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رموز مستخدمة في هذا الكتاب
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أوالً - النزاعات بين اإلخوة األيوبيين

واالستعانة باآلخرين سبب ذهاب بيت المقدس:
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ثالثاً - وفاة المعظم

وسبب خوف الكامل منه:
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رابعاً - مؤامرة الكامل واألشرف على الناصر داود:
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وتسليم الكامل بيت المقدس عبر اتفاقية يافا

واالستسالم للفرنج الصليبيين:
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سادساً - تبريرات تسليم بيت المقدس:
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مصادر ومراجع البحث

- المصادر:

          


   


     
          





    


     





  






201 




         





     


         



   


    


           





         
        



 202


    


    


          



        

















          



203 


     





         


     
         


       



- المراجع:

 












 204


        


 














         


        


!e Emperor Fredrick IIVan CleveOxford1972



205 







القسم األول
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