األيوبي          

ـ 588جمـادى اآلخـرة       قيام السلطان صالح الدين     – مهاجمة القدس    1192حزيران  / ه

بمحاولـة إلقناع أمرائه باالستعداد للدفاع عـن القـدس وتقويـة تحصيناتها ، إال أنهـم             

ردوا علـيـه بخشونـة أيضاً بأنه من الخطأ أن يحصروا أنفسهم داخل القـدس ، ألنهم               

بون أن يكـون   يخـافـون أن يجــري عليهـم مـا جرى على أهل عكا ، وأنهم يرغ             

إن قدر اهللا أن نهزمهـم ملكنا بقية بالدهـم،        : " لقـاؤهـم خـارج أسوار القدس وقالوا       

وقـد )  . 104" ( سلم العسكر  ومضى القدس     – أي الهزيمـة    –وإن تكــن األخــرى      

روى صــالح الديــن ذلك كلـه للخليفة العباسي في رسالة أوضح فيها أبعاد الموقف               

ل اإلسالم فإنهم يتضجرون وال يصبرون ، بل يتفللون وال يجتمعون بخالف أه: "جاء فيها 

ويتسـللون وال يـرجعون ، وإنما يقيمون ببذله نفقة ، وإذا حضروا حضروا بقلوب غير                

 ) .105" (متفقة ، ليعلم أن اإلسالم  عند اهللا منصور وأن الكفر بإرادة اهللا محسور مدحور

إلسالمي وعلى معنويات الجيش مما     كل هذه العوامل وغيرها أثرت على الموقف ا       

أضـعف الخيار العسكري ، وأظهر الخيار السياسي ، وبالتالي أجبرت صالح الدين على              



 هدنة الرملة  والظروف المحيطة بها

 379

 . القبول بمبدأ التفاوض مع الصليبيين بعد أن كان يرفض ذلك 
 

 مسوغات الجانب الصليبي 
  خلخلة الجبهة الصليبية وعدم تماسكها -1

بابا جريجوري الثامن بين القوى األوربية      حيـث فشـلت الهدنـة التي عقدها ال         

أدى إلى انسحاب ملك ) 106(المتصـارعة فيما بينها ، فنشب نزاع بين الفرنسيين واإلنجليز   

، كذلك عقد اإلمبراطور البيزنطي مع      )107(فرنسا من أرض المعركة ، وعودته إلى بالده       

يبيين على  أيضاً تآمر بعض األمراء الصل    ). 108(صـالح الديـن معـاهدة ضد الصليبيين       

الذي راسل صالح ( Conrad de Montferrat )) 109(بعضـهم البعض مثل كونراد مونتفرات 

، كذلك القتال الذي نشب بين البيازنة والجنوية في عكا          )110(الدين ليعقد معه صلحاً منفرداً      

، أضف إلى ذلك التآمر الذي وقع في إنجلتـرا لإلطاحة    )111(وتآمرهم ضد بعضهم البعض   

ـد الحملة الصليبيـة الثالثة من قبل أخيه الذي كان يطمع في عرشه، وقام             بريتشـارد قائ  

من أجل ذلك باالتصال والتفـاوض مـع ملك فرنسا األمر الذي تطلب منه سرعة العودة              

، وعلى أثر ذلك جمع ريتشارد أمراء الفرنجة وطلب منهم أن يختاروا ملكاً            ) 112(إلى بالده 

في الشرق ، فاختاروا كونراد مونتفرات ملكاً عليهم ،         غـيره ، ألنه لن يستطيـع البقـاء        

إال أن كونراد قتل بعد أيام قليلة غيلة على يد أحد أفراد الطائفة ) . 113(فوافـق علـى ذلك   

، وقيـل أن الذي كان وراء قتلـه هو ريتشارد بسبب محاولته الدخول في             ) 114(الحشيشية

 .ع الجبهة الداخلية للصليبيين ، كل ذلك أدى إلى تصد) 115(صلح منفرد مـع المسلميـن
 
  فشل الفرنجة الصليبيين في االستيالء على القدس -2

وذلـك لمكانـة القـدس في قلب صالح الدين حيث جعل من القدس قضية مصيرية                

مركـزية ، قضية حياة أو موت ، فال يمكن التفريط بها أو التنازل عنها أو عن السيادة                  

رهم ، لذلك وبعد مشاورات مع قادته أخذ بإكمال         علـى األماكـن المقدسة للمسلمين وغي      

ترمـيمات سور القدس، وكان يشتغل مع العسكر بنفسه إلتمام المهمة ، كما أمر بإفساد               

المـياه الموجودة في ظاهر القدس ، حيث أفسد الصهاريج المنتشرة هناك بحيث لم يبق               

تبعها وهي األرض   بناء على السياسة الجديدة التي ا     ) 116(حـول القدس ما يشرب أصالً     
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الجرداء حيث أمر بإخالء المدن الساحلية وتدميرها وإحراق مزارعها وردم آبارها حتى            

ومن جهة ثانية التفت صالح     ). 117(ال يجـد الفـرنجة زاداً أو ماالً أو ملجأ يلجأون إليه           

الديـن إلى العمل من أجل رفع الروح المعنوية للمقاتلين ودفعهم إلى االستماتة في القتال               

: " عـن طـريق تذكيرهم بالجهاد في سبيل اهللا والبيعة على الموت في لقاء العدو بقوله     

اعلمـوا أنكـم جـند اإلسـالم اليوم ومنعته ، وأنتم تعلمون أن دماء المسلمين وأموالهم                 

وذراريهـم معلقة في ذممكم ، فإن هذا العدو أمن له من المسلمين من تلقاه إال أنتم ، فإن   

 طوى اهللا البالد كطي السجل للكتاب ، وكان ذلك في           –والعياذ باهللا    –توليـتم أعنـتكم     

ذمتكم فإنكم أنتم الذين تصديتم لهذا ، وأكلتم مال بيت المال ، فالمسلمون في سائر البالد                

، وبالفعل فقد بايع األمراء واألجناد صالح الدين في         ) 118" (مـتعلقون بكـم والسـالم       

العدو والدفاع عن القدس حتى الموت ، وذلك        المسـجد األقصـى على المضي في قتال         

نحن مماليكك وعبيدك ، وأنت الذي أنعمت علينا وكبرتنا ، وعظمتنا           : يا موالنا   " بقولهم  

وأعطيتـنا ، وأغنيتـنا ، وليس لنا إال رقابنا وهي بين يديك، واهللا ما يرجع أحد منا عن                   

 )119"(نصرتك إال أن يموت 

واهم واتجهوا نحو القدس خاب أملهم حيث       وعـندما حشـد الفرنجة الصليبيون ق      

وجـدوا اآلبار قد هدمت وأدركوا أنهم موتى من العطش فعزموا على الرحيل واختلفوا              

 ).120(فيما بينهم وفشلوا في حصار القدس وذهبت ريحهم
 
  استخدام صالح الدين لحرب العصابات -3

 من أن   عـندما أدرك السـلطان صالح الدين أن جنوده بسالحهم الخفيف أضعف           

يالقـوا الفـرنجة المدججيـن بـالحديد فـي معركة كبرى ، فلجأ إلى أسلوب الخطف                 

واالغتـياالت والكمائن والغارات المفاجئة مما أرهق الجندى الصليبي حتى أصبح شغل            

،وقد )121(الفرنج الشاغل حماية أنفسهم من هذه الغارات الصغيرة المفاجئة على طالئعهم          

ص خالل عملية زحف الصليبيون من قيسارية الى        وضـح ذلـك االسلوب على نحو خا       

وكانت سرايا المسلمين طوال مدة إقامة صالح       ) . 122(ارسـوف قـبل معركة ارسوف     

ففي يوم " فتارة تواقع طائفة منهم، وتارة تقطع الميرة عنهم" الدين في القدس تهاجم العدو 

ن على قلعة   م استولى الصليبيو  1192 مايو   23/هـ  588/جمادى اول /9السـبت الموافق  
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، ولكــن القوات   ) 124(وخـربوها وأسـروا من فيها ، ثم رحلوا عنها         ) 123(الـداروم 

 وقتلوا أحد ) 125(اإلسالمية هاجمت الفرنجة الصليبيين في مجدل يابا

وألههم ) " 128(، ثم بيت نوبة   )127(، ثم اللطرون  ) 126(قـادتهم ، ثـم هاجموا تل الصافي       

، وفي أواخر   " نوا لهم تحت كل رابية      المسـملون بالنهب والسلب ، وسلطوا عليهم وكم       

 6(التقـى الجمعـان على فرسخين     " م  1192هـ منتصف يونيو    588جمـادى األولى    

مـن القدس بمكان يعرف بقلونيـه ثم رجـع العدو ناكصاً علـى            )  11088= مـيل   

 )129"(عقبيـه، والمسلمون في أثرهم يكمنون لهم وينالون منهم
 

 ) 130(الملك ريتشارد فقلل قدرته على مواصلة القتال المرض الشديد الذي أصاب -4

ونتيجة للعوامل السابقة كلها أدرك ريتشارد أنه من الصعب أن ينتصر على صالح             

الدين عسكرياً انتصاراً حاسماً في وسط بالده وفيها تتجدد قواه وال تنقطع موارده ، والبد               

 . أخذه بالقوة قبل الرحيل من االتفاق معه لعله ينجح في أخذ ما عجز عن

وهكـذا تهيأ لكل من الجانب اإلسالمي والجانب الصليبي الظروف واألسباب التي            

 .أجبرتهم على الدخول في مفاوضـات سلمية فكانت هدنـة الرملـة 
 

 المراحل التي مرت بها المفاوضات
بدايـة نلمـح إلـى أن المفاوضات لم تكن متواصلة إنما تخللتها حروب ومعارك               

 أن السلطان - سبق وأن أشرنا -أثـرت على سير تلك المفاوضات كما        وأحـداث عـدة     

صـالح الديـن لم يكن ينفرد باتخاذ القرارات أثناء المفاوضات بل كان يلجأ في المواقف                

والواقع أن  . الدقـيقة إلـى عـرض األمور على كبار أمرائه ورجال دولته الستشارتهم            

أت منذ األيام األولى لوصول ريتشارد      مباحـثات الصلح بين صالح الدين وريتشارد قد بد        

إلـى المشرق، يدلنا على ذلك قيام ريتشارد باالتصال بصالح الدين بعد مضي عشرة أيام               

مـن وصـوله إلـى المشرق وبعد اشتراكه في معركة واحدة حيث أوفد رسوالً من قبله،        

لألساس يحمـل رسالة إلى صالح الدين ، يطلب منه فيها االجتماع به بدون تحديد مسبق                

وكان صالح الدين فطناً، كما كان دبلوماسياً في رده،         . الذي تقوم عليه المفاوضات بينهما    

إن : "فقد اعتذر عن عقد مثل هذا االجتماع مطالباً بضرورة تحديد القاعدة، وجاء في رده             
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). 131"(الملـوك ال يجـتمعون إال عـن قاعدة وال تحسن الحرب بعد االجتماع والمواكلة                

 الديـن أن هـدف ريتشارد مـن ذلك هو تفتير العزمات وتضيع األوقات            وأدرك صالح 

 ).132(على المسلمين

والحقيقة أن قبول صالح الدين بمبدأ المفاوضات كان وسيلة وليس غاية، ولكنه في             

نفس الوقت لم يتهالك على تلك الوسيلة، لذلك كان الرد يدل على عبقرية سياسية اتسم بها                

. بد حرصاً على لقاء ريتشارد وفي نفس الوقت قبل مبدأ المفاوضاتصالح الدين، فهو لم ي

فلـيس بالضرورة أن يكـون هدف المفاوض أن يصل إلى صفقة سياسية، أو حالً سياسياً               

فـي مـرحلة مـا من المفاوضات، ولكن قـد يكـون هدف المفاوضات شيئاً آخر غير                

 .الصلح، لذلك تبادل الطرفان الرسـل

وكان : " اوضات فـي بدايتها فقـد ذكره ابن شـداد بقوله       أمـا هدفهـم مـن المف     

غرضـهم بـتكرار الرسائل تعرف قوة النفس وضعفها، وكان غرضنا بقبـول الرسائل             

 ).133"(نعرف ما عندهم من ذلك أيضاً

إن قـبـول صـالح الديـن لمبدأ المفاوضات، علـى الرغـم من أن الصليبيين            

ـى عقليـة سياسية واعيـة، فالرفض أحياناً ال       يحتلون أرض المسلمين، فهـذه داللة عل     

ولقد مثـل المسلميـن فـي هـذه     . يـنـم عن سعة في األفق وال فهـم فـي السياسـة         

المفاوضــات الملـك العــادل أخـو صـالح الدين الذي اشتهر بالحنكة السياسيـة               

 .والمراوغـة في التفاوض
 

 ) م1192 –هـ 587(أثناء حصار عكا : المرحلة األولى

وفـيها أرسـل العدو رسوالً في طلب الصلح، واشترط إعادة جميع البالد وإطالق              

جمـيع أسراهم فرفض صالح الدين ذلك وعرض عليهم أن يطلق للصليبيين من أسراهم              

 ).134( بعدد من في عكا من المسلمين فلم يقبلوا
 

 ) قبيل معركة أرسوف: (المرحلة الثانية

 شعبان  12يتشـارد يوم الخميس الموافق     مـنذ كـان أول اتصال بين العـادل ور       

 حيث طلب ريتشارد    – أي قبل معركة ارسوف بيومين فقط        -م،1191سبتمبر  5/ هـ587



 هدنة الرملة  والظروف المحيطة بها

 383

قلـب األســد من الملك العادل الصلح على أساس أن يرجع كل من الفريقين إلى مكانه                 

ويشـترط أن يتـنازل المسـلمون عـن كل البالد التي فتحها صالح الدين فرفض الملك                 

فرجع ريتشارد  ) 135" (إن دون ذلك قتـل كل فارس وراجـل      : " عــادل ذلـك قـائالً     ال

غاضباً،ويقصـد الملك العادل بموقفه هذا إن إعادة أرض اإلسالم للصليبيين لن يكون ولو              

ومن الممكن تعليل سبب االقدام على      .كلفهـم ذلك استشهاد كل الرجال وفرسان المسلمين       

صليبيين على اعتبار الرغبة في كسب الوقت ،واعادة  الـتفاوض مع المسلمين من جانب ال      

تنظـيم قواتهـم بعد ان اجهدهم السير جنوبا ومهاجمتهم طوال الزحف من قبل المسلمين               

 )136(الذين عملوا على تخطف الصليبيين وقتلهم

وهـنا يبدو ايضا أن قبول صالح الدين لمبدأ المفاوضات هو كسب للوقت حيث ان               

يطاول الفرنج في   " ا ابن شداد تفيد بانه اوصى العادل بان         هـناك اشـارة صريحة اورده     

والمـبرر فـي ذلـك حـتى تصل قواته من التركمان التي كان قد أرسل في              " الحديـث   

كما لجأ صالح الدين في هذه الفترة إلى        . ، فـتظاهر بقبول مبدأ المفاوضات     )137(طلـبها 

، )138(د مونتفرات   الدخول في مفاوضات صلح مع طرف آخر من الصليبيين وهو كونرا          

وذلـك بهدف زيادة الحقد واإليقاع بين الصليبيين أنفسهم ومما يؤدي إلى إضعاف مركز              

ريتشارد في المفاوضات، وبالتالي إيجاد توازن قوة يعود على المسلمين بالفائدة، وهذا ما             

حـدث بالفعل، فعندما علم ريتشارد بما قام بها مونتفرات أسرع باستئناف المفاوضات مع              

، وكان لذلك كله أكبر األثر على سير المفاوضات وشروطها في المراحل            )139(لمسلمين  ا

 .القادمة
 

 ) م1191 أكتوبر 4 -هـ587رمضان13: (المرحلة الثالثة

فعندما يئس ريتشارد من الوصول إلى اتفاق مع صالح الدين أراد أن يناور سياسياً              

 السلطان صالح الدين، ومن ثم يتغلب       لعله يستطيع أن يشق الوحدة  اإلسالمية التي حققها        

بعـد ذلـك على المسلمين، فراسل الملك العادل ، والطفه، وقدم له اقتراحاً للسلم يتزوج    

 بشرط أن تكون القدس عاصمة ملكهما، وأن        -أخت ريتشارد –بمقتضـاه الملكـة جوان      

اح وكان على الطرفين أن يطلقا سر     . يسـكن القـدس مع الملكة جوان القسوس والرهبان        

 .االسرى ، وأن يعيد صالح الدين الصليب، بينما يغادر ريتشارد إلى إنجلترا
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وكان هذا العرض مجرد مناورة سياسية فهمها صالح الدين ُأريد بها إيقاع الشقاق             

بيـن األخويـن فأرسل صالح الدين على الفور بالموافقة ليفوت فرصة االنشقاق التي قد               

ه كان معتقداً بأن ذلك األمر لن يتم وأنه مكر وحيلة من            تحدث بينه وبين أخيه العادل، وألن     

ريتشارد، وبالفعل حدث ما توقعه صالح الدين، حيث طلب ريتشارد من العادل أن يتنصر              

كـي توافق أخته على الزواج منه، غير أن العادل رفض التنصر وبقي األمر على سابق                

 ).140(عهده
 

 )م1191نوفمبر/هـ587شوال : (المرحلة الرابعة 

بالـرغم من المناوشات التي كانت تحدث بين الطرفين بين الفينة واألخرى إال أن              

ريتشارد كان يحاول بعد فشل كل محاولة للصلح أن يتقرب من العادل ويستعطفه ويطلب              

مـنه مراسلة صالح الدين ،عله يظفر بقبول صالح الدين على عقد هدنة تضمن له نوعاً   

 بعد عودته إلى وطنه خاصة وأنه كان يعاني من كثرة           مـن المكاسب يحفظ بها ماء وجهه      

إن المسلمين  : "اإلنفـاق علـى العساكر، لذا كتب ريتشارد إلى صالح الدين كتاباً جاء فيه             

وليس هناك . والفرنج قد هلكوا وخربت البالد، وتلفت األموال واألرواح، وقد أخذ هذا حقه  

ل عنه ولو لم يبق منا واحد، وأما        حديـث سوى القدس والصليب، والقدس متعبدنا ما ننز        

الـبالد فيعاد إلينا ما هو قاطع األردن، وأما الصليب فهو خشبة عندكم ال مقدار له، وهو   

ونالحظ في هذه   ). 141"(عـندنا عظيم، فيمن السلطان علينا، ونستريح من هذا العناء الدائم          

ستعطاف، ولعل ذلك الرسـالة ان ريتشـارد  جمع في هذه الرسالة بين التهديد واللين واال           

 .يشير الي دهاء ودبلوماسية 

وكمـا يالحـظ أيضـاً أن صيغة ريتشارد بدأت تتغير وبدأ فعالً يبحث عن الخيار                

السياسي وذلك عندما وصل إلى معسكره مبعوثاً قادماً من إنجلترا تخبره أن األمير يوحنا              

د أقلقت هذه األخبار    شـقيق الملك ريتشارد يتطلع إلى السلطة والسيطرة على إنجلترا، وق          

 .ريتشارد، ولعل هذا هو السـر فـي تغييـر اللهجـة

تعتبر هذه المرحلة بداية حقيقية للمفاوضات، يهدف من ورائها على األقل المعسكر            

 .الصليبي حل سلمي يقبله الطرفان

على أية حال كان صالح الدين حاسماً في قضية القدس، فأرسل جواباً لملك إنجلترا              
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 حرص القيادة المسلمة وغيرتها على كل شبر من أرض اإلسالم بشكل عام             يظهـر فـيه   

القدس لنا كما هو لكم، وهو عندنا أعظم مما         : "ومديـنة القدس بشكل خاص، وهاكم النص      

هو عندكم، فإنه مسرى نبينا، ومجتمع المالئكة، فال يتصور أن ننزل عنه، وال نقدر على               

د فهي لنا في األصل، واستيالؤكم كان طارئاً عليها،         الـتلفظ بذلك بين المسلمين، أما البال      

لضـعف مـن كـان بها من المسلمين في ذلك الوقت، وأما الصليب فهالكه عندنا قربة                 

 ".عظيمة، وال يجوز أن نفرط فيه إال لمصلحة راجعة إلى اإلسالم هي أوفى منها

ن أدرك صـالح الديـن بعـد هذه المحادثات خطورة وضع القدس، وأن الصليبيي             

سـيزحفون عليها، فترك عسقالن بعد أن هدم  سورها حتى يتفرغ للقدس ألنه ال يستطيع                

ال سبيل  "وعمالً بنصيحة أحد قواده الذي قال       ) القدس وعسقالن (بقواته أن يحفظ المدينتين     

فإن كل واحد منها يحتاج في حفظه إلى عشرين ألف مقاتل وإلى            … إلـى حفظ المدينتين   

 ).142"(هاالستكثار ألجل ذخائر

توجه صالح الدين إلى القدس على وجه السرعة، ألنها قضية مركزية، قضية حياة             

وقسم بناء  "أو مـوت وبعـد مشاورات مع أمرائه عمل على زيادة التحصينات في القدس               

السـور فـي مواضـعه على أوالده، وأخيه الملك العادل وأمرائه، وصار يركب كل يوم             

. الح الدين تعتمد على سياسة األرض المحروقة      وكانت خطة ص  ) 143"(ويمضي على بنائه  

أكمل السور، وعمر الخنادق، ونصب المجانيق، وأمر بتغوير ما حول القدس من            "فعندها  

 ).144"(المياه

هـذه اإلجـراءات عرقلت مسير الفرنج بل اختلفوا بينهم ، فكان رأى ريتشارد أن               

صوروا ) 145(الفرنج الشاميينلمن معه من :" االستيالء على القدس صعب المنال حيث قال

، فصوروها له فرأى الوادي يحيط بها ما عدا موضعاً  "لـي مديـنة القدس فإني ما رأيتها  

فقال . يسيراً من جهة الشمال، فسأل عن الوادي وعن عمقه فأخبر أنه عميق وعن المسالك             

ينما ب) 146"(هذه مدينة ال يمكن حصرها ما كان صالح الدين حياً وكلمة المسلمين مجتمعة            

إنما جئنا من البالد البعيدة، وأنفقنا األموال العديدة في         : "رأى فيليب الثاني عكس ذلك وقال     

ثم "فذب الخالف بينهم    ) 147" (تخليص بيت المقدس ورده إلينا، وقد بقى بيننا وبينه مرحلة         

 اتفق الحال بينهم على أن حكموا منهم عليهم ثالثمائة ، فردوا أمرهم إلى اثنى عشر منهم،               
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فـردوا أمـرهم إلـى ثالثـة منهم ، فباتوا ليلتهم ينظرون ثم أصبحوا وقد حكموا عليهم                  

هكذا بدا التصدع الداخلي للجانب     ). 148" (بالرحـيل، فلم يمكنهم مخالفتهم فسحبوا راجعين      

الصليبي واضحاً بعد الفشل الذريع في حصار القدس مما جعل ريتشارد يسعى حثيثاً ويقدم              

وصول إلى اتفاق يحفظ ماء وجهه أمام ملوك أوروبا، وعاد الطرفان           التنازالت من أجل ال   

 .إلى القتال
 

 )وكانت بعد أيام من فشل المرحلة السابقة: (المرحلة الخامسة

حيـث أراد ريتشارد من خالل هذه المرحلة من التفاوض ، استدراج صالح الدين              

 الدين يفاتحه بشأن    بـتجزئة المفاوضات وجعلها على مراحل ، فأرسل رسوالً إلى صالح          

أسرى  الحرب، غير أن صالح الدين رفض ذلك ، وأوضح بأنه إما أن يكون صلحاً عاماً                 

ونهائياً بين الطرفين يقتضي بموجبه مغادرة الفرنجة الصليبيين لألراضي التي احتلوها أو            

 ).149(ال يكون حديث صلح بشأن األسرى فقط

ن كل منهما يحاول أن يقوي مركزه            واسـتمرت بعـد ذلـك المناوشات بين الطرفي        

التفاوضـي مـن خـالل تحقيق انتصارات حربية على الطرف اآلخر ، ففي يوم االثنين                

م أغار ريتشارد على سرية للمسلمين      1192 يناير 20/هـ  588 محـرم سنة     3الموافـق   

 .وغنم ما كان بها 

 م هاجـم 1192 يناير   29/  هـ   588 محـرم   11وفــي يـوم االربعاء الموافق       

وأسر من كـان حولـه مـن     ) 151(حصـن تبنيـن ) 150(األميـر عز الديـن جرديـك   

 م أغار   1192 فبراير   7/  هـ   588 صفر   2الصـليبييـن ، وفــي يوم االحد الموافق         

 ).152(على عسقالن وجاء بثالثيـن أسيراً مـن الصليبيين
 

 المرحلة السادسة 

م ووصول أنباء   1192/هـ588بعد فشل الفرنجة الصليبيين في حصار القدس سنة         

عـن تحـركات مـن جانـب فيليـب الثانـي ملـك فرنسا ضد ممتلكات ريتشارد في                   

، بدأ العد التنازلي من الجانب الفرنجي الصليبي حيث تنازل ريتشارد عن            )153(نورماندية

المطالبة بالسيطرة السياسية على بيت المقدس ، واكتفى بالتمسك بحق الصليبيين في حماية            

ولم يفت ملك اإلنجليز أن يخاطب مشاعر صالح الدين اإلنسانية،          . سة لديهم   األماكن المقد 
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قد أهلكنا نحن وأنتم واألصلح نحقن الدماء ، وال ينبغي أن تعتقد أن             : " فأرسـل إليه قائالً     

ذلـك عن ضعف مني بل أريد المصلحة ، وال تغتر بتأخري عن منزلي ، فالكبش يتأخر                 

المسلمين كلهم ، وال يجوز أن أهلك الفرنج كلهم ، وهذا           ليـنطح ثم ال يجوز لك أن تهلك         

قد ملكته هذه الديار وسلمته إليك ، يكون هو وعسكره          ) هنري(ابـن اختـي الكـندهري       

بحكمـك ولو استدعيتهم إلى الشرق سمعوا وأطاعوا ، وأن جماعة من الرهبان قد طلبوا               

ك األمور التي كانت تُضيق     مـنك كنايس فما بخلت عليهم بها وأنا أطلب منك كنسية ، وتل            

. صدرك في المراسلة قلت بتركها وأعرضت عنها ، ولو أعطيتني قرية أو مزرعة قبلتها               

أمـا بقية البالد فنقسمها فالساحلية التي بيدك تكون بيدك ، والذي بأيدينا من القالع تكون                

 " .لنا، وعسقالن وما وراءها يكون خراباً ال لنا وال لكم 

قف الجديد الذي اتخذه ريتشارد استطلع السلطان رأي مستشاريه ،          وأمـام هذا المو   

الذين وافقوا على عقد هدنة ، وكان مما دفعهم التخاذ هذا القرار ما شعر به المسلمون من                 

إنك :" الضـجر والتعب، بسبب طول القتال ، وقد جاء رد صالح الدين على النحو التالي                

حسان إال اإلحسان ، ابن أختك الكندهري يكون        إذا دخلـت معنا هذا الدخول فما جزاء اإل        

عنده كبعض أوالده وسيبلغك ما أفعل في حقه من الخير ، وأنا أعطيك أكبر الكنائس وهي                

 وبقية البالد نقسمها ، فالساحلية التي بيدك تكون بيدك والتي بأيدينا من             – القيامة   –القمامة  

مناصفة ، وعسقالن وما وراءها تكون      القـالع الجبلـية تكون لنا وما بين العملين تكون           

خـراباً ال لـنا وال لكـم ، وإن أردتـم قـراها تكـون لكـم والذي كنت أكرهه حديث                      

 ).154"(عسقالن

والواقع أن االتفاق على مصير مدينة عسقالن لم يكن باألمر السهل نظراً ألهميتها             

نجة الصليبيين ،   الكـبرى بالنسبة لكال الجانبين ، فإن بقاءها كمركز حصين في أيدي الفر            

كـان يمكـنهم مـن اتخاذها قاعدة ينطلقون منها إلى بيت المقدس ، كما كان في مقدور                  

المسـيطر عليها أن يتحكم في طريق المسلمين من الشام إلى مصر ومن هنا جاءت شدة                

تمسـك الصـليبيين بها وإصرار صالح الدين على خروجهم منها وتخريبها حتى ال تبقى           

ال أن المفاوضات تعثرت حول عسقالن التي رفض ريتشارد قلب          إ). 155(تحـت نفودهم    

 .األسد التنازل عنها لتعبث بها أيدي الخراب 
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 المرحلــة السابعــة 

عـندما فشـلت المحادثات السابقة أراد صالح الدين أن يبرهن ألعدائه على تفوقه              

وإلثبات أن الخيار   العسكري واستعداداته الكاملة للحرب، وذلك لتقوية مكانته التفاوضية؛         

 –هـ  588 رجب سنة    1العسـكري لـم ينته بعد، ولذلك تقدم إلى مدينة يافا يوم الثالثاء              

مع أن غيره ال    ) 156(م وتمكـن من تحرير المدينة في يومين       1192 تمـوز    27الموافـق   

واهللا إنه لعظيم واهللا ما     : " يسـتطيع فتحها في شهرين ، وهذه شهادة ريتشارد نفسه بقوله            

 ).157"(يأخذ يافا في شهرين فكيف وأخذها في يومين ظننته 

ورغم أن فتح يافا لم يستمر فقد عاد الفرنجة الصليبيون إلى السيطرة عليها ، إال أن                

ذلك أعطى رسالة واضحة للصليبيين بأن التنازل من جانب صالح الدين غير ممكن رغم              

شارد من الفرنجة الصليبيين    كل التضحيات ، ونظراً للضغوط الشديدة التي كان يالقيها ريت         

 .في الشام ومن اإلنجليز الذين كانوا يحثونه على العودة إلى وطنه 

وباإلضـافة إلى شدة صالح الدين، ونشاطه في العمليات العسكرية،  ووقوع الملك             

، فضل ريتشارد عقد هدنة مع صالح       ) 158(اإلنجلـيزي فريسة للمرض عقب معركة يافا      

سل إليه رسوالً يطلب منه يافا وعسقالن ويتنازل عن القدس          الديـن بأي وسيلة كانت وأر     

كحـل للمشكلة، غير أن صالح الدين رفض طلبه، وقدم له اقتراحاً يقضي بمنحه المنطقة   

إنك كنت طلبت أوالً على قاعدة ، وكان الحديث في يافا           " الممتدة من قيسارية إلى صور      

ووافق ريتشارد  " سارية إلى صور    وعسـقالن ، واآلن خربـت هذه يافا فيكون لكم من قي           

قلـب األسـد علـى عـرض السلطان صالح الدين ، غير أنه طلب منه أن يكرمه بيافا                   

إن قاعدة الفرنج أنه إذا أعطى واحد لواحد بلداً صار تبعه وغالمه ، : " وعسقالن وقال له 

.. " وأنـا أطلـب مـنك هذين البلدين يافا وعسقالن ، وتكون عساكرها في خدمتك دائماً                 

يافا وما  : فأجابـه صـالح الديـن إلى طلبه غير أنه جعل البلدين مناصفة بين الطرفين                

ولم يقنع ريتشارد بذلك وأرسل طالباً      . وراؤهـا لريتشارد وعسقالن وما وراءها للمسلمين      

إال أن صالح الدين أصر على بقائها بيد المسلمين         . عسقالن ، وجعلها أساساً لحل المشكلة     

 وكان يتكلم من مركز القوة نظراً لإلمدادات العسكرية الكبيرة التي وصلته            أو تخريـبها ،   

أما النزول عن عسقالن فال سبيل إليه ، وأما هنا          " فـي تلـك الفترة من أطراف مختلفة         
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تشـتيته فـال بد منها ، ألنه قد استولى على هذه البالد ، ويعلم أنه متى غاب عنها أخذت                    

، أثناء هذه المفاوضات قدمت عساكر      ) 159"( شاء اهللا تعالى     بالضرورة وإذا أقام أيضاً إن    

األطـراف إلى المعسكر اإلسالمي ، مما وطد موقف صالح الدين ورفع معنوياته ، وأول      

، ) 160(مـا وصـل كـان عسكر مصر ، وكذلك قدم الملك المنصور ابن تقي الدين عمر           

 وجد إصراراً من    بعد أن ) 161(فاضـطر ريتشارد إلى قبول الصلح والتنازل عن عسقالن        

 .صالح الدين بعدم منحه إياها
 

 وقد تضمنت شروط االتفاقية ما يلي 

تكـون الهدنـة عامـة في البر والبحر ، ومدتها ثالث سنوات وثالثة اشهر وثالثة                 -1

م 22/9/1192هـ الموافق   588شعبان  / 21أسابيع ، أولها في يوم الثالثاء الموافق        

. 

دير (ح الدين عن عسقالن وغزة والداروم       أن يـتخلى الفـرنجة الصـليبيون لصال        -2

، وأن يـبقى السـاحل بـيدهم مـن صور إلى يافا بما فيها قيسارية وحيفا                 )الـبلح 

 .وأرسوف

للنصـارى الحـرية الـتامة فـي زيارة األماكن المقدسة في القدس دون أن يؤدوا                 -3

ضـرائب للمسـلمين ، وتوضيحاً لهذا البند فالخالف أصالً لم يكن حول أن يصل               

ارى إلى أماكن العبادة التي تخصهم ، فاإلسالم يكفل ذلك لهم ، ولكن الخالف              النص

كـان حـول السيادة على األماكن التعبدية والتي كانت حسب االتفاقية من صالحية    

 .المسلمين 

 اشـترط صـالح الدين دخول االسماعلية الباطنية في الهدنة وفي المقابل اشترط              -4

 .رابلس الصليبيين في ذلك الصليبيون دخول أميري أنطاكية وط

 .تكون مدينة الرملة واللد مناصفة بين المسلمين والصليبيين  -5

 ).162(تتم هذه االتفاقية بعد أن يحلف عليها ملوك وأمراء كال الطرفين -6

 :التوقيــــع 

م وقع المفاوضون معاهدة 1192 سبتمبر 2/ هـ 588 شعبان 22وفي يوم األربعاء 

الرملة ، وقد حلف الطرفان على احترام بنود المعاهدة، فحلف          الهدنة المعروفة باسم هدنة     
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صاحب الرملة ونابلس عن الجانب     ) 163(الكندهري ابن اخت ريتشارد وباليان بن بارزان      

 األفضل والظاهر، وعدد    -لصالح الدين   -الصليبي ، وأخ صالح الدين العادل  ،وابناؤه         

 ).164(من األمراء عن الجانب اإلسالمي

بالذكر أن التوصل إلى عقد الهدنة سالفة الذكر في تلك الفترة ، خدم             ومما هو جدير    

بعد أقل من سنة    ) 165(مصلحة الطرفين ، فلو لم توقع الهدنة وتوفي السلطان صالح الدين          

مـن عقد الهدنة لربما وقع على المسلمين خطر كبير، ولضاعت على ريتشارد من جهة               

، ثم إن صالح الدين لم يقبل       ) 166(من العودة إليها  ثانية ممتلكاته في إنجلترا ، لعدم تمكنه        

وقد . الهدنة إال بعد إلحاح األمراء عليه ، وطلبهم منه الموافقة على عقد الهدنة مع األعداء              

والجياد فإنها .. فانظر إلى أحوال البالد فإنها خربت واألجناد فإنها تعبت : " احتجوا بقولهم

والصواب أن تقبل من اهللا اآلية التي       .. الت  عطلـت ، وقـد أعوزت العلوفات وغلت اآل        

وحينئذ تعود إلى البالد سكانها وعمارها وتكثر في        " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها      " أنزلها  

 ).167"(فإذا عادت أيام الحرب عدنا وقد استظهرنا وزدنا .. مدة الهدنة غالتها وأثمارها 

واهللا إن الصلح لم    : يقول  ويعود ابن شداد فيوضح موقف صالح الدين من الهدنة ف         

أخاف أن أصالح وما أدري     : يكن من إيثاره ، فإنه قال لي في بعض محاورته في الصلح             

أي شيء يكون مني ، فيقوى هذا العدو وقد بقيت لهم هذه البالد ، فيخرجوا الستعادة بقية                 

 ثم أردف .  قد قعد في رأس حصنه     – يقصد أمراءه    –بالدهـم وترى كل واحد من هؤالء        

ومع ). 168"(لكنه رأي المصلحة في الصلح لسأمة العسكر ومظاهرتهم بالمخالفة          : قـائالً   

أن صالح الدين واصحابه كانوا يعلمون أن الجانب الصليبي يمر بمرحلة ضعف ، إال انهم 

راو أن عدم عقد هدنة معهم وبقائهم بالشام يعني وصول إمدادات جديدة لهم من الغرب ،                

 ) . 169( المسلمين في هذه الظروف الحرجةوهذا يشكل خطورة على

وهكـذا يـبدو مما سبق أن صالح الدين ومقاتليه وافقوا على قبول هدنة مؤقتة مع                

الفـرنجة الصـليبيين الستغالل مدة الهدنة كوسيلة لإلعداد والتحضير للحروب والمعارك            

 ).170(امالقادمة التي البد منها طالما أن الصليبيين لم يخرجوا كلياً من أرض الش

وبذلك فإن صالح الدين لم يعقد      " وقد علق بعض المؤرخين على هذه الهدنة بقولهم         

. مـع أعدائـه معاهدة سالم ، ألن هناك فرقاً بيناً بين السلم والسالم وبين األمن واألمان                
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والسلم مرحلية يمكن أن تعود فيها حالة الحرب بعد         . فالسالم حالة تنتفي فيها حالة الحرب     

كذلك فاألمن هو آخر مرحلة من مراحل النزاع والحروب وهو نتيجة للسالم ، . محالة السل

وبذلك فمن الواضح أن تنتكس حالة السلم بالحرب وتعود         . أما األمان فقد يرافق حالة السلم     

، ويبدو من مواقف صالح الدين      )171"(حالة األمان إلى حالة االضطراب والحرب النفسية        

علم بتلك المبادئ ، ولذلك كان رفض عقد معاهدة سالم مع           مـع ريتشارد ، أنه كان على        

 :أعدائه ألنه لم يكن يأمن جانبهم ، وكانت عبارته المشهورة 

والمصلحة أال نزال على الجهاد حتى نخرجهم       .. متى صالحناهم لم نأمن غائلتهم      " 

ين مع أما االتفاقية األخيرة التي وقعها صالح الد ). 172"(مـن السـاحل أو يأتيـنا الموت         

ريتشـارد فكانـت هدنـة سلم وأمان مؤقتة لمدة ثالث سنين اتخذت كوسيلة لتجميع القوة                

وال ريب في أهمية هذه الهدنة      . والعدد وألمور خاصة متعلقة بالعسكر مر ذكرها من قبل          

باعتـبارها قـد أنهت مرحلة حربية مريرة بين الجانبين اإلسالمي والصليبي، كما أنها ال               

 بيت المقدس للصليبيين ،على الرغم من كافة مجهوداتهم الحربية السابقة،           تنص على إعادة  

وبالتالي لم تحقق الحملة الصليبية الثالثة األهداف التي كانت مرجوة منها ، وبالتالي خيبت              

 .اآلمال الكبار التي علقت عليها باشتراك أباطرة وملوك ألمانيا و فرنسا و إنجلترا 
 

 نتائــج الدراســة
 -:لممكن مالحظة أهم النتائج التي تمخضت عنها الدراسة كاألتيمن ا

اتجهـت الحملـة الصـليبية الثالـثة إلـى دعـم الوجود الصليبي في بالد الشام،                                        : أوال

علي اثر استرداد المسلمين لبيت المقدس، وهذا يدلل على األهمية الدينية لبيت المقدس لدى 

 .العالم الغربي

أثبتت الدراسة أهمية العامل الديني وما رافقه من عوامل دنيوية في تحريك الغرب             : نياثا

 .األوروبي ضد المسلمين 

يتضـح من الدراسة ضرورة التوجه بالدراسات النقدية والتحليلية لفترة االحتالل           : ثالـثا 

تعامل مع  الصـليبي لـبالد الشـام حتى تستفيد األمة العربية واإلسالمية اليوم في كيفية ال              

الحركة الصهيونية العالمية، التي كانت هي االساس في خلق الكيان الصهيوني في فلسطين 

 .الذي يشكل االمتداد الطبيعي للغرب الصليبي
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أكـدت الدراسة أن السلطان صالح الدين لم يكن دكتاتوريا في قراراته ، بل كان               : رابعـا 

 .حربية يستشير أمراءه ومجلسه الحربي في جميع قراراته ال

لم يكن صالح الدين األيوبي يميل أو يرغب في عقد معاهدة سالم مع العدو لعدم               : خامسا

 التي اضطر إلى عقدها معهم      - المؤقتة   -ثقـته بعهودهم  ، ولم يكن ليوافق علي الهدن           

 .لوال الضغوطات التي مورست عليه من قبل مجلسه الحربي وامرائه والمصلحة العامة 

اق موضوع هذه الدراسة الذي عقده صالح الدين مع الفرنجة الصليبيين لم أن االتف: سادسا

يكـن معـاهدة سـالم ، بـل هدنة مؤقتة بمدة محددة ، الستغالل هذه المدة في اإلعداد                   

والتحضـير للحـروب والمعارك القادمة التي ال بد منها طالما أن الفرنجة الصليبيين لم               

 .يخرجوا كليا من أرض المسلمين 

 ال يجـوز الدخـول فـي صلح مع العدو فيه إذالل أو إهانة للمسلمين مهما تبلغ                  :سـابعا 

وفي موقف صالح الدين الرافض التفاقية عكا       . األسـباب مـن قوة العدو وعدته وعتاده       

 .عبرة في ذلك 

ال يحـق ألي سلطان أو جماعة أو شعب التنازل أو التفريط بأي شبر من أرض                : ثامـنا 

 .ة بيت المقدس بشكل خاص مهما تكن األسباب والدوافع المسلمين بشكل عام ومدين
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 حواشي البحث

كما . ر حكام طرابلس من األسرة التولوزية التي حكمت كونتية طرابلس ثمانين عاماً             كان آخ ) 1(

وحفلت مدة حكمه بتطورات هامة ، فقد خاطر بتصعيد         )  عاماً 36(كان أطولها مدة في الحكم      

كما وقع  . الموقف مع االمبراطورية البيزنطية حيث شن أسطوله هجوماً على جزيرة قبرص            

وفي العشر األخير من حكمه أصبح وصياً على        .  عاماً 11ن محمود قرابة    أسيراً بيد نور الدي   

. حتى أنه رشح ألن يكون ملكاً على مملكة بيت المقدس           " بلدوين الخامس "ملـك بيت المقدس     

تاريخ . تدمري. 79، ص 10ابن األثير، الكامل،ج  : فضالً عن كونتيا لطرابلس وطبرية،انظر      

                                                  117لس ، ص البيشاوي ، ناب508 ص 1طرابلس ج
Marshall W. Boldwin , The Decline and Fall of Jerusalem , in setton , 
Ahistory of the crusades . vol. .I. London . 1969.pp.597-598. 

ناوى ، العالقات   الح .238-237حسين ، الجيش األيوبي ، ص       : حول تلك األسباب انظر     )  2(

 .147السياسية ، ص

أبو شامة ،    . 93/ 3ابن العديم ، زبدة الحلب ج        . 79 ص   10ابـن األثـير ، الكـامل ج       )  3(

 . 185–184،ص2ابـن واصـل ، مفـرج الكروب ، ج          . 252 ، ص  1الروضـتين ، ج   

  . 120شحاتة، العالقات السياسية ، ص .82-78العريني،الشرق األدنى، ص
Gibb., The Rise of Saladin , in Setton , Ahistory of the Crusudes , vol. I . p . 

581.      
 133-131، 31، ص1مؤلف مجهول ، الحرب الصليبية الثالثة، ج:عن هذا الخالف انظر )  4(

Runciman : Ahistory of the crusdes , vol .II. 
يبل ابنة الملك عموري األول وشقيقه      أما بلدوين الخامس فكان طفالً صغيراً ، وهو ابن األميرة س          

الفيتري ،  . 133-132، ص 1مؤلف مجهول ، الحرب الصليبية ، ج      : انظر. الملك بلدوين الرابع    

  .119البيشاوي ، نابلس ، ص . 148 ، ص147تاريخ بيت المقدس ، ص 

270،ص2ابن واصل ، مفرج الكروب ج    . 175 – 174، ص 10ابـن األثير ، الكامل ، ج      )  5(

شحاتة،العالقات .769،ص2عاشور،الحركة الصليبية،ج .152صالح الدين االيوبى،ص  جب،  .

 .102السياسية،ص

ابن العديم ، زبدة . 175 ، ص10ابن األثير ، الكامل ، ج     . 260 ص –العماد ، الفتح القسي     )  6(

ابن واصل ، مفرج    . 133 ، ص  2أبـو شـامة ، الروضتين ، ج        . 107، ص 3الحلـب ، ج   
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ابن كثير ،  . 94أو سبعة أشهر كما ذكر ابن شداد ، النوادر ، ص          .  270 ، ص  2الكروب ج 

  . 330 ، ص12البداية والنهاية ج

  . 133 ، ص2 ، أبو شامة ، الروضتين ، ج260العماد ، الفتح ، ص)  7(

  .239حسين ، الجيش األيوبي ، ص . 175 – 174، ص10ابن األثير ، الكامل ، ج) 8(

  .175 ، ص 10المصدر السابق ج) 9(

  . 95ابن شداد ، النوادر ، ص: انظر ) 10(

غوستاف . 35صبرة، العالقات بين الشرق والغرب،ص    . 288،ص2ابـن واصل، مفرج،ج   ) 11(

 .357لوبون،حضارة العرب،ص

، فرنسـي األصـل، مـن موالـيد مقاطعة أفيرجين     ( Heraclius )الـبطريرك هـرقل   ) 12(

Aavergne          دس بعد أن صبح قسيساً ، وتولى         فـي جنوب فرنسا وقد حضر إلى بيت المق

وعندما توفى  . م  1175 – 1169منصب رئيس شمامسة بيت المقدس في الفترة بين سنتي          

. م انتخب هرقل على الفور ليخلفه في منصبه         1675هريسـون رئيس أساقفة قيسارية سنة       

م ذهب مع وفد من رؤساء األساقفة ورؤساء الكنائس واألديرة في مملكة            1178وفـي سنة    

 نسل بطريرك بيت ( Amaury)يـت المقـدس الصـليبة إلى روما، وبعد وفاة عموري    ب

: انظر.هـ انتخب هرقل ليخلفه في منصب البطريركية        576/ م1180المقـدس فـي سنة      

  .89 ، هامش136البيشاوي ، نابلس ، ص . 18يعقوب الفيتري ، تاريخ بيت المقدس ، ص

 .100اتة ،العالقــات السياســية ،صشــح .183 ، ص10ابــن األثــير ، الكــامل ، ج) 13(
Stevenson: op.cit, P.260.      

  .183 ، ص10ابن األثير ، الكامل ، ج) 14(

مفـردها شيني أو شاني أو شينية وهي السفينة الحربية الكبيرة ، وهي من أهم               : شـواني   )  15(

إن لفظة  القطـع الكبيرة التي يتكون منها األسطول،وقد سميت بالغراب،وتجدر اإلشارة إلى            

2ابن واصل،مفرج،ج . 340ابن مماتي،قوانين الدواوين،ص  :انظر.شونة تعني المخزن أيضا   

  . 83النخيلي، السفن اإلسالمية ، ص.1،هامش13،ص

نوري ، سياسة صالح     . 467– 466، ص 1عاشـور ، أوروبا في العصور الوسطى ، ج        ) 16(

 .321الدين، ص

مجهول ،الحرب  : المصادر الغربية فانظر    أما   . 184 ، ص  10ابـن األثـير ، الكامل ، ج       ) 17(

 .56-55، ص1الصليبية، ج
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 .48،ص1مجهول ، الحرب الصليبية ، ج) 18(

 أكتوبر -1185نوفمبر (تولـي الـبابا أوربان الثالث الكرسي البابوي لفترة قاربت العامين       ) 19(

 وكـان مـن أسرة ثرية في ميالن، وقد تدرج في كثير من المناصب الكنسية حتى              ) م1187

مجهول ،  :للمزيد حول ترجمته انظر     .  م   1185 –يناير  -9صار رئيس أساقفة ميالن يوم      

 . 158الفيثري ، تاريخ القدس، ص . 297 ، ص1الحرب الصليبية ، ج

م وتوفي في السابع    1187اختـير جريجوري الثامن في التاسع والعشرين من اكتوبر عام           ) 20(

   .159-158، تاريخ بيت المقدس ، صالفيتري . ديسمبر من العام نفسه (عشر من 
Painter ,S. the third crusade : richard the Lionhearted and Philp Augustus in 
Setton, Vol.II,pp.45-48. 

عاشور، الحركة الصليبية،  . 194،  189 ، 184-182،ص  1مجهـول، الحرب الصليبية، ج    ) 21(

 .Runciman , op .237الغـامدي، صـالح الديـن والصـليبيون ، ص    . 664، ص2ج
Cit,voL.III.pp.4 -5 .              

زابوروف ،  . 86باركر، الحروب الصليبية ، ص    . 56، ص 1مجهول، المصدر السابق، ج   )  22(

 .195الصليبيون ، ص
Runciman , op. Cit,voL.III.pp.6-7.Painter . op.cit ,p.53.                                               

 320نـوري ، سياسة صالح الدين ، ص       . 362 – 361 قلعجـي ، صـالح الدين ، ص        )23(

  207 ، 204هانس برهارد ، تاريـخ الحروب، ص . وانظر

م ، عمل البابا كلمنت الثالث على    1191 حتى سنة    1187تولـى منصـب البابوية من سنة        ) 24(

ئل محققاً بذلك الوفاق    االتصال باألمبراطور فردريك بربوسا وعمل على استرضائه بكل الوسا        

عاشور ، أوروبا في العصور     . 159الفيثري، تاريخ ، ص   :بيـن األمبراطورية والبابويةانظر     

عبد الحميد ، قضايا من     .48قاسم ، ماهية الحروب الصليبية، ص      .394 ، ص  1الوسطى ، ج  

 .Runciman, op.cit.,vol.III,pp.4-5.45تاريخ ، ص

. 230 ، ص  1 ، ج  4ابن الفرات ، تاريخ ، م     . 333 ص  ، 2ابن واصل ، مفرج الكرب ، ج      ) 25(

.380الشيخ، عصر الحروب الصليبية، ص    . 176المعاضـيدي، تـاريخ الوطن العربي، ص      
Painter .op. cit ,.p47     

من األلقاب التي استخدمها الفرنجة في العصور الوسطي ، وقد انتقل اللفظ إلى             :مركيسـهم   ) 26(

ها من اإلمارات الصليبية في الشام ، وهذا اللقب من األلقاب       مملكة بيت المقدس الفرنجية وغير    

 . التي كانت تطلق علي األمراء وهو أقل من الدوق والبارون والكونت 
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 ، ص  2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج       . 162– 161 ، ص    2أبـو شامة الروضتين، ج    ) 27(

 .238، صالغامدي ، صالح الدين .229 ، ص 1 ، ج4ابن الفرات ، تاريخ ، م. 332

ابن واصل، مفرج الكروب ،     . 149، ص 2أبو شامة،الروضتين، ج  .349العمـاد، الفتح،ص  ) 28(

 . 308، ص2ج

وانظر عن الدور الحربي للمرأة      .149 ، ص  2 ، أبو شامة ، ج     349العمـاد ، الفتح ، ص     ) 29(

115،  55، ص 1مجهول ، الحرب الصليبية ، ج     : الفرنجية في المصادر األوربيةالمعاصرة     

 ،137.  

 .                                                                 149 ، ص2 ، أبو شامة ، ج347العماد ، الفتح ، ص ) 30(

العماد،الفتح : و. 154-153، 101، 58، ص 2، ج 163،  1مجهـول ، الحرب الصليبية، ج     ) 31(

 .349-347القسي ، ص

  .153 – 152 ، زكي النقاش ، العالقات ، ص347العماد ، الفتح ، ص) 32(
Eracles. Estorie d, Eraacles ,pp.119-120.  Painter .op. cit.,47. 

هانس ابرهاردماير ، تاريخ الحروب     : وانظر. 49، ص 1مجهـول، الحـرب الصليبية، ج     ) 33(

  .206الصليبية، ص
Ranciman. Op. Cit .III, p.9 .  

 1152ولـي اإلمبراطور فردريك ، بربروسا حكم ألمانيا بعد وفاة عمه كونراد الثالث عام               ) 34(

 962(وكان يعتبر من أقوى الشخصيات التي تولت حكم ألمانيا منذ عهد أوتو األول العظيم               

حامد زيان ، األمبراطور     .82-57،ص1مجهول ، الحرب الصليبية، ج    : أنظـر   ) م973 –

ولعل أفضل ترجمة    .240، الغامدي ، صالح الدين ، ص      12فـريدريك بربروسـا ، ص       

: لفردريك بربروسا هي التي كتبها أوتو فرايزنج ، التي توجد منها ترجمة إنجليزية بعنوان               
The Deeds of Frederick Barbarosa eran.by ch.mierrow &R.Emery , 

1953 .  
ابن شداد ،    . 194 ، ص  10ابن األثير ، الكامل ، ج      . 391العماد ، الفتح ، ص    : انظـر   )  35(

أبو شامة الروضتين،   . 303 ص 1 ق 8ابن سبط الجوزي ، مرآة ، ج       . 125النوادر ، ص  

ربية فقد  أما المصادر الغ   .319 ص   2ابـن واصل ، مفرج الكروب ، ج        . 155، ص 2ج

مجهول، الحرب الصليبية،   : انظر. حدد بعضها عدد الجيش بثالثة وثمانين ألف جندي فقط        

زابروف . 88باركر ، الحروب ، ص    . وبعضها حددها بثالثين الفا فقط    . 81،  72، ص 1ج

  .200، الصليبيون ، ص 
Stevenson ; The crusaders in the east ; p.265. 



 هدنة الرملة  والظروف المحيطة بها

 397

                                                                                                                                                    
أبو شامة ،    . 195 ، ص  10ابـن األثـير ، الكـامل ، ج        .  330العمـاد ، الفـتح ، ص      )  36(

مجهول،  .227-226 ، ص  1 ج 4ابـن الفرات ، تاريخ م        . 156 ، ص    2الروضـتين، ج  

براور ،عالم الصليبيين،   . 89باركر،الحروب الصليبية ،ص  .84،ص1المصـدر السابق ، ج    

 .61ص

 190Zoe older Goage : The، ص1مجهـول ، الحـرب ، ج  :  انظـر ترجمـته   ) 37(
crusades ,london 1960 p. 433  .      

ابن شداد ،    .205–204 ص 10ابـن األثير، الكامل، ج    . 48،  474العمــاد، الفـتح، ص    ) 38(

مجهول، الحرب الصليبية،    .182 ص   2أبو شامة ، الروضتين، ج    . 157،161النوادر ، ص  

 .203-202، ص1ج
Stevenson; op.cit.pp.265-267. Zoe older Goarge: the crusades. P.433 
.Runciman:op.cit,.III,pp7-9. 

أنتوني ، بردج ، تاريخ الحروب الصليبية ، ص        .  72، ص 1مجهول، الحرب الصليبية ،ج   ) 39(
215 

حسين ، الجيش األيوبي ،     ) . 1( ، حاشية رقم     244 ص 2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج      ) 40(

 .284ص

 ). 2(  هامش196 سعداوي ، التاريخ الحربي ، ص-

ابن واصل ،    . 153 ، ص  2، أبو شامة ، الروضتين ج      . 120ابـن شداد ، النوادر ، ص      )  41(

مجهول ، الحرب   . 365 ، ص  12ابن كثير، البداية ج    . 315 ، ص  2مفـرج الكـروب، ج    

 .21، ص2ج.117الصليبية ، ص

Ambroise . the Crusade of Richard lion – heart ,pp.154-156.  سميل، فن الحرب

  .329يبيين، صعند الصل

  . 120ابن شداد ، النوادر ، ص) 42(

سـميت بهـذا االسم ألنها تدب دبيباً حتى تصل إلى الحصون، وهي تتسع لعشرة جنود ،                  ) 43(

وتجـر علـى ثماني عجالت ، وهي تشبه هودجاً مصنوعاً من كتل خشبية صلبة على هيئة           

يلة ليستطيع الرجال العمل برج مربع له سقف من ذلك الخشب ، وبين كتل البرج مسافات قل 

وبداخلهـا ساللم مستعرضة تنتهي إلى شرفات فيها تقابل شرفات الحصن،           . مـن خاللهـا     

فيصـعد الرجال في أعاله ، وينقلون منها إلى شرفات السور ثم يطردون من رماة أعدائهم                
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ابن واصل،   .162 ،ص 2ابوشامة ، الروضتين ،ج    .140ابـن شداد ،النوادر، ص    : انظـر   

 511 – 510صبحي الصالح ، النظم اإلسالمية ، ص  . 334 ،ص2الكروب ،جمفرج 

  .308حسين ، الجيش األيوبي ، ص) 44(

  .162ابن شداد ، النوادر ، ص: وأنظر  . 487العماد ، الفتح ، ص) 45(

  .118، ص1مجهول ، الحرب الصليبية ، ج : وانظر  . 487العماد ، الفتح ، ص) 46(

  .313حسين ، الجيش األيوبي ، ص . 149-148،ص 1ليبية ،جمجهول ، الحرب الص) 47(

  .432العماد ، الفتح ، ص)   48(

سـمي بهـذا االسـم نسبة إلى مقاطعة البيرش الفرنسية ، وقد امتاز هذا الحصان بالنشاط                 ) 49(

 .25-21قطاية ، الخيل أثناء الحروب الصليبية ، ص: انظر . والذكاء وسهولة القيادة 

: للمـزيد حول أنواع األسلحة التي استخدمها الصليبيون انظر        . 109عكـا، ص  سـالمة،   ) 50(

  .2مجهول، الحرب ،ج 

. 198العماد ، الفتح ، ص    : بخصوص وصف المؤرخين المسلمين لحصانة المدينة انظر        )   51(

 ص 2أبو شامة ، الروضتين ج     . 400 ، ص  1 ق 8سـبط بـن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج         

أما وصف   .212، ابن جبير ، رحلة، ص     243، ص 2الكروب ،ج ابن واصل ، مفرج     . 119

 . 46-45 ،ص1مجهول، الحرب الصليبية ،ج: المؤرخين الغربيين فانظر

جب،صالح الدين،ص .229،  216–211الغامدي،صالح الدين،ص .156العمـاد، الفتح ص   ) 52(

149. 
Painter.op. cit,.p.46. 

  .48، ص1مجهول ، الحرب الثالثة، ج) 53(

  .235لغامدي ، صالح الدين ، صا)   54(

ابن  . 322 – 318البنداري ، سنا البرق الشامي، ص     . 159 – 156العماد ، الفتح ، ص    )   55(

 ،  2ابن واصل ، مفرج ، ج     . 84ابن شداد ، النوادر ص     . 160، ص 10األثير ، الكامل ، ج    

 .245ص
Stevenson ; op. Cit .p .255.  Lane pool ; ahstory of Egypt  in the middle ages 
; p . 206. 

 ص1 ق1سبط بن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج        . 160 ، ص  10ابـن االثير ، الكامل ، ج      )  56(

  .342 - 341نــوري ، سياســة ، ص . 235الغــامدي، صــالح الديــن ، ص. 368
Stevenson ; op. Cit .p .255.  
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ن الرابع ملك بيت المقدس     شاب مغامر تزوج من سبيال أخت الملك بلدوي       : جـاي لوزجنان    ) 57(

وهي والدة بلدوين الخامس من زوجها األول ، وعندما أصاب المرض بلدوين الرابع أصبح              

جـاي بمثابة الوصي على عرش بيت المقدس ، إال أنه بعد وفاة بلدوين الرابع تولى الحكم                 

بعده جاي  بلدوين الخامس الذي لم يمكث في الحكم إال فترة بسيطة ثم توفي فتولى الحكم من                

مجهول ،  : انظر. لـوز جـنان مـن خالل زوجته وريثة المملكة ، حسب حقوق الوراثة               

  .148الفيثري ، تاريخ بيت المقدس ، ص. 86-85، ص1الحرب الصليبية ، ج
Runciman: op. Cit . II, p. 423. 

 ، ص   2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج       . 103 – 98أنظـر ابن شداد ، النوادر ، ص       )   58(

ويذكر المؤرخ المجهول المرافق للحملة أن عدد جيش جاى لوز جنان تسعة             . 284 – 283

أنتوني بردج ،   : وانظر  . 89، ص 1مجهول ، الحرب الصليبية ،ج    :انظر.آالف محارب فقط    

براور ،   . 88بار كر ، الحروب الصليبية ، ص         . 208تـاريخ الحـروب الصليبية ، ص        

 .Runciman: op  .853 ، ص2الحركة الصليبية ، جعاشور ، . 61عالم الصليبيين ، ص
Cit  .III.p.22.    Painter. Op . cit,.p.52.   

ابن  . 147 ، ص  2أبو شامة ، الروضتين ، ج      . 188 ، ص  10ابـن األثير ، الكامل ، ج      )   59(

  .354 ، ص12كثير، البداية ،  ج

. 108، ص 1الصليبية ، ج  مجهول ،الحرب   : وانظر   .105ابـن شـداد ، النوادر ، ص         )   60(

 . 61براور، عالم الصليبيين، ص

ابن شداد ،    . 191 ، ص  10ابـن األثـير ، الكامل ، ج        . 298العمـاد ن الفـتح ، ص        )   61(

ابن واصل   . 146 – 145 ، ص    2أبو شامة ، الروضتين ، ج       . 112 – 104النوادر، ص 

  .293 – 292 ، ص2، مفرج الكروب ، ج

 .جالل سالمة ، عكا أثناء الحملة الفرنجية الثالثة : ط عكا ، انظر للمزيد حول سقو)   62(

  . 255الغامدي ، صالح الدين ، ص . 441حسين ، الجيش األيوبي ، ص )   63(

ابن شداد ، النوادر ،      . 159 ، ص  10 ، ابن األثير ، الكامل ، ج       302العماد ، الفتح ، ص      ) 64(

  . 122ص

 333 ، ص12ابن كثير ، البداية ، ج  . 188 ، ص 10ج. ابن األثير ، الكامل ) 65(

لعـب دورا كبـيرا في مساعدة السلطان صالح الدين في التصدي     : عـز الديـن أسـامة       ) 66(

للصـليبيين، ظل واليا على بيروت ، حتى قبض عليه الملك العادل وعزله عن منصبه سنة                

  .359 ،ص10ابن األثير ، الكامل، ج: انظر. م1212/هـ609
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سـيف الديـن علي بن أحمد الهكاري الملقب بالمشطوب لشطبة كانت      : بـن المشـطوب     ا) 67(

بوجهه، وعرف أيضاً بمقدم الجيوش واألمير الكبير ، امتاز بالصبر والشجاعة ، ودخل مع              

أسد الدين شيركوه إلى مصر ، وعمل في خدمة السلطان صالح الدين ، ثم واله أمر عكا ،                  

588م وفي جمادى اآلخرة     1191/ هـ  587ولى عليها الفرنج    فظل والياً عليها إلى أن است     

 م اقطعه السلطان نابلس وضياعها ، 1192) حزيران(يونيو / هـ 

انظر  .م  1192) تشرين أول (أكتوبر  / هـ  588 واسـتمرت واليـته لها حتى وفاته في شوال           -

،  2ابن واصل مفرج الكروب ، ج      . 420 ص 1 ، ق  8سـبط ابن الجوزي، مرآة الزمان ج      

: البيشاوي: انظر أيضاً    . 183 - 180 ، ص  1ابن خلكان ، وفيات األعيان ، ج      . 381ص

  .173 ، 146نابلس ، ص

عن المجاعة الفادحة التى عانى منها الصليبيون        .198 ، ص  10ابـن األثـير ، الكامل ، ج       ) 68(

  .179-164 ،ص1مجهول ، الحرب الصليبية ، ج: انظر

 .95-91 ،ص1مجهول، الحرب الصليبية ، ج . 185 ، ص 2أبو شامة ، الروضتين ، ج) 69(

  .40،ص2مجهول،الحرب الصليبية ، ج . 171-169ابن شداد ، النوادر ،ص) 70(

مجهول، الحرب  : وانظر. 445حسـين، الجيش االيوبي، ص    . 316العمـاد ، الفـتح،ص    ) 71(

 . وما بعدها 91،ص1الصليبية، ج

كان . ش بن عبداهللا األسدي ، الملقب بهاء الدين         أبو سعيد قراقو  : بهـاء الديـن قـراقوش       ) 72(

ولما استقل  . خادمـاً لصـالح الديـن، وقيل ألسد الدين شيركوه عم السلطان صالح الدين               

وقد وصف  . السـلطان بالديـار المصرية جعله نائباً عنه فيها لفترة قصيرة إلدارة شئونها                

لقاهرة ، ولما استرد المسلمون بأنـه صاحب همة عالية ، وهو الذي أشرف على بناء سور ا       

 92 - 91 ، ص  4ابن خلكان ، وفيات األعيان ، ج      : انظر  . عكا ، جعله السلطان والياً عليها     

. 

-108،ص1مجهول، الحرب الصليبية ،ج: وانظر  .359 ، ص12ابـن كثير ، البداية ، ج     ) 73(

109 . 

  .106 صابن شداد ، النوادر ، . 198 ، ص10ابن األثير ، الكامل ، ج) 74(

  .198 ، ص10ابن األثير ، الكامل ، ج) 75(

  .20،ص2مجهول ، الحرب الصليبية ،ج .185 ، ص2أبو شامة الروضتين ، ج) 76(

  .190فيليب حتى ، صانعو التاريخ العربي ، ص . 300حسين ، الجيش األيوبي ، ص) 77(
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السيد المسيح عليه السالم    هو قطعة من الخشب،له قيمة عند الصليبيين،يدعي الصليبيون أن          ) 78(

 . صلب عليها

ابن . 171 – 170ابن شداد ، النوادر ، ص      . 206 ، ص    10ابـن األثـير ، الكامل ، ج       )  79(

ابن  . 188، ص 2أبو شامة، الروضتين ، ج     . 120–119، ص 3العديـم ، زبدة الحلب ، ج      

 .      360 – 359 ، ص2واصل ، مفرج الكروب ، ج
Eracles, L' Estoire d' Eracles Empereur et de conquest de la Terre d'outtre 

mer Ed. R. H.C - II . 
Occ., tome II Paris 1859, p. 170 - cf. Also : Rohricht, R. Geshichte des 

konigreichs Jerusalem Innsbrack 1898, p. 563. Stevenson : op ; cit ; 
pp.269-270. Lane-poole: saladin , p. 302. 

أبو شامة ، الروضتين ، ج      . 172ابن شداد ، النوادر ، ص        . 528العماد ، الفتح ، ص      )  80(

 ، ص  12ابن كثير ، البداية ، ج      . 363 ، ص  2ابن واصل مفرج الكروب، ج     . 189 ص   2

مجهول، ج  . 2700ذكر صاحب كتاب الحرب الصليبية أن عدد األسرى الذين قتلوا            .367

  .52 ، ص2
 Lane pool ; history of Egypt ; p .210 . Stevenson . op .cit.  ; 272.  

  . 102سورة األعراف ، آية )  81(

16.732= تسع أميال   (مدينة عريقة في فلسطين ، تقع على بعد ثالثة فراسخ           : أرسـوف   )  82(

جنوب قيسارية ، في العصر الصليبي كانت إمارة إقطاعية منحها الملك الصليبي ألحد             ) كـم 

 55البيشاوي ، نابلس ، ص    :  وبعـد ذلك سيطر عليها فرسان االستبارية ، انظر           أتـباعه ،  

وتعـرض ياقوت الحموي لذكر مدينة أرسوف ووصفها بأنها ثغر إسالمي يقع    . 28هـامش   

 ، وعلى   151 ، ص  1علـى سـاحل البحر المتوسط شمال مدينة يافا ، ياقوت ، معجم ، ج              

  .أرض أرسوف بنى اليهود اليوم مدينة هرتسليا

ابن  . 183ابن شداد ، النوادر ، ص     : وأنظر  . 208 ، ص  10ابـن األثـير الكـامل ، ج       )  83(

ولقد افاض المؤرخون الغربيون المعاصرون في       .365، ص 2واصـل، مفرج الكروب ، ج     

سميل، فن  .90-75،ص  2مجهول،الحرب الصليبية،ج :انظر.الحديث عن احداث هذه المعركة    

 .187،191،267،289الحرب ص
Eracles.Estoire d, Eracles, p.182.. Ambroise , op , cit.p.252. 

91-90،ص2مجهول ، الحرب الصليبية،ج   : وانظر . 367 ، ص  12ابن كثير ، البداية ، ج     ) 84(

 .حيث قدرعدد شهداء المسلمين بسبعة االف شخص . 
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للدكتورمحمد )م1191/هـ587(معركة ارسوف "كتاب:وانظر.185ابـن شـداد،النوادر،ص   ) 85(

 .س عوضمؤن

 . ، رسالة ماجستير غير منشورة 79، ص"الملك المعظم عيسى"شاهين، ) 86(

ابن واصل ،   . 200 ، ص  2أبو شامية ، الروضتين ، ج      . 219ابـن شداد ، النوادر ، ص      )  87(

  .153جب ، صالح الدين ، ص . 319 ، ص2مفرج الكروب، ج

  .233ابن شداد ، النوادر ، ص)  88(

  . 235الغامدي ، صالح الدين ، ص . 84ر ، صابن شداد ، النواد)  89(

  . 431قلعجي ، صالح الدين األيوبي ، ص . 554-553االصفهاني، الفتح القسي ، ص ) 90(

  .431 ، 75 ، ص1 ، ج1المقريزي ، السلوك ، ق)  91(

  .467حسين ، الجيش األيوبي ، ص .  554-553االصفهانى ، الفتح القسي ، ص ) 92(

عربـية يمنـية االصل تنسب الي جذام بن الحارث بن مرة هاجرت شماال              قبـيلة   :جـذام   ) 93(

واسـتقرت في المنطقة الواقعة بين مدين وتبوك ، اسلموا وشاركوا في الفتوحات االسالمية ، وقد                

استقر كثير من الجذاميين بمصربعد فتحها ،ومن اشهرهم بطون سعد ووائل،وتركزت غالبيتها في             

  .29فاروق عمر، الوسيط في تاريخ فلسطين، ص. 297،ص1طط،جالمقريزى، الخ.االسكندرية

قبيلة ثعلبة من ربيعة ،استقرت غالبيتها بعد الفتح االسالمي بمصر في االسكندرية            -:ثعلـبة ) 94(

والشـرقية،ثم هاجربعضـها الي فلسطين علي اثر المجاعة التي تعرضت لها مصر في النصف               

الموسوعة ).طبعة دار الكتب  (393،ص1السلوك،جالمقريزي،.االول مـن القـرن الثامن الهجري      

 .577-576الفلسطينية،المجلدالثاني،ص

29حسنين ربيع ، النظم المالية في مصر ، ص         . 75 ، ص  1 ، ق  1المقريزي ، السلوك  ج    ) 95(

. 

/  هـ 575هو الناصر لدين اهللا أبو العباس بن أحمد بن الخليفة المستضيئ ، بويع له سنة  )  96(

انظر ،  . هـ  622مـدة خالفـته سبع وأربعون سنة واشهر ، توفي سنة            م ، كانـت     1179

  . 271 – 66الداوداري ، الدر المطلوب ، ص 

جمع جول ، والجول معناه العزيمة ، ويقال العقل ، و رجل ليس له جول أي  : األجـوال  )  97(

صبح القلقشندي ،   . أثرت في عزائمهم ال في شجاعتهم       : عقـل وعزيمة تمنعه  ، والمراد        

وأصل كلمة جول مأخوذة من التجوال في       ) .5( ، حاشـية رقـم       137 ، ص  7األعشـى، ج  
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الحـرب أى الـتطواف، وتجـاولوا فـي الحرب أي جال بعضهم على بعض وكانت بينهم                 

 .132-131،ص11ابن منظور،لسان العرب،ج:انظر.مجاوالت

  . 139 – 135، ص7القلقشندي ، صبح األعشى ، ج)  98(

 ، ص  7القلقشندي ، صبح األعشى ، ج       : لقاضي الفاضل  ، انظرها في       كانـت بقلـم  ا     )  99(

135139.  

مفردها الزراق ، وهو الذي يرمي النفط من الزراقة ، وهي أنبوبة خاصة             : الـزراقون   )  100(

 . يزرق بها النفط 

ابن الفرات ، تاريخ     . 4 حاشية رقم    314 ، ص    2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج      :       أنظر

 .525 حاشية 211ص، 1 ج4م

  .152 ، ص2أبو شامة ، الروضتين ج . 119 – 118ابن شداد ، النوادر ، ص )  101(

  . 176 ، ص2أبو شامة ، الروضتين ، ج)  102(

أبو شامة ،    . 209 ، ص  10ابـن األثـير ، الكامل ، ج        . 550العمـاد ، الفـتح ، ص      )  103(

  . 191الروضتين، ص

أبو . 416 ، ص  8ط بن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج       سب. 217ابن شداد ، النوادر ، ص       )  104(

ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج   . 416 ، ص  8، ج 199–198 ، ص  2شامة ، الروضتين ج   

  . 387، ص2

  . 333 ص2ابن واصل ، مفرج ، ج . 162 ص 2أبو شامة ، الروضتين ، ج)  105(

ش حسين ، الجي  . 90باركر، الحروب،ص .41،133،ص2مجهول،الحـرب الصـليبية،ج   ) 106(

 .487األيوبي ، ص

جوانفيل ، مذكرات ، ص     .149-45،115،148، ص   2مجهـول ، الحرب الصليبية، ج       ) 107(

 .Runciman : op . cit .III, p.52  .683 ، ص2عاشـور الحـركة الصـليبية ج    . 58
Stevenson , the crusaders , p. 274 .          

عبد الحميد، قضايا،    . 88ليبية،صباركر، الحروب الص   . 132ابن شداد ، النوادر ، ص     )  108(

 . 120ص

 وهو Conrad de Montferratعرف في المصادر الالتينية باسم : الماركـيز كونراد  ) 109(

ابـن الملك اإليطالي وليم دي مونتيفرات الذي وقع اسيراً في معركة حطين وشقيق الملكة               
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 . 51-49،ص2 ،ج40-39،ص1مجهــول ، الحــرب الصــليبية، ج:انظــر: ســيبيل 

 ).4( هامش 72سالمة ، عكا ، ص . 86اركر،الحروب،صب
Brand (C.M.): Byzantium  confrontes  the west , pp.80 fol . 

مجهول ،الحرب الصليبية ،ج    .207-199ابن شداد ، النوادر ، ص     : أنظر تفصيل ذلك    )  110(

  .695 ، ص2عاشور ، الحركة الصليبية ، جـ. 160، ص2

.Stevenson ; op . cit .p .279- 281 .                        

انتوني بردج ، تاريخ الحروب الصليبية ،        . 144 ، ص  2مجهـول ،الحرب الصليبية ،ج    ) 111(

199،202الكناني ، العالقات ، ص     . 416قلعجي، صالح الدين األيوبي  ، ص      . 217ص

.Runciman.op.cit.III.p.62.       

. 58جوانفيل ،مذكرات ، ص   . 156،178،186 ، ص  2مجهـول ، المصـدر السابق ، ج       ) 112(

أنتوني بردج ، تاريخ الحروب الصليبية ،  . 696 ، ص2عاشـور ، الحـركة الصليبية ، ج      

قلعجي ، صالح الدين ،      . 219ابـرهارد هانز ، تاريخ الحروب الصليبية ، ص        . 217ص

  .    42غوانمة ، معاهدات ، ص .103العريني، الشرق االدني ، ص .416ص

  .158 ، ص2الحرب الصليبية ، جمجهول ، ) 113(

الحشاشـين ، ويعـرفون بالباطنـية والخرز وهي فرقة اسالمية شيعية اسسها الحسن بن               ) 114(

الصباح وهي من أخطر الفرق اإلسالمية السرية ، قاموا باغتياالت كثيرة وحاولوا اغتيال             

129مقدس ، ص  الفيتري ، تاريخ بيت ال    : انظر.صالح الدين أكثر من مرة ، ولكنهم فشلوا       

 ، ص  2 الصوري ، تاريخ ،ج    164-163،ص2مجهول،الحرب الصليبية،ج ) . 2(،هامش  

966.  

ابن واصل ،    . 196 ، ص  2أبو شامة ، الروضتين ، ج      . 208ابن شداد ، النوادر ، ص     )  115(

ــروب، ج ــرج الك ــليبية،ج . 382-381 ، ص2مف ــرب الص  . 165،ص2مجهول،الح

 .91باركر،الحروب الصليبية،ص

 2ابن واصل،مفرج ، ج   . 198،ص2أبو شامة،الروضتين،ج . 125بن شداد،النوادر،ص ا)   116(

  .385، ص

 :Stevenson.404قلعجي، صالح الدين،ص. 96،ص2مجهـول، الحرب الصليبية،ج )  117(
op. Cit .p.276 . 

ابن واصل  . 198 ، ص2الروضتين ، ج.  ، أبو شامـة 216ابـن شداد ، النوار ، ص  )  118(

  .386-385 ، ص2، مفرج الكروب، ج
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ابن واصـل   . 198 ، ص  2أبو شامة ، الروضتين ، ج      . 216ابن شداد ، النوادر ، ص     )  119(

  .381-380 ، ص2، مفرج الكروب ، ج

ابن واصل ،    . 199-198أبو شامة ، الروضتين ، ص      . 217ابن شداد ، النوادر ، ص     )  120(

مجهول ، الحرب   :وانظر .109، ص 1، المقريزي ، السلوك ،ج    389مفـرج الكـروب، ص    

 . 130-129 ،ص2الصليبية،ج
Stevenson ; the crusaders ;  281-283 . 

سميل ، فن الحرب عند الصليبيين      . ومابعدها64-57،ص2مجهول، الحرب الصليبية ، ج    ) 121(

  .134، ص

            .Ambroise, p. 252.      208-207 ،ص10ابن االثير ، الكامل ،ج) 122(

عند غزة تقع على الطريق الذى يربط غزة بمصر،قام عموري ملك بيت            قلعـة   :الـداروم ) 123(

. المقـدس ببـناء هـذه القلعـة علـى مكـان مـرتفع وبشـكل مستدير،لها اربعة ابراج                  

الصوري، تاريخ الحروب    . 424،    ص    2ياقوت ، معجم، ج   . 44الفيتري،تاريخ،ص:انظر

  . 950-949 ،ص2الصليبية ، ج

 .183 ،ص2جمجهول ،الحرب الصليبية ،) 124(

قرية تقع على المنحدرات الغربية لجبال نابلس ، عرفها الصليبيون باسم             : مجـدل يابـا     ) 125(

حيـث كانـت مركـزا اداريـا مهمـا عند      .  ( Casal  Mirable )كــازل مـيرابـل   

 . 253الخالدي،كي ال ننسى،ص . 57 ،ص5ياقوت،معجم،ج:انظر.الصليبيين

ع في السفوح الغربية لجبال الخليل ، شيد فيها ايام الصليبيين           قرية فلسطينية تق  :تل الصافي ) 126(

/هـ583م حصن دمره صالح الدين األيوبي سنة        1142/هـ537في عهد الملك فولك سنة      

الحراسة  ( Blanche Garde )م ، وكـان الصـليبيون يدعونهـا بالنـش غـارد      1187

عوض ،  . 155الخالدي،كـي ال ننسي، ص     .42 ،ص 2يـاقوت،معجم،ج :انظـر .البيضـاء 

  .85-82دراسات، ص

تقع على الطريق العام ما بين القدس والرملة ، من الحتمل ان اسمها مستمدة              : اللطـرون   ) 127(

في الفرنسية التي كانت تطلق ) برج الفرسان ) (( Letoron des Chenliers مـن عـبارة  

الدين م،حررها صالح   1170-م1150علـى قلعة بناها الصليبيون في الموقع نفسه بين سنة           

  .251الخالدي ، كي ال ننسي ،ص : انظر.م1187سنة 
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قـرية عربية تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة الرملة،تشرف على            :بيـت نوبـة   ) 128(

شيد فيها الصليبيون حصنا لتأمين     " بيت نوبي "طـريق القدس يافا دعتها المصادر الفرنجية        

 467،ص1موسوعةالفلسطينية، م ال.523،ص1ياقوت،معجم،ج.الحجـاج بيـن يافـا والقدس      

  .160بورشارد ، وصف االرض المقدسة ،ص.   672 ،ص2الصوري ، تاريخ، ج

ابن  . 196 ، ص  2أبو شامة ، الروضتين ، ج      . 212،213ابـن شـداد ، النوادر ، ص       )  129(

 2مجهول ، الحرب الصليبية ، ج     : وانظر   .381-380 ، ص  2واصل ، مفرج الكروب ، ج     

 .202، ص

 ، 2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج . 203 ، ص2 أبو شامة ، الروضتين ، ج     :انظـر   )  130(

 ، ص   2مجهول ، الحرب الصليبية ، ج      .8 ، ص  2، ج 4ابـن الفرات ، تاريخ م      . 402ص

  .240فايد عاشور ، الجهاد اإلسالمي ، ص.  14

الغامدي ، صالح    . 32سعداوي ، الحرب والسالم ، ص     . 163ابن شداد ، النوادر ، ص     ) 131(

 .276الدن ، ص

 .355 ، ص2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج . 186، ص2أبو شامة ، الروضتين ، ج) 132(

 .166ابن شداد ، النوادر ، ص) 133(

ابن  . 187 ، ص  2أبو شامة ، الروضتين ، ج     . 206 ، ص  10ابـن األثير ، الكامل ، ج      ) 134(

         . Stevenson ;  op. Cit ; 278 .359 ، ص2واصل ، مفرج الكروب ، ج

. 367 ، ص2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج  . 191 ،   2أبـو شـامة ، الروضتين ، ج       ) 135(

 .113 ،ص2مجهول،الحـرب الصليبية ، ج :وانظـر .15عـوض ،معـركة ارسـوف ،ص   
Runciman : op . cit .vol .3; p .56 .      

  .208-207 ،ص10ابن االثير ،الكامل ، ج) 136(

 .182ابن شداد ، النوادر ، ص) 137(

  .190ابن شداد ، النوادر ، ص) 138(

  .201ابن شداد ، النوادر ، ص) 139(

ابن واصل ، مفرج    . 195ابن شداد ، النوادر ، ص      . 557-555العمـاد ، الفـتح ، ص      ) 140(

. 177توفيق، الدبلوماسية اإلسالمية،ص    . 91باركر، الحروب ،ص  . 372 ص 2لكـروب، ج  

 .342نوري، سياسة، ص
Stevenson ; op. Cit .p .147, 278.                                                                                                              
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ابن واصل ،    . 193 ، ص  2أبو شامة ، الروضتين ، ج     . 194ابـن شـداد ، الـنوادر ،         ) 141(

  .373-372، ص2مفرج الكروب ، ج

  .550، صاألصفهاني ، الفتح القسي ) 142(

  .565األصفهاني ، الفتح القسي ، ص) 143(

 ، ص  2مجهول ، الحرب الصليبية ، ج      .371 ، ص  12ابـن كثير ، البداية والنهاية ، ج       ) 144(

223-224. 

 .الفرنج الشاميين هم من الفرنج الذين ولدوا في بالد الشام ) 145(

حب كتاب الحرب   يتطرق صا  .211 ، ص  10ابـن األثـير ، الكـامل فـي التاريخ ، ج           ) 146(

الصـليبية الثالـثة بتوسـع حـول الخـالف الـذى وقـع بين الصليبيين حول التوجه لبيت                   

 .211-125،209،ص2مجهول،ج:انظر.المقدس

 .372 ، ص12ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج) 147(

 .211 ،ص2مجهول ، الحرب الصليبية ، ج: وانظر . 372نفس المصدر والجزء ، ص) 148(

  .346نورى ، سياسة صالح الدين ، ص .202النوادر ، صابن شداد ، ) 149(

أحد قادة صالح الدين ورسله، كان واليا على حماة زمن الصالح           :عـز الديـن جردريك      ) 150(

هـ ، أصبح نائبا    570اسماعيل بن نور الدين ، قام بتسليم حماة إلى صالح الدين األيوبي سنة              

، ص 1ج)طبعة دار الكتب    (يزى ، السلوك ،   المقر. علي القدس زمن األفضل بن صالح الدين        

168، 229،239. 

: انظر  .بلـدة في جبال بني عامر المطلة علي بانياس بين دمشق وصور           :حصـن تبنيـن   ) 151(

بورشارد،وصف االرض   . 525 ،ص 1الصـوري ، تـاريخ ،ج     .14،ص2يـاقوت،معجم،ج 

 . 59المقدسة،ص

380 ، ص  2ج الكروب ، ج   ابن واصل ، مفر    . 196 ، ص  2أبو شامة ، الروضتين ، ج     ) 152(

 .187المعاضيدي ، الوطن العربي ، ص. 381-

  .178توفيق ، الدبلوماسية ، ص . 282 ، ص2مجهول ، الحرب الصليبية ، ج) 153(

  .203الكناني ،العالقات ، ص.220-219ابن شداد ، النوادر ، ص) 154(

 بعد أن كان سـبق أن قام الصليبيون بتعمير عسقالن       .180توفـيق ، الدبلوماسـية ، ص      ) 155(

صـالح الديـن قد خربها حتى ال يستفيد الصليبيون منها ويسهل إرجاعها ، مستخدما سياسة                

  .140-138 ، ص2مجهول ، الحرب الصليبية ، ج. األرض المحروقة
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أبو شامة ،    . 224ابن شداد ، النوادر ، ص      . 217 ، ص  10ابـن األثـير ، الكامل ، ج       ) 156(

ــتين ، ج ــل . 201 ، ص2الروض ــن واص ــروب،ج اب ــرج الك . 394-393، ص2، مف

 .238-233،ص2مجهول،الحرب الصليبية،ج

ابن واصل ،    . 202 ، ص  2أبو شامة ، الروضتين ، ج      . 227ابن شداد ، النوادر ، ص     ) 157(

 .399 ، ص2مفرج الكروب ، ج
Ambroise, the crusade of Richard Lion Heart, p. 399. 

فايد  . 181توفيق ، الدبلوماسية ، س    . 261 ، ص    2مجهـول ،الحـرب الصـليبية ، ج       ) 158(

 .241-240عاشور، الجهاد اإلسالمي ، ص
Ambroise, the crusade of Richard Lion Heart, P. 428. 

ابن واصل ،    . 202 ، ص  2أبو شامة ، الروضتين ، ج     . 228ابـن شداد ، النوادر ، ص      ) 159(

  .400-396 ، ص2مفرج الكروب ، ج

ابن واصل ،    . 202 ، ص  2أبو شامة ، الروضتين ، ج     . 228ابـن شداد ، النوادر ، ص      ) 160(

  .401-396 ، ص2مفرج الكروب ، ج

ابن  . 203 ، ص  2أبو شامة ، الروضتين ، ج     . 233-232ابـن شـداد ، النوادر ، ص       ) 161(

           . Stevenson ;  the crusaders ;  266 . 403، ص2واصل، مفرج الكروب ، ج

أمـا تقي الدين عمر بين شاهنشاه بن أيوب الملك المظفر صاحب حماة                                         

اشتهر بالشجاعة والفروسية ، مما جعل السلطان صالح الدين يعتمد عليه في كثير من فتوحاته               

، وكـان تقي الدين يطمح إلى تسلم زمام السلطة ، بعد أن عينه السلطان في أثناء مرضه نائباً                   

ابن واصل ، مفرج ،     : انظر  . م ودفن في حماة     1190/ هـ  586عن مصر ولكنه توفي في      

 .376 ص2ج

ابن األثير،  . 608-605االصفهاني، الفتح القسي،ص  .235-230ابن شداد ، النوادر ، ص     ) 162(

ابن كثير، البداية   . 404-402، ص 2ابن واصل، مفرج الكروب، ج    . 218،ص10الكامل ، ج  

. 41غوانمــة، معــاهدات ،ص.177الحنبلــي ، شــفاء القلــوب ، ص . 373 ، ص12، ج

  .265 ، ص2مجهول، الحرب الصليبية ، ج: وانظر .42عوض،ارسوف ،ص
     Ambroise, P. 429-430.    Lane pool ; ahistory of Egypt ; 211 .   

Stevenson ; the crusaders ; p.279. 
 Balisianالييان  ورد اسمه في الوثائق الصليبية بأشكال مختلفة منها ب        : بالـيان  إيليـن      ) 163(

 ، وقد تزوج من مريم كومنينا أرملة الملك عموري األول في الفترة             Barisanوباريـزان   
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هـ وبزواجه منها أصبح سيداً إلقطاعية      574 - 572/ م  1177 - 1176الواقعة بين سنتي    

نـابلس ، التي كان الملك عموري قد منحها لمريم بعد زواجه منها وكان باليان ملزماً بتقديم         

خمسـة وعشـرين لملك بيت المقدس ، وقد شارك القوات الصليبية في معركة حطين سنة                

هــ ، وعندما هزم الجيش الصليبي هرب باليان إلى صفورية، ومنها اتجه             583 – 1187

إلى نابلس ، ولما وجد زوجته قد غادرتها ،اتجه إلى بيت المقدس حيث علم بوجودها هناك                

 ) .31( هامش  ،132انظر البيشاوي نابلس، ص. 

ابن واصل ،    . 203 ، ص  2أبو شامة ، الروضتين ، ج     . 235ابـن شداد ، النوادر ، ص      ) 164(

  .404 ، ص2مفرج الكروب ، ج

العماد، : انظر  . م1192/هـ589 صفر سنة    27توفى صالح الدين في فجر يوم األربعاء        ) 165(

  .357ح الدين ، صنوري ، سياسة صال. 224 ، ص10ابن األثير، الكامل ، ج. 440الفتح 

يالحـظ ان ريتشـارد بعد مغادرته لبالد الشام وقع أسيرا عند عودته في يد ليوبون دوق                 ) 166(

النمسـا، الـذي قام بتسليمه إلى اإلمبراطور هنري السادس الذي قام بدوره بإلقائه في السجن                

ربا حـتى جمعـت حكومته فدية كبيرة الطالق سراحه ، وما إن عاد إلى إنجلترا حتى شن ح                 

/هـ611ضد ملك فرنسا فيلب أغسطس ،وكذلك أخيه حنا ، ولقد لقي ريتشارد حتفه في عام                

 2مجهول ، الحرب الصليبية، ج:  عن ذلك انظر Chatusم أثناء حصار قلعة شاتوس 1199

  .93-92سعداوي، تاريخ إنجلترا ، ص . 286، ص 

  .436-434العماد األصفهاني ، الفتح ، ص) 167(

 ،  2أبو شامة ، الروضتين ، ج     . 604العماد ، الفتح ، ص    . 235 النوادر ، ص   ابن شداد ،  ) 168(

  .405 ، ص2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج . 204ص

  . 43غوانمة ، معاهدات ، ص ) 169(

 .م 191المعاضيدي ، الوطن العربي ، ص) 170(

 .م 192-191المعاضيدي ، الوطن العربي ، ص) 171(

  .203ابن شداد ، النوادر ، ص) 172(
 

 المصادر والمراجع

 المصــادر العربيـة والمعربـة : أوالً 

    العربيـة-أ



  شـاهين

 410

                                                                                                                                                    
هـ 630(ابن األثير، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم عبد الواحد الشيباني                 -1

 أجزاء، راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق، دار        10الكـامل فـي التاريخ،      ). "م1233/ 

 .م1987، هـ 1407الكتب العلمية، بيروت، 

، تحقيق  " الفتح القسي في الفتح القدسي    ). "م1244 –هـ  597ت  (األصفهاني، العماد الكاتب     -2

 .م1965محمد محمود صبح، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 

583 -562سنا البرق الشامي    ). "م1225 –هـ  622ت  (البنداري، الفتح بن علي بن محمد        -3

، تحقيق فتحية   "اب البرق الشامي للعماد األصفهاني    م ، اختصـار لكـت     1187 -116/هــ   

 .م1979النبراوي، مكتبة الخانجي بمصر، 

، "شفاء القلوب في مناقب بني ايوب     )." م1476/هـ876ت  :( الحنبلـي ،احمـد بن ابراهيم        -4

 .م1979تحقيق ناظم رشيد ،بغداد ،

ر، بيروت،  دار صاد " رحلة بن جبير  ). "م1218/ هـ  614ت  (ابـن جبير، محمد بن أحمد        -5

 .م1964/ هـ 1384

 )م1282/هـ681ت ( ابن خلكان ، أحمد بن محمد أبي بكر ،  -6

 .م1979/هـ1379دار صادر ، بيروت ، )  أجزاء8( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -      

" الدر المطلوب في أخبار بني أيوب     ). "م1332 -هـ734ت  (الـدواداري، أبو بكر عبد اهللا        -7

 .م1972عاشور، القاهرة  تحقيق سعيد 7ج

مرآة الزمان في تاريخ    ). "م1256هـ ،   654ت  (سـبط الجـوزي، شـمس الديـن يوسف           -8

 ).م1951 –هـ 1370(، حيدر آباد، "األعيان

). " م1268 -هـ665ت  (أبـو شـامة، شـهاب الدين أبي محمد بن الرحمن بن إسماعيل               -9

 ).ون تاريخبد(، جزءان، دار الجيل، بيروت "الروضتين في أخبار الدولتين

 -النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية   ). "م1239 –هـ  632ت  (ابـن شـداد، بهاء الدين        -10

، تحقيق جمال الدين الشيال، الدار المصرية للتأليف والترجمة،        "المعروف بسيرة صالح الدين   

 .م1964، 1ط

زبدة ). "م1261/ هـ660ت  (ابن العديم، كمال الدين أبي القاسم عمر بن أحمد بن وهبة اهللا              -11

 أجزاء، تحقيق سامي الدهان، المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات         3،  "الحلـب من تاريخ حلب    

 .م1951/ هـ1370العربية، 

تاريخ الدول  ). "م1404/ هـ807ت  . (ابـن الفـرات، ناصـر الدين محمد بن عبد الرحيم           -12
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قيق حسن محمد   ، المجلد الرابع، الجزء األول، تح     )"بتاريخ ابن الفرات  (والملـوك المعروف    

 .م1969الشماع، دار الطباعة الحديثة، البصرة، 

المختصر في أخبار   ). "م1332 -هـ732ت  (أبـو الفداء، إسماعيل بن علي بن عماد الدين           -13

 ).بدون تاريخ( أجزاء، مكتبة المتبني، القاهرة 4، "البشر

 14، "صبح األعشى في صناعة االنشا  ). "م1418/ هـ821ت(القلقشـندي، أحمـد بن علي        -14

 .م1963/ هـ1383جزء، المؤسسة المصرية العامة للنشر، 

 جزء، تحقيق   14،  "البداية والنهاية ). "م1372 -هـ774ت  (ابـن كثير، أبو الفداء إسماعيل        -15

 .م1987/ هـ1407، 3أحمد ملحم وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 الكروب في أخبار    مفرج). "م1297/ هـ697ت  (ابـن واصل، جمال الدين محمد بن سالم          -16

 أجزاء، الجزء الثاني، تحقيق جمال الدين الشيال، مطبعة األميرية، القاهرة       5،  "بنـي أيـوب   

 .م1957

السلوك لمعرفة  ). "م1441/ هـ845ت  (المقريزي، ثقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر           -17

 ،2 اقسام ،صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى زيادة، ط        6 جزء في    2،  " دول الملـوك  

 اجزاء ، تحقيق    8طبعة دار الكتب العلمية ،      . + م1956لجـنة التألـيف والترجمة، القاهرة       

 .1997 ، بيروت ،1محمد عبد القادر عطا ،ط

قوانين "،  )م1209/هـ606ت(ابـن مماتـي، االسعد بن الخطير المهذب ابن مينا المصري           -18

  .1943،تحقيق عزيز سوريال عطية ،طبع مصر " الدواوين

 أجزاء،  5،  "معجم البلدان )." م228/ هـ626ت  (ي، شهاب الدين أبو عبد اهللا       يـاقوت الحمو   -19

 ).بدون تاريخ(دار صادر، بيروت، 

 :المعربة -ب

،وصف االرض المقدسة،ترجمة وتعليق سعيد     )مـن ديـر جـبل صـهيون       .(بورشـارد،الحاج  -1

 .م1995البيشاوي،دار الشروق، عمان ،

حسن :،ترجمة)ه وحمالته علي مصر والشام    حيات:القديس لويس   (مذكـرات جوانفيل  . جوانفـيل  -2

 .م1968،دار المعارف، مصر 1حبشي،ط

ترجمة ) جزءان"(االعمال المنجزة فيما وراء البحار    "تاريح الحروب الصليبية،  . الصـوري،وليم  -3

 .م1990/هـ1410،دار الفكر،1سهيل زكار ،ط:

1998 دار الشروق    ترجمة وتعليق سعيد البيشاوي ،    " تاريخ بيت المقدس    . "الفيتري ، يعقوب     -4
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 .م

،جزءان، ترجمة وتعليق   )صالح الدين وريتشارد  ( الحرب الصليبية الثالثة    . "  مؤلـف مجهول   -5

 .م2000حسن حبشي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجـع العربيـة والمعربـة: ثانياً 

 : العربيـة-  أ

/هـ1404 2ل ، مؤسسة الرسالة ط    الجزء األو " تاريخ طرابلس "تدمـري ، عـبد السالم        -1

 .م، بيروت 1984

 -هـ  1411 ،   1 البيشـاوي ، سـعيد عـبداهللا ، نابلس في عصر الحروب الصليبية ، ط               -2

 .حقوق الطبع للمؤلف . م1991

، مؤسسة "الدبلوماسية اإلسالمية والعالقات السلمية مع الصليبيين  "توفـيق، عمـر كمـال،        -3

 .م1986شباب الجامعة، االسكندرية، 

ـ  -4 ، مؤسسة الرسالة،   "الجيش األيوبي في عهد صالح الدين     "ين، محسـن محمد حسين،      حس

 .م1986/ هـ1406بيروت 

 .1969، دار الثقافة، بيروت، "صانعو التاريخ العربي. "حتى، فيليب -5

، مؤسسة  "وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم اإلسالمي      "حمـادة، محمد ماهر،      -6

 .م1986، 2الرسالة، بيروت، ط

رسالة " العالقات السياسية بين امارة دمشق ومملكة بيت المقدس       ."الحناوي، مفيد داود جابر    -7
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 .م1986ماجستير غير منشورة ، الجامعة االردنية، 

 ، دار العلم للماليين ، بيروت       2ط) نشأتها وتطورها (النظم اإلسالمية   "الصـالح ، صبحي      -8

 .م 1968 -هـ 1388

 .م1964، القاهرة، "مالية في مصر زمن األيوبيينالنظم ال"ربيع، حسين محمد،  -9

 .م1977اإلمبراطور فردريك بربروسا، القاهرة سنة . "زيان، حامد -10

 ، دار الفاروق    1998 ،   1ط" سـالمة ، جـالل حسني ، عكا أثناء الحملة الصليبية الثالثة            -11

 .للنشر ، نابلس ، فلسطين 

مكتبة النهضة           " ن الصليبيالحـرب والسالم زمن العدوا  "-1.السـعداوي، نظـير حسـان      -12

 .                                                                            م1961المصرية، القاهرة، 

 .1957،مكتبةالنهضةالمصرية ، القاهرة ،"التاريخ الحربي المصري في عهد صالح الدين "-13

 .م1968،ط،القاهرة،"مة والوسطىتاريخ انجلترا وحضارتها في العصور القدي" -13

، )"م1227 -1180/ هـ624 -576(الملك المعظم عيسى    . " شـاهين، ريـاض مصطفى     -15

 .م1994 -هـ1415رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة الخرطوم، السودان، 

 المقدسة  العالقات السياسية بين االمبراطورية الرومانية    . "  شحاتة، عادل عبد الحافظ عثمان        -16

 .م1986مكتبة مدبولي،القاهرة،"هـ648-547/م1250-1152والشرق االسالمي 

 م1998)بدون دارنشر(،"عصر الحروب الصليبية في الشرق." الشيخ،محمد محمد مرسي -17

1100عالقة البندقية بمصر والشام في الفترة       -العالقات بين الشرق والغرب   ." صبرة، عفاف  -18

 .م1983القاهرة،ط،دار النهضة ،.،د"1400-

 .م1961، 1، القدس، مطبعة العارف، ط"المفصل في تاريخ القدس" العارف، عارف باشا، -19

 .م1986، مكتبة األنجلو 4جزءان، الجزء الثاني، ط" الحركة الصليبية. " عاشور، سعيد-20

، مكتبة االنجلو   9الجزء األول، التاريخ السياسي، ط    " أوروبـا فـي العصـور الوسـطى        " -21

 .م1983لمصرية، ا

، دار  "الجهاد اإلسالمي ضد الصليبيين في العصر األيوبي      . " عاشـور، فـايد حمـاد محمد       -22

 .م1983 -هـ1403، 1االعتصام، ط

1عين للدراسات والنشر ، ط  " قضايا من تاريخ الحروب الصليبية    . " عـبد الحمـيد ،رافـت      -23

 .م1998،القاهرة،

، دار النهضة العربية،    )" االيوبيون( في العصور الوسطي   الشرق االدني ." العريني،السيد الباز  -24
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