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العالقاث بين الفاطويين والصليبيين في بالد الشام وهصر
)م2272-2097/هـ767-492(
 ازهار ابراهين شفيق.د.م
هركز البحوث والذراساث التربويت/وزارة التربيت
0الولخص
تكفر البحث في مكضكعو عمى دراسة العالقات بيف الفاطمييف كالصميبييف في بالد الشاـ
 كاشار البحث الى مكقؼ الفاطمييف.ٔٔـ) كاثره في الخالفةٚٔ-ٜٔٓٚ/٘ىػٙٚ-ٜٗٔ( كمصر

 كالتكغؿ،مف الحممة الصميبية االكلى كالتكسع الصميبي في فمسطيف كمكقؼ الفاطمييف منو
. عسقالف) كاثره في العالقات الفاطمية الصميبية ُك َّؿ بمبحث خاص، صكر،الصميبي في (مصر

Relations between the Fatimids and the Crusaders in the
Levant and Egypt (491-567 AH / 1097-1171 AD)
M.D.Azhar Ibrahim Shafiq
Ministry of Education / Center for Research and Educational
Studies

Abstract:
Provide research in theme to study the relations between the Fatimids
and the Crusaders in the Levant and Egypt (491-567 AH / 1097-1171 AD)
and its impact in the succession. Find referred to the attitude of the
Fatimids of the First Crusade expansion Crusader in Palestine and the
position of the Fatimids of it, and the incursion in the Crusader (Egypt,
images, Ashkelon) and its impact in the Fatimid relations crusade every
special study.

309

العذد –222الوجلذ األول لسنت 2027م 2418 -هـ

هجلت األستار

المقدمة:

حكمت الدكلة الفاطمية ما يزيد عمى قرنيف كنصؼ مف الزماف (٘ٙٚ-ٕٜٚىػٔٔٚٔ-ٜٜٓ/ـ)

كثي انر مف اجزاء العالـ االسالمي كرغـ قكتيا كاتساع نفكذىا كخمفاءىا االربعة عشر كادارتيـ امكرىا
لكنيا لـ تسمـ مف المخاطر الصميبية.

يعد مكضكع الحركب الصميبية كما نتج عنيا مف عالقات بيف الشرؽ االسالمي كالغرب

االكربي اىمية كبيرة في التاريخ االسالمي ،إذ شكمت جزءان ميمان في تاريخ العصكر الكسطى في
الشرؽ كالغرب عمى حد سكاء ،كمثمت تمؾ الحركب حمقة مف حمقات الصراع التقميدم بيف الشرؽ
كالغرب ،السيما تميزت باستغالليا الديني لتحقيؽ مآربيا في الشرؽ االسالمي.

عالقة الفاطمييف مع الصميبييف خالؿ الحركب الصميبية ،كانت تختمؼ عف اىداؼ القكل االسالمية

االخرل التي كانت تبذؿ كؿ جيدىا في التصدم لمصميبييف ،مما الشؾ فيو اف الفاطمييف ارادكا

التحالؼ مع الصميبييف ضد السالجقة ،كالسيما اف السالجقة بعد تفككيـ لـ يشكمكا خط انر عمى
الخالفة الفاطمية اال اف احتالؿ القدس مف قبؿ الصميبييف كالتكغؿ في الساحؿ الشامي غيرت

مسار عالقة الفاطمييف بالصميبييف.

العالقات بيف الفاطمييف كالصميبييف كانت مبعثرة في ثنايا الكتب ،فكاف البد مف جمعيا كدراستيا

دراسة تحميمية.

اقتضت دراسة البحث تقسيمو الى مقدمة كثالثة مباحث:
المبحث االكؿ /مكقؼ الفاطمييف مف الحممة الصميبية االكلى.

المبحث الثاني /التكسع الصميبي في فمسطيف كمكقؼ الفاطمييف منو.
المبحث الثالث /التكغؿ الصميبي في (مصر ،صكر ،عسقالف) كاثره في العالقات الفاطمية

الصميبية.

كاخي انر خاتمة تعرض اىـ النتائج التي تـ التكصؿ الييا.
المبحث االول /موقف الفاطميين من الحممة الصميبية االولى:

اوالً :الحروب الصميبية عمى الشرق االسالمي:

طمب البابا جريجكرم السابع (٘ٗٚٛ-ٗٙىػٔٓٛ٘-ٕٔٓٚ/ـ) في سنة ٗٙٚىػٔٓٚٗ/ـ مف

ممكؾ كامراء اكربا مساعدة االمبراطكر البيزنطي ميخائيؿ السابع كارساؿ النجدات النقاذ
االمبراطكرية البيزنطية في اسيا الصغرل مف ىجمات السالجقة الذيف تمكنكا مف تحقيؽ النصر
(ٔ)

عمى البيزنطييف

في معركة مالذكرد

(ٕ)

سنة ٖٗٙىػٔٓٚٓ/ـ.
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يبدك اف الممكؾ كاالمراء لـ يككنكا مستعديف الم حرب بسبب الصراعات الداخمية كالنزاع عمى
عرش البابكية بيف رجاؿ الديف النصارل ،كلـ يفضمكا اف يزجكا انفسيـ كجنكدىـ بحركب مجيكلة

المصير ،فما كاف منيـ غير االطالع كدراسة الشرؽ االسالمي ،يبدك اف ىدفيـ في دراسة الشرؽ
(ٖ)

االسالمي كاف مف أجؿ التجسس كمعرفة القكل االسالمية في بالد الشاـ

كيدعـ ىذا الرأم اف

رئيس الكفد الذم زار االسكندرية ىك نفسو الذم تكلى زعامة احد الجيكش الصميبية (ٗ).
(٘)

اثارت دعكة البابا اكرلياف الثاني مكجة مف الحماسة في المدف االكربية
()ٙ

تزعميا بطرس الناسؾ

فتشكمت حركة شعبية

الذم تكجو نحك الشرؽ سنة ٜٗٛىػٜٔٓ٘/ـ كمعو مف المجاميع الصميبية

الغير مدربة ،الذيف اعتدكا عمى اراض قريبة مف مركز السمطات السمجكقي ارسالف بف قتممش
كالذم بدكره حشد جيشو ككاجيكا الصميبيف بالقرب مف مدينة نيقيو( ،)ٚلـ يصمد الصميبيكف اماـ

ىجكـ السالجقة المدربيف ،كلـ ينج منيـ سكل ثالثة االؼ مف خمسة كعشريف الفان

الحممة التي قادىا بطرس الناسؾ.

()ٛ

ىكذا اخفقت

في ٕٕ شعباف ٜٗٛىػ ٔ٘/اغسطس ٜٔٓٙـ ،بدأت حممة االمراء الصميبية تجاه الشرؽ
()ٜ

االسالمي

كتألفت مف اربع جيكش رئيسية بقيادة امراء كاساقفة مع حشد مف النبالء (ٓٔ).

ثانياً /عالقة الفاطميين مع الصميبيين واتصاليم بزعماء الحممة الصميبية االولى:
بعد كفاة بدر الجمالي

االفضؿ

(ٕٔ)

(ٔٔ)

سنة ٗٛٚىػٜٔٓٗ/ـ خمفو في منصب الك ازرة كآمرة الجيكش ابنو

(٘ٔ٘-ٗٛٚىػٕٕٔٔ-ٜٔٓٗ/ـ) ،ثـ لـ يمبث اف تكفي المستنصر في ذم الحجة سنة

(ٗٛٚىػٜٔٓٗ/ـ) كبكفاتو عاشت الدكلة حالة مف الضعؼ الداخمي بسبب انقساـ الدعكة الى ن ازرية
كمستعمية ،اما خارجيان ،فكانت ىجرة التركماف الغز الى بالد الشاـ ،كمحاكلة تكسعيـ نحك مصر،
كانت ىذه اكضاع كاحكاؿ مصر في الكقت الذم كصمت فيو الحممة الصميبية الى الشرؽ االدني

سنة ٜٔٗىػٜٔٓٚ/ـ ،كاف الحركب الصميبية في الشاـ ظمت احداثيا الكبرل ترتبط حتى سقكط
الخالفة الفاطمية بشماؿ الشاـ ال جنكبو ،الف المقاكمة الرئيسية التي قابميا الصميبيكف جاءت مف

جانب السالجقة

(ٖٔ)

كعندما عمـ الفاطميكف باشتباؾ السالجقة مع الصميبييف ،لـ يجد الكزير

االفضؿ حرجان مف التحالؼ معيـ آمالن في استغالؿ ىذه القكة لتقكية مكقفو تجاه اعدائو السالجقة،
كارسؿ سفارة الييـ كصمتيـ في صفر سنة ٕٜٗىػ/يناير ٜٔٓٛـ يعرض عمييـ التعاكف عمى اف

تككف انطاكيا لمصميبييف كيككف بيت المقدس لمفاطمييف (ٗٔ).

تعددت اراء المؤرخيف الى الظف باف الفاطمييف ىـ الذيف ارسمكا في استدعاء الصميبييف الى

الشاـ لمياجمة السالجقة اك ليككنكا حاج انز فاصالن بيف السالجقة مف ناحية كالفاطمييف مف ناحية
اخرل ،فقد عبر إبف اثير عف ذلؾ

(٘ٔ)

"كقيؿ اف اصحاب مصر مف العمكييف ،لما أركا الدكلة

السمجكقية كتمكنيا كاستيالءىا عمى بالد الشاـ الى غزة ،كلـ يبؽ بينيـ كبيف مصر كالية اخرل
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تمنعيـ مف دخكؿ االقسيس الى مصر كحصرىا ،خافكا كارسمكا الى الفرنج يدعكىـ الى الخركج الى
الشاـ ليممككه كيككنكا بينيـ كبيف المسمميف" .كما تساءؿ ابف تغرم بردم

()ٔٙ

عف سبب احجاـ

الكزير االفضؿ ،عف اخراج الجيكش المصرية لنجدة المسمميف في انطاكية بقكلو "كلـ ينيض

االفضؿ باخراج عساكر مصر ،ما ادرم ما كاف السبب في عدـ اخراجو مع قدرتو عمى الماؿ
كالرجاؿ" كاسترسؿ بقكلو "كؿ ذلؾ كعساكر مصر لـ تييأ لمخركج" ،كاشار مؤرخ معاصر لمحممة

الصميبية االكلى صاحب كتاب اعماؿ الفرنجة

()ٔٚ

الى السفارة بيف الصميبييف كالفاطمييف كلكنو لـ

يكضح االسباب ،كىذا يدؿ عمى اف الكزير االفضؿ اراد التحالؼ مع الفرنجة ضد السالجقة،

خاصة اف االخير بعد تفككيـ لـ يشكمكا خط انر عمى الخالفة الفاطمية كيبدك مف ىذا القكؿ اف
السفارة التي بعث بيا الكزير االفضؿ كاف اليدؼ منيا معرفة نكايا الصميبييف فقط

()ٔٛ

كربما حصؿ

عمى تطمينات بعدـ التعرض عمى امالؾ الفاطمييف.

كخرج االفضؿ في سنة ٜٔٗىػٜٔٓٚ/ـ عمى رأس جيش كبير كنزؿ عمى بيت المقدس،

ككانت انذاؾ تحت حكـ السالجقة مف افراد االسرة االرتقية ،فضرب عمييا الحصار حتى استممت

كدخميا االفضؿ ،كعادت بيت المقدس الى حكزة الخالفة الفاطمية (.)ٜٔ
كيعمؽ ابف االثير عمى ذلؾ

(ٕٓ)

(ٕٔ)

بقكلو "كلك ترؾ في ايدم االرتقية

لكاف اصمح لممسمميف"

يبدك اف الفاطمييف كانكا يركف اف سيطرتيـ عمى بيت المقدس سيعيد جزءان مف نفكذىـ كمذىبيـ في
بالد الشاـ معتمديف بذلؾ ضغط الصميبييف عمى السالجقة.
ىنا الجكاب عف تساؤؿ ابف تغرم بردم

(ٕٕ)

بالقكؿ "اف الفاطمييف حافظكا عمى تحالفيـ مع

الصميبييف بعدـ التعرض ليـ ،كعدـ مكاجيتيـ ،كترؾ السالجقة يكاجيكف كحدىـ الصميبييف ،بؿ

كقياـ الفاطمييف بمياجمة السالجقة الرباكيـ في جبيتيف الصميبييف في الشماؿ ،كالفاطمييف في
الجنكب".

ثالثاً /االحتالل الصميبي لبيت المقدس واثره عمى العالقات الفاطمية الصميبية:

في شماؿ الشاـ حرص الصميبيكف عمى تحييد االمراء العرب كاف ال يتدخؿ احد منيـ النقاذ

انطاكيا ،فيذكر ابف االثير

(ٖٕ)

"اف الفرنج كاتبكا صاحب حمب كصاحب دمشؽ بانيـ لـ يأتيا اال

لقصد البالد التي كانت بايدم الصميبييف مك ار منيـ حتى ال يساعدكا صاحب انطاكيا" .ىكذا امف

الصميبيكف عدـ تدخؿ المسمميف ،قرركا اني يكاصمكا زحفيـ بعد سقكط انطاكيا الى بيت المقدس،

زحفكا جنكبان نحك فمسطيف كاخذت المدف الساحمية كالداخمية تسقط بايدييـ الكاحدة تمك االخرل اك
تسالميـ بسبب ضعؼ امكاناتيـ في مكاجية الصميبييف ،كتقاعس القكل االسالمية عف

مساعدتيـ(ٕٗ).
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سمؾ الصميبيكف الطريؽ الداخمي لبالد الشاـ بدالن مف الساحمي ،ككف الطريؽ الساحمي يتطمب جيد
ككقت طكيؿ لالستيالء عميو كعمى مكانئو ،كالطريؽ الداخمي افضؿ لكف دكف المركر بالمدف القكية

مثؿ حماه كحمص كدمشؽ

(ٕ٘)

كاستأنؼ الصميبيكف زحفيـ كفتأ لتمؾ الخطة.

ادرؾ الكزير االفضؿ اف ىدؼ الصميبييف ىك بيت المقدس ،كليس كما تـ االتفاؽ عميو .كىنا

يرد السؤاؿ ىؿ كاف ىذا المكقؼ ناجحان عف سكء فيـ كتقدير منو اـ كاف متكاطئان؟ اغمب الدالالت
تشير انو سكء فيـ ،كعدـ ادراؾ ألىداؼ الحممة التي عكممت كغارة سكؼ تنكفأ كيعكد كؿ شيء

عمى حالو ،يبدك اف الفيـ كاف بسبب التمزؽ الذم كاف سائدان آنذاؾ بيف المسمميف ،كيدؿ عمى ذلؾ

نشاط المقاكمة الفاطمية ،بعد سقكط القدس كالتعاكف مع اتابكية دمشؽ ضد المسمميف.

ارسؿ الكزير االفضؿ الى االمبراطكر البيزنطي الكسيكس ككمنيف يستفسر عما اذا كانت ىذه

الجيكش تعمؿ لحسابو ،فانكر االمبراطكر عالقتيا بيا ،ىنا ادرؾ االفضؿ اف بيت المقدس ىك

اليدؼ االساسي لمصميبييف فارسؿ الييـ سفارة كصمتيـ قرب طرابمس تحمؿ اليدايا كمعيـ عرضان
مف الخميفة الفاطمي بالسماح لمحجاج بالحج كزيارة كنيسة القيامة في بيت المقدس عمى شكؿ
مجمكعات مف مائتيف اك ثالثمائة حاج بشرط اف ال يككنكا مسمحيف ،كجاء رد الصميبييف عمى

السفارة بانيـ سيتمكنكف مف الحج فعالن كليس باذف الخميفة الفاطمي ،ككاف ذلؾ بداية الصداـ
المسمح بيف الفاطمييف كالصميبييف مف اجؿ بيت المقدس

()ٕٙ

كعمى ما يبدك اف الصميبييف كانكا قد

كقفكا عمى مدل ضعؼ القكة الفاطمية في الثغكر الساحمية مما شجعيـ عمى مياجمة طرطكس

كبيركت كصيدا كالمد كالرممة (.)ٕٚ

غادر الصميبيكف الرممة نحك بيت لحـ كمنيا انطمقكا الى بيت المقدس فكصمكىا في ٗ رجب

ٕٜٗىػ ٚ/يكنيك ٜٔٓٛـ كحاصركىا ،كاف افتخار الدكؿ حاكميا مف قبؿ الفاطمييف ،كقد اتخذ كافة
االستعدادات لمكاجيتيـ ،فسمـ االبار كقطع مكارد الماء كاخفى المكاشي ،كاعتمد في الدفاع عف

المدينة عمى حامية كبيرة مف الجند المصرييف كالسكداف (.)ٕٛ

عندما عمـ االفضؿ بمحاصرة الصميبييف لبيت المقدس خرج عمى رأس جيش لمحاربتيـ فمما

بمغيـ مسيرة جدكا في الحصار الذم داـ اكثر مف خمسة اسابيع كتمكنكا مف اقتحاـ اسكار المدينة

في ٕٕ شعباف ٕٜٗىػ ٔ٘/يكليك ٜٔٓٛـ ،كاعقب ذلؾ مذبحة راح ضحيتيا الكثير مف اىؿ البمد،
كاحرقكا ما كاف ببيت المقدس مف مصاحؼ ككتب كاخذكا ما كاف بالصخرة مف قناديؿ الذىب
كالفضة كاالالت اما افتخار الدكلة حاكـ المدينة كجنكده قاتمك ثالثة اياـ كلكنيـ لـ يمبثكا اف القكا

السالح بعد اف امنيـ الصميبيكف (.)ٕٜ

كاف كصكؿ االفضؿ الى عسقالف في اكائؿ رمضاف ٕٜٗىػ/اكائؿ اغسطس ٜٔٓٛـ بعد اف

استكلى الصميبييف عمى بيت المقدس ،مما اصابو بخيبة امؿ؛ ألنو كاف يعتقد اف الصميبييف
313

العذد –222الوجلذ األول لسنت 2027م 2418 -هـ

هجلت األستار

سيقنعكف بالمناطؽ التي اغتصبكىا ،كيحرصكف عمى التعاكف مع الفاطمييف كارسؿ االفضؿ مف

عسقالف رسكالن الى الصميبييف "ينكر عمييـ ما فعمكا كيتيددىـ"(ٖٓ).

ىكذا انتيت الحممة الصميبية االكلى ميمتيا باالستيالء عمى بيت المقدس كتكلي االمارة
(ٖٔ)

جكدفرم (ٕٜٗٗ-ٜٗىػٔٔٓٓ-ٜٔٓٛ/ـ) الذم اتخذ لقب حامي القبر المقدس
نياية الية طمكح فاطمية لمسيطرة عمى بالد الشاـ (ٕٖ).

كبذلؾ كضع

رابعاً /محاولة احتالل عسقالن:

لـ يكتؼ الصميبيكف باحتالليـ بيت المقدس كبيت لحـ كالمد كالرممة ،كانما تكجيت انظارىـ الى

مدف اخرل عمى حساب الممتمكات الفاطمية ،ككانت عسقالف الخطكة االكلى في مخططاتيـ ،لـ

يمبث اف باغتكا االفضؿ كجنكده في عسقالف فيزمكىـ كقتمكا منيـ الكثير ،فضالن عف قتؿ عدد مف

الجنكد الفاطمييف (ٖٖ) ،كحاصركا االفضؿ حتى كادكا يأخذكنو لكال الخالؼ الذم نجـ بيف جكدفرم
صاحب بيت المقدس كريمكند االكؿ صاحب طرابمس مما اضطرىـ الى الرحيؿ عف عسقالف

كسنحت الفرصة لالفضؿ فركب البحر عائدان الى مصر

(ٖٗ)

كيقكؿ المقريزم

(ٖ٘)

الحركة الى الخركج بنفسو في حرب البتة".

"كلـ َي ُعد بعد ىذه

يبدك أف اىؿ عسقالف يئسكا مف نجدة الفاطمييف ليـ ب انر كبح انر ،السيما بعد ىزيمة االفضؿ

كف ارره الى مصر ،اضطركا الى عرض تسميـ المدينة لمصميبييف ،اال اف الخالؼ الذم حصؿ بيف
جكدفرم كريمكند لـ يمكف الصميبييف مف احتالليا ،فقد كاف جكدفرم يخشى مف استيالء ريمكند
عمييا فتتحكؿ عاصمة لو ،لذا طمب منو اف يتخمى عنيا ،فرحؿ االثناف عنيا ،بعد اف فرض عمى

اىؿ عسقالف عشريف الؼ دينار ،لـ يدفعكا شيئان منيا

()ٖٙ

ىكذا ضاعت عسقالف مف ايدم

الصميبييف ،كقدر ليا اف تككف قاعدة اخيرة لمفاطمييف في فمسطيف لمدة تزيد عمى نصؼ قرف ،عمى
اف المحاكلة سكؼ تتكرر الى اف تسقط بيد بمدكيف الثالث سنة ٘ٗٛىػٖٔٔ٘/ـ.

المبحث الثاني /التوسع الصميبي في فمسطين وموقف الفاطميين منو:

اوالً /التوسع الصميبي في الجميل والساحل الفمسطيني وموقف الفاطميين من عمميات التوسع:

ادرؾ الصميبيكف اىمية امتالؾ الثغكر الساحمية في بالد الشاـ؛ ألنيا تضمف ليـ االتصاؿ
()ٖٚ

بالغرب لتصميـ المعكنات البشرية كالمادية الضركرية لبقائيـ في الشرؽ

لـ يجد الصميبيكف عناء

في االستيالء عمى الجميؿ الذم افتقد الى قكات كافية لمدفاع عمى مدنو الرئيسة ،كاستكلكا عمى بيت
لحـ كالخميؿ كالمد كالرممة كيافا كنابمس كبيساف كطبرية كالناصرة ،اما الضكاحي كالقرل المحيطة

بقيت بأيدم اصحابيا مف المسمميف

()ٖٛ

عمى عكس ذلؾ شيدت مدف الساحؿ الفمسطيني مقاكمة

شديدة؛ ألف الفاطمييف شحنكا ىذه المراكز بالرجاؿ كالعتاد عف طريؽ البحر ،إال إف جكدفرم
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الصميبي تمكف مف السيطرة عمى الساحؿ كحاكؿ االستيالء عمى ارسكؼ شماؿ يافا لتكسيع منافذه
البحرية ،كالقى مقاكمة عنيفة مف حاميتيا كاجبرتو عمى رفع الحصار عمى المدينة ،فمجأ الى

التضييؽ عمى اىميا اقتصاديان حتى نفدت االقكات ليجبرىـ عمى االستسالـ ،كامر نصؼ جيشو
باالغارة عمى النكاحي المجاكرة لػ أرسكؼ

()ٖٜ

كعكا لمنع كصكؿ المؤف الييا ،كما اصمح ميناء يافا

كحصنو العتراض السفف الفاطمية المحممة باالمدادات الى المكانئ الفمسطينية(ٓٗ).

ضاقت االكضاع في ارسكؼ كضغط صميبي عمى السكاف ،فارسمكا طمب النجدة مف القاىرة

مف قكة عسكرية ،كقعكا جميعيـ في كميف الصميبييف في سنة ٖٜٗىػٜٜٔٓ/ـ ،كبالمقابؿ كصمت

جيكش صميبية اخرل مددان ليـ فحاصركا ارسكؼ كضيقكا عمييا حتى طمب سكانيا االماف كدفع

الجزية دليالن عمى خضكعيـ كتبعيتيـ الى ممؾ بيت المقدس الصميبي ،ككذلؾ حذت عسقالف
كقيسارية كعكا حذك ارسكؼ كدخمت في طاعة الصميبييف كتعيدت بدفع الجزية (ٔٗ)كىاجـ

الصميبيكف حيفا التي لـ تصمد كثي انر بسبب ضعؼ الحامية الفاطمية كسقطت بايدييـ كاتخذكىا
حامية عسكرية ليـ

(ٕٗ)

بكفاة جكدفرم سنة ٖٜٗىػٜٜٔٓ/ـ كبعد احتالؿ حيفا كقع االختيار عمى
(ٖٗ)

حاكـ يخمفو في بيت المقدس كتـ اختيار اخكه بمدكيف

(ٗٗ)

بيت المقدس سنة ٜٗٗىػٔٔٓٓ/ـ كتكج ممكان عمييا

كىك االكؿ بكصفو الكريث الشرعي ،فدخؿ

كبتسممو العرش استأنفت العمميات الحربية

ضد الساحؿ الفمسطيني التابع لمخالفة الفاطمية السيما المدف المكاجية لبيت المقدس ،فاتصؿ
بمدكيف االكؿ بقادتو كاتفؽ معيـ عمى تقديـ المساعدة في احتالؿ كؿ مف أرسكؼ كقيسارية مقابؿ

ثمث الغنائـ ،كتحصيص مراكز تجارية ليـ داخؿ المدف

(٘ٗ)

كفعالن تـ مياجمة المدف المحصنة،

يبدك أ ف حامية المدينة يئست مف كصكؿ النجدات الييا ،كبسبب تقاعس الفاطمييف عف الدفاع
كالذكد عنيا ،فقرر قادتيا الفاطميكف االستسالـ مقابؿ االماف ليـ كلسكاف المدينة ،فدخميا بمدكيف

صمحان بعد خركج حاميتيا سنة ٜٗٗىػٔٔٓٓ/ـ كاكفى بكعكده مع قادتو كاقتسـ الغنائـ معيـ (.)ٗٙ

أما عف المكقؼ الفاطمي فكانت الصدمة كبيرة عمى الخالفة الفاطمية ،كفي سنة

ٜٗٗىػٔٔٓٓ/ـ حاكؿ االفضؿ مياجمة الصميبييف انطالقان مف عسقالف بجيش كاف عمى رأسو
سعد الدكلة القكاسي مقدـ العسكر كرغـ ثبات سعد الدكلة فاف الجيش الفاطمي لقى ىزيمة كبيرة
كقتؿ قائدىـ كتمكف الصميبيكف مف االستيالء عمى يافا كقيسارية كأرسكؼ ،كدخؿ اىؿ المدف التي

كانت لمفاطمييف في تبعية الصميبييف

()ٗٚ

يبدك اف الفاطمييف لـ يككنكا عمى قدر مف الفطنة كالذكاء

في مباغتة القكات الصميبية ،كتمكؤ القائد الفاطمي الذم انتظر في عسقالف ما يقرب مف ثالث

شيكر ىك كاف سبب اليزيمة ،كعمؽ ابف تغرم بردم

()ٗٛ

عمى ىزيمة الفاطمييف في تمؾ المعركة

با لقكؿ "كمف يكمئذ بدأت الفرنج مف اخذ السكاحؿ حتى استكلكا عمى الساحؿ الشامي باجمعو الى

اف استكلت الدكلة االيكبية كالتركية كاسترجعكىا شيئان بعد شيء".
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استغؿ الفاطميكف مدينة عسقالف قاعدة يشنكف منيا ىجماتيـ عمى الصميبييف ،ففي سنة
ٜٗٙىػٕٔٔٓ/ـ جيز جيشان كبي انر اسند قيادتو الى كلده شرؼ المعالي استعدادان لممعركة ،كتكغؿ في

االراضي التي اغتصبيا الصميبيكف استعدادان لمياجمة يافا كبيت المقدس ،كتدارؾ الفاطميكف في
ىذه المعركة خطر االنتظار في عسقالف دكف مباغتة الصميبييف ،كافت اخبار الحممة الى بمدكيف

االكؿ كيبدك اف االخبار عف حجـ القكات الفاطمية كاعدادىا كصمت مغمكطة ،كاستنادان لذلؾ خرج

مع ثمة مف الفرساف قاصدان الرممة ،كبما انو يسير دكف تعبئة كافية باغتتو القكات الفاطمية التي

كانت تفكقيـ عدة كعددان ،كالحقت بيـ اليزيمة ففر بمف نجا منيـ الى حصف الرممة كتحصف بيا
كلك حاكؿ الفاطميكف مباغتة الحصف ليالن لقبض عمى الممؾ الصميبي كاقتيد اسي انر ،لكف االقتحاـ

أجؿ مما ساعد عمى اف يفر الممؾ متنك انر تحت جنح الظالـ الى يافا تاركان الحصف كبمف فيو مف

الفرساف عرضة لمقكات الفاطمية (.)ٜٗ

يتضح مف ىذا أف مف ابرز اسباب ىزيمة الفاطمييف ىك ضعؼ القائد شرؼ المعالي ،كعدـ

حزمو لمصراع الذم دار بيف قادتو قبؿ التكجو نحك يافا ،فضال عف عدـ قدرة االسطكؿ الفاطمي
عمى اعاقة السفف االفرنجية التي تمكنت مف الكصكؿ الى مدينة يافا كأمدت الصميبييف بالمعدات

الحربية ،فضالن عف تكحيد الصميبييف جبيتيـ في مكاجية الفاطمييف ،كتخبط الفاطمييف في خططيـ

العسكرية اف لـ يكف غيابيا كذلؾ اف خالفان دب بيف قادة الجيش الفاطمي اثر النصر الذم حققكه
في الرممة عمى الصميبييف ،كاف السبب المباشر في اليزيمة .كقد اشار ابف االثير

(ٓ٘)

الى ىذا

الخالؼ بقكلو "فقاؿ قكـ نقصد البيت المقدس كنممكو ،كقاؿ قكـ :نقصد يافا كنممكيا ،فبينما في ىذا
االختالؼ اذ كصؿ الى الفرنج خمؽ كثير في البحر قاصديف زيارة بيت المقدس فندبيـ بغدكيف

(بمدكيف) لمغزك معو" .كجيز االفضؿ ارساؿ حممة تمك الحممة ضد الصميبييف في فمسطيف ،االكلى
برية اسند قيادتيا الى القائد تاج العجـ ،كاما االخرل بحرية كقد اسند قيادتيا الى القاضي ابف
قادكس ،لكف غياب الخطة كالتنسيؽ بيف قيادتي الحممتيف اضطر الجيش البرم لمتكقؼ في
عسقالف ،مما اعطى الصميبييف فرصة الستكماؿ استعداداتيـ ،ككصمتيـ نجدة سريعة مف انطاكيا

كالرىا

(ٔ٘)

كحاكؿ االفضؿ االستنجاد بشمس الممكؾ دقاؽ صاحب دمشؽ السمجكقي اكثر مف مرة

كلكنو لـ يمؽ اذانان صاغية في دمشؽ ،يبدك اف ىذا كاف رد فعؿ الف الفاطمييف لـ يشارككا

السالجقة في الدفاع ضد الصميبييف(ٕ٘).

ثانياً /التوسع الصميبي نحو عكا وسقوطيا:

كشفت االشتباكات لمصميبييف عف ضعؼ الدكلة الفاطمية كمدل انحالليا ،االمر الذم جعميـ

يطمعكف في االستيالء عمى بقية المراكز الفاطمية في فمسطيف ،ككانت عكا اكثرىا اىمية كخط انر،
كقع االختيار عمييا لتككف اليدؼ االكؿ ،حكصرت المدينة سنة (ٜٗٚىػٖٔٔٓ/ـ) ،كادت اف تسقط
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لكال كصكؿ النجدات الييا مف صكر كصيدا ،فاضطر بمدكيف لرفع الحصار عنيا بعد شير

(ٖ٘)

اف

اخفاؽ بمدكيف كاف بسبب فقدانو المساندة البحرية كلكنو كرر المحاكلة في السنة نفسيا عندما كصؿ

ميناء الالذقية اسطكؿ جنكم كبير مشحكف سفنو بالجنكد كالرجاؿ فاستعاف بيـ ،مقابؿ اقتساـ الغنائـ

كاعطائيـ االمتيازات بعد احتالليا
كيسانده االسطكؿ بح انر

(٘٘)

(ٗ٘)

كاف االتفاؽ يقضي فرص الحصار الصميبي ب انر عمى عكا

دافع اىؿ عكا عف مدينتيـ بقيادة كالييا افاطمي إبنا المعركؼ زىر

الدكلة الجيكشي ،صمدكا عشريف يكمان لكف بسبب اليجمات البرية كالبحرية ،اضطر زىر الدكلة الى
طمب االماف لو كلممسمميف ،فمـ يعطكه االماف لعمميـ اف اىؿ مصر لـ ينجدكه

()٘ٙ

دخميا

الصميبيكف عنكة في  ٕٛشعباف ٜٗٚىػ ٕٙ/مايك ٖٓٔٔـ كقتمكا الكثير مف اىميا كسمبكا جميع

ممتمكاتيـ

()٘ٚ

كىرب كالييا الفاطمي الى دمشؽ كمنيا الى مصر (.)٘ٛ

االخفاقات التي تعرض ليا الفاطميكف كعجزىـ عف حماية المدف الساحمية ،اكقعيـ في مكضع

االتياـ كالتقصير في دفع الغزاة كحماية المسمميف ،فقد اتيـ ابف تغرم بردم

()ٜ٘

الخميفة اآلمر

الفاطمي (ٕ٘٘ٗ-ٜٗىػٕٔٔٓ-ٔٔٓٔ/ـ) بالتياكف في الجياد قائالن "فكاف يتباىى في العظمة
كيتقاعس عف الجياد ..ككاف فيو تياكف في امر الغزك كالجياد ،كلـ ينيض لقتاؿ الفرنج البتة ،كاف

كاف قد ارسؿ مع االسطكؿ عسك انر فيك كال شيء."..

لك عدنا لدراسة الحالة لكجدنا اف السمطات الفاطمية لـ تتياكف في الجياد ضد العدك الصميبي

لكف يؤخذ عمى الفاطمييف افتقادىـ الى كضع الخطط العسكرية الناجحة ،كعدـ تحديد االىداؼ التي
تتحرؾ مف اجمو الجيكش ،فضالن عف الخالفات التي كانت تقع بيف قادة الجيش في مياديف القتاؿ،
كالتي عكست بشكؿ اك باخر اجكاء التنافس كالمؤتمرات التي كانت سائدة في القاىرة .رغـ كؿ ىذا

لـ ينثني الكزير االفضؿ في التصدم لمصميبييف ففي سنة ٜٗٛىػٔٔٓٗ/ـ قاـ بحممة بحرية بقيادة
كلده شرؼ المعالي باتجاه الساحؿ الشامي بيدؼ تطكيؽ الصميبييف مف الشماؿ كالجنكب ،كطمب
المساعدة مف اتابؾ دمشؽ ظيير الديف طغتكيف الذم استجاب لطمبو رغـ االختالفات بيف الطرفيف،
كىي االكلى في التعاكف بيف القاىرة كدمشؽ ضد الصميبييف(ٓ.)ٙ

تحرؾ الجيش الفاطمي نحك ىدفو كالتحقت بو القكة الدمشقية كصمت االخبار مسامع بمدكيف

الذم خرج عمى رأس جيشو مف يافا كانظـ اليو االمراء الصميبييف كالتقى الجيشاف بيف عسقالف كيافا
في سنة (ٜٗٛىػٔٔٓٗ/ـ) كدار بينيـ قتاؿ عنيؼ ،كدارت الدائرة عمى الجيش الفاطمي كانكفأ
متقيق ار الى عسقالف ،خسر فييا الكثير مف قادتو كجنكده ،كانسحب االسطكؿ الفاطمي نحك

طرابمس

(ٔ)ٙ

كىكذا اخفقت الحممة الفاطمية كىذا دليؿ عمى تخبط النظاـ العسكرم الفاطمي في

مكضع الخطط الحربية كتطبيقيا في القتاؿ.
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ثالثاً /سقوط طرابمس بيد الصميبيين:
حكـ طرابمس بنكر عمار

(ٕ)ٙ

محتفظيف باستقالؿ مدينتيـ كسط النزاع المحتدـ بيف القكل

الثالث في الشاـ ،القكة الفاطمية ،كالقكة السمجكقية ،كالقكة الصميبية ،كنظ انر لحصانتيا كاحاطتيا
بالبحر مف ثالث جيات ،كجد الصميبيكف في طرابمس اىمية كبيرة لبيت المقدس ،كاف احتالليا

يمكف اتف يبقي المممكة متماسكة كقكية ،حيث تعد طريؽ تكاصؿ مع الغرب االكربي ،عكضان عف

الفكائد ،كما ينيي السيطرة كالكجكد االسالمي.

في سنة ٜ٘ٗىػٔٔٓٔ/ـ احتؿ ريمكند الصنجمي انطرطكس (طرطكس) كاتخذىا قاعدة لشف

اليجمات عمى طرابمس ،كبما يعرؼ عمى حصانتيا استطاع حاكميا القاضي فخر الممؾ ابك عمي

بف عمار درء الخطر عنيا

(ٖ)ٙ

ككرر ريمكند المحاكلة سنة ٜٗٚىػٖٔٔٓ/ـ ،كاخفؽ في اقتحاـ

المدينة ،كما عاكد الكرة مرة اخرل في السنة ذاتيا لكف المدينة صمدت مما اضطر ريمكند الى عقد

ىدنة مع حاكميا فخر الممؾ

(ٗ)ٙ

كفي سنة ٔٓ٘ىػٔٔٓٚ/ـ استأنؼ الصميبيكف اليجكـ عمى

طرابمس كحاصرت حصار قاسي ،كطمبت المساعدة مف القاىرة ،فارسؿ الكزير االفضؿ شرؼ

الدكلة بف ابي الطيب حاكمان عمى طرابمس سنة ٔٓ٘ىػٔٔٓٚ/ـ ،كبدخكؿ الكالي عادت طرابمس
الى حكزة الخالفة الفاطمية مرة اخرل (٘ ،)ٙاال ف قدكـ برتراـ االبف االكبر لريمكند مع قكة جديدة

مف اكربا قمبت المكازيف ،كعقد االمراء اجتماع القتساـ االرث في سنة ٕٓ٘ىػٔٔٓٛ/ـ عمى اف

تككف جبيؿ كطرابمس مف نصيب برتراـ( ،)ٙٙكفرضكا الحصار عمى طرابمس ،كلـ يفمح االسطكؿ

الفاطمي بنجاتيـ ،كاقتحمت اسكار المدينة مف البر كاضطرت الحامية الفاطمية مف االستسالـ في

سنة ٕٓ٘ىػٔٔٓٛ/ـ كدخمكىا كنصب برتراـ امي انر عمييا (.)ٙٚ
اربعاً /سقوط بيروت بيد الصميبيين:

لـ تنتو اطماع الصميبييف في بالد الشاـ باحتالليـ طرابمس ،اضافة الى امارتي انطاكيا كالرىا

كمممكة بيت المقدس ،تطمع بمدكيف االكؿ نحك بيركت ،ككانت غايتو ىك جزء مف السياسة لتكسيع
مممكتو ،كتأميف الحدكد مف الشماؿ ،كانتزاع الحصكف كالمدف الفاطمية التي تشف اليجمات عمى

المغتصبات الصميبية(.)ٙٛ

حاصر بمدكيف بيركت كحاكؿ اقتحاميا لكنو جكبو بمقاكمة مف اىميا بقيادة كالييا عضد الدكلة

التنكخي ،ككصؿ االسطكؿ الفاطمي كاشتبؾ مع االسطكؿ الصميبي المحاصر لممدينة كانتصر عميو

كاستحكذ عمى بعض سفنو ،ثـ دخؿ ميناء بيركت حامالن المؤف كاالمدادات التي اعطت المدافعيف

امالن في الصمكد (.)ٜٙ

لـ يستسمـ بمدكيف ،كصمـ عمى احتالؿ بيركت ،شدد الحصار عمييا كاستعاف باسطكؿ مشحكف

بالمقاتميف مف انطاكيا ،دار قتاؿ عنيؼ متكاصؿ سنة ٖٓ٘ىػٜٔٔٓ/ـ اال اف الغمبة كانت
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لمصميبييف كدخمكا بيركت يكـ الجمعة ٕٔ شكاؿ ٖٓ٘ىػ ٖٔ/مايك ٜٔٔٓـ ،كارتكبكا المجازر بيا،
كما يركم ابف القالنسي

(ٓ)ٚ

اف كالي بيركت كقع في ايدم الصميبييف فقتمكه ىك كمف معو كغنمكا

ما كاف استصحبو مف الماؿ ،كنيب البمد ،كسبي مف كاف فيو كاسر ،كاستصفيت امكاليـ كذخائرىـ.

خامساً /سقوط صيدا بيد الصميبيين:

اطماع بمدكيف لـ تتكقؼ ،تطمع لممزيد مف المدف الساحمية الشامية لتأميف الكجكد الصميبي في

بالد الشاـ ،كالتصدم لألخطار الخارجية التي قد تكاجو مممكتو ،ككانت مدف عسقالف كصكر

كصيدا كبيركت ال زالت بأيدم الفاطمييف ،تكجيت انظاره الى اسقاط مدينة صيدا .مر احتالؿ

صيدا بعدة مراحؿ اكليا سنة ٜٜٗىػٔٔٓ٘/ـ ،حيث كصؿ الى يافا اسطكؿ يحمؿ عددان كبي انر مف
الحجاج االكربييف ،فانتدبيـ بمدكيف لمياجمة صيدا ،كلما عمـ امير صيدا مجد الدكلة التنكخي ،ىرع

الى طمب الصمح كعرض االمكاؿ عمى بمدكيف مقابؿ رفع الحصار الذم كافؽ بدكره عميو يبدك انو

كاف بحاجة الى امكاؿ ،فرفع الحصار عف صيدا (ٔ.)ٚ

خرج بمدكيف لممرة الثانية سنة ٔٓ٘ىػٔٔٓٚ/ـ الى مدينة صيدا ،كفرض عمييا الحصار مف

ناحية البر كنصب عمى اسكارىا االبراج لمحاكلة اقتحاميا ،ككاف يسانده مف البحر اسطكؿ تجارم

جنكم ،كتمكف االسطكؿ الفاطمي التغمب عمى السفف الجنكية في معركة بحرية ،رجحت كفة

الفاطمييف ،ككاف لزامان عمى بمدكيف االنسحاب كرفع الحصار عف المدينة خاصة عندما بمغو اف
صاحب دمشؽ سير عسك انر الى صيدا لحمايتيا كالدفاع عنيا ،اضطر بمدكيف الى رفع الحصار ثـ
عاد ادراجو الى عكا (ٕ.)ٚ

بعد احتالؿ بمدكيف طرابمس كبيركت تكجو الى صيدا لممرة الثالثة سنة ٗٓ٘ىػٔٔٔٓ/ـ،

فحاصرىا مف البر ،كارسؿ اسطكلو كفرض عمييا الحصار بحريان بعد اف تحالؼ مع احد ممكؾ
النركيج لمياجمة صيدا كانظـ الييـ امير طرابمس ،رغـ كؿ االمكانات الصميبية كتفكؽ عددىـ

كتحالفاتيـ تمكف االسطكؿ الفاطمي مف دحرىـ ،ككاد اف يدمر االساطيؿ النركيجية لكال تدخؿ
االسطكؿ البندقي كانقذ المكقؼ الحرج لمصميبييف ،كتراجع االسطكؿ الفاطمي دكف اف يتمكف مف

ايصاؿ المؤف كاالمدادات الى صيدا (ٖ.)ٚ

شجع التفكؽ العسكرم لبمدكيف عمى اقتحاـ صيدا كحيف ادراؾ كالييا عدـ جدكل المقاكمة قرر

االستسالـ ،كطمب االماف لو كالىؿ المدينة مف المسمميف ،مقابؿ كقؼ المقاكمة فاستجاب ليـ

بمدكيف كامر عسكره بعدـ التعرض ليـ كالسماح لمف يرغب مف اىؿ المدينة بالخركج ،ىكذا ضمت

صيدا الى مممكتو كعيف عمييا حاكمان صميبيان مف قبمو (ٗ.)ٚ
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سادساً /محاولة الصميبيون احتالل صور:

لـ يتبؽ مف مدف الساحؿ الشامي سكل مدينتي صكر كعسقالف الحصينتيف المتاف بقيتا بيد

الفاطمييف ،يبدك اف مكقع صكر كحصانتيا مكنتيا مف الصمكد لفترة طكيمة في كجو الصميبييف فيي

مدينة حصينة يحيط بيا البحر مف ثالث جيات كال يدخؿ الييا اال مف باب كاحد مف جانبيا

الشرقي (٘ .)ٚحاكؿ بمدكيف سنة ٔٓ٘ىػٔٔٓٚ/ـ احتالليا ،فمـ يستطع نظ انر لحصانتيا

()ٚٙ

فقاـ

ببناء حصف بالقرب منيا لمتضييؽ عمييا ،ثـ ىاجميا كاجبر كالييا الفاطمي سعد الممؾ كمشتكيف

عمى اليدنة كالتي تقرر بمكجبيا دفع سبعة االؼ دينار لمممؾ الصميبي مقابؿ رفع الحصار عف

المدينة (.)ٚٚ

االمكر اختمفت بعد سقكط صيدا ،حيث باشر بمدكيف في سنة ٘ٓ٘ىػٔٔٔٔ/ـ فرض حصار

خانؽ عمى المدينة كضع ابراج خشبية شحنيا بالمقاتمة كنصب عمييا المجانيؽ ،فجابيو اىؿ المدينة
بمقاكمة شرسة كاحرقكا االبراج الخشبية ،كلـ تصؿ امدادات مصر ،مما دفع كالي المدينة االستنجاد
بدمشؽ فمبى طغتكيف النداء كارسؿ مئتي فارس تمكنكا مف اختراؽ الحصار كدخمكا المدينة ،كما

تمقى اىؿ صكر النجدات مف سكاف القرل المجاكرة كالمتطكعة مف المسمميف الراغبيف في جياد

العدك

()ٚٛ

يتضح فيما سبؽ اف الخالفة الفاطمية في مصر لـ تقدـ شيئان لحامية المدينة كاىميا ،كلـ

تبذؿ جيدان في الدفاع عف مدينة صكر مف خطر الصميبييف ،كقد ارجع الغامدم

()ٜٚ

اف سبب ذلؾ

يعكد الى ما تمر بو مصر مف ازمة اقتصادية نتيجة تفشي الكباء بيا ،اال اف ىذا ال يعفي مسؤكلية

الفاطمييف في الدفاع عف المدف الساحمية ككنيا االقرب جغرافيان كاالقكل مف الناحية العسكرية
كنتيجة االمدادات التي كصمت الى مدينة صكر كضغط عسكر طغتكيف في بانياس الذم اخذ يشف

الغارات عمى المكاقع الصميبية ،فياجـ اعماؿ صكر ،ككصؿ الى ربض صيدا كمينائيا كاحرؽ

بعض السفف الصميبية كاتصؿ باىؿ صكر كحثيـ عمى الصمكد كالمقاكمة(ٓ.)ٛ

قرر بمدكيف رفع الحصار عف صكر سنة ٘ٓ٘ىػٔٔٔٔ/ـ ،النو خشى مف طغتكيف اف

يستكلي عمى غالؿ بالده ،كاف امد الحصار طاؿ كخسر بسببو عدد كبير مف رجالو ككمفو امكاؿ

طائمة ،ىكذا اخفقت جيكده في احتالؿ صكر (ٔ.)ٛ

بسبب الظركؼ التي مرت بصكر كعدـ استجابة الخالفة الفاطمية لمذكد كالدفاع عنيا ،فاف

سكر الممؾ كالي صكر رأل مف الحيطة كالحذر اف يسمـ صكر الى اتابؾ دمشؽ ككنو اقدر عمى
الدفاع عنيا ،كما اف انسحب الصميبيكف حتى اجرل مشاكرات مع اعياف المدينة كقرركا تسميـ

المدينة الى طغتكيف ،ىكذا تسمـ اتابؾ دمشؽ مدينة صكر مف الكالي الفاطمي في سنة
٘ٓٙىػٕٔٔٔ/ـ ،كعيف نائبان عنو في حكميا ،كعمى اف يحافظ عمى مظاىر الدعكة لمخالفة
الفاطمية ،ككتب الى الكزير االفضؿ يطمئنو الى حسف نكاياه كانو بانتظار كصؿ مف يتكلى امرىا
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كيدافع عنيا حتى يسممو اياىا كيخرج نكابو ،رحب الكزير الفاطمي باألمر ،كارسؿ الغالؿ كالميرة
الى صكر كانعـ عمى اتابؾ دمشؽ بالقاب كىدايا

(ٕ)ٛ

اما بمدكيف فقد خشي مف اف تتحكؿ صكر

الى قاعدة لميجكـ عمى مممكتو مف الشماؿ ،فارسؿ الى حاكميا يطمب منو عقد ىدنة بينيما،

فاستجاب لو كالي صكر مف قبؿ اتابؾ دمشؽ ،فعقد معو اليدنة ،اال اف ذلؾ لـ يمنع بمدكيف مف
تشييد الحصكف لتطكيؽ المدينة مف جميع الجيات كجعميا تحت المراقبة الصميبية دائمان ،كاشير

الحصكف التي بناىا في سنة ٔٔ٘ىػٔٔٔٚ/ـ الى الجنكب مف صكر عرؼ بحصف اسكندريكـ

اكاسكاندليكـ (ٖ.)ٛ

أما في الجانب الفاطمي؛ فاف الكزير االفضؿ لـ ييأس تجاه ما جرل في صكر ،فقاـ بتجريد

حمالت انتقامية ضد الصميبييف في كقت انشغاؿ بمدكيف في الشماؿ ،ففي سنة ٘ٓٚىػٖٔٔٔ/ـ
كجو جيشان نحك بيت المقدس كصؿ الى اسكارىا ،لكنو لـ يتمكف مف اقتحاميا ،فعاد ادراجو دكف

تحقيؽ ىدفو ،كفي سنة ٜ٘ٓىػٔٔٔ٘/ـ كجو جيشان اخر لمياجمة يافا ككاد اف يحقؽ نص انر حاسمان

كلكنو ما لبث اف قفؿ عائدان دكف اف يحقؽ شيئان (ٗ.)ٛ

المبحث الثالث :التكغؿ الصميبي في (مصر ،صكر ،عسقالف) كاثره عمى العالقات الفاطمية

الصميبية

اوالً /محاولة الممك الصميبي بمدوين االول غزو مصر سنة 512ىـ1118/م وموقف الدولة

الفاطمية:

كجد بمدكيف مف العمميات الحربية التي قاـ بيا الفاطميكف ضد مممكتو في بيت المقدس كيافا

ام انر صعبان ،حيث عني بتحصيف المناطؽ الحدكدية ،كشيد قمعة الشكبؾ

(٘)ٛ

في كادم عربة كراء

االردف كاتخذىا مرك انز لمدفاع ضد الحمالت الفاطمية ،كما سارع بعد تحصيف حدكده الى تعبئة

الجيش كاعداده لمقياـ بخطكة جريئة كىي احتالؿ مصر( ،)ٛٙلالستفادة مف مكاردىا كلكي يحكؿ بيف
العرب كبيف تطكيؽ مممكتو ،خاصة كاف كضع مصر في غاية الضعؼ كالتمزؽ كاالضطراب

نتيجة النزاعات بيف الن ازرية كالمستعمية كتسمؿ الن ازرية الى مصر كسعييـ لالطاحة بالكزير االفضؿ،

فضالن عف التنافس الذم كاف داخؿ السمطة بيف الخميفة كالكزير ،اتـ بمدكيف استعداداتو كقاد حممة
نحك مصر ،كذلؾ في (اكاخر سنة ٔٔ٘ىػٔٔٔٚ/ـ) حتى كصؿ الفرما كاستكلى عمييا كاحرؽ

مسجدىا

()ٛٚ

المقدس لدفنو

في نفس المكاف مطمع سنة ٕٔ٘ىػٔٔٔٛ/ـ تكفي بمدكيف كنقؿ جثمانو الى بيت

()ٛٛ

الحظ كافؽ الدكلة الفاطمية كمصر بكفاة بمدكيف كانسحاب القكات الصميبية فنجت

مف الغزك .اجتمع االمراء لتسمية مف يحؿ مكاف بمدكيف ،كاتفقكا عمى اختيار بمدكيف دم بكرغ

كعرؼ بمسـ بمدكيف الثاني (ٕٕٔ٘٘ٙ-ىػٖٔٔٔ-ٔٔٔٛ/ـ) ،كتكج في بيت لحـ( .)ٜٛفي كقت
انشغاؿ الصميبييف باختيار ممكيـ كالتتكيج ،كاف االفضؿ يحشد قكاتو كيعد العدة ،لمقياـ بعمؿ رادع
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ضد الصميبييف يمنعيـ مف التفكير في غزك مصر ،كيحفظ ىيبة الخالفة الفاطمية ،امر اسطكلو
باالبحار نحك صكر كارسؿ قكاتو الى عسقالف ،كاتصؿ باتابؾ دمشؽ لمتحالؼ معو ضد الصميبييف،

اجابو االتابؾ ،كتقرر كضع القكات الفاطمية تحت امرتو (ٓ.)ٜ

عندما كصمت االخبار الى مسامع بمدكيف الثاني طمب اليدنة مف طغتكيف اتابؾ دمشؽ يبدك

اف طغكتيف ادرؾ نكايا الممؾ الصميبي الرامية الى فرط عقد التحالؼ ،فاشترط عميو مقابؿ قبكؿ

اليدنة التنازؿ عف بعض المناطؽ ،عمى سبيؿ التعجيز كخمؽ الذرائع ،كلما رفض الممؾ الصميبي،
ىاجـ طغتكيف الجميؿ كطبرية ،ثـ زحؼ نحك عسقالف حيث انضكل تحت لكائو افراد الجيش

الفاطمي(ٔ ،)ٜمما دفع الممؾ الصميبي االستنجاد بالصميبييف في انطاكيا كطرابمس الذيف كافكه
كاجتمعت حشكدىـ الى الشماؿ مف عسقالف ،لكي ام صداـ لـ يقع بيف الطرفيف لحمكؿ فصؿ

الشتاء كشيدت الساحة العسكرية رككدان داـ شيريف اك اكثر ،ثـ عاد كؿ طرؼ مف حيث اتى (ٕ.)ٜ

تعرض حكـ الصميبييف في انطاكيا لمخاطر عسكرية مف جية حمب ،كتكجو بمدكيف الثاني لمدفاع
عف انطاكيا كحاكؿ كضعيا تحت كصايتو ،كدخؿ حرب طكيمة مع اصحاب حمب الى اف أسر

بمدكيف الثاني في سنة ٘ٔٙىػٕٕٔٔ/ـ كاضحت مممكة بيت المقدس خالية مف عرشيا ،اديرت مف

قبؿ باركناتيا بالتعاكف مع البطريؾ(ٖ.)ٜ

اما الجانب الفاطمي فكانت مصر تعيش كضع سياسي متفكؾ ،حيث تكزعت الكالءات بيف الخميفة

اآلمر ككزيره االفضؿ ،ينافس كؿ كاحد منيما االخر ،حتى تمكف الخميفة التخمص مف االفضؿ

بمؤامرة دبرىا مع القائد محمد بف فاتؾ البطائحي الذم تكلى الك ازرة سنة ٘ٔ٘ىػٕٔٔٔ/ـ(ٗ.)ٜ

ثانياً /سقوط صور بيد الصميبيين:

حافظ الكزير البطائحي عمى العالقات الكدية مع دمشؽ لدفع الخطر الصميبي عف بالده ،في

سنة ٘ٔٚىػٕٖٔٔ/ـ قدمت عمى الكزير رسؿ طغتكيف اتابؾ دمشؽ كصاحب المكصؿ لالجتماع
عمى قتاؿ الصميبييف جيز البطائحي جيشان بريان بقيادة حساـ الممؾ البرقي كاسطكالن مف اربعيف سفينة
كتكجيكا الى عسقالف ،كمنيا شنكا الغارات عمى الصميبييف في يافا ،استطاع باركنات بيت المقدس

كبمساعدة اسطكؿ صميبي ،رد الحممة الفاطمية ،فعادت الى مصر دكف نتائج تذكر

(٘)ٜ

كردان عمى

الغارة اجتمع باركنات بيت المقدس مع حمفائيـ كقرركا مياجمة صكر ،التي كانت تحكـ مف قبؿ

كحشي بف طالئع كالذم تكالىا سنة ٘ٔٙىػٕٕٔٔ/ـ بعد خركج النائب الدمشقي عنيا كانت اكضاع
صكر متدىكرة ،كادرؾ كحشي انو ليس باستطاعتو دفع الخطر عف المدينة لقمة العسكر كالميرة،

فاعمـ السمطات في القاىرة كبالخطر الذم ييدد المدينة (.)ٜٙ

اجتمع الكزير البطائحي مع اركاف حربو ككبار المستشاريف كتقرر تسميـ المدينة الى طغتكيف اتابؾ

دمشؽ ،يبدك اف الكزير الفاطمي ادرؾ عدـ قدرتو لمدفاع عف المدينة فاعاد حكميا التابؾ دمشؽ
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سنة ٘ٔٚىػٕٖٔٔ/ـ ،حاصرىا الصميبيكف كحمفاؤىـ مدة ثالثة اشير ،كحاكؿ الكزير البطائحي
تقديـ العكف لكف دكف جدكل كاخي انر خرجت صكر مف ايدم المسمميف سنة ٘ٔٛىػٕٔٔٗ/ـ (.)ٜٚ

سقكط صكر لـ يمر دكف ردات فعؿ مف الجانب الفاطمي ،تـ االغارة عمى اطراؼ يافا مف عسقالف

كتجاكزتيا الى ارسكؼ ،كما تـ مياجمة الساحؿ الفمسطيني مف قبؿ االسطكؿ الفاطمي.

ثالثاً /سقوط عسقالن بين الصميبيين سنة 548ىـ1153/م واثره عمى العالقات الفاطمية

الصميبية:

بمدكيف الثالث عزـ عمى احتالؿ عسقالف ،مثمما شيد قالع في الشماؿ كالشرؽ ،ميد لبناء

قمعة في مدينة غزة ليتـ تطكيؽ عسقالف مف الجنكب ،فاضطر الجيش الفاطمي تقديـ العكف
لعسقالف عف طريؽ البحر ،اما الكزير الفاطمي العادؿ السالر (ٗ٘ٙىػٔٔ٘ٓ/ـ) ادرؾ عدـ قدرة
القكات العسكرية الفاطمية عمى القياـ بعمؿ حربي ضد الصميبييف مف ناحية البر ،فعمد منذ تكليو

الك ازرة االىتماـ بالجيش كزيادة ارزاقو ،كتفقد خزائف السالح ،كفي سنة ٘ٗٙىػٔٔ٘ٔ/ـ جيز الكزير
العادؿ اسطكالن بحريان مشحكنان بالرجاؿ كالعتاد كبالفعؿ نجح في االغارة عمى يافا كعكا كصيدا
كبيركت كطرابمس كحقؽ انتصارات عمى الصميبييف كقتمكا كاسركا منيـ الكثير ،كبمؤامرة مف الخميفة

الظافر الفاطمي (ٜٗٗ٘٘ٗ-ىػٔٔ٘ٗ-ٜٔٔٗ/ـ) قتؿ الكزير العادؿ كاىمؿ الجياد ضد
الصميبييف ،اصبح بمدكيف الثالث يتطمع نحك عسقالف ،كبسبب ازدياد كاضطراب احكاؿ مصر

كخمفائيـ في مصر حتى قاؿ ابف االثير

()ٜٛ

عنيـ "ككاف الكزراء بمصر ليـ الحكـ في البالد،

كالخمفاء معيـ اسـ ال معنى تحتو".

بعد أف تكج بمدكيف الثالث ممكان لمصميبييف ىاجـ عسقالف بعد اف احاطيا بحمقة مف الحصكف

كالقالع ،ثـ ضرب عمييا حصا انر بريان كبحريان خانقان داـ سبعة شيكر ،اسفر عف استسالـ المدينة في

سنة ٘ٗٛىػ ٖٔٔ٘/ـ ،بعد اف يأس اىميا مف كصكؿ االمدادات مف القاىرة اك دمشؽ

()ٜٜ

كرغـ

احتالؿ عسقالف شعر بمدكيف بالخطر لظيكر نكر الديف زنكي عمى مسرح الشاـ بعد دخكلو دمشؽ

الرزيؾ (-ٜ٘ٗ
سنة ٜ٘ٗىػٔٔ٘ٗ/ـ ،كاتاحت ىذه الفرصة لمكزير الفاطمي الصالح ابف ّ
٘٘ٙىػٔٔٙٓ-ٔٔ٘ٗ/ـ) بتكجيو غارات ضد الصميبييف ،ففي سنة ٓ٘٘ىػٔٔ٘٘/ـ جيز اسطكالن
نحك صكر كىاجـ المراكب الصميبية في مينائيا كدمرىا ،يبدك اف الخطر الزنكي دفع بمدكيف الثالث

رزيؾ يطمب منو عقد
اف ييدأ الجبية المصرية كارسؿ سنة ٓ٘٘ىػٔٔ٘٘/ـ الى الكزير الصالح بف ّ
ىدنة بينيما ،اجابو الكزير الى طمبة كاستمرت الى سنة ٕ٘٘ىػٔٔ٘ٚ/ـ كبعدىا شرع الكزير
(ٓٓٔ)

رزيؾ بشف الغارات البرية كالبحرية عمى المناطؽ التي استكلى عمييا الصميبيكف
الصالح بف ّ
رزيؾ سرية اغارت عمى اطراؼ غزة كعسقالف
نفس السنة ٕ٘٘ىػٔٔ٘ٚ/ـ ارسؿ الصالح بف ّ
كعادت محممة بالغنائـ

(ٔٓٔ)

في

كاستمرت الغزكات حتى سنة ٗ٘٘ىػٜٔٔ٘/ـ حيث اضطر بمدكيف
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الثالث الى طمب تجديد اليدنة مع الفاطمييف ،اال اف رسكؿ مف قبؿ نكر الديف كصؿ القاىرة كاخبر
الكزير الفاطمي باف سيده نكر الديف عازـ عمى مياجمة الصميبييف كطمب منو ارساؿ حممة مف

جية مصر لمشاغمة الصميبييف ،لبى الكزير الدعكة كباشر بشف الغارات عمى غزة ،كارسؿ اسطكالن
بحريان ىاجـ المكانئ الصميبية ،بالرغـ مف التعاكف بيف دمشؽ كالقاىرة ،فاف ذلؾ لـ يسفر عف نتائج

حاسمة (ٕٓٔ) ،اغمب الظف يرجع الى اجراءات الصميبييف الذيف حصنكا المدف المحتمة بقالع
كحصكف قكية يصعب تجاكزىا كالتغمغؿ فييا.

رابعاً /الصراع الزنكي-الصميبي عمى مصر وسقوط الخالفة الفاطمية:

بعد اغتياؿ الخميفة اآلمر بأحكاـ اهلل في سنة ٕٗ٘ىػٕٜٔٔ/ـ خمفو اربعة خمفاء ،افتقدت

سمطاتيـ الى الشرعية الدينية ،ضعفت البالد ضعفان شديدان كتفاقمت االزمات كالصراعات كالنزاعات
عمى منصب الك ازرة ،كاستعاف بعضيـ بالصميبييف في حيف استعاف اخريف بالزنكييف (ٖٓٔ).

ففي سنة ٘٘ٛىػٕٔٔٙ/ـ استكلى احد اطراؼ النزاع كاسمو شاكر السعدم عمى الك ازرة كلـ يمبث اف
ثار عميو كالي الصعيد ضرغاـ بف ثعمبة مقدـ االمراء البرقية كالحؽ بو اليزيمة ،غادر شاكر مصر

الى دمشؽ مستنص انر نكر الديف زنكي الستعادة الك ازرة ،فاستجاب لو نكر الديف بعد تردد كارسؿ معو
فرقة مف قكاتو بقيادة اسد الديف شيركك الى مصر ،كلما سمع ضرغاـ بالحممة الزنكية استنجد بالممؾ

عمكرم االكؿ (٘ٚٔ-٘٘ٛىػٔٔٚ٘-ٕٔٔٙ/ـ) الذم خمؼ بمدكيف الثالث عمى مممكة بيت

المقدس(ٗٓٔ).

دعكة ضرغاـ استجابت مف قبؿ الصميبييف فيي فرصة بالتدخؿ المباشر في مصر ،كعقد

ضرغاـ مع عمكرم اتفاقان يقضي فيو كضع مصر تحت الكصاية الصميبية ،كتعيد اف يؤدم لو
جزية سنكية يقررىا الممؾ عمكرم ،قبؿ الممؾ بدكف تردد ليعكض خسارتو مف جية كيحقؽ ىدفو

الذم سعى الييا اسالفو في احتالؿ مصر ،كاالستفادة مف ثركاتيا فضالن عمى كسر الطكؽ
االسالمي حكؿ بيت المقدس(٘ٓٔ).

سار الممؾ عمكرم عمى رأس جيشو باتجاه مصر ،كلكف خابت امالو ،فقد كصميا اسد الديف

شيركك قبمو ،كقد انتيى تدخؿ الجيكش الشامية بقتؿ ضرغاـ في رجب سنة (ٜ٘٘ىػ/يكنيو
()ٔٓٙ

ٖٔٔٙـ)

عاد شاكر الى الك ازرة لممرة الثانية كيقكؿ ابك شامة

()ٔٓٚ

"كلـ يغمب كزير ليـ كعاد

سكل شاكر" لـ يكؼ شاكر بتعيداتو مع نكر الديف كطمب مف شيركك اف يغادر مصر مع قكاتو الى

الشاـ ،فسارع شيركك الى بمبيس كاستكلى عمييا كحكـ عمى البالد الشرقية

()ٔٓٛ

لـ يجد شاكر امامو

ىذه المرة سكل المجكء الى الصميبييف يطمب نجدتيـ عمى اخراج جيكش نكر الديف كيخكفيـ منو اف

ىك ممؾ مصر ،رحب الصميبيكف بالعرض عمى امؿ اف يتمكنكا مف االستيالء عمى مصر ،كبعد اف

حاصركا قكات شيركك في بمبيس لمدة ثالثة اشير ،كافت االخبار بيزيمة القكات الصميبية في حارـ،
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كتقدـ جيكش نكر الديف صكب بانياس ،اضطر الصميبيكف فض الحصار كالتفاكض كاالنسحاب مف

الجيتيف كمغادرة مصر ،ككذلؾ انسحب شيركك نحك الشاـ (.)ٜٔٓ

استبد شاكر بالدكلة كفرض عمى الخميفة كصايتو الكاممة ،كسنحت الفرصة لنكر الديف بالتدخؿ

في مصر بطمب مف الخميفة العاضد ،بمغ االمر لشاكر الذم اعاد الكرة كاستنجد بالممؾ عمكرم
االكؿ ،فاشتد خكؼ نكر الديف عمى مصر مف الصميبييف ،كبادر بارساؿ اسد الديف شيركك مع ابف

اخيو صالح الديف ،كتكجو الجيش الزنكي الى مصر سنة ٕ٘ٙىػٔٔٙٙ/ـ ،ككصؿ الجيش
الصميبي بقيادة عمكرم كدارت عدة معارؾ بيف الطرفيف اىميا معركة البابيف قرب االشمكنيف ىزـ
فييا شاكر كعمكرم(ٓٔٔ) ،اال اف المعركة لـ تُ ْح ِسـ المكقؼ فمـ يتكجو شيركك الى القاىرة خمؼ جيش
شاكر كالصميبييف ،بؿ تكجو الى االسكندرية كاستناب بيا صالح الديف كعاد ىك الى الصعيد حيث

ممكيا كجنى امكاليا ،كلكي يستدرج الصميبييف كيبعدىـ عف القاىرة كاالسكندرية

(ٔٔٔ)

حاكؿ شيركك

التحالؼ مع شاكر ضد الصميبييف ،ككعده عند طردىـ مف مصر ينسحب ىك كقكاتو عائدان الى
الشاـ ،لكف شاكر رفض كلـ يستجب لدعكتو كقاـ بأرساؿ رسكؿ يطمع عمكرم عمى مضمكف
الرسالة ،كنجح شاكر كالصميبييف في اعادة تنظيـ قكاتيـ لمحاصرة االسكندرية ،كانتيى االمر بعقد

الصمح بيف الصميبييف كالمصرييف مف جية كبيف شيركك مف جية اخرل ،كتقرر بمكجبو جالء
القكتيف مف مصر ،بذلؾ رفع الحصار عف االسكندرية سنة ٖ٘ٙىػٔٔٙٚ/ـ كعاد كؿ طرؼ الى

ممتمكاتو

(ٕٔٔ)

تنبو الفرساف الصميبيكف الى ضعؼ كعدـ استقرار اكضاع مصر ،كاكضح ليـ اف

البالد ال يكجد بيا مف يدافع عنيا ،كايدىـ في ذلؾ جماعة مف اعياف مصر كراىة منيـ لشاكر

كحكمة(ٖٔٔ) .كاماـ الحاح الفرساف اضطر عمكرم الى اجابتيـ ،كسارت القكات الصميبية مف
عسقالف في النصؼ مف محرـ سنة ٗ٘ٙىػ ٕٓ/اكتكبر سنة ٔٔٙٛـ كصمكا الى بمبيس كتمكنكا

مف حصارىا كتممكيا كسبكا اىميا ،كاقامكا بيا خمسة اياـ كتكجيكا بعدىا الى القاىرة كحاصركىا،
دفع خكؼ اىالي القاىرة مف اف يفعؿ بيـ الصميبيكف مثؿ ما فعمكا باىالي بمبيس الى الدفاع عف

المدينة كالقتاؿ دكنيا

(ٗٔٔ)

كيقكؿ ابف االثير

(٘ٔٔ)

"كلك اف الفرنج احسنكا السيرة مع اىؿ بمبيس

لممككا مصر كالقاىرة بسرعة" كلما عمـ شاكر بما فعمو الصميبيكف في بمبيس حرؽ الفسطاط لعجزه
عف حمايتيا ،كلكي يحرـ الصميبييف االستفادة منيا ،كفي الكقت نفسو ارسؿ رسالتيف االكلى الى

الممؾ عمكرم ييدده باحراؽ القاىرة حتى ال تقع بيده ،كيعرض عميو المبالغ لمكؼ كاالنسحاب،

()ٔٔٙ

كالرسالة االخرل الى نكر الديف يطمب منو القدكـ النقاذ القاىرة مف السقكط بيد الصميبييف

فارسمت الكتب الى نكر الديف مسكدة كفي طييا ذكائب نساء اىؿ القصر مجزكزه" كيقكؿ لو فييا

"اف لـ تبادر ذىبت البالد"

()ٔٔٚ

كانت استجابة نكر الديف كشيرككه سريعة ،امر شريكك بالتكجو الى
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مصر الذم نفذ امر سيده سنة ٗ٘ٙىػٔٔٙٛ/ـ ،فاضطر عمكرم الى مغادرتيا مصطحبان معو اثني
عشر الؼ اسير ما بيف رجؿ كصبي كامرأة (.)ٔٔٛ

ىكذا اخفؽ عمكرم مف احتالؿ مصر ،كصار شيركك سيد مصر رسميان بعدما قتؿ شاكر (ٔٚ

ربيع االخر ٗ٘ٙىػ ٔٛ/يناير ٜٔٔٙـ) كصارت مصر مف ضمف امالؾ الدكلة الزنكية ،كسيتمكف
صالح الديف مف السيطرة عمى االمكر كمف التصدم لمحمالت الصميبية عمى دمياط سنة

٘٘ٙىػٜٔٔٙ/ـ ،ثـ القضاء عمى الخالفة الفاطمية سنة ٘ٙٚىػٔٔٚٔ/ـ كاقامة الخطبة لمخميفة

العباسي (.)ٜٔٔ
الخاتمة:

نجح الفاطميكف في اقامة دكلتيـ الفاطمية عرفت بالخالفة الفاطمية ،نمت كتطكرت مع مركر

االياـ كتحكلت الى قكة عظمى شممت ،مصر ،كبالد الشاـ ،كشماؿ افريقيا ،كصقمية كالشاطئ
االفريقي لمبحر االحمر ،اال اف االكضاع تدىكرت بكصكؿ خمفاء إئتمركا بأكامر الكزراء كتسمطكا

عمى السمطة الفاطمية كازدادت حدة الخالفات بيف الخميفة كالكزير كالذم تحكـ بأمكر الخالفة الى

اف انتيت كانقرضت الخالفة الفاطمية سنة ٘ٙٚىػٔٔٚٔ/ـ بعد اف حكمت لمدة ٓ ٕٙسنة

مساحات شاسعة مف بالد المسمميف شرقان كغربان ككاف ذلؾ عمى يد صالح الديف االيكبي.
لقد تكصؿ البحث مف خالؿ دراسة العالقات الفاطمية الصميبية الى نتائج كلعؿ اىميا:

اكالن :عمى صعيد العالقة مع الصميبييف ،فقد كاف الطابع العدائي السافر ىك المسيطر عمى

العالقات بيف الخالفة الفاطمية كالغزاة الصميبييف بعد استيالئيـ عمى بيت المقدس كقد اتخذ صكرة
النزاع المسمح الذم دار في معظمو عمى ارض الشاـ كمصر .اف الصميبييف نجحكا في حممتيـ
االكلى في االستقرار ببالد الشاـ بعد اف اقترفكا المجازر كرحمكا اىميا ،ككاف ذلؾ لما تردت فيو

الخالفة الفاطمية مف الضعؼ كاالنحالؿ ،كقد ادرؾ الصميبيكف ما بيف الفاطمييف كالسالجقة في
بالد الشاـ مف منازعات ،فعممكا عمى االفادة مف ذلؾ ،كالدليؿ ىك قياـ الصميبييف بمحاكالت لمتكسع

فكر استقرارىـ في بالد الشاـ ،حتى اف غاراتيـ امتدت مف اعالي الجزيرة حتى حدكد مصر.

كقد ادركت القكل العربية االسالمية ذلؾ بعد فكات االكاف كلـ يكف اال لمصمحة الغزاة

الصميبييف ،كالكاقع لـ يكف بإمكاف القاىرة االستجابة لفكرة الجياد نتيجة االنحالؿ الذم دب في

أكصاؿ الخالفة الفاطمية ،اال اف تبنى نكر الديف محمكد فكرة المقاكمة كالجياد ضد التكسع
الصميبي في اتجاه الشرؽ ،كادرؾ نكر الديف اف الجبية العربية ال تكتمؿ اال بضـ مصر كىك ما

كاف يخشاه الصميبيكف ،ما جعؿ مصر ميدانان رئيسان لمصراع بيف نكر الديف كالصميبييف كخاصة اف
الخالفة الفاطمية كانت تعاني في ذلؾ الكقت مف ضعؼ شديد ،بعد اف فقدت ىيبتيا كاختمت

احكاليا الداخمية كتحكـ الكزراء في شؤكنيا ،كدارت عمى ارض مصر معارؾ عديدة بيف قكات نكر
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الديف زنكي ،بقيادة اسد الديف شيرككه كابف اخيو صالح الديف مف ناحية ،كالقكات الصميبية بقيادة
عمكرم االكؿ ،ممؾ بيت المقدس مف ناحية اخرل ،كتمكنت قكات نكر الديف في النياية مف حسـ

ىذا الصراع (٘ٙ٘-٘٘ٛىػٜٔٔٙ-ٔٔٙٗ/ـ) كانقاذ مصر مف السقكط في ايدم الصميبييف.

ثانيان :تمكف الصميبيكف مف احتالؿ بيت المقدس كغيرىا مف مدف الساحؿ الشامي بسبب تقصير
الفاطمييف في مكاجية االطماع الصميبية في الشرؽ االسالمي ،رغـ اف الفاطمييف قد عممكا باىداؼ

الصميبييف االستعمارية.

ثالثان :اف مقاكمة الفاطمييف لألطماع الصميبية كانت تزداد كطأتيا عند ما يتكلى الك ازرة الفاطمية

احد الكزراء االقكياء.
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اليوامش والمصادر:
(ٔ) الصكرم ،كليـ (تٔ٘ٛىػٔٔٛ٘/ـ) ،تاريخ الحروب الصميبية ،تحقيؽ :سييؿ زكار (المكسكعة الشامية) ،جٚ

كجٗٗ (دمشؽ :د.مطٕٖٓٓ ،ـ) ،صٔٓٛ؛ عاشكر ،سعيد عبد الفتاح ،اوربا العصور الوسطى (التأريخ
السياسي) ،ط( ٛالقاىرة :مكتبة االنجمك المصريةٜٔٛٔ ،ـ) ،جٔ ،ص.ٖٜٗ

(ٕ)مالذكرد ىي احدل المعارؾ التي جرت بيف السالجقة بقيادة آلب ارسالف كبيف الصميبييف بقيادة االمبراطكر
ركمانكس الذم اسر في المعركة ،كتمكف بذلؾ السالجقة المسمميف مف اخضاع اسيا الصغرل تحت سيطرتيـ.
الصكرم ،تاريخ ،جٔ ،صٖٛٛ-ٛ؛ لممزيد ينظر :ابف العماد ،شياب الديف ابك الفالح عبد الحي الحنبمي (ت
ٜٔٓٛىػٜٔٙٚ/ـ) ،شذرات الذىب في اخبار من ذىب ،تحقيؽ كتعميؽ :محمكد االرناؤكط ،طٔ (بيركت :دار ابف

كثيرٜٜٔٛ ،ـ) ،ج٘ ،صٕ.ٕٙ

(ٖ) الكناني ،مصطفى ،العالقات بين جنوة والفاطميين في الشرق االدنى (اضكاء جديدة عمى الحركة الصميبية)،
(االسكندرية :الييئة المصرية لمكتابٜٔٛٔ ،ـ) ،ص٘.ٛ

(ٗ) المصدر نفسو ،ص٘ٛ؛

(٘) تكديبكد ،بطرس ،تاريخ الرحمة الى بيت المقدس ،ترجمة كتعميؽ :حسف محمد عطية (القاىرة :دار المعرفة
الجامعيةٜٜٜٔ ،ـ) ،صٔ.ٙ

()ٙبطرس الناسؾ ىك احد القسيسيف النصارل عرؼ بمقب الناسؾ ،ينتمي الى اسقفية امنيف بفرنسا ،ككاف يقكـ
بزيارة االماكف المقدسة كالكنائس مف اجؿ العبادة كالصالة .ينظر :الصكرم ،تاريخ ،جٔ ،صٓ.ٜ

( )ٚنيقية مدينة مف اعماؿ القسطنطينية ،تشرؼ عمى الجباؿ التي تحيط بيا مف شتى النكاحي ،ليا عشرة حصكف،
كابراج شاىقة االرتفاع ،كتبعد عف البحر مسافة ثمانية امياؿ ،ليا بحيرة عذبة .ابف خرداذبو ،ابك القاسـ عبيد اهلل بف
عبد اهلل خرداذبو (تٕٓٛىػٜٖٛ/ـ) ،المسالك والممالك (ليدف ،مطبعة بريؿٜٜٔٛ ،ـ) ،صٔٓٙ؛ الصكرم،

تاريخ ،جٔ ،صٕٓٓ.

( )ٛالمصدرنفسو ،جٔ ،ص٘ٗٔ.
( )ٜنفسو ،جٔ ،ص.ٕٜٔ

(ٓٔ) تشارتز ،فكلتشراكؼ ،ج ،صر اكؼ (تٓٗ٘ىػٕٔٔٚ/ـ) ،تاريخ الحممة الى القدس ،ترجمة تحقيؽ :سييؿ
زكار (المكسكعة الشامية) ،ج( ٙدمشؽ :د.مطٜٜٔ٘ ،ـ) ،جٔ ،ص ٛٚيذكر فيو اف ممؾ فرنسا فميب االكؿ
اصطدـ مع الكنيسة بسبب عالقة غير شرعية كىنرم الرابع ممؾ المانيا ىك عدك البابكية لـ يشاركا في الحممة كانما
اقتصرت عمى االمراء كاالساقفة كحشد مف النبالء.

ٔٔ
( ) بدر الجمالي ،مممكؾ أرمني كاف مممككان لجماؿ الدكلة بف عمار لذلؾ عرؼ ببدر الجمالي ،بدأ حياتو كاليان

عمى دمشؽ سنة ٘٘ٗىػ .ينظر :عف سيرتو ابف ظافر ،ابك الحسف عمي بف ابي المنصكر (تٖٔٙىػٕٔٔٙ/ـ)،

اخبار الدول المنقطعة ،تعقيب :اندريو فيريو (القاىرة :المعيد العممي الفرنسي لالثار الشرقيةٜٕٔٚ ،ـ) ،صٔ.ٛ
(ٕٔ) األفضؿ :ىك ابف بدر الجمالي ،شارؾ كالده أعباء الك ازرة منذ عاـ ٓٗٛىػ ٔٓٛٚ /ـ ثـ تكلى الك ازرة في سنة
ٗٛٚىػٜٔٓٗ/ـ خمفان لكالده في عيد المستنصر باهلل تحت ضغط الجيش ،ينظر :المقريزم ،تقي الديف احمد بف
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عمي (ت٘ٗٛىػٔٗٗٔ/ـ) ،اتعاظ الحنفا باخبار االئمة الفاطميين الخمفا ،تحقيؽ :محمد حممي محمد احمد
(القاىرة :المجمس االعمى لمشؤكف االسالميةٜٜٔٙ ،ـ) ،جٕ ،صٖٖٔ.ٖٖٖ-

(ٖٔ ) دم جيؿ ،ريمكف (مف رجاؿ القرف الخامس اليجرم /الحادم عشر الميالدم) ،تاريخ الفرنجة الذي استولوا

عمى القدس ،ترجمة كتحقيؽ :سييؿ زكار (المكسكعة الشامية)( ،دمشؽ :د.مطٜٜٔ٘ ،ـ) ،ج ،ٙصٕٓٓ؛
الصكرم ،تاريخ ،جٔ ،صٕٓٓ-ٜٔٛ؛ زكار كاخركف ،حروب الفرنجة (الصميبييف) (دمشؽ :جامعة دمشؽ،
ٕ٘ٓٓـ) ،صٖٔٔ.

(ٗٔ)ابف ظافر ،اخبار ،صٕ.ٛ

Runciman, S., History of the Crusades, Cambridye 1975, 1, pp. 229-230.

(٘ٔ) ابف االثير ،ابك الحسف عمي بف محمد بف ابي الكرـ (تٖٓٙىػٕٖٕٔ/ـ) ،الكامل في التاريخ ،تحقيؽ :مكتب
التراث (بيركت :دار صادرٜٔٙٚ-ٜٔٙ٘ ،ـ) ،جٓٔ ،صٖ.ٕٚ

( )ٔٙابف تغرم بردم ،جماؿ الديف ابي المحاسف يكسؼ االنابكي (تٗٛٚىػٜٔٗٙ/ـ) ،النجوم الزاىرة في مموك
مصر والقاىرة ،تعميؽ :محمد حسيف شمس الديف ،طٔ (بيركت :دار الكتب العمميةٖٔٗٔ ،قٜٜٕٔ/ـ) ،ج٘،

ص.ٔٗٚ

( )ٔٚمؤلؼ مجيكؿ (عاش حتى اكاخر القرف الخامس اليجرم/الحادم عشر الميالدم) ،صاحب يوميات اعمال
الفرنجة وحجاج بيت المقدس ،تحقيؽ :سييؿ زكار (المكسكعة الشامية)( ،دمشؽ :د.مطٜٜٔ٘ ،ـ) ،ج،ٙ

صٖٕٔ.

( )ٔٛجيؿ ،تاريخ الفرنجة ،ج ،ٙصٕ٘ٙ؛ العظيمي ،محمد بف عمي العظيمي الحمبي (ت٘٘ٙىػٔٔٙٔ/ـ) ،تاريخ

حمب ،تحقيؽ كتقديـ :ابراىيـ زعركر (دمشؽ :د.مطٜٔٙٗ ،ـ) ،صٖٜ٘؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،ص٘ٚ؛

السكرم ،ميخائيؿ (تٜ٘ٙىػٜٜٔٔ/ـ) ،التأريخ ،تحقيؽ :سييؿ زكار (المكسكعة الشامية)( ،دمشؽ :د.مط،

ٜٜ٘ٔـ) ،ج٘ ،صٖٜ؛ ابف ميسر ،تاج الديف محمد بف عمي (تٙٚٚىػٕٔٚٛ/ـ) ،المنتقى من اخبار مصر،
تحقيؽ :ايمف فؤاد سيد (القاىرة :المعيد العممي الفرنسي لالثار الشرقيةٜٔٛٔ ،ـ) ،صٖ.ٙ

( )ٜٔالعظيمي ،تاريخ حمب ،صٖٜ٘؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،ص٘ٚ؛ السكرم ،التأريخ ،ج٘ ،صٖٜ؛ ابف
االثير ،الكامل ،جٓٔ ،صٕٕٛٙ-ٕٛ؛ ابف ميسر ،اخبار ،صٙٙ؛ النكيرم ،شياب الديف احمد بف عبد الكىاب

(تٕٖٚىػٖٖٕٔ/ـ) ،نياية االرب في فنون االدب (دمشؽ :د.مطٜٜٔ٘ ،ـ) ،ج ،ٕٙصٖٚ؛ المقريزم ،اتعاظ ،

جٖ ،صٕٕ.

(ٕٓ) الكامل ،جٓٔ ،صٕٕٛٙ-ٕٛ؛ النكيرم ،نياية االرب ،ج ،ٕٛصصٕٗٚ-ٕٗٙ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ،
صٕٕ.

(ٕٔ) االرتقية نسبة إلى مؤسس الدكلة االرتقية األتابكية ،كأكالده سكماف بف ارتؽ كايمغازم تكليا القدس بعد كفاة

كالدىما سنة ٗٗٛىػٜٔٓٔ /ـ كبقيا قييا حتى سنة ٜٗٛىػٜٔٓ٘/ـ عندما سقطت في ايدم الفاطمييف .ينظر:
المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،ص.ٜٔ

(ٕٕ) النجوم الزاىرة ،ج٘ ،ص.ٔٗٛ
(ٖٕ) الكامل ،جٓٔ ،ص٘.ٕٚ
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(ٕٗ) جيؿ ،تاريخ الفرنجة ،ج ،ٙصٕٔٗ كٕ٘ٓ-ٕٜٗ؛ مؤلؼ مجيكؿ ،اعمال الفرنجة ،ج ،ٙصٔٔٙ؛ مؤلؼ

الرىاكم المجيكؿ (مف رجاؿ القرف السادس اليجرم /الثاني عشر الميالدم) ،الحممتان االولى والثانية ،تحقيؽ:

سييؿ زكار (المكسكعة الشامية) (دمشؽ :د.مطٜٜٔ٘ ،ـ) ،ج٘ ،صٕ٘.

(ٕ٘) متي الرىاكم (تٖٓ٘ىػٖٔٔٙ/ـ) ،التأريخ ،تحقيؽ :سييؿ زكار (دمشؽ :د.مطٕٖٓٓ ،ـ) ،جٕٗ ،صٕٗٙ؛
الصكرم ،تاريخ ،جٔ ،صصٔٓٓ-ٜٜ؛ كيندكفر ،ركجر اكؼ (تٖٗٙىػٕٖٔٚ/ـ) ،ورود التأريخ ،تحقيؽ :سييؿ

زكار (المكسكعة الشامية) (دمشؽ :د.مطٕٖٓٓ ،ـ) ،ج ،ٖٜصٗٚٙ-ٚ؛ ابف ابي الييجاء (تٙ٘ٛىػٕٔٙٓ/ـ)،

التأريخ ،تحقيؽ :سييؿ زكار (المكسكعة الشامية) (دمشؽ :د.مطٕٖٓٓ ،ـ) ،جٖٗ ،صٖٖٓ؛ ابف العبرم،
غريغريكس بف آىركف الطبيب الممطي (ت٘ٙٛىػٕٔٛٙ/ـ) ،تاريخ مختصر الدول ،تصحيح :األب انطكاف

صالحاني اليسكعي ،طٕ (بيركت ،دار الرائدٜٜٔٗ ،ـ) ،ص.ٖٔٛ

( )ٕٙجيؿ ،تاريخ الفرنجة ،ج ،ٙصٕٕ٘ كٕٕ٘٘٘ٙ-؛ مؤلؼ مجيكؿ ،اعمال الفرنجة ،ج ،ٙصٖٔٙ؛ متي
الرىاكم ،التأريخ ،جٕٗ ،صٕٗٙ؛ ككمينا ،آنا (عاشت في القرف السادس اليجرم/الثاني عشر الميالدم)،

االكسياد ،تحقيؽ :سييؿ زكار (المكسكعة الشامية) (دمشؽ :د.مطٜٜٔ٘ ،ـ) ،ج ،ٙص٘ٛ؛ زكار كاخركف ،حروب

الفرنجة ،ص.ٔٙٛ

( )ٕٚتشارتز ،تاريخ الحممة ،ج ،ٙصصٖ٘ٛ-ٖ٘ٚ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٗٗ ،صٖٗ٘؛ كبندكفر ،ورود التأريخ،

ج ،ٖٜصٗٚٙ-ٚ؛ المقريزم ،الخطط (المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاالثار) تحقيؽ :محمد زيادة (القاىرة:
مطبعة بكالؽٕٔٚٓ ،ىػ) ،جٔ ،صص.ٕٗٛ-ٕٗٚ

( )ٕٛابف القالنسي ،ابي يعمي حمزة بف اسد بف عمي التميمي الدمشقي (ت٘٘٘ىػٔٔٙٓ/ـ) ،ذيل تأريخ دمشق
(دمشؽ :مطبعة االباء اليسكعييفٜٔٓٛ ،ـ) ،صصٖٔٚ-ٖٔٙ؛ النكيرم ،نياية االرب ،ج ،ٕٙصٚٙ؛ ابف تغرم

بردم ،النجوم الزاىرة ،ج٘ ،ص.ٔٙٗ ،ٔٗٛ

( )ٕٜابف القالنسي ،ذيل ،صصٖٔٚ-ٖٔٙ؛ ابف ميسر ،اخبار ،صٙٙ؛ النكيرم ،نياية االرب ،ج ،ٕٙصٚٙ؛

المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،صٖٕ؛ العيني ،بدر الديف ابك محمد (ت٘٘ٛىػٔٗ٘ٔ/ـ) ،عقد الجمان في تاريخ أىل

الزمان ،تحقيؽ :سييؿ زكار (المكسكعة الشامية) ،طٔ (دمشؽ :دار الفكرٜٜٔ٘ ،ـ) ،جٕٗ ،صٓٔ؛ الحريرم،

احمد بف عمي الحريرم المغربي (تٜٕٙىػٜٔ٘ٔ/ـ) ،االعالم والتبيين في خروج الفرنج المالعين عمى ديار

المسممين ،تحقيؽ :سييؿ زكار (دمشؽ :مكتبة دار المالحٜٔٛٔ ،ـ) ،جٖ ،صٕٖٓ؛ زكار كاخركف ،حروب

الفرنجة ،صٔٙٛ؛ رنسيماف ،ستيفف ،تاريخ الحروب الصميبية ،ترجمة :السيد الباز العريني ،طٖ (د.ـ ،بال.مط،
ٖٔٗٔىػٜٜٖٔ/ـ) ،جٔ ،صصٕ٘ٗ.ٕٗٙ-

(ٖٓ) السكرم ،التأريخ ،ج٘ ،صٖٜ؛ ابف االثير ،الكامل ،جٓٔ ،صٕٗٛ؛ ابف ميسر ،اخبار ،صٙٚ؛ النكيرم،
نياية االرب ،ع ،ٕٙص.ٚٙ

(ٖٔ) الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صٕٔٙ؛ جيؿ ،تاريخ الفرنجة ،صٕٗٚ؛ ككمينا ،االكسياد ،ج ،ٙص.٘ٛ

(ٕٖ) سميؿ ،ر.س ،فن الحرب عند الصميبيين في القرن الثاني عشر (ٜٖٔٔ-ٜٔٓٚـ) ،ترجمة :محمد كليد
الجالد ،طٔ (دمشؽ :مركز الدراسات العسكريةٜٔٛ٘ ،ـ) ،ص.ٖٔٚ

(ٖٖ) ابف ميسر ،اخبار ،صٙٚ؛ النكيرم ،نياية االرب ،ج ،ٕٙصٚٙ؛ عاشكر ،الحركة الصميبية ،طٕ (القاىرة:
مكتبة االنجمك المصريةٜٔٚٔ ،ـ) ،جٔ،صٕ٘ٗ.
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(ٖٗ) ابف القالنسي ،ديل ،صٛ؛ ابف االثير ،الكامل ،جٔ ،صٕٛٙ؛ النكيرم ،نياية االرب ،ج ،ٕٙصٚٙ؛
المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،صٕٗ.

(ٖ٘) المصدرنفسو ،جٖ ،صٕٗ؛ العيني ،عقد الجمان ،جٕٗ ،صٔٔ.

( )ٖٙفريزنغ ،اكتكاكؼ (تٖ٘٘ىػٔٔ٘ٛ/ـ) ،المدينتان ،تحقيؽ :سييؿ زكار (المكسكعة الشامية)( ،دمشؽ :د.مط،
ٜٜ٘ٔـ) ،ج ،ٕٜصٖٖٚ؛ كيندكفر ،ورود التاريخ ،جٖ ،صٜٛ؛ الحريرم ،االعالم والتبيين ،جٖٕ ،صٕٖٔ.

( )ٖٚالمؤلؼ الرىاكم المجيكؿ ،الحممتان االولى والثانية ،ج٘ ،صٕ٘؛ ككمينا ،االلكسياد ،ج ،ٙص.٘ٛ
( )ٖٛالمؤلؼ الرىاكم ،الحممتان ،ج٘ ،صٕ٘؛ النكيرم ،نياية االرب ،ج ،ٕٙص.ٜٚ

( )ٖٜأرسكؼ :مدينة عمى ساحؿ الشاـ تقع بيف قيسرية كيافا ،ينظر :ياقكت الحمكم ،شياب الديف ابف عبد اهلل
الحمكم (تٕٙٙىػٕٕٔٛ/ـ) ،معجم البمدان( ،بيركت :دار الفكر ،بال.ت) ،جٔ ،صٔ٘ٔ.

(ٓٗ) المؤلؼ الرىاكم ،الحممتان ،ج٘ ،صٕ٘؛ ككمينا ،االلكسياد ،ج ،ٙص٘ٛ؛ ابف ابي الييجاء ،التاريخ،

جٖٗ ،صٖٖٔ؛ الحريرم ،االعالم والتبيين ،جٖٕ ،صٕٖٔ.

(ٔٗ) الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صٖٔٛ؛ ابف ابي الييجاء ،التاريخ ،جٖٗ ،صٖٖٔ.
(ٕٗ) المؤلؼ الرىاكم ،الحممتان ،ج٘ ،صٕٚ؛ سميؿ ،فن الحرب ،صٔٗٔ.

(ٖٗ) ب مدكيف :كىك صحب الرىا ،أخك كند فرم ممؾ الصميبييف بالقدس عينو قبؿ كفاتو ليخمفو فييا كقد تكالىا بعد
نزاع كاف لنائب البابا دكر فيو ،كأصبح أكؿ ممؾ في بيت المقدس .ينظر :المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،ص.ٕٙ

(ٗٗ) الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صصٔٛٚ-ٔٛٙ؛ المؤلؼ الرىاكم ،الحممتان ،ج٘ ،صٕٚ؛ ككمينا ،االلكسياد،

ج ،ٙصٔٙ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،ص.ٕٙ

(٘ٗ) تشارتز ،تاريخ الحممة ،صٖٔٔ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صص.ٔٛٚ-ٔٛٙ

( )ٗٙتشارتز ،تاريخ الحممة ،صٔٔٙ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صٕٕ٘؛ كيندكفر ،تاريخ ،ص.ٜٔٓ

( )ٗٚابف القالنسي ،ذيل ،صٓٗٔ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صٕٕٕ؛ ابف االثير ،الكامل ،جٓٔ ،صٕٖٗ؛ ابف

ميسر ،اخبار ،صٙٛ؛ ابف تغرم بردم ،النجوم الزاىرة ،ج٘ ،صٕ٘ٔ.
( )ٗٛالمصدر نفسو ،ج٘ ،صٕ٘ٔ.

( )ٜٗتشارتز ،تاريخ الحممة ،صٕٕٔ؛ كيندكفر ،ورود التأريخ ،صصٕٔٔٔٔٔ-؛ سبط ابف الجكزم ،ابك المظفر
شمس الديف يكسؼ (تٗ٘ٙىػٕٔ٘ٙ/ـ) ،مرآة الزمان في تأريخ االعيان ،نشر :سييؿ زكار (المكسكعة الشامية)
(دمشؽ :د.مطٜٜٔ٘ ،ـ) ،ج٘ٔ ،صٕٕٛ؛ العيني ،عقد الجمان ،جٕٗ ،صٕٔ.

(ٓ٘) الكامل ،جٓٔ ،صٕٕٗ.

(ٔ٘) ابف القالنسي ،ذيل ،صٓٗٔ؛ ابف االثير ،الكامل ،جٓٔ ،صٖٗٙ؛ ابف ميسر ،اخبار ،صٗٚ؛ ابف تغرم

بردم ،النجوم الزاىرة ،ج٘ ،صٕ٘ٔ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،صٕٖ.

(ٕ٘) ابف ميسر ،اخبار ،صٗٚ؛ عاشكر ،الحركة الصميبية ،ص.ٖٔ-ٕٙ

(ٖ٘) تشارتز ،تاريخ الحممة ،صٖٔٛ؛ ابف القالنسي ،ذيل ،صصٖٗٔٔٗٗ-؛ ابف ظافر ،اخبار ،صٛٚ؛ ابف
االثير ،الكامل ،جٓٔ ،صٖٖٚ؛ (سبط ابف الجكزم ابك مظفر شمس الديف يكسؼ (تٗ٘ٙىػٕٔ٘ٙ/ـ) ،مرآة
الزمان في تاريخ االعيان ،ج٘ٔ ،صٖٛ؛ ابف تغرم بردم ،النجوم الزاىرة ،ج٘ ،صٓٔٛٛ ،ٔٚ؛ زكار كاخركف،

حروب الفرنجة ،صٔ.ٔٚ
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(ٗ٘) تشارتز ،تاريخ الحممة ،صٔٗٚ؛ ابف القالنسي ،ذيل ،صصٖٗٔٔٗٗ-؛ ابف االثير ،الكامل ،جٓٔ،

صٖٖٚ؛ سبط ابف الجكزم ،مرآة الزمان ،ج٘ٔ ،صٖٕٛ؛ ابف كاصؿ ،جماؿ الديف محمد بف سالـ

(تٜٙٚىػٕٜٔٚ/ـ) ،التاريخ الصالحي ،تحقيؽ سييؿ زكار (المكسكعة الشامية)( ،دمشؽ :د.مطٜٜٔ٘ ،ـ)،

جٕٔ ،صٕٗٗ؛ العيني ،عقد الجمان ،جٕٗ ،صٕٕ.
(٘٘) تشارتز ،تاريخ الحممة ،صٖٔٔ.

( )٘ٙالصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صصٕٕ٘ٗٗٙ-؛ ابف ميسر ،اخبار ،ص٘ٚ؛ ابف تغرم بردم ،النجوم الزاىرة ،ج٘،
ص.ٔٛٛ

( )٘ٚتشارتز ،تاريخ الحممة ،صٖٔٔ؛ ابف القالنسي ،ذيل ،صصٖٗٔٔٗٗ-؛ ابف ظافر ،اخبار ،صٛٚ؛ ابف

االثير ،الكامل ،جٓٔ ،صٖٖٚ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ٖٗ ،كذكر رنسيماف اف البحارة االيطالييف ىـ مف قامكا
باعماؿ السمب كالنيب في المدينة بعد اف سيطر الصميبيكف عمييا ،تاريخ ،جٕ ،صٖٗٔ.

( )٘ٛابك الفداء ،عماد الديف اسماعيؿ بف نكر الديف عمي بف ايكب (تٕٖٚىػٖٖٕٔ/ـ) ،المختصر في اخبار
البشر ،تعميؽ :محمكد ديكب ،طٔ (بيركت :دار الكتب العمميةٜٜٔٚ ،ـ) ،جٕ ،ص٘ٗ؛ ابف خمدكف ،عبد الرحمف

بف محمد (تٛٓٛىػٔٗٓٙ/ـ) ،تاريخ ابن خمدون ،المسمى ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كالعجـ
مف عاصرىـ مف ذكم السمطاف االكبر ،ضبط المتف كالحكاشي :خميؿ شحاذة (بيركت :دار الفكر،

ٕٔٗٔىػٕٓٓٔ/ـ) ،ج٘ ،صٕ٘ٔ.

( )ٜ٘النجوم الزاىرة ،ج٘ ،ص.ٔٚٙ

(ٓ )ٙتشارتز ،تاريخ الحممة،صٗٗٔ؛ ابف القالنسي ،ذيل ،صصٜٔٗ-ٔٗٛ؛ ابف االثير ،الكامل ،جٓٔ،
صصٖٜٗ٘-ٖٜ؛ ابف ميسر ،اخبار ،ص٘.ٚ

(ٔ )ٙتشارتز ،تاريخ الحممة ،صٗٗٔ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صٕٗٗ؛ العظيمي ،تاريخ حمب ،صٕٖٙ؛ سبط
ابف الجكزم ،مرآة الزمان ،ج٘ٔ ،صٕٗٛ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،صٖ٘؛ العيني ،عقد الجمان ،جٕٗ ،صٕٕ.

(ٕ )ٙكتنسب الى عمار بف الحسيف بف ادريس كمؤسسيا ىك ابك طالب عبد اهلل بف محمد بف عمار المعركؼ بأميف
الدكلة الذم كاف قاضيان لطرابمس اياـ الفاطمييف كاستمر عمى عالقة كثيقة بالقاىرة حتى سنة ٕٗٙىػٔٓٚٓ/ـ حيث
استقؿ بحكـ طرابمس كىكذا اصبحت االمارة كراثية البنائو .انظر الصيرفي ،ابك القاسـ عمي بف منجب الصيرفي

(تٕٗ٘ىػٔٔٗٚ/ـ) ،االشارة الى من نال الوزارة ،تحقيؽ :عبد اهلل مخمص (القاىرة :د.مطٜٕٔٗ ،ـ) ،صٕٙ؛

ابف القالنسي ،ذيل ،صٔٙٔ ،ٔٙٓ ،ٖٜٔ؛ العظيمي ،تاريخ حمب ،صٖٔٙ؛ تدمرم ،عمر عبد السالـ ،تاريخ

طرابمس( ،بيركت :د.مطٜٔٛٗ ،ـ) ،ص.ٗٙٔ-ٖٖٚ

(ٖ )ٙجيؿ ،تاريخ الفرنجة ،ج ،ٙصٖٕٕ٘٘ٚ ،؛ المؤرخ الرىاكم ،الحممتان ،ج٘ ،صٕ٘؛ مؤلؼ مجيكؿ ،اعمال
الفرنجة ،ج ،ٙص٘ٔٙ؛ ككمينا ،االلسكياد ،ج ،ٙصٜ٘؛ عاشكر ،الحركة الصميبية ،جٔ ،صٓ.ٕٙ

(ٗ )ٙالسكرم ،التاريخ ،ج٘ ،صٜ٘؛ سبط ابف الجكزم ،مرآة الزمان ،ج٘ٔ ،صٕٕٛٗ ،ٕٛ؛

(٘ )ٙابف القالنسي ،ذيل ،صٔٔٙ؛ ابف االثير ،الكامل ،جٓٔ ،صٕ٘ٗٗ٘ٗ-؛ ابف ميسر ،اخبار ،ص.ٚٛ
( )ٙٙتشارتز ،تاريخ الحممة ،صٗٗٔ؛ ابف القالنسي ،ذيل ،صٔٔٙ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صٓ.ٕٛ

( )ٙٚتشارتز ،تاريخ الحممة ،صٗٗٔ؛ ابف القالنسي ،ذيل ،صٔٔٙ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صٕٛٚ؛
االصفياني ،عماد الديف محمد بف حامد (تٜ٘ٚىػٕٔٓٔ/ـ) ،البستان الجامع لجميع تواريخ اىل الزمان ،طٔ
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(دمشؽ :دار الفكرٔٗٔٙ ،ىػٜٜٔ٘/ـ) ،صٖٖٚ؛ ابف خمكاف ،ابك العباس شمس الديف احمد بف محمد بف ابي
بكر (تٔٙٛىػٕٕٔٛ/ـ) ،وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان ،تحقيؽ :احساف عباس (بيركت :دار صادر،
ٗٔٗٔىػٜٜٔٗ/ـ) ،جٕٔ ،صٕٓٔ؛ ابف كاصؿ ،التاريخ الصالحي ،جٕٔ ،ص٘٘ٗ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ،

صٗٗ.

( )ٙٛالصكرم ،تاريخ ،جٕ ،ص.ٕٛٚ

( )ٜٙالمصدر نفسو ،جٕ ،صٕٛٛ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،ص٘ٗ.

(ٓ )ٚذيل ،صٜٔٙ؛ عمراف ،محمكد سعيد ،تاريخ الحروب الصميبية (ٕٜ٘ٔٔ-ٜٔٓـ)( ،القاىرة :دار المعرفة
الجامعيةٕٓٓٓ ،ـ) ،صٖٗ.

(ٔ )ٚرنسيماف ،تاريخ ،جٕ ،صٔٗٛ؛ الكناني ،العالقات ،ص.ٕٖٜ

(ٕ )ٚابف القالنسي ،ذيل ،صٕٔٙ؛ ابف االثير ،الكامل ،جٓٔ ،صٕٕٕٓٙ-ٙ؛ سالـ ،عبد العزيز ،تاريخ مدينة
صيدا في العصر االسالمي (االسكندرية :مؤسسة شباب الجامعةٜٔٛٙ ،ـ) ،صٜ٘؛ رنسيماف ،تاريخ ،جٕ،

ص.ٜٔٗ

(ٖ )ٚابف القالنسي ،ذيل ،صٕٔٙ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صٕٜٔ؛ ابف االثير ،الكامل ،جٓٔ ،صٕٕٕٓٙ-ٙ؛
سالـ ،تاريخ ،صٜٙ؛ سيد ،ايمف فؤاد ،الدولة الفاطمية تفسير جديد ،طٕ (القاىرة :الدار المصرية المبنانية،
ٕٓٓٓـ) ،صٕ.ٙٛ

(ٗ )ٚذكر تشارتز اف استيالء الصميبييف عمى المدينة كاف بتاريخ ٕٔ جمادم االكلى ٗٓ٘ىػ ٘/ديسمبر ٓٔٔٔـ،
تاريخ الحممة ،ص ،ٔٗٛفي حيف يذكر الصكرم اف ذلؾ كاف في ٘ جمادم االخرل ٗٓ٘ىػ ٜٔ/ديسمبر ٓٔٔٔـ،
تاريخ ،جٕ ،صٖ.ٕٜ

(٘ )ٚتشارتز ،تاريخ الحممة ،صٕٔٔ-ٕٓٛ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٖ ،ص.ٕٙ

( )ٚٙابف القالنسي ،ذيل ،صٜٔ٘؛ ابف االثير ،الكامل ،جٓٔ ،ص٘٘ٗٗ٘ٙ-؛ ابف ميسر ،اخبار ،صٚٛ؛
المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،ص.ٖٛ

( )ٚٚابف القالنسي ،ذيل ،صٜٔ٘؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صٕٜٛ؛ االصفياني ،البستان الجامع ،صٖٖٛ؛

كيندكفر ،ورود التاريخ ،ج ،ٖٜصٕٕٔ؛ ابف خمكاف ،فيات ،جٕٔ ،صٖٓٔ.

( )ٚٛتشارتز ،تاريخ الحممة ،صٓ٘ٔ؛ العظيمي ،تاريخ ،صٖٙٙ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صٕٜٛ؛ ابف االثير،
الكامل ،جٓٔ ،صصٕٕٕٖٙ-ٙ؛ العيني ،عقد الجمان ،جٕٗ ،صص.ٖٜ-ٖٛ

( )ٜٚالجياد ضد الصميبيين في الشرق االسالمي قبل قيام الدولة االيوبية في مصر ،طٔ (جدة :دار المطبكعات
الحديثةٔٗٓٙ ،ىػٜٔٛٙ/ـ) ،ص.ٕٔٛ

(ٓ )ٛلممزيد مف التفاصيؿ ينظر :تشارتز ،تاريخ الحممة ،صٓ٘ٔ كما بعدىا؛ ابف القالنسي ،ذيل ،صٔٚٛ؛
العظيمي ،تاريخ حمب ،صٖٙٙ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صٕٜٛ؛ ابف االثير ،الكامل ،جٓٔ ،صٕٙٚ؛

المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،ص.ٜٗ

(ٔ )ٛتشارتز ،تاريخ الحممة ،صصٔ٘ٓ-ٜٔٗ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،ص.ٕٜٛ

Gabrieli, Francesco: Arab historian of crsades, Vol.1, P. 34.
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(ٕ )ٛابف القالنسي ،ذيل ،صٕٔٛ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،صٔ٘؛ العيني ،عقد الجمان ،جٕٗ ،صٖٗٗ٘-؛
ابف تغرم بردم ،النجوم الزاىرة ،ج٘ ،صٕ.ٛ

(ٖ )ٛتشارتز ،تاريخ الحممة ،ص ٔٔٙ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،ص.ٖٕٛ
(ٗ )ٛتشارتز ،تاريخ الحممة ،ص ٖٔٙ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،ص.ٖٕٙ

(٘ )ٛتشارتز ،تاريخ الحممة ،ص ٔ٘ٛ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صٖٕٛ؛ رنسيماف ،تاريخ ،جٕ ،صٓ.ٔٙ

( )ٛٙكىي قمعة حصينة تقع في اطراؼ بالد الشاـ بيف عماف كآيمة كالقمزـ ،كتقع قرب الكرؾ كادل انشاء ىذا الحصف
الى ابطاؿ السفر مف مصر الى الشاـ عف طريؽ البر .ياقكت الحمكم ،معجم البمدان ،جٖ ،صٓ.ٖٚ

( )ٛٚتشارتز ،تاريخ الحممة ،ص ٕٔٙ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صٖٕٛ؛ العظيمي ،تاريخ حمب ،صٖٙٛ؛ ابف

المأمكف ،جماؿ الديف ابك عمي مكسى (ت٘ٛٛىػٜٕٔٔ/ـ) ،نصوص من اخبار مصر ،تحقيؽ :ايمف فؤاد سيد

(القاىرة :المعيد العممي الفرنسي لالثار الشرقيةٜٖٔٛ ،ـ) ،صٖٔ؛ ابف ايبؾ ،ابك بكر بف عبد اهلل بف ايبؾ
الداكدارم (تٕٖٚىػٖٖٔٔ/ـ) ،الدرة المضية في اخبار الدولة الفاطمية (مف كتاب كنز الدرر كجامع الغرر)،

تحقيؽ :صالح الديف المنجد (القاىرة :د.مطٖٔٛٓ ،ىػٜٔٙٔ/ـ) ،ج ،ٙصٗٛ؛ ابف تغرم بردم ،النجو الزاىرة،

ج٘ ،ص.ٜٔٙ

( )ٛٛالمؤلؼ الرىاكم المجيكؿ ،الحممتان ،ج٘ ،صٖٜ؛ ابف خمكاف ،وفيات ،جٕٔ ،صٖٓٔ؛ ابف خمدكف،

تاريخ ،ج٘ ،صٕٕٙ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،ص.٘ٙ

( )ٜٛمتي الرىاكم ،التأريخ ،جٕٗ ،صٖٓٔ؛ تشارتز ،تاريخ الحممة ،صٕٔٙ؛ الصكرم ،التاريخ ،جٕ،
صٖٕٜ؛ كيندكفر ،ورود التأريخ ،ج ،ٖٜصٗٓٔ.

(ٓ )ٜتشارتز ،تاريخ الحممة ،ص ٕٔٙ؛ ابف االثير ،الكامل ،جٓٔ ،ص.ٙٗٛ
(ٔ )ٜتشارتز ،تاريخ الحممة ،ص ٖٔٙ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صٖٖٓ.
(ٕ )ٜالصكرم ،تاريخ ،جٕ ،صٕٗٗ.

(ٖ )ٜمتي الرىاكم ،التأريخ ،جٕٗ ،صٕٖٖٕٔٓ ،ٖٔ٘ ،؛ تشارتز ،تاريخ الحممة ،صصٜ٘ٔٙ-ٜٔ؛ الصكرم،

تاريخ ،جٕ ،صٖٔٚ؛ كيندكفر ،ورود التأريخ ،ج ،ٖٜصٖٗٔ؛ ابف العديـ ،كماؿ الديف ابي القاسـ عمر بف
احمد بف ىبة اهلل بف العديـ الحمبي (تٓٙٙىػٕٕٔٙ/ـ) ،زبدة الحمب في تاريخ حمب ،كضع حكاشيو :خميؿ

منصكر ،طٔ (بيركت :دار الكتب العمميةٜٜٔٙ ،ـ) ،ج ،ٔٙصٛٔ-ٚٚ؛ زكار كاخركف ،حروب الفرنجة،
صٖ.ٔٚ

(ٗ )ٜالفارقي ،احمد بف يكسؼ بف عمي بف االرزؽ (تٕ٘ٚىػٔٔٚٙ/ـ) ،تاريخ الفارقي اك تاريخ آمد كميافارقيف
(القاىرة :الييئة العامة لشؤكف المطابع العامةٜٜٔ٘ ،ـ) ،جٕٔٔٔٗ ،؛ االصفياني ،البستان الجامع ،جٔٔ،

صٖٔٗ.

(٘ )ٜتشارتز ،تاريخ الحممة ،صصٕٖٚ-ٕٖٙ؛ السكرم ،التاريخ ،ج٘ ،صٕٕٓٔٔٔ ،؛ ابف ميسر ،اخبار،
صصٗ.ٜ٘-ٜ

( )ٜٙالعظيمي ،تاريخ حمب ،جٔٔ ،صٖٔٙ؛ االصفياني ،البستان الجامع ،جٔٔ ،صٖٔٗ؛ ابف تغرم بردم،
النجوم الزاىرة ،ج٘ ،صٖ.ٔٛ
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( )ٜٚمتي الرىاكم ،التاريخ ،جٕٗ ،صٖٚٙ؛ المؤلؼ الرىاكم المجيكؿ ،الحممتان ،ج٘ ،صصٗٛ-ٗٚ؛ ابف

ميسر ،اخبار ،ص.ٜٙ

( )ٜٛابف القالنسي ،ذيل ،صٖ٘ٔ؛ ابك شامة ،شياب الديف عبد الرحمف بف اسماعيؿ المقدسي
(ت٘ٙٙىػٕٔٙٚ/ـ) ،الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصالحية ،تعميؽ :ابراىيـ شمس الديف ،طٔ
(بيركت :دار الكتب العمميةٕٕٔٗ ،ىػٕٕٓٓ/ـ) ،جٔ ،صٕٕٕٖٓٓ ،؛ ابف ميسر ،اخبار ،ص٘ٗٔ.

( )ٜٜابف القالنسي ،ذيلٖٔ٘ ،؛ الذىبي ،شمس الجيف محمد بف احمد بف عثماف الذىبي (تٚٗٛىػٖٔٚٗ/ـ)،
تاريخ االسالم ،تحقيؽ :عمر تدمرم ،طٔ (بيركت :دار الكتاب العربئٕٗٔ ،ىػٕٓٓٓ/ـ) ،ج ،ٖٚصٖٔ.

(ٓٓٔ) ابف القالنسي ،ذيل ،صٕٖٖ؛ الصكرم ،تاريخ ،جٖ ،صٖٚٔ-ٖٙٚ؛ ابف ميسر ،اخبار ،صٖ٘ٔ؛ ابك
شامة ،الروضتين ،جٔ ،صٕٕ٘.ٕٖ٘-

(ٔٓٔ) ابك شامة ،الروضتين ،جٔ ،صٕٛٛ؛ ابف ميسر ،اخبار ،صٔ٘ٙ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،صٖٕٗ.

(ٕٓٔ) ابف القالنسي ،ذيل ،صٖٖ٘؛ ابك شامة ،الروضتين ،جٔ ،صٕٛٛ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،صٖٕٗ-
.ٕٖٙ

(ٖٓٔ) الحافظ لديف اهلل (٘ٗٗ-ٕ٘ٙىػٜٔٔٗ-ٖٕٔٔ/ـ) كالظاىر بأعداء اهلل (ٜٗٗ٘٘ٗ-ىػٔٔ٘ٗ-ٜٔٔٗ/ـ)
كالفائر بنصر اهلل (٘٘٘-ٜ٘ٗىػٔٔٙٓ-ٔٔ٘ٗ/ـ) كالعاضد لديف اهلل (٘٘٘٘ٙٚ-ىػٔٔٚٔ-ٔٔٙٓ/ـ) .لممزيد
عف خالفتيـ ينظر :المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،ص ٖٔٚكما بعدىا.

(ٗٓٔ) عمارة اليمني ،ابك محمد عمارة بف ابي الحسف بف عمي بف زيداف (تٜ٘ٙىػٔٔٚٗ/ـ) ،النكت العصرية في
أخبار الوزارة المصرية ،تحقيؽ :درنبرغ (القاىرة :د.مطٜٜٔٔ ،ـ) ،صٙٛ؛ ابف االثير ،الباىر في الدولة

االتابكية ،تحقيؽ :عبد القادر طميمات (القاىرة :دار الكتب الحديثةٜٕٔٙ ،ـ) ،صٕٔٔ؛ ابف العديـ ،زبدة الحمب،

صٖ٘ٗ.

(٘ٓٔ) المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،صٕٙٙ؛ سيد ،الدولة الفاطمية ،صٓ.ٕٜ

ElisseeFF, N., Nural-Din ungrand prince muslman A. H 452-466 WZKM77 (1987),
pp. 582-584.

( )ٔٓٙعمارة اليمني ،النكت ،صٚٚ؛ ابك شامة ،الروضتين ،جٔ ،صصٕٖٖٖٖٖ-؛ ابف خمكاف ،وفيات ،جٕ،
ص٘ٗٗ ،جٔٗ٘ ،ٚ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،صٓ.ٕٚ

( )ٔٓٚابك شامة ،الروضتين ،جٔ ،صٖٖٗ؛ كعف تكلية شاكر لمك ازرة لممرة الثانية ينظر :القمقشندم ،شياب الديف
احمد بف عمي بف محمد (تٕٔٛىػٔٗٔٛ/ـ) ،صبح االعشى في صناعة االنشا ،تحقيؽ :محمد حسيف شمس

الديف (بيركت :دار الكتب العمميةٜٔٛٚ ،ـ) ،جٓٔ ،صٖٖٓٔٔٛ-؛ السجالت المستنصرية (كتبت في النصؼ
الثاني مف القرف الخامس اليجرم/الحادم عشر الميالدم) سجالت وتوقيعات الخميفة المستنصر الى دعاة اليمن،

تحقيؽ :عبد المنعـ ماجد (القاىرة :دار الفكر العربئٜ٘ٗ ،ـ) ،ص٘٘ٔ.ٖٜٚ-ٖٜٙ ،

( )ٔٓٛابف االثير ،الباىر ،صصٕٕٕٔٔٔ-؛ الكامل ،جٔٔ ،صصٖٓٓ-ٕٜٜ؛ ابك شامة ،الروضتين ،جٔ،
صٖٖ٘؛ النكيرم ،نياية االرب ،ج ،ٕٛصٖٖٗ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،صٗ.ٕٚٛ-ٕٚ

( )ٜٔٓابف االثير ،الباىر ،صٕٕٖٔٔٓ ،ٕٔ٘ ،؛ الكامل ،جٔٔ ،صٖٓٓٗٓٗ ،؛ ابك شامة ،الروضتين ،جٔ،
ٕٖٗ ،ٖٖٙ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،ص.ٕٚٚ
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(ٓٔٔ) ابك شامة ،الروضتين ،جٕ ،صٗ.ٖٙ

(ٔٔٔ) عمارة اليمني ،النكت ،صٓٛ؛ ابف ظافر ،اخبار ،ص٘ٔٔ؛ ابف االثير ،الباىر ،صٖٖٔ ،الكامل ،جٔٔ،
صٕٖٗ-ٖٕٙ-؛ النكيرم ،نياية االرب ،ج ،ٕٛصٖٖٚ؛ المقريزم ،الخطط ،جٔ ،صٗ ،ٖٖٛ ،ٔٚاتعاظ ،جٖ،
صٗ.ٕٛ

(ٕٔٔ) ابف االثير ،الباىر ،صٖٗٔ؛ ابك شامة ،الروضتين ،جٔ ،صٖٙٙ؛ سيد ،الدولة الفاطمية ،صٗ.ٖٜ

(ٖٔٔ) ابف االثير ،الكامل ،جٔٔ ،صٖٖٙ؛ ابك شامة ،الروضتين ،جٔ ،صٖٜٛ؛ سيد ،الدولة الفاطمية،
ص٘.ٕٜ

(ٗٔٔ) ابك شامة ،الروضتين ،جٔ ،صٖٜٓ؛ النكيرم ،نياية االرب ،ج ،ٕٛصٖٖٛ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ،
ص.ٕٜٙ

(٘ٔٔ) ابف االثير ،الباىر ،صٖٔٛ؛ الكامل ،جٔٔ ،ص.ٖٖٙ

( )ٔٔٙاالصفياني ،البستان الجامع ،جٕٔ ،صٖٔٛ؛ ابف ظافر ،اخبار ،صٔٔٙ؛ ابف االثير ،الكامل ،جٔٔ،
صٖٖٙ؛ ابف ايبؾ ،الدرر المطموب في اخبار بني ايوب (كتاب كنز الدرر كجامع الغرر) ،تحقيؽ :سعيد عبد
الفتاح عاشكر (القاىرة :دار احياء الكتب العمميةٖٜٔٔ ،ىػٜٕٔٚ/ـ) ،ج ،ٚصٖٓ؛ النكيرم ،نياية االرب ،ج،ٕٛ

صصٖٗٓ-ٖٖٜ؛ ابف تغرم بردم ،النجوم الزاىرة ،ج٘ ،صٖٓ٘ .كلتفاصيؿ اكثر عف حريؽ الفسطاط ينظر:

Kubiak, W. the Burning of misr in 1168, A. Reconsideration of historicad Eridence" A
Fricana Bulletin XXV 1976, pp. 51-64.

( )ٔٔٚابف االثير ،الباىر ،صٖٔٛ؛ ابف خمكاف ،وفيات ،جٕ ،صٗٗٚ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،ص.ٕٜٛ
( )ٔٔٛابف االثير ،الكامل ،جٔٔ ،صٖٖٛ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،ص.ٕٜٜ

( )ٜٔٔالفاراقي ،تاريخ ،جٔٔ ،صٖٓٓ؛ المقريزم ،اتعاظ ،جٖ ،صٖٕٛ؛ ابف تغرم بردم ،ج٘ ،صٖٖٜ
كٖٖٛ؛ زكار كاخركف ،حروب الفرنجة ،صٓ.ٜٔٗ-ٜٔ
Ehrenkreutz, A.S., "Arabic dinars struck by the crusaders", Jeshov (1964), pp. 167-182.
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