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من سقوط مؤرخاً للحروب الصليبية في الشرق  هف نيوبرووليم أ
 (م9911-9911) القدس إلى الفتح اإلسالمي

 )دراسة تاريخية نقدية(
 

 *د. على أحمد محمد السيد
 

شػػت ت اروػػرلب اريػػ ذهذن اذنػػ ف ارتػػ س لورمػػت ا ػػثـ ارخػػلراذف لاءػػ رت اذػػ ؿ ارشػػ را  
ى اجذ ال ه د اجذ ؿ، لم ف خف ارطهذ ى اف ذهتـ رانب خءؿ لارفت تذف فى اتو   ارترب األلرله

هتسػجذؿ ه ػض اوػداءه  فػى خ ػرض تت لرػي رتػػ رذ   William of Newburghلرػذـ الؼ تذػلهر  
لنػل  هػ رة  ػف دراسػن  Historia Rerum Anglicarumإتج تػرا فػى خدلتتػي ارتػى توخػؿ  تػلاف 

، ػنػ598ـ/ 0097. وتى   ـ ػن858ـ/ 0166ت رذاذن إلتج ترا ختذ ارفتح ارتلرخ تى ره    ـ 
ل ػػد ر ػػى نػػذا ار خػػؿ ارخيػػذر تفسػػي ارػػذ  وظذػػت هػػي خ ظػػـ األ خػػ ؿ ذات األنخذػػن ارا يػػن 

ار يػػلر ارلسػػطى، إذ تػػـ تشػػرن  فػػى خجخل ػػن تػػ رذ  إتج تػػرا ختػػذ  ارخت   ػػن هتػػ رذ  إتج تػػرا فػػى
Rolls series ه مر ار يلر ارخ رلفن ه سـ س س ن ار ف ئؼ

(0) . 
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 .قسم التاريخ واآلثار - كلية اآلداب  - فرع دمنهور - جامعة اإلسكندرية *  

(1) William of Newburgh, Historia Rerum Anglicarum, ed. Howlett, R: Chronicles 

of the Reigns of Stephen, Henry II and Richard I, Bd.1 [RS 82, 1], London, 1844.  
ه وػػػث   ػػػى ارترجخػػػن اإلتج ذزذػػػن ر ػػػتص ارتػػػى تشػػػرن  اره وػػػث سػػػملت نػػػذا ل ػػػد ا تخػػػد ار

ـ. توػت اسػـ تػ رذ  لرػذـ الؼ تذػلهر ، رسػ رن افتت وذػن 0999  ـ  Scott Mcletchieخ م تشى 
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“The History of William of Newburgh, The Prefatory Epistle"  ت ػدذث ختػي رخػ  مػ ف
ه إلتج ذزذػن ختػذ وػلارى  ػرف لتيػؼ، هوذػث  ن ر  د تشػ Joseph Stevensonلزذؼ ستذفتسلف چ

 The Church (0)خػػلراى إتج تػػرا ارمتسػػذذف خػػف خجخل ػػن  شػػم ت ارجػػز  ارراهػػم ار سػػـ ارءػػ تى

Historians of England. 
  

هخ  ط ػػػػػػػػػػػػن  Bridlingtonفػػػػػػػػػػػػى ه ػػػػػػػػػػػػدة هرذػػػػػػػػػػػػدرذتجتلف  Williamلرػػػػػػػػػػػػد خلراتػػػػػػػػػػػػ  لرػػػػػػػػػػػػذـ      
فػػػى لت  ػػػى ت  ذخػػػي   ػنػػػ511ال  ػنػػػ529 / ـ0016ـ ال 0015فػػػى  ػػػ ـ  Yorkshireذلرمشػػػذر

ا ترف اسػـ ت  ػ، لخف ن ى اررنهتنػف (2)ارذ  اتهم ارتظـ األلغسطذتذن Newburgh دذر خدذتن تذلهر 
 ػػ د إرػػى ذلرمشػػذر ه ػػد اف  نػػػ578 / ـ0082ارخػػلرخ ه رػػدذر لارخدذتػػن ارلا ػػم فذهػػ . لفػػى  ػػ ـ 

ذهػدل هلوػلح اتػي دلتػي  هػؿ  ارػذ  (1)نجر زلجتي ارءرذن. لنت ؾ شرع فى تدلذف مت هػي ارشػهذر
ـ.، لارخػلرخ ذتتخػى إرػى خدرسػن ارخػلراذف ارشػخ رذن 0098فترة  يذرة خف لف تي فػى ذلرمشػذر 

 ـ.751ارختلفى   ـ  Bede the Venerableإذ س ر   ى تهج مت هي ارخلرخ هذد  ارخه رؾ 
 ػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Newburgh, The Church Historians of England, Vol. IV, part II; translated 

by Joseph Stevenson (London: Seeley’s, 1861). The electronic form of this 

presentation is © 1999 by Scott McLetchie. 

وقد مشل التعديل تصنيف وتقسيم الفقرات األصلية بإضافة األرقام ؽبا. كما مت إحالل وتبدديل   حدروف وقد 
   قبليزية القددية.الكلمات اإل

م. وخددالل عدددة أجيددال عدددرعا عدددة قددوان  لتن دديم 925وضددع القددديد بندددكا أسددد الرىبنددة المربيددة   عددام  (2)
تبدع ىدؤ مج صبيعدا قاعددة للحيداة يدعتقدد أن االعالقات ب  الرىبان فيما يعرف حبركة اغبياة الديريدة اؼبنت مدةو وقدد 

 ومن مث جامجت التسدمية اؼبعروفدة بقدوان  أوسدت  الكنسدية وم.403واضعها ىو القديد أوغسط  اؼبتو  عام

Austin Canons   و نسدبو إليدو وىدى الدت غددت ركيدزة الفكدر اؼبسديحى المدر  ؼبدا يزيدد عدن األلدف عدام.ان ر
وزيدف نسديم يوسدفو دار اؼبعرفدة چكولتونوج.ح : عامل العصدور الوسدطى   الدن م واغبةدارةو ترصبدة وتعليد : 

؛ كرسددتوفر دوسددن: تكددوين أوروبدداو ترصبددة ومراجعددة: سددعيد 974-970مو ص9595إلسددكندريةو اعبامعيددةو ا
 .292-299و77-79و94مو ص 9597 ؿبمد مصطفى زيادةو القاىرةو عاعورو

(3) Blakeley, L., Brian & collins Jacquelin, Documents in British History, (Early Times 

to 1714) 2 Vols., 2
nd

 ed., London, 1993, Vol. I., p. 50.          

لتظرا رملف لرذـ الؼ تذلهر  رانه  ف د م ف خ زلال  ف اروذ ة ار  خن، لرغػـ اف مت هػي ذتسػـ 
همءذػر خػػف ارتخػػلض إال اتػي   ػػى درجػػن مهذػػرة خػف األنخذػػن لار ذخػػن ا يػن ه رتسػػهن ر فتػػرة ارخهمػػرة 

  .(0)ـHenry II 0058-0089خف ومـ ارخ ؾ اإلتج ذز  نتر  ارء تى 
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تج تػرا. إال اتػي ه ػد فويػه  تهػذف خيػ در تػ رذ  إتيتذؼ خدلتن نذا ارخػلرخ ذوػ ه  هػذف  إف
اته  توـ خ دة ت رذاذن ايذ ن لءذ ن هت رذ  الرلهػ  ارلسػذط هيػفن   خػن. لرخػ  م تػت إتج تػرا رهػ  ذػد 

ر هػت دلرا  ػد طلرى فى اوداث ارورمن اري ذهذن فى ارشرؽ، لمذرؾ ه ذػن دلؿ الرلهػ  ارترهذػن ارتػى 
ذملف امءر انخذن فى ت ؾ ارورلب، لرخ  م تت ارخدلتن  د اشتخ ت   ى تأرذ  رهذ  لت ؾ، م ف خف 
ارطهذ ى اف تتوخف ارخدلتن اذو  تأرذا  ر ث  ت ت ؾ ار  رة ارا رجذن خم ارشػرؽ اػثؿ فتػرة مت هػن 

ف ارءػػػ تى  شػػػر ارخػػػلرخ ارخختػػػدة ختػػػذ ارتيػػػؼ ارءػػػ تى خػػػف ار ػػػرف اروػػػ د   شػػػر وتػػػى الااػػػر ار ػػػر 
       لنى ارفترة ارتى لامهت شطراروخثت اري ذهذن لرهخ  ذزذد. ارخذثدذذف

ل  ذي ل م ااتذ ر اره وث رخلولع هوءي توت  تلاف "لرػذـ الؼ تذػلهر  خلراػ  ر وػرلب 
ـ، دراسػن ت رذاذػن 0087ـ/0199اري ذهذن فى ارشرؽ خف س لط ار دس إرى ارفتح اإلسػثخ  

  ."ت دذن
لجػػد خػػف ارخت سػػب اف ذسػػتؿ خػػف ارخدلتػػن ج تػػب  ف ػػد خػػ   اره وػػث ر ختط ػػن ار رهذػػنلهومػـػ اتت

خودد خػف ارخلوػل  ت ذات اريػ ن هػ رلطف. فم تػت فمػرة ارترمذػز   ػى خلوػلع ارورمػن اريػ ذهذن 
لتلسػػ ي م خػػ  ت ػػدـ فػػى  رػ تػػد ارخػػلرخ. لذثوػػظ نتػػ  ارتػػدرج ارلاوػػح فػػى خػػد  انتخ خػػي ههػػذا األخػػ

ارخ دة ارت رذاذن ارلاردة فػى مت هذػي األاذػرذف. لرهػذا هػ رطهم    ىارخلولع  نذا سذطر ارمت هن، وتى
خػػ  ذهػػرر ك ذرػػؾ اف ارخػػلرخ انػػتـ هشػػمؿ الوػػح هتسػػجذؿ األوػػداث ارت رذاذػػن اريػػ ذهذن ارتػػى   ذشػػه  

-585/ ـ0092-0089 ل  يػػػرت وذ تػػػي، لتتخءػػػؿ اهرزنػػػ  فػػػى اوػػػداث اروخ ػػػن اريػػػ ذهذن ارء رءػػػن
ؾ األوػػداث فػػى ارخدلتػػن ارخت   ػػن ه روخ ػػن اريػػ ذهذن رهتػػر  ارسػػ دس ، ليػػلال إرػػى تاػػر ت ػػنػػػ588

Henry VI   فى   خي األاذػر ارػذ  تػلفى فذػي.  ػن598-586/  ـ0097 -0091إخهراطلر ارخ تذ
اسػػ س تتػػ لؿ ارخػػ دة ارت رذاذػػن ارا يػػن ه رورمػػن اريػػ ذهذن فػػى ارشػػرؽ، ل  ذػػي ا خػػت دراسػػتى   ػػى 

نػػ هيػفته  لوػدة خلوػل ذن 581 /ـ0087  ػدس فػى  ػ ـ يثح اردذف األذػلهى ر وتى ودث فتح
اخػػ  األوػداث ارتػى ل  ػت فػػى ار  ػد ارػذ  ذت ػل ذرػػؾ فأجػد اتهػ  جػدذرة هػػأف  ت رذاذػن لاوػون ارخ ػ رـ،

 تدرس   ى ودة فى دراسن اار    ى ا ته ر اف ي وب 
 ػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Catholic Encyclopeadia, ed. www.google.com, www.Newadvent.org, Art. 

William of Newburgh.  

رهذ  ارو هن. مخ  اف اس لهي فى ارمت هن  ته   ػد اات ػؼ  رلادارخلراذف ار ارخدلتن ذ د لاودا خف
ره وػػث فػػى إر ػػ   اروػػل  ه تسػػ خه  ه رخ  يػػرة لاإلف وػػن لار ػػدرة ارت دذػػن، لخػػف ءػػـ ذتخءػػؿ دلر ا

  ػػى انخذػػن ارخدلتػػن لتتهػػم ارخػػ دة ارختخػػلرة ارخت   ػػن ه رورمػػن اريػػ ذهذن طػػلاؿ فتػػرة  ذػػ ـ خخ مػػن 

http://www.google.com/
http://www.new/
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 هذت ارخ دس اري ذهذن فى ار دس ف ط.
    

ذرؾ م ف نل شأف ارفتػرة ارزختذػن خلوػلع ارهوػث. اخػ  خػف ت وذػن ارخلوػلع فػث شػؾ اتػي 
ر رخدلتػن دلف خوػ ن ته  هخءذثتهػ  ارتػى فػى ارخيػ دخف اري ب دراسن ارخ دة اريػ ذهذن فػى ا

اريػػ ذهذن ارخ  يػػرة. لرػػذا تاذػػرت اهػػرز األ خػػ ؿ ختهػػ  فمػػ ف متػػ ب "ا خػػ ؿ ارفرتجػػن اروػػ جذف 
، خ تخػػدا   ػػػى Fulcher of Chartersرهذػػت ارخ ػػػدس" ر خػػلرخ اريػػػ ذهى فلرشػػر الؼ شػػػ رتر 

رخلرفػي لرػذـ ور" ػت لرا  ارهػػؿ ارتػى تخػتػ رذ  األ خػ  ، ءػـ متػ ب "(0) بػارترجخن اإلتج ذزذن ر متػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػ. اخ  (2)، خ تخدا   ى ارترجخن اإلتج ذزذن ري اذو   William of Tyreاريلر  

م. واعددعك   اغبملددة الصددليبية 9395 -9399دبدينددة عددارتر بفرنسددا   الفددعة الواقعددة بدد  سددنت  رشددلولددد فو  (9)
و Baldwin de Bouillonبوايدون  أوفوكدان مرافقدا للملدل بلددوين م. 9359األوىل   عدهر أكتدوبر سدنة 

وأقام معو   الرىا حيث كان حيكمها كبدو عدام . مث انتقدل معدو إىل بيدا اؼبقددس وبقدى مالزمدا لدو حدت وفاتدو 
 م. راجع :9927  بيا اؼبقدس حت عام مكث فولشر  م. مث9999  عام 

Fulcher of Charters, A History of the Expedition to Jerusalem, trans. by Frances 

Rita Ryan, ed. with an introduction by Harlod’s Fink, Konville, U.S.A., 1969, 

Bassim.    
(2) William of Tyre, A History of Deeds Done Beyond the Sea, 2 Vols., trans. by 

Babcock and Krey, New York, 1943. 

م. وىدو ينتمدى ألسدرة فرنسدية عداركا   اغبملدة الصدليبية األوىل. وقدد 9903لصورى   بيا اؼبقددس سدنة ولد وليم ا
عاش وليم الصورى فعة عبابو   الشرق الالتيىنو وأتقن اللمة العربية واليونانية والالتينية والفرنسية. هنل العلدم مدن مددن 

األراضددى اؼبقدسددة. عمددل   خدمددة ملددوك اؼبملكددةو كمددا أخدد  بدداريدو وعددارترو وأورليددان. وعدداد بعددد عشددرين عامددا إىل 
م. ولدد ا كلددف 9974يعقددى    اؼبناصددك الكنسددية حددت صددار مستشددارا للمملكددة الصددليبية ورايسددا ألسدداقفة صددورعام 

م. حددثا تمدد ات سياسدية أحاآددا بىفمالدو   اعددتالمج منصدك بطريددرك 9993دبهدام رظبيدة وسددفارات مهمدة. و  عددام 
 م. ان ر:9994  أغلك ال ن مات اؼبؤرخ   عام بيا اؼبقدس. و 

Edbury, P.W., William of Tyre, A History of the Crusades and the Kingdom of 

Jerusalem (1130-1184) in Bulletin of the Faculty of Arts in Alexandria 

University, 1988, pp. 43-52. 

و 29جامعدددة اإلسدددكندريةو عددددد  -يم الصدددورىو ؾبلددة كليدددة اآلدابراجددع أيةدددا: عمدددر كمدددال توفيدد : اؼبدددؤرخ ولددد
 .  23-99م.و ص 9595م.و مطبعة جامعة اإلسكندريةو 9573

ـ. وتػػى 0081فذهػػ  مت هػػ ت ارخػػلرخ هداذػػن خػػف  ػػ ـ فذخػػ  ذت  ػػؽ ه رسػػتلات ار  ذ ػػن ارتػػى تل فػػت 
لرذػن ارتػى ت ػد   ـ األوداث األاذرة فى خلولع ارهوث ف د رجػأت إرػى تتطذتهػ  ه سػتاداـ ارو

لمذػؿ  Ernoul et Bernardتذذذث ر مت ب ارس هؽ، لنى ررج ذف اتتسػهت إرذهخػ  "إرتػلؿ لهرتػ رد" 
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مذرؾ رجأت فػى ارفتػرة ذاتهػ  إرػى متػ ب "ولرذػ ت ، ل (0)ارازاتن ارختشلرة ه ر تن ارفرتسذن ار دذخن
 (2)ـ.0210إرػى  ـ712رلجر الؼ نلفدف، ت رذ  إتج ترا لهثد الرلهذن اار  فػى ارفتػرة خػف 

The History of England and of other countries of Europe from 732 A.D. to 1201 

A.D. . 
 

هراز ارخػ دة ارت رذاذػن    ى نذا ارتول فإف خثخح ارختهج ارختهم تتوح خف اثؿ ت دذـ لا 
ذػػذـ مػػؿ ارا يػػن ه رورمػػن اريػػ ذهذن  تػػد لرػػذـ الؼ تذػػلهر  خرو ػػن ه ػػد خرو ػػن. لوتػػى ذخمتتػػ  ت 

ختهػػ  فػػث ختػػ ص خػػف خوػػ ن ته  لخ  رتتهػػ  ه رخػػ دة ارػػلاردة  تػػد ا ػػل  ارمت هػػ ت ارخ  يػػرة رمػػؿ 
خرو ػن رتػلفذر ارا فذػن ارت رذاذػن اروػرلرذن   ػػى خػ  ذػأتىك فػ رخ رلؼ اف ارخػلرخ فلرشػػر الؼ 
ش رتر سجؿ خدلتتي هوذث شػخ ت اوػداث اروخ ػن اريػ ذهذن األلرػى ختػذ ارػد لة رهػ  وتػى  ػ ـ 

نػػػ. لتػػد خت ت ػػؾ ارمت هػػ ت همتػػ ب لرػػذـ اريػػلر  فػػى ارفتػػرة ذاتهػػ . رػػذا م تػػػت 520/ـ0027
ج ي لرػػػذـ ػخػػدلتت نخ  اس سػػػ   رتهذػػػ ف الوػػػ ع ارشػػػرؽ ارثتذتػػػى فػػػى ت ػػػؾ ارو هػػػن. ءػػػـ ذػػػأتى خػػػ  سػػػ

 ـ/0081 وتىاريلر  ختفردا فى غ رب األوذ ف هداذن خف نذا ار  ـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػ
خددر سددطور الكتدداب. آبفرنسددا كمددا خيىفنددا    Corbieلقددديد بطددرس   ديددر كددور  برنددارد ىددو وكيددل خزانددة ا (9) 

ووضددع الكتدداب اسددتنادا إىل ـبطددوط مفقددود وضددعو عددبع يدددعى إرنددول بعنددوان  حددروب صددالح الدددين  الددت 
 م. ان ر:9209ربتل جزمجا كب ا من الكتاب. ويتوقف الكتاب عند عام 

Ernoul, La Chronique d’Ernoul & de Bernard le Trésorier, ed. Mas-Latrie, Paris, 

1871, p. 472.   
(2) Roger of Hovden, Annals of Roger d'Hovden, The History of England and of 

other countries, illustrations by Henry Europe from 732 A.D. to 1201 A.D., trans. 

From the Latin with notes and T. Riley, 2 Vols., London, 1853.      
أسددتاذا لالىددوت  روجددر عمددلوقددد  اآلن. Yorkshireينتسددك روجددر إىل ىوفدددن وىددى إحدددى قددرى يوركشدد  و 

صبدع   كتابدو  وقدد ودخل   خدمة اؼبلل اإلقبليزى ىندرى الثداق قسيسدا للقصدرو كمدا عمدل أميندا لسدر اؼبلدل.
ا باألحددداث   األراضددى بدد  مددا نقلددو عددن اؼبددؤرخ  اآلخددرينو ومددا دونددو ىددو بنفسددو. ويالحدد  أنددو أوىل اىتمامدد

 م. ان ر:9999اؼبقدسةو ويالح  تدقيقو فيما كتبو ىو بنفسو من  عام 
Ibid, Vol. 1, pp.I-XII.  

نػ. اس س   إلهراز ارج تػب اخاػر خػف األوػداث ارتػى تسػتتر ه  ارفتػرة. لنمػذا ذمػلف اروػ ؿ 579
 ػداف خػف ذف ذانلفدف ار  الؼ ه رتسهن رخدلتن إرتلؿ لهرت رد، لرمت ب ارخلرخ اإلتج ذز  رلجر

افوؿ ارخدلت ت ارخ  يرة ر ستلات األاذرة خف  خر خخ من هذػت ارخ ػدس ارثتذتذػن، ا  وتػى 
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نػػػ. له رتػػ رى تػػـ االسػػتت د فػػى ااتذػػ ر ارخػػدلت ت ارػػءثث 581ـ./0087سػػ لط ار ػػدس فػػى  ػػ ـ 
تهػػػػـ األلرػػػػى إرػػػػى اتهػػػػ  تت لرػػػػت ارورمػػػػن اريػػػػ ذهذن لاف ايػػػػو هه  ذيػػػػتفلف فػػػػى ار ػػػػ دة   ػػػػى ا

خلرالف ي ذهذلف ا  خلا فى ارشرؽ ارثتذتى رفترات. اخ  ااتذ ر ارخدلتن ارراه ن ر خلرخ رلجػر 
الؼ نلفػػػدف ف ػػػد ااتذػػػرت اسػػػتت دا   ػػػى اتػػػي خػػػلرخ خ  يػػػر تخ خػػػ   ر خػػػلرخ لرػػػذـ الؼ تذػػػلهر  

ك وذػػث اتتخذػػ  إرػػى ارخدرسػػن األسػػمت تدذن فػػى خلوػػلع ارهوػػث، مخػػ  اتػػي خػػلاطف، إتج ذػػز  خء ػػي
لوريػ    ػى تػدلذف تػ رذ  وم خهخػ  اإلتج ذػز.  ،تذهخ  اردذتذن فتش هه   فى ء ارت رذاذن ف ارمت هن

 ملف ر خ  رتن ل م افوؿ له د ا خؽ.فذلخف ءـ 
 

هدات ل  ئم خدلتن لرذـ الؼ تذلهر  ارت رذاذن ه رت رض إرى ارظرلؼ ارتى دف ػت ارخػلرخ 
 Rievaulxرئػذس دذػر رذفػل Ernaldد إرى تدلذف مت هي ارت رذاى. فذذمر اتي م ؼ خف  هػؿ ارتلرػ

  ػى ذرػػؾ. ءػـ اتت ػػؿ  ارػػذ  اسػتلجب ختػػي ت ػدذـ ارشػػمر هإتجػ ز نػذا ار خػػؿ هػأجرى خػػ د ، األخػر
ارخلرخ إرى ارت رض رج تب خف خي در  ارت رذاذن ارتى ا تخد   ذه . فأشػ ر إرػى ارخػلرخ هذػد  

Bede  الؼ  مخػػػػػػػ  توػػػػػػػدث  ػػػػػػػف اوػػػػػػػد ارمتػػػػػػػ ب لذػػػػػػػد ى جػػػػػػػلفر  ،(0)ـ751ارختػػػػػػػلفى  ػػػػػػػ ـ
 History of the  وب متػ ب "تػ رذ  ارخ ػلؾ ارهرذتػلف"ػيػ Geoffrey of Monmouthخلتخػ لث

British Kings مخػ  . (2)ارختوػخف مءذػرا خػف ار يػص األسػطلرذن  ػف ارخ ػؾ اإلتج ذػز  ترءػر
 وب ػيػػ Geoffrey of Monmouthالؼ خلتخػػ لث توػػدث  ػػف اوػػد ارمتػػ ب لذػػد ى جػػلفر 

  History of the British kingsرذتلف" لؾ ارهػ  ارخ ػت ب "ت رذػم
 ػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Newburgh, op.cit., introduction.  

(2) Catholic Encyclopeadia, op.cit. 

وقد تعرضا اعبزاار الىفيطانية فيما ب  منتصدف القدرن ومنتصدف القدرن السدادس اؼبيالديد  ؼبوجدة أوىل مدن المدزوات 
سكسدددون(. وؼبددا نشدددك الصدددراع مددع أىدددل الدددبالد ربدددا قيددادة آرثدددر سبكدددن مددن إحدددراز سلسدددلة مدددن -لدددواعبرمانيددة )األقب

ا نتصددارات علدديهم فبددا أبددرز عبصدديتو بدد  عددعبو   عددىمج مددن اػبيددال بعددد أن انتددزع إع ددا م الشددديد بددوو راجددع: 
م.و ص 9553كندريةو ؿبمددد ؿبمددد مرسددى الشدديخ: تدداريخ أوروبددا   العصددور الوسددطىو دار اؼبعرفددة اعبامعيددةو اإلسدد

929-922. 
لرػذـ الؼ تذػلهر    ، للجػيارختوخف مءذػرا خػف ار يػص األسػطلرذن  ػف ارخ ػؾ اإلتج ذػز  ترءػر

خػػف  اإلتج ذزذػػن ارشػػ لب ارخملتػػن ر خخ مػػن ارخػػلرخ لرػػذـ رمت هػػي ت ػػدا الذ ػػ . لخػػ  رهػػث اف تتػػ لؿ
تج ذز Welsh ، للرشذذفRomans، لرلخ ف  Britons هرذتلف ، Saxonsسمسلف ، ل Angles، لا 
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لفػػى اػػػط  ،، لج تهػػ   خػػػف تيػػ ر هـ خػػف اجػػػؿ إ  خػػن خجتخ ػػ تهـ لخخػػػ رمهـScotsلاسػػمت تدذذف 
، Alexander the Greatختػػػلاز ت ػػػرض سػػػرذ   رشايػػػذ ت ت رذاذػػػن خءػػػؿ اإلسػػػمتدر األمهػػػر

ارخ رلفػػػن فػػػى ارتػػػ رذ   Arthur، لج ػػػؿ خػػػف شايػػػذن ترءػػػرJulius Ceasarلذلرذػػػلس  ذيػػػر
 Alfred theارخ ػػػلؾ خءػػػؿ ارفرذػػػد ار ظػػػذـ  خشػػػذرا  إرػػػى ه ػػػض لرذناإلتج ذػػػز  شايػػػذن اسػػػط

Great لذف ل ػ ئم مػفػى ت رػؼ، لخف ا فل  خف ذرذتػي. ءػـ شػرع ارخل (ـ899-870)خ ؾ لسمس
نػ( ارذ  ذمػر  881-858ـ/0187 -0166مت هي ه دئ   إذ   ه رودذث  ف ارخ ؾ لرذـ ارف تح )

 .(0)ا  لرذـ ارلغد William the Bastardه سـ 
      

ذا خػػػ  اتت  تػػػ  إرػػػى ارخػػػ دة ارت رذاذػػػن ذات اريػػػ ن هخلوػػػلع ارهوػػػث ارخت   ػػػن هػػػ رورلب  لا 
خػػلراى  رػد اريػ ذهذن تجػدن  هداذػن ت ػ تى  تػد لرػذـ الؼ تذػلهر  خخػ  ت  تذػي ارمت هػن ارت رذاذػن 

لر ػػػػؿ إشػػػػم رذن  ػػػػدـ االرتػػػػزاـ ه رسػػػػذ ؽ  ،ارلسػػػػطى خػػػػف خشػػػػ مؿ هشػػػػمؿ  ػػػػ ـ الرلهػػػػ  ار يػػػػلر
اوون فى ارتص ارلا م هذف اذدذت . لذ ر خلرات  هتفسي ههذا األخر فى خدلتتي. ارت رذاى ت د ل 

س ارػذ  اييػي ر وػدذث  ػف ػف ارمتػ ب ارا خػػلذأتى ا ترافي ج ذ  فى ارفيؿ ارراهم  شر خ
تأسذس اردلرن اإلسثخذن إذذات  ههد  ارورلب اري ذهذن ه د يػداخه  خػم ارتػرب وذػث جػ   هػي 

ه هػػػ رة "لرت ػػػد اخف إرػػػى ترتذػػػب ت رذاتػػػ " تلطئػػػن ختػػػي السػػػتمخ ؿ لاتخػػػي  ،فػػػى الااػػػر ارخدلتػػػن
نػ. ذرػؾ مػ ف خجػرد تخػلذج 598ـ/0097األوداث ارتى سه ت وخ ن نتر  ارس دس اري ذهذن 

ألدا  ارخلرخ هترض تتهذي ار  رئ رألس لب ارختهم. لالءر اف ا ؼ هشمؿ امءر تفيذث لا خػؽ 
اتػ ـ تتػ لؿ خ دتػي اريػ ذهذن م خ ػن فػى ته ذػن  تفسذرا ألس لب مت هتي فى خلوم تار ذػأتى فػى

 اردراسن.
 
  لرد   ػػى رسػػ ف ارخػػلرخ لرػػذـ الؼ هخػػفػػى وػػل  ذرػػؾ ذوسػػف ارت ػػدذـ رخلوػػلع ارهوػػث ل 

  ـػذر  ذػتذلهر  تفسي فى ارفيؿ ارخذملر همت هي األاذر، إذ اف تيي ذتيؿ هخو لرتي تفس
 ػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Newburgh, op.cit., introduction. 

هشمؿ فرذد فى لولوي، لرغـ تزلع ارخلرخ إرى ارتو خؿ   ى ارطرؼ  ارورلب اري ذهذن
ارء تى فى اريراع ارت جـ  ف اتدالع ارورلب اري ذهذن لنـ ارخس خلف، إال اف اره وث 
ورص   ى ت دذـ ج تب خخ  لرد  ف خراوؿ اإلسثـ األلرى لورمن ارفتلو ت ارمهر   تد  

ذ لؿ: "له د  هن ارسهب ارو ذ ى رهذا اريراع لذرؾ لف   رخ  رت  ارخلرخ إذ ارتى م تت هخء
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شتهؾ جذش لءتى خف ارفرس ود ارخسذوذذف اGregory  (0) ير اره ه  ارخه رؾ جرذجلر 
ذرؾ اف مسر  ". (2)لا ت  لا اردذ تن ارخسذوذن خته  وذث إته  م تت هث  لات تدافم  ته 

خهراطلرذن ارهذزتطذن لليؿ ه لاتي ا  دلتذي فى   ـ اإلف رس ارء رث ا  ف ارورب   ى 
ـ. ل  ى 608ـ. نذا فى اتج  ، مخ  تـ االستذث    ى سلرذ  لهذت ارخ دس فى   ـ 618

ـ. فى اتج   تار. لم ف س لط هذت ارخ دس هخء هن م رءن دذتذن ه رتسهن 606خير فى 
ي هلت( خخ  ا طى ت ؾ )ي ذب ار "ارو ذ ى"ر خسذوذذف إذ استلرى ارفرس   ى اري ذب 
( ريدنـ، لتخمف خف ذرؾ ـ680-601) نر ؿ األوداث يهتته  اردذتذنك فتوفز اإلخهراطلر

ى  فى ارل ت ارذ  ااذت فذي  لة ء رءن فى ارهزلغ   (1).ـ628-622فى ارفترة ارلا  ن خف 
 ارخسرح ار  رخى اال لنى  لة ارخس خذف.

 
"ل ػػػد ا  ػػػب ارفػػػرس فػػػى نػػػذا ارخسػػػ ر  لذلايػػػؿ خلراتػػػ  رلاذتػػػي فػػػى نػػػذا اريػػػدد  ػػػ ئث:

اره شخذلف، لنـ ارذذف ه ألور  ذط ؽ   ذهـ اسـ ار رب ارخسػ خذف لهشػمؿى ا ػرب إرػى اريػون 
 ػػػػػػػػػػػػػػخوخد "لنـ ذ خ لف توت  ذ دة ]  ى ود ز ـ ارخلرخ[  Hagarenes (8)اره جرذذف

 م.934 – 953رسى الرسوىل ما ب  اؼبقصود بو بابا روما الشه  جرجيورى األول ال ى توىل الك (9)
(2) William of Newburgh, op.cit., bk. 5, Ch. 14: 1, 3. 

-57مو ص9579وزيف نسيم يوسف: العدوان الصليىب على بالد الشامو الطبعة الثالثةو اسكندريةو ج (0)
937. 

وفبا قيل عنو أنو من  وو السالمإىل السيدة ىاجر زوج إبراىيم عليو السالم ال ى أقبك منها إظباعيل علي ةنسب( 4)
ظباعيدل مدن جدرىم الدت أقامدا   مكدةو والقبيلدة تنقسدم إىل عمدارات ومنهدا قدري و إاؼبستعربةو وتعد قبيلة بىن 

و وتنقسددم الددبطن إىل أفبدداذ مثددل فبدد  بددىن ىاعددم وبددىن أميددةو دىوالعمددارة تنقسددم إىل بطددون مثددل بطددن بددىن مندد
ن ر: القلقشددندى )ت االعبدداسو عددم الرسددول عليددو الصددالة والسددالم.وينقسددم الفبدد  إىل فصدداال كفصدديلة بددىن 

م ( أبو العباس أضبد بن على بن أضبد عبد اهلل : هناية األرب   معرفة أنساب العدربو ربقيد  9499ىد/929
 .94-99مو ص9594ىد/9439: إبراىيم اإلبيارىو آبع دار الكتاب اللبناقو ب وتو 

 ػػلب خػػف ولرػػي خػػف  شػػذرتي هػػؿ لمءذػػر خػػف غذػػرنـ هخوػػض نفػػت إرذػػي  لرخػػ   ....." اررسػػلؿ
لهداذػػػنى  ػػ ـ هتػػزل ارػػهثد ارخسػػػذوذن  ،األخػػـ ارخجػػ لرةغػػزا إرادتهػػـ لاسػػتدلا إرذػػي جخذػػم اخػػػلرنـك 

ارلا  ػػن فػػى ارشػػرؽ ]وذػػث هػػثد ارتس سػػتن[ ءػػـ لرػػى لجهػػي ه ػػد ذرػػؾ تجػػ   األراوػػى ارا وػػ ن 
ـ خف اتي م ف ذهدل ختدذت   فى مؿ اخر إال اتػي ل  ى اررغ .ر دلرن ارف رسذن ]وذث هثد ارخت ذرة[

اه ػػى  مخػػ هػػأف اه ػػى   ػػى شػػ  ئرنـ دذتػػي تجػح هشػػتى ارسػػهؿ فػػى  ذػػ دة ار ػػـل ارػػذذف غػػزانـ توػل 
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لخػم ذرػؾ م فػن.  إال اتػي رػـ ذػتجح فػى إاوػ ع ارخسػذوذذف ،  ى لءتذن ارفرس ارذذف ااوػ هـ
رذ ػػى[ فارشػػخ ؿ األ ايذهذػػ  ]رت ارخسػػذوذن وتػػى مػػ دت اف تت ػػرض فػػى هػػثد خيػػر لرسػػف ػػد اتو

لخ  هذف ارتهرذف ]ا  هثد ار راؽ[ لسلرذ  لنى خخ رؾ ارشرؽ ذات ارشهرة ار تذدة فى ا تت  هػ  
 ".(0)اردذ تن ارخسذوذن فترة خ   هؿ سذ دة ارخس خذف   ذهـ

 
لرل   ييػػػ   ءػػـ اسػػػتخر ارخػػػلرخ فػػى تشػػػلذهي ررسػػػ رن اررسػػػلؿ )  ذػػي اريػػػثة لارسػػػثـ(

لخػم ذرػػؾ م ػي ف ػد " مػ ف ارخسػ خلف ذػد لف هػأتهـ ار ػػى . (2)ارمرانذػن لارههتػ فخ لنػ  ارت ػل فػى 
نػػذا ل ػػد شػت ت  وػػ ذ  توػػرذـ ال إجػػ زة ه ػػض األط خػػن "، [ فػػى ا تيػػ دنـفخػف  لختػػ ]األلرهذذ

لارط ػػػػلس لخل ػػػػؼ ارخسػػػػذوذن لاررنهػػػػ ف ختهػػػػ  خ  رتػػػػن  ه إلسػػػػثـ انتخػػػػ ـ ارخػػػػلرخ   ػػػػى خػػػػد  
 .(1)ف رات

 
ـ الؼ تذلهر  ه ػد ذرػؾ إرػى اروػدذث  ػف ارخسػ خذف فػى ارخرو ػن ارت رذػن خ  رهث اف اتت ؿ لرذ

اف رلف ة اررسلؿ )  ذي اريثة لارسثـ( وذث   ؿ :" ازدادت ت ؾ ارط ئفػن اردذتذػن  ػلة  لذرػؾ ه ػد 
وذػػث تخمتػػلا خػػف االسػػتذث    ػػى ارجػػز  األ ظػـػ خػػف )!!(  ايػػ هت  دذػػدا  خػػف ارخ  ط ػػ ت ه ر ػػدل 

ااػػػذلا  تػػػي  ]ارتهػػػى خوخػػػد   ذػػػي اريػػػثة لارسػػثـ[ تػػػرؾ خػػػف ا فػػػي اشػػػذ      جػػػؿار ػػ رـ إذ اف نػػػذا ارر 
خه رتي ل لتي فأاو لا انؿ ف رس ارذذف م تلا فى ذرؾ ارل ت ا ل  اخـ األرض   طهػن وذػث داتػت 

إرػػى  لفاإلسػػثـ فذخػػ  هذػػتهـ. مػػذرؾ اتجػػي ارخسػػ ختتشػػر إخهراطػػلرذتهـ هم خ هػػ  رومػـػ ار ػػرب ه ػػد اف ا
يػػ هن وػػلؿ  هـ لتجوػػلا فػػى وػػرب ارويػػ ر فػػى ظػػرلؼرـ هتػػرض تشػػر دذػػتااػػر  خػػف ار ػػ  تفػػ ؽ

 لرذن ػذث اإلخهراطػخدذتن ار سطتطذتذن ت ؾ ارخدذتن ارتى م تت تت ـ، لهثد ارذلت ف ]و
 ػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Newburgh, op.cit., bk. 5, Ch. 14: 1-3. 

(2) Ibid, bk. 5, Ch. 14: 3-7. 

(3) Loc.cit. 

ت ػؾ ار ػ رة ارتػى م تػت توػت  ،افرذ ذػ ر خسذوذن لخ  رهءػلا اف شػ لا طػرذ هـ إرػى  هإاثيه ذن[ ارهذزتط
ارومػـػ اررلخػػ تى هذػػد اتهػػ  م تػػت تػػئف خػػف لطػػأة اروػػرلب األن ذػػن لهػػدلف  ظػػذـ خ  لخػػن تخمتػػلا خػػف 

ل وػػلا   ػػى ارخسػػذوذن فذهػػ   اجتذػػ ح نػػذ  ارلالذػػ ت ختراخذػػن األطػػراؼ غذػػر خمتفػػذف هػػ رهجـل   ذهػػ ،
 اإلخهراطلر ارهذزتطػى] Constantine the Great سطتطذف ارمهذرتذ  ير  ػرتى م تت  د اتتشرت ختا

 Cyprian (0)[ لهرز فى ت ػؾ ارػهثد اهطػ ؿ شػدذدل ارهسػ رن فػى ار  ذػدة م رشػهذد سػهرذ فـ116-117
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لنػػ  نػـػ . (2)نػػذا األرخ ػػى هوػػر ارومخػػن ارخسػػذوذن Augustineللاوػػم ارتظرذػػ ت ارخجذػػد الغسػػطذف 
 ف ال ذزارلف ذسذطرلف   ى ت ؾ ارهثد وتى ذلخت  نذا.ل ارخس خ

 
غرذػػب يػػرار إ خػػ  اورزتػػي ارخسػذوذن خػػف تج وػػ تك ألتهػػـ لهارخسػػ خلف راوػػذف رػـ ذمػػف 

  ػى جػز    خلا هتزل اسه تذ  ارتى ذفي ه   ف افرذ ذ  خوذؽ ذل  رض غذر مهذػر، لاسػتلرلا 
ارهػػراتس اذوػػ     ؿػتػػدادا  رػدذ تتهـ. مخػػ   هػػرلا جهػخهػـ ختهػػ ، لنػل ارػػذ  ذولزلتػػي و رذػ   ه  تهػػ ر  اخ

  سن ارفرتسذذفػس ، لت دخلا فى خلاجهن وخػه تذ   ف فرتػارتى تفيؿ اس
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
  أسقفية قرآاج بشمال أفريقياو وما  وم. وتلقى تعليم233و ولد   أسرة وثنية حواىل عام  ضبل سىفيان لقك قديد( 9)

ه وتعاليمدو الدت لقيدا صددى واسدع بد  العامدة والفقدرامجو كمدا لعبدا دورا فبيدزا   اغبفداظ علدى لبث أن أصبح لدو أفكدار 
قبيدددل   العصدددور الوسدددطىو فدددىفز واحددددا مدددن أع دددم ثالثدددة أسددداقفة   أفريقيدددا عدددرفتهم اإلاللمدددة الالتينيدددة الدددت كتدددك  دددا 

 ور عندو ؿباربتدعدتهة وأسدبانيا غربداو كمدا اعهرتو إىل كنااد غالد امتدتو كما يعد من أكىف من وضعوا ن مهاو الكنيسة
الدت عدهد ا قرآداج   أواسدق القدرن الثالدث  ا ضدطهاداتبدان موجدة إو وقتدل الكداثوليك للهرآقة واػبروج عن الدين 

 اؼبيالدى. فأصبح ديثل أول عهدامج الكنيسة   مشال أفريقيا. وؼبعرفة اؼبزيد راجع:
Raven, Suzan, Rome in Africa,3

rd
 ed., London,1992, pp. 124, 157-161, 167-168. 

م. كدان 094نوميديا ) اعبزاار( بشمال أفريقيا ولد  ا عدام  بإقليم Hepoينتسك القديد أوغسط  إىل  مدينة ىيبو  (2)
وثنيددا ماجنددا مث أعتندد  الكاثوليكيددة وأصددبح ح ددة   الشددثون الكنسددية حيددث يعددد مددن أبددرز فالسددفة اؼبسدديحية بعددد أن 

و الد ى دافدع فيدو عدن  City of God ن ريدات   الددين مشلتهدا مؤلفاتدو و ولعدل أتهدا كتداب مديندة اهلل  وضدع عددة
اؼبسدديحية ضددد الفلسددفة الوثنيددةو وقددد تددأثر رجددال الدددين والرىبددان دبددا ورد فيددو مددن أفكددار كثدد او كمددا تددرك أثددرا   تن دديم 

ا الن ريدددات الددت بنيدددا عليهدددا الددن م الكنسدددية وعليدددو صدددالحهاو وجعلتدددو مؤلفاتددو أحدددد األربعدددة الدد ين وضدددعو إالكنيسددة و 
ة الفكدر اؼبسديحى المددر  دعامدوزود الكنيسدة بداآلرامج الدت غددت  وينسدك إليدو أندو ىدو الد ى أمت التطدور الالىدوتى المددر 

اؼبدد ىك الدددوناتى اؼببددالف للكاثوليكيددة   مشددال أفريقيددا خدداض ضددد أتباعددو   نتشددارأللددف ونيددف مددن السددن و ون ددرا 
 ن ر: ام. 403ربا ضروس. وتو  أثنامج حصار مدينتو ىيبو   عام ح

Raven, Suzan, op.cit., pp. 123-124, 174-195.  

خ ذف اف ذتشرلا دذ تتهـ فى شتى ارجػ   الرلهػ ، مخػ  تارخشت  ن لف   رخاطط، تودلنـ األخ تى 
فػى لسػ ي اف ذل ػؼ  ،ارومخػن لارجهػ ر ذ ه رػي ار ػػف ار ػػسهؽ رهـ ف  ػي فػى ارػهثد األاػر ، رمػ

لاجهلا خف يدنـ  ف إتخ ـ زوفهـ ارء ئرك ففػى  د لن  نـ . (0)نذا ارسذؿ ارج رؼ إذا خ  ش  
خػػػف االتتشػػػ ر فػػػى خخ مػػػن فرتسػػػ  خسػػػتت ذف اتهذػػػ ر ارخسػػػ خلف  ارل ػػػت ارػػػذ  تخمػػػف فذػػػي ار ػػػرب
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د رخلاجهػن ت ػؾ م ف ارفرتج  ػد  ػ خلا ه تاػ ذ ارتػداهذر ارثزخػن لاالسػت دا ،اإلخهراطلرذن اررلخ تذن
 ادراجهـ خرةى اار  إرى اسه تذ .ارخس خلف اروخ ن، لرذا   د ار رب 

 
ر ػػؿ  ػػرض نػػذ  ارف ػػرات فػػى ارهداذػػن ذ ػػد اذػػر خػػ  ذخمػػف اف تسػػتهؿ هػػي اردراسػػن مخ دخػػن 
ت رذاذػػن رهػػ  ففذهػػ  تتػػ لؿ ارخػػلرخ تػػ رذ  يػػدر اإلسػػثـ لاءػػر ظهػػلر نػػذ  اردذ تػػن   ػػى ارػػهثد 

فت ػػرض إرػػى اإلخهراطلرذػن اررلخ تذػػن ه ػػدخ  ايػػ هه   ار ػػرب ه ذتػي نػػل، ار لذػن ارخجػػ لرة رجزذػػرة
لايهوت  رون رهجخ ت هثد فػ رس ارػذذف ا فهػـ ارخسػ خلف فػى  ػدا  اإلخهراطلرذػن  ،ارلنف

. Hagarenesارهذزتطذػػن، لمخػػ  راذتػػ  اشػػ رت إرػػذهـ ارخدلتػػن هػػ ر رب ال اره شػػخذذف ال هتػػى نػػ جر
ريػػػثة لارسػػػثـ( اته خػػػ ت ه ط ػػػن  دذػػػدة، ءػػػـ ت روػػػت لم رػػػت رهػػػـ لررسػػػلرهـ خوخػػػد )  ذػػػي ا

ريػف ت اررسػلؿ )  ذػي اريػثة لارسػػثـ( ارا يػن لتج وػي فػى إ تػػ ع ت ه ذػي ه رػد لة رخػ  مػػ ف 
ردذي خف  درات لخه رات لوسف هذ ف، لاتي رـ ذمتؼ هألرئؾ ارػذذف ارتفػلا خػف ولرػي، إتخػ  شػرع 

  ى خه جخن هثد فػ رس اف دا ػت فػى فى تلسذم دلرتي   ى وس ب ارجذراف. له رف ؿ ترتب 
 ، لمػ ف اإلسثـ. ءـ خ  رهءت اف اتوخت ارش ـ لخير لافرذ ذػ  لاجػزا  مهػر  خػف اسػه تذ  غره ػ

مؿ ذرؾ   ػى وسػ ب ارلجػلد اررلخػ تى ارخسػذوى فذهػ . لادرؾ ارخػلرخ دلر ارفرتجػن فػى ل ػؼ 
نػػ(. 008ـ/712)ارزوؼ اإلسثخى فى ارترب  تد جتلب فرتس  وذث خ رمػن هػثط ارشػهدا  

تػػػتـ  ػػػف اتػػػي اط ػػػم   ػػػى جلاتػػػب خػػػف ارتػػػ رذ  لارػػػدذف  نػل  ػػػى مػػػؿى فمت هػػػ ت يػػػ وب ارخدلتػػػ
راوػى ارخسػذوذن رألاإلسثخذذف هذد اتي دائخ  خ  م ف ذتظر إرى خ تت ذي   ػى اتهػـ ختتيػهلف 

ارتػػػى م تػػػت ا وػػػ ن رةخهراطلرذػػػػن اررلخ تذػػػن دلف إدراؾ ختػػػي ه رتوػػػػ   خ ظػػػـ شػػػ لهه  فػػػػى 
ارخػػػػلراذف اريػػػػ ذهذذف ارخ  يػػػػرذف  ػػػػد درجػػػػلا   ػػػػى رد اتػػػػدالع ا ارػػػػدذف. هذتخػػػػ  تجػػػػد ارشػػػػرؽ نػػػػذ

  هنػرلب اري ذهذن إرى رغػارو
 ػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Newburgh, op.cit., bk.5, Ch. 14: 8-12.         
 .[99:09  ] أيوب و وىنا تتبم كىفيامج غب لدىويأتى مستشهدا بالعهد القدمي  وقلا إىل ىنا نأتى و  نتع

ذف ه ردرجػػػػػن ػارخس خػػػػ اذػػػػدي  فػػػػى تا ػػػػذص اروػػػػرذح ارخ ػػػػدس خػػػػف ػالرلهػػػػ لخسػػػػذوذ ارمتذسػػػػن 
لذستشؼ خػف ذرػؾ اف دافػم اروػرلب اريػ ذهذن فػى تظػرلرذـ الؼ تذػلهر  ذتخءػؿ فػى  .(0)األلرى
 فم ارسذ سػػذن ل  ػػى راسػػه  اررغهػػن فػػى إوذػػ   اإلخهراطلرذػػن اررلخ تذػػن ار دذخػػن ه سػػترداد خػػ اارػػدل 

ف دتػػي خػػف اراضى خػػف اذػػد  ارخسػػ خذف، لنػػذا ذػػدرؿ   ػػى اف خلراتػػ  رػػـ ذمػػف ت  ذػػدذ  فػػى ت ذذخػػي 
ف م تػػت ردذػػي إشػػ رات ال ذتتفػػى خ هػػ  لجػػلد دلافػػم  رألوػػداث ارت رذاذػػن رغػػـ ت  ذخػػي ارػػدذتى، لا 
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إرذػي ارخػلرخ  ػػف اإلسػثـ لارخسػ خذف، لخػ  سػػخوت  ذنػبدذتذػن اذوػ  ذخمػف خثوظتهػ  فػػى خػ  
إلسػػثخذن ال ورختػػي، فػػى وػػ الت خءػػؿ: إه وػػن ت ػػدد ارزلجػػ ت، لتوػػرذـ اراخػػر، هػػي ارشػػرذ ن ا

ه وػن اتػ ف اررجػؿ، لطهػ رة ارهػدف ه رلوػل . لخػف ذرػؾ اذوػ   خػ   لتورذـ امؿ روـ اراتزذػر، لا 
لرد فػػػػى الؿ إشػػػػ رة ر خػػػػلرخ لرػػػػذـ الؼ تذػػػػلهر   ػػػػف اروػػػػرلب اريػػػػ ذهذنك وذػػػػث اط ػػػػؽ   ذهػػػػ  

 .(2)ء تى خف مت هي األلؿارورلب ارخ دسن، لذرؾ فى ارفيؿ ار
 

 لفى نذا ارفيؿ شرع ارخلرخ فى ارودذث  ف تػ رذ  إتج تػرا ه ػد لفػ ة ارخ ػؾ لرػذـ ارفػ تح
 William هتػػػي لرػػػذـ رلفػػػلسانػػػػ(، لمذػػػؼ تؿ ومخهػػػ  إرػػػى 881-858ـ/ 0166-0187)

Rufus. (0187-0011 /لرذس 891-881ـ ،)(1)هتي األمهػر رلهػرت مػ رءلسالنػ  Robert 

Curthos، جػػػ   لرػػػذـ الؼ تذػػػلهر  هخػػػ دة ت ػػػد الؿ خػػػ  ذخمػػػف ريػػػد  خػػػف تأرذاػػػي ألوػػػداث  ءػػػـ
األمهػر رلهػرت ارػذ  ل لرػذـ ػ ف ااػػارورلب اري ذهذن   ى خد  متهي اراخسن وذث   ؿ : " م

 م ف خف ارطهذ ى اف ذا ؼ اه   فى ار رش ا ؿ  جرفن لشراسن ختي،
 ػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Fulcher of Charters, op.cit., pp.60-67; Raimond d’Agiles, Historia Francorum qui ceperunt 

Iherusalem, en: Recueil des Historiens des croisades, Historiens Occidentaux, tome III, 

Paris, 1866, pp.292-302; William of Tyre, op.cit., pp.336-337, 391. 
 ن ر:أورمندى الثاق إلقبلعا وأيةا حول اغبملة على القدس . اؼبلل الن -وضع ربا عنوان:  وليم روفوس (2)

William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 2: 1-5. 
م. تدوج ابندو ولديم روفدوس ملكدا حدت عدام 9397عدام  William the Conquerorعندما تو  وليم الفداتح  (0)

إقبلدعا حكمدا اسدتبدادياو ودخدل   صدراع م.و رغم أندو مل يكدن ا بدن األكدىف بتوصدية مدن أبيدو. فحكدم 9933
مدددع أخيدددو األكدددىف غددد  الشدددرعى روبدددرت حدددول العدددرش اإلقبليدددزى إىل أن اغتيدددل ولددديم أثندددامج رحلدددة صددديد   عدددام 

 م. راجع :9933
William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 2:1; cf. also, Lane Poole, Austin, from 

Domesday Book to Magna Carta, 1087-1216, 2
nd

 ed., Oxford, 1954, pp.113-115. 

ارخوػدلدة مفػ  ة ا ػؿ رتلمػد اتػي رػـ ذمػف  Normandy (0)رمتي اءهت اءت   إدارتي ردل ذن تلرختػد 
ي رو   إلدارة ارخخ من اإلتج ذزذن فى وذف م ف فى غ ذن ارهرا ن فى ارت  خؿ خم ارسػثح وتػى 

 ي هذف امءر   دة ار  رـ تهث  لذرؾ اءت   وخ تػي اتي م ف ختخذزا  هيلرة لاوون ه ظـ شأتي لتفل 
" ءػـ لايػؿ ودذءػي  ػف جلاتػب ااػر  (2) ... ] اري ذهذن[ ارشهذرة لارخجذػدة   ػى هذػت ارخ ػدس



 د. على أضبد ؿبمد السيد                                                        مؤرخاً للحروب الصليبية هف نيوبر و وليم أ

511 

-Henry I (0011  دااؿ ارخخ من اإلتج ذزذػن ، م ريػراع   ػى ارسػ طن، لظهػلر نتػر  األلؿ
  نػ(، له ض خف اولاره  اردذتذن.529-891ـ/ 0015

 
هػػث اف  ػػ د ارخػػلرخ رذسػػتأتؼ ودذءػػي  ػػف اروخ ػػن اريػػ ذهذن األلرػػى فػػذمر خػػ  تيػػي " خػػ  ر

لاءتػػ   فتػػرة ومػػـ ارخ ػػؾ نتػػر  ]األلؿ[ اشػػ ؿ اي وخ سػػن ارخسػػذوذذف وػػد ارخسػػ خذفك إذ مػػ ف 
 ،ارخسػػذوذلف ذخت مػػلف هخ توػػى شػػرع اي لختػػذ اخػػدى ه ذػػد ورخػػ ت اي   ػػى اتػػي وػػؽ خػػلرلث

ا ػداد  توتشػداف ارخ دسػن ارتػى هػدلته  ال تسػت ـ وذ تتػ ، ل  ذػي لر  ى ا يد هذرؾ ت ؾ األخػ م
 Urbanمهذػرة خػف ارخسػذوذذف   ػى   ػب رجػؿ لاوػد مػرد ف ػؿ رخػ  ا ػدـ   ذػي ه هػ  رلخػ  الرهػ ف 

نػ[ لخف ت ير  فى ادخن اررب األخر ارػذ  892-880ـ/ 0199-0188]نل الره ف ارء تى 
خذػزلا اتفسػهـ ه ريػ ذب شػ رة ارسػذد ارخسػذح  ارػذذف–اترؽ اشجم اخرا  ارترب اترتب   ذي اف 

خخ رؾ ارشرؽ   ى راس جذش واـ لهفوؿ جهػلدنـ اريػ د ن تجوػلا له ػد خسػذرة خرن ػن  –
  Nicea   ذ ػر ت ذن فى االستذث    ى هثد ه رتن اررل ن خءؿ تذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
ن يمدا مدن الناحيدة اإلداريدةو ومدع ذلدل فقدد  ندى   مشال فرنسا   تلل اآلوندة بأهندا أفةدل تاسبيزت دوقية نورم (9)

  يسمح ؽبا بالتوسع. إ  أنو بفةل آموحات أدواقهدا كاندا ؽبدا اليدد  اعبمرايفكانا أقل ثروةو وكان وضعها 
م. ومند  ذلدل الوقدا أصدبح النورمدان أقدل خطدرا علدى جد اهنم داخدل 9399العليا بعد المزو النورمداق إلقبلدعا 

 ا. راجع :القارة األوروبية ذا 
Warren, W.L., Henry II, ed. London, 1977, p.7.         
(2) William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 3: 2. 
وصدف روبددرت ا بدن األكددىف لدوليم الفدداتح بدماثدة األخددالق وحسدن التعامددل والشد اعةو بيددد أندو كانددا تنقصددو 

بينما واصل اؼبطالبة حبقو بالعرش اإلقبليزى فاسدتأنف  ة وحسن اإلدارة. استقل حبكم مقاآعة نورمندىومجالكفا
م.( تصددى لدوو بدل قدام   عدام 9933- 9909)  Henry Iغزو إقبلعا بعد وفاة أخيدو. ولكدن ىندرى األول 

م. بمدددزو نورمنددددى وضدددمها إىل أمالكدددو. ان دددر: سدددعيد عبدددد الفتددداح عاعدددور: أوروبدددا العصدددور الوسدددطىو 9939
        .499و ص 9م.و ج 9579لو اؼبصريةو الطبعة السادسةو مكتبة األقب

]   ػذـ ى إفػ Antiochلاتط مذػن  ، Bithynia  ػذـ هءذتذػ إارلا  ػن فػى  ]  يخن دلرن سثج ن اررـل
لتارن  خدذتن هذت ارخ دس ذاته  . لمػ ف لاوػو   اف رلهػرت دلؽ تلرختػد  نػل  ،Syriaسلرذ  

ن ار سػػػػمرذن ه رت ػػػػ لف خػػػػم األخػػػػرا  رهػػػػذ  اروخ ػػػػ  اهػػػػرز نػػػػلال  ار ػػػػ دة. ف ػػػػد مػػػػ ف  تػػػػد إ ػػػػداد 
ارخسذوذذف اخارذف ف د لجد اف خلارد  ارخ رذن غذػر م فذػن لوذتئػذ رنػف خ  ط ػن تلرختػد  إرػى 
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ااذػي لرػػذـ خ  هػػؿ خه ػػم مهذػػر خػػف ارخػػ ؿ خخػ  ان ػػي رثتاػػراط فػػى ت ػػؾ اروخ ػػن ارج ذ ػػن. له ػػد اف 
 ."(0)ه د غذ ب ستلات  اتجز خهختي هتج ح   د إرى ه د

 
ـ ذرتػػب خلراتػػ  لرػػذـ الؼ تذػػلهر  اوداءػػي ارت رذاذػػن هد ػػن، لخػػف ت وذػػن ااػػر  رػػـ نمػػذا رػػ

ذتطرؽ إال شذرا  ر دلر ارمهذر ارذ    ـ هي اره ه  الره ف ارء تى فى ارد لة ر ورب اري ذهذن ختػذ 
نػػػػ. لالرد 888ـ./0195فػػػى  ػػػ ـ  Clermontإر  ئػػػي ر اطهػػػن ارشػػػهذرة فػػػى خػػػلتخر م ذرخلتػػػت 

لهذتخػ  . (2)الؼ ش رتر ارذ  م ف خف اروولر لارخستخ ذف راطهػن اره هػ رخ فلرشر ل تيه  ارخ
يػػختت خدلتػػن ارخػػلرخ لرػػذـ الؼ تذػػلهر   ػػف إذػػراد اذػػن تف يػػذؿ  ػػف جهػػلد رلهػػرت ارتلرختػػد  
فػى إ ػداد جذشػػي اريػ ذهى، إال اتتػ  روسػػف اروػظ تجػػد تف يػذؿ ذرػؾ  تػػد ارخػلرخ فلرشػػر الؼ 

لمػ ف فػى يػوهتي شػ ندا ر  ذػ ف. لخخػ  ذمػر  اف شػ رتر اذوػ   ارػذ  اتوػـ إرػى جػذش رلهػرت 
زلج ااتػػػي  Chartersلشػػػ رتر Stephen of Bloisاألخذػػر ايػػػطوب خ ػػي سػػػتذفف ملتػػػت ه ػػلا 

ه إلوػػػ فن إرػػػى  دذػػػد خػػػف ارتػػػهث  لارفرسػػػ ف لاررجػػػ ؿ خػػػف ارتلرخػػػ ف لاإلتج ذػػػز لخػػػف خ  ط ػػػن 
د ذـل وتى غدلا ذشم لف لاألراوى ارختافون. لتزاذدت ا داد ارجتد ذلخ  ه  Brittanyهرذت تى

لذ رراوػػد ارخػػلراذف . (1)ل ػػدة جذػػلش، للايػػ لا خسػػذرتهـ وتػػى تسػػذ  اريػػتر    ػػى نػػذا ارتوػػ
 دد ػن ا دن : اف  ػارخودءذف فى دراس

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 3: 4. 

 :للوقوف على ما ورد   خطبة البابا أوربان راجع نصها   (2)
Fulcher of Charters, op.cit., pp.63-65. 

 اكتفى وليم أوف نيوبره   موضع  ح  باإلعارة إىل فةل البابا أوربان الثاق   إسقاط القدس. ان ر:
William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 15: 3-4. 
(3) Fulcher of Charters, op.cit., pp.73, 75, cf. also William of Tyre, op.cit., Vol. I, 

pp. 148-149, 177-178. 
م. وترتدددك علددى ىددد ه الزجيدددة أن 9399ابندددة ولددديم الفدداتح   عدددام  Adelaتددزوج سدددتيفن كونددا بلدددوا مدددن إديددال 

 وضعية سياسية خاصة. ان ر:  Normandy ندىاأصبح إلقطاعية نورم
Warren, W.L., op.cit.,Vol. 1, p.13. 

ل ػد يػتؼ  .(0)هرت ذ ػدر هوػلارى ارػؼ فػ رس  ػدا ارخشػ ةارفرس ف ارذذف ارجلا فى جذلش رل 
لالوح رت  فلرشر . (2)وخ ن رلهرت   ى اته  فرتسذن ار تير تظرا  ألته  ارجت خف تلرختدذ 

الؼ شػػػ رتر اتػػػي  تػػػدخ  امتخ ػػػت االسػػػت دادات تورمػػػت فػػػرؽ جػػػذش رلهػػػرت يػػػلب ارجتػػػلب، 
ذن لخته  إرػى ار سػطتطذتذن. لفػى خػ ذل فه رمه  اره ه  الره ف  هؿ اف تتت ؿ إرى ارسلاوؿ اإلذط ر
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نػػػػ. شػػػ رمت  ػػػلات رلهػػػرت ه ذػػػن ارجذػػػلش اريػػػ ذهذن ارتػػػى ذ لدنػػػ  األخػػػرا  فػػػى 891ـ./0197
مػػػذرؾ رػػػـ ذمشػػػؼ لرػػػذـ الؼ تذػػػلهر   ػػػف تػػػلارذ  اوػػػداث نػػػذ   (1)ارخ ػػػ رؾ فػػػى تسػػػذ  اريػػػتر .

فػػى ارخرو ػػن هلوػػلح فػػى وػػذف مشػػؼ غذػػر   تهػػ  وذػػث رػػـ ذوػػدد تػػ رذ  اػػرلج رلهػػرت هجذشػػي 
نػ. لاف لرذـ رلفلس ليؿ تلرختػد  رذتسػ خه  خػف ااذػي رلهػرت فػى شػهر 889ـ/0196  ـ 

 . (8)سهتخهر خف ذرؾ ار  ـ
 

لفػػى نػػذا اإلطػػ ر، ل ػػف زوػػؼ األخػػرا  اريػػ ذهذذف يػػلب ارشػػ ـ امتفػػى لرػػذـ الؼ تذػػلهر  
هػػـ ه إلشػػ رة إرػػى اتػػي رغػػـ   ػػن األ ػػداد فػػى جذلشػػهـ، لخػػ  ال ػػل  خػػف  تػػ   فػػى ارطرذػػؽ، إال ات

هخسػ  دة خػف  (5)ج سلا خخ رؾ ارشرؽ لتخمتلا خف االستذث    ى ج تب خته  خءؿ خدذتػن تذ ذػن
نػػػ ارتػػى اسػػت  دت ارسػػذ دة 891ـ/ رجػػب 0197ذلتذػػن سػػتن  26اردلرػػن ارهذزتطذػػن، لذرػػؾ فػػى 

. (6)لتػراس رلهػرت ارتلرختػد  ج تهػ  خهخػ  خػف ارجػذش ،  ذه . لرـ ذ هث اريػ ذهذلف اف ت ػدخلا
رزلا تج وػػ  خ ولظػػ ، فروػػت طخلوػػ ت  ػػ دتهـ تودذػػد اتج نػػ ت جدذػػدة رخسػػذرتهـ له ػػد اف اوػػ

لخ ػػػػي ه ػػػػدلذف الؼ هلاذػػػػلف  Tancredاريػػػػ ذهذن، ف ت سػػػػخلا إرػػػػى شػػػػطرذف: هػػػػأف اتجػػػػي تتمػػػػرد 
Baldwin de Boulogne  إرػى  ذ ذ ذػن جتػلب شػرؽ تسػذ  اريػتر  ارختتػ زع   ذهػ  هػذف األرخػف

لنػذ  ارلجهػن رجػذش ار  ئػدذف . (7)طرذ ي فى هثد ارش ـلارسثج ن، هذتخ  شؽ ارجذش اري ذهى 
تتمرد له دلذف م تت ت تى ارهداذن ارو ذ ذن فى تأسػذس ارمذ تػ ت اريػ ذهذن اررئذسػذن فػى ارشػرؽ 

  ارثتذتىكإذ تتج  ته   ذ ـ إخ رة اررن  مألؿ إخ رة رهـ نت ؾ.
 ػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) C.F.Runciman, S., A History of the Crusade, 3 Vols., Cambridge, 1951-1954, 
Vol.I, Appendix II, pp.336-341.                 

 .929ص  و9مو ج 9557جو الطبعة السابعةو مكتبة األقبلو اؼبصريةو القاىرةو 2سعيد عاعور: اغبركة الصليبيةو  (2)
(3) Fulcher of Charters, op.cit., pp.73-74, 81-82.   
(4) Roger of Hovden, op.cit., Vol.I, p.180.   
(5) William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 3: 4-6. 
(6) Fulcher of Charters, op.cit., p.82; William of Tyre, op.cit., Vol.I, pp.152-153. 

  .903و ص 9سعيد عاعور: اؼبرجع الساب و ج 
(7) Oman, Ch., History of the Art of War in the Middle Ages, 2nd ed., 2 Vols., 

New York, 1924, p.272. 

لوتػى نػذ  ارخرو ػن خػف اروخ ػن اريػػ ذهذن األلرػى ت وػظ اف ارخػ دة ارت رذاذػن  تػد خلراتػػ  
ج  ت خاتيرة غذر لافذن خخ  تط ػب اسػتمخ ره  خػف خيػ در ااػر ، لذرػؾ فذخػ  ذت  ػؽ هػدلر 

إف يػػخت ارخدلتػػن  ػػف نػػذ  األوػػداث ال اإلتج ذػػز فػػى اروخ ػػن اريػػ ذهذن األلرػػى لفػػى ارلا ػػم فػػ
ذخمػف تهرذػػر  إال هه ػد يػػ وهه  ارزختػى  تهػػ ، فوػػث  ػف ايػػطه غ اروخ ػن ه تيػػرن  ارفرتسػػى 



 ثمانوناجمللد ال                                                               ؾبلة اجملمع العلمى اؼبصرى                       

511 

ارتلرختد . لخف ءـ رـ تجد ره  ل     لذ   تد خلرخ إتج ذز  رغـ ارلودة ارسذ سػذن ارتػى م تػت 
  تجخم اإل ط  ذن ه ردلرن اإلتج ذزذن.

      
تـ ارخػػلرخ لرػػذـ الؼ تذػلهر  هت ػػدذـ  ػػرض خػػلجز رتػػ رذ  خدذتػػن اررنػػ  لفػى نػػذا اريػػدد انػػ

لؿ ليػػلال ارػػ  ار يػػر اريػػ ذذه ، لذرػػؾ فػػ  خرو ػػن الو ػػن ألار ػػدذـ ختػػذ  يػػرن  ارخسػػذو  ا
ألوػداث تت  ػؽ ه روخ ػن   فتت وذػنم (0)لؿاألخف ارخدلتن وذث ارفيؿ ارء خف  شر خف ارمت ب 

(2) ـ ارء ت   شر خف ومـ ارخ ؾ سػتذففاري ذهذن ارء تذن. لفذي ذ لؿ:" ف  ار 
Stephen   ل  ػت

لذرجػػم سػػهب  ذ خهػػ  إرػػى خػػ  ... اوػػداث ت ػػؾ اروخ ػػن ارتػػ  وظذػػت ه نتخػػ ـ فػػ ئؽ خػػف ارجخذػػم 
ار ظػػػػذـ و وػػػػرة إ  ػػػػذـ خذزلهلت خذػػػػػ   Euphratesذػػػػأت  سػػػػرد ك  ت ػػػػم فذخػػػػ  لرا  تهػػػػر ارفػػػػرات  

Mesopotamia رلؼ اسػػخه  اخف هخدذتػػن   خ ػ ،]ا  هػثد اررافػػدذف[ لنػ  خدذتػػن تهذ ػػنRohisia  
Edessaلهشمؿى ايلب خدذتن 

 ]ا  اررن [ ارتى ااذت فى  (1) 
 ػػػػػػػػػػػػػػ 
 ؼبوضوع ربا عنوان:  عن أسباب اغبملة الصليبية الثانية على القدس . ان ر: (9)

William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 18: 1-4.   
ستيفن كونا بلوا ال ى كدان قدد  األم ىد( ابن 945م/9994-ىد925م/9909)ىو اؼبلل ستيفن أوف بلوا  (2)

 عارك   اغبملة الصليبية األوىل.   
  كلمدة   Edessaواظبهدا اآلخدر   Orrheiبشدأن مسدمى الرىدا؛ يالحد  أن اؼبدؤرخ صبدع بد  مسدماىا القددمي  (0)

 واحدة. ان ر : 
William of Newburgh, Loc.cit.  

السريانية اؼبعاصرة للحروب الصليبية ؼبسمى اؼبدينة القدمي  الرىدا . وأوضدحا أندو يتدألف مدن تعرضا اؼبصادر 
؛ لتصددددبح haiدبعددددىن مدينددددةو وؼبددددا كددددان يسددددكنها الكلدددددانيون أضدددديف إىل ىدددد ا الشدددد  ىدددداى  Ourعددددق : أور 

 أورىاىو أى مدينة الكلداني . وؼبعرفة اؼبزيد راجع:
Michel le Syrien, Chronique de Michel le Syrien وéditée et traduite en français par 

J.B. Chabot, Tome III, Paris, 1906, p.278. 

زورى: إمدارة الرىددا نددوعدن مدا عدهده اؼبسدمى مدن تطدور وربريدف عدىف عصددور ـبتلفدة راجدع: عليدة عبدد السدميع اعب
لدددع الباحثدددة إىل أن أعدددهر . وزب29-20م.و ص 2339الصدددليبيةو اؽبيثدددة اؼبصدددرية العامدددة للكتدددابو القددداىرةو 

   و وأورفا اغبالية.فرقبيةمسميات اؼبدينة على مر العصور ىى: الرىا العربية وأدسا اإل
لارخ ػػرلؼ  تهػػ  ا تت لنػػ   (0)ارتهشػػذر ه رخسػػذوذن ختػػذ  يػػر] اإلخهراطػػلر[  تسػػطتطذف ارمهذػػر

لُذشهد ر خدذتػن  ،ؾُت  ت خف هثد ارهتد إرى نت ، ارتى (2)ارخه رؾThomas ذا ئر ارتهى تلخ س 
"لر ػػؿ ارخػػلرخ ذ يػػد خػػذنب ارطهذ تػػذف  (1).وخ سػػه  ارشػػدذد لارخهػػ رؾ تجػػ ة ار  ذػػدة ارم ءلرذمذػػن

 ،ءـ ت رض رج تب خػف دلر انػ رى اررنػ  ارختفػ تى خػف اجػؿ ارػدذف ارخ رلؼ فى ذرؾ ار ير،
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رػػى ا  وػػدى تءػػرلا ارتجخػػم فػػى متذسػػن ار ػػدذس تلخػػ س رغػػـ خ ػػرفتهـ إل ػػداـ ارػػلارى ار رلخػػ تى لا 
 زهػػ ف  يػػر اإلخهراطػػلر فػػ رتإ   ػػى  ػػت هـ داا هػػ  خوػػوذف هأتفسػػهـ  ػػ زخذف   ػػى ارشػػه دة،

Valens  (168-178.األرذلسى ارخذنب )ـ  
 

لخػػػ  هػػػرح ارخػػػلرخ خلايػػػ ن اسػػػت راض مفػػػ ح انػػػ رى اررنػػػ  ارم ءلرذػػػؾ فػػػى ارخرو ػػػن ارء تذػػػن 
ذوذذف لاالستذث    ى هثدنػـ "مذرؾ وذتخ   در اي ر خس خذف اف ذستأي لا شأفن ارخس فذ لؿ:

ارتهذ ػػػػن هشػػػػمؿى ال ذخمػػػػف تيػػػػلر  وذػػػػث داتػػػػت رهػػػػـ خػػػػدف خءػػػػؿ : اإلسػػػػمتدرذن، اتط مذػػػػن، هذػػػػت 
ارخ دس، لدخشؽ فوث   ف ارخدف ارخسذوذن األاػر  فػى ُخجخػؿ خيػر لسػلرذ ، لتػـ ار وػ   

وخػى ري  ث ن ه سػـ ارسػذد ارخسػذح، ظ ػت خدذتػن اررنػ  لوػدن  ت  ػب دلر و خذػن    ى مؿ خ 
ارخسذوذن رذس ف ط فى ودلد اسلارن ، لرمف فػى  خػـل اإل  ػذـ ارلا  ػن فػى زخ خػي، لذرػؾ رغػـ 

 رهأس، لخػػم ذرػػؾ رػػـ ذتخمتػػلا خػػف غزلنػػ  وتػػى دىاتهػػ  م تػػت خو طػػن همءذػػر خػػف األ ػػدا  شػػدذ
 .ج  ت اروخ ن اري ذهذن األلرى"

 

 ػػػػػػػػػػػػػػ
م.و 270-297م. مث دخلا ربدا سديطرة فبلكدة تددمر 299ام دخلا الرىا   حوزة اإلمىفاآورية الرومانية ع (9)

 .  وذلل قبل دخوؽبا اؼبسيحية

Encyclopedia of Islam, art. Rohha.                                                                
اري  مثدددل تومددددا مدددن الثابددددا أن مدددن أسددددباب ارتفددداع مكانددددة مديندددة الرىددددا الدينيدددة أهنددددا تةدددم رفددددات بعددد  اغبددددو  (2)

Thomas وتدددددداوس Tedaws  ان دددددر: العهدددددد اعبديدددددد: إقبيدددددل مدددددت: آبعدددددة اؼبرسدددددل  اليسدددددوعي و بددددد وتو .
 .   0:93م.و 9507

(3) William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 18. 
نيسدة كانا الرىا قد ازب ت اذباىا غربيا عندما أعيد تأسديد كنيسدتها علدى أسدد مدن ا ربداد الوآيدد مدع الك

الكاثوليكيدددة الرومانيدددة. ومت ذلدددل ربدددا رااسدددة األسدددقف بدددالوت. راجدددع: عليدددة عبدددد السدددميع اعبندددزورى: اؼبرجدددع 
   .  25الساب و ص 

تت ؿ ارخلرخ خف فلر  إرػى اروػدذث  ػف تػ رذ  اررنػ  توػت ومػـ ارثتػذف الرػى مذػ تتهـ اءـ 
رػػذذف مػػ تلا ذ ػػ تلف خػػف فػػى ارشػػرؽ  ػػ ئث  : "له ػػد ليػػلؿ اريػػ ذهذذف ط ػػب انػػؿ خدذتػػن اررنػػ  ا

غػػ رات األتػػراؾ ارخسػػ  دات خػػف ]ارػػذذف اشػػ ر إرػػذهـ ارخػػلرخ هم خػػن[ جذشػػت  ك فمػػ ف الؿ وػػ مـ 
 Of]الؼ هلاذلف  Godfrey اشجم ار  دة اال جلدفر  ،Baldwin  ذهـ خف هثد غ رن ه دلذف 
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Bouillon  جػلدفر   ي ت ى ه دلذف  رش خخ مػن هذػت ارخ ػدس ه ػد لفػ ة ااذػا[ ارشهذر. ل تدخ
 .(0)ارذف األ لذ  خومـ اررن   دد خف ار  دة ا

 
رتػػػػهط ارتػػػػأرذ  رخدذتػػػػن اررنػػػػ   تػػػػد لرػػػػذـ الؼ تذػػػػلهر  هػػػػدالره  ارخسػػػػذوذن ءػػػػـ ا  ػػػػى ذرػػػػؾ 

شايذن  تسطتطذف ارمهذر لءه ته    ى ار  ذدة ارم ءلرذمذن. له رف ؿ غػدت اررنػ  اوػد ارخرامػز 
لاتاػذت . (2)سػته  خ ػرا  رخطراتذػن هػثد اررافػدذفاألخػر ارػذ  ج ػؿ متذ األلرػى ر دذ تػن ارخسػذوذن،

فتهػػػ   ارخسػػػذوذن فذهػػػ  ط ه ػػػ   خخذػػػزا ك وذػػػث اتهػػػ  ظ ػػػت تػػػتم ـ ارسػػػرذ تذن لاوتفظػػػت هوم خهػػػ  لء 
لرذا امد ارخلرخ   ػى فوػ ه  فػى ارخسػذوذن لا تت ئهػ  ذاػ ئر اروػلار  تلخػ س، هذػد . (1)ارخو ذن

ئٌم  تػد ارخسػذوذذف اال لنػل اوتفػ ظ ارخدذتػن اتي رـ ُذشر إرػى خػ  نػل امءػر  داسػن خػف ذرػؾ لشػ 
خهػرزا  تخذزنػ  اذوػ   هه  ئهػ    ػى ارخسػذوذن وتػى ه ػد ارفػتح اإلسػثخى  (8)هختدذؿ ارسذد ارخسػذح

خ  رتػػػن  هجخذػػػم ارػػػهثد ارخوذطػػػن. لفػػػى ارلا ػػػم ذسػػػهؿ اف ت ػػػتخس فوػػػؿ ارخدذتػػػن  تػػػد خػػػلراذف 
يػػػن  فػػى خرو ػػػن اريػػػراع هػػػذف ارشػػػرؽ لنػػػذا ُذ ػػػد اخػػرا طهذ ذػػػ  تدالرػػػي، ا . (5)فيػػ ذهذذف تاػػػرذ

 لارترب.
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 18: 3. 

(2) William of Tyre, op.cit., Vol. II, P. 158  
 .03زورى: اؼبرجع الساب و ص دعلية عبد السميع اعبن( 0)
ح قدد أوعدز إىل تومدا أحدد اغبدواري  ا ثدىن عشدرال ى ن السديد اؼبسديإم.( 043-294ي كر اؼبدؤرخ يوسديبيوس ) (4)

م.(. أمدا اؼبندديل اؼبقددس فقدد 93-90الرىدا)  -أرسل تداوس أحد التالمي  السبع  لشفامج أجبارا حاكم أدسدا
عاع أنو إذا ما غسل السيد اؼبسيح وجهو انطبعا عليو صورتو. فأخ ت ى ه الصورة إىل الرىا لتحف  اؼبدينة 

عرفددة اؼبزيدددد راجددع: يوسدديبيوس القيصدددرى: تدداريخ الكنيسددةو ترصبدددة مددرقد داودو الطبعددة الثالثدددةو مددن أعدددااها. وؼب
  .0و ىد.49م.و ص 9559القاىرةو 

(5) Anonymus, Gesta Francorum Iherusalem, ed. Recueil des Historiens des 

Croisades,  Historiens Occidentaux, Tome III, Paris, 1866, p.543.     

 ػػػثلة    ػػػى ذرػػػؾ فػػػإف نػػػذا ار ػػػرض خػػػف  هػػػؿ ارخػػػلرخ لرػػػذـ ت ػػػلز  ارد ػػػن، لتت ػػػب   ذػػػي 
 خػػؽ لشػػخلرذن اردذ تػػن ارخسػػذوذن فذخػػ  هػػذف انػػ رى اررنػػ  لا   ذخهػػ  فتػػرة  ػػدرن   ارخه رتػػن فػػى إهػػراز

نل هتسم خ ئن   ـ  هؿ ارورلب اري ذهذن. ف رء هت اف ارخلرخ تأءر هخػ  شػ ع  ػف ارخدذتػن خػف 
هػأف ارخج  ػن لارفتػ    -ارػذ    يػر  -د خف ارسذد ارخسذح اط  ي رخ مه  اهجػراته  وظت هل 
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ارػذ   . لنػل األخػر(0)ا خػف ارتذػؿ ختهػ رف ذداث اهدا ت ؾ ارخدذتن، لاف ا ػدا ن  رػف ذتخمتػلا اهػد  
إرػػى اشػػته ر ارخدذتػػن لزذػػ دة فوػػ ه . لخػػف ت وذػػن  د ر ػػى يػػد  لنػػل   تػػد األنػػ رى، خخػػ  ا

نػػػ يػػ و  فػػى 08ـ/681ن ذلمػػد ل ل هػػ  فػػى اذػد  ارخسػػ خذف فػػى  ػ ـ ااػر  فػػإف تػػ رذ  ارخدذتػ
. لظ ػػت اررنػػ  ت ه ػػن ر ومػػـ اإلسػػثخى وتػػى اسػػتلرى   ذهػػ  (2) هػػد ارا ذفػػن  خػػر هػػف اراطػػ ب

، George Maniacesنػػػ   ػػى ذػػد ار  ئػػد جػػلرج خ تذػػ اس 828ـ/0112ارهذزتطذػػلف فػػى  ػػ ـ 
اتػػي  تػػدخ  داػػؿ ارهذزتطذػػلف اررنػػ  لخخػػ  ذػػذمر . (1)فظ ػػت فػػى وػػلزتهـ وتػػى ارتػػزل اريػػ ذهى

لخ  رهءت اف نػ جرت ا ػداد مهذػرة  .(8)نجرن  ار رب لخ هـ ان ه  خف ارخسذوذذف ارذذف ارفلنـ
. األخػر ارػذ  ج ػؿ اوػد ارهػ وءذف (5)نػ871ـ./0177خف األرخف إرذه  لنذختلا   ذه  فى   ـ 

ااػؿ خوػذط خػف ارخسػ خذف ذيفه  هأته  ختػذ ذرػؾ ارتػ رذ  غػدت هخء هػن جزذػرة خػف ارخسػذوذذف د
. لخػف ءػـ فػإف سػ لط ارخدذتػن فػى ذػد ارخسػ خذف ءػـ فػى ذػد ارهذػزتطذذف األرءػلذمس خػ  (6)األتراؾ

ذ  ػػػؿ خػػػف  ذخػػػن رلاذػػػن ارخػػػلرخ لرػػػذـ ارسػػػ ه ن خػػػف اسػػػتخرار ارخدذتػػػن    ػػػن تػػػذلد  ػػػف ارخسػػػذوذن 
 ارم ءلرذمذن فى إ  ذخه . 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Grégoir le Prêtre, Continuation de Mathew d’Edessa’s chronicle, Recueil des 

Historiens des Croisades, H.Arm., Vol.1 وParis, 1869, Tome I, p.159. 
وؼبعرفددة اؼبزيددد عددن رسددالة اؼبلددل أجبددر والددرد عليهددا مددن السدديد اؼبسدديح ان ددر: عليددة عبددد السددميع اعبنددزورى: اؼبرجددع 

  .09-03الساب و ص 
م.( أبو العباس أضبد بن حيىي بن جابر البالذرى: فتوح البلدانو ربقيد : عبدد اهلل 952ىد./275البالذرى )ت  (2)

  .977م.و ص 9597و ب وتو 9م.و آبعة أخرىو ج 9599أنيد الطباع وعمر أنيد الطباعو القاىرةو 
(3) Ostrogorsky, G., History of the Byzantine State, Oxford, 1956, p.285.    
(4) Michel Le Syrien, Tome III, p.280.     

  .59-57و ص 9سعيد عاعور: اغبركة الصليبيةو ج ( 9)
(6) Grousset, R., L’Epopée des Croisades, Paris, 1939, p. 56.    

 

 -لف ػػ  رخػػ  ذمػػر  ارخػػلرخ -اخػػ  األتػػراؾ ارػػذذف لايػػ لا غػػ راتهـ   ػػى األرخػػف دااػػؿ اررنػػ 
-865ـ/ 0192-0172خػػػػف  يػػػػر ارسػػػػ ط ف خ ػػػػؾ شػػػػ   )ف   هػػػػـ الرئػػػػؾ ارسػػػػثج ن هداذػػػػن 

( وذػػػػث تجوػػػػلا فػػػػى االسػػػػتذث    ػػػػى خػػػػر ش فأاػػػػذن  خػػػػتهـ اريػػػػ ذهذلف فػػػػى امتػػػػلهر ػنػػػػ885
ه رت  لف خػم األرخػف. لخػ  رهػث انػ رى اررنػ  خػف نػذ  ارط ئفػن اف  ػن891ذ  ار  دة  ـ/0197

إرػػػى اف ذمتسػػػب هلاذػػػلف الؼ سػػػ تدل  فػػػى االسػػػتذث    ػػػى خدذتػػػن اررنػػػ . لرػػػذا سػػػ ى ه ػػػدلذف 
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اهتػػػن اوػػػد اخػػػرائهـ، فتهذػػػأت اخ خػػػي ارظػػػرلؼ رتأسػػػذس الرػػػى  Arda روػػػ  نـ هػػػ رزلاج خػػػف اردا
. ل ف اراطلة ارت رذن ر ي ذهذذف ف د تل ؼ (0)اإلخ رات اري ذهذن فى ارشرؽ لخ رن  خدذتن اررن 

ـ/ذ  ار  ػػػدة 0198ارجػػػذش اررئذسػػػى اخػػػ ـ خدذتػػػن اتط مذػػػن لتجػػػح فػػػى إسػػػ  طه  فػػػى امتػػػلهر 
لرـ تػرد  تػد خلراتػ  إال إشػ رة خ توػهن  ػف ذرػؾ، هػؿ إتػي رػـ ذت ػرض إرػى خسػذرة  (2) .ػن890

ارجػػذش وتػػى ليػػلري إرػػى خدذتػػن هذػػت ارخ ػػدس لفػػرض ارويػػ ر   ذهػػ . هذػػد اتػػي امتفػػى ف ػػط 
ـ/ 0199ه إلش رة إرى س لطه  فى اذػدذهـ لتػلرى جػلدفر  الؼ هلاذػلف ارومػـ فذهػ  فػى ذلرذػل 

ذا خ  م 892ش ه ف ف ارخلرخ  د اوجـ  ف ارل لؼ   ى نذ  األوداث تفيػذ ذ  ، إال اتػي نػ. لا 
فػػى خلوػػم تاػػر توػػدث  ػػف فوػػؿ ارخدذتػػن ارخ دسػػن رػػد  ارخسػػذوذذف لت رذاهػػ  ار ػػدذـ. لمػػ ف 

خػػػ  ذمػػػر   تهػػػ  "اف اي ايػػػطفى ت ػػػؾ األرض له رمهػػػ " وتػػػى جػػػ   اريػػػ ذهذلف فػػػى  ػػػ ـ  اهػػرز
لنػػ  اإليػػرار لارهخػػن. لنػػذا تأمذػػد   ػػى نػػػ لطػػردلا ارخسػػ خذف ختهػػ  فػػى رلح خ 892ـ/0199

. لههذا ارودث تأتى  تػد (1)إرادة اي هخ  م ف ر خسذوذذف خف وؽ لراءى فى األراوى ارخ دسن
 ت طن ارته ذن ه رتسهن رل  ئم اروخ ن اري ذهذن األلرى  تد خلرات .

 

لر لوف ظػػ     ػػى ارسػػذ ؽ ارتػػ رذاى ت ػػلد رتليػػؿ خػػ  ات طػػم  تػػد لرػػذـ الؼ تذػػلهر   ػػف د
رلهرت ارتلرختد  اري ذهى وذتخ  ذمر اف ا يى خػ  شػرؼ هػي نػذا ار  ئػد اشػترامي فػى إسػ  ط 
نذ  ارخدذتن ارخ دسن، لمذرؾ خش رمتي رهـ فى االتتي ر   ػى ارفػ طخذذف فػى خ رمػن  سػ ثف 

 ي ارخ دسػنػ." له د اف ش ر اتي اد  لاجه892ـ/ رخو ف0199فى اغسطس 

 ػػػػػػػػػػػػػػ 
(1) Fulcher of Charters, op.cit., pp.89-92; cf. also William of Tyre, op.cit., Vol. I, 

P. 188. 

راجدددع: الدراسدددة اؼبتبصصدددة عدددن تلدددل اإلمدددارة الدددت أقامهدددا الالتددد    الشدددرق  : حسددد  ؿبمدددد عطيدددة: إمدددارة  (2)
 م.9595و ه.(و اإلسكندريةو الطبعة األوىل999-997م./9299-9979أنطاكية الصليبية واؼبسلمون )

(3) William of Newburgh, bk.1, Ch. 3: 1-2. 
ـ. ه ػػػد غذػػػ ب 0010هتجػػػ ح غػػػ در األراوػػػ  ارخ دسػػػن   ئػػػدا إرػػػى لطتػػػي تلرختػػػدذ  فػػػى  ػػػ ـ 

ستلات". هذد اتي ارجم خ  و  ي رلهرت خف تج و ت إرى وػدلءه  فػى  هػد ارخ ػؾ نتػر  األلؿ 
Henry I (0011-0015ارػذ  وخػػؿ ر ػب نتػر  األيػػتر ـ )Henry the Younger لذمػػر .

 تي اتي "رجؿ لدلد لاف تجخي ااذ ذهزغ تدرذجذ  ، وتى تخمف خف تػأخذف  رشػي لخخت م تػي خػف 
تػػي إلذلوػػح ارخػػلرخ لرػػذـ اريػػلر  ذرػػؾ، فػػرل  ". (0)إالتػػي غذػػر ارشػػر ذذف لارتػػهث  ارطػػ خ ذف

ى ارخ ػدس وذف  لدة رلهرت لجد األخلر  د تهدرت تخ خ . ف ػد وػدث اءتػ   تأدذػن لاجهػي ارورهػ
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لرذـ رلفلس دلف لرذث، األخرارذ  ذللؿ خ ي ومـ إتج ترا إرذػي. غذػر األيتر اف تلفى اال  
اف اا   نتر   د ش ع اف رلهػرت ايػهح خ مػ    ػى هذػت ارخ ػدس، لرػـ ت ػد ردذػي تذػن ار ػلدة. 

ه لاتػػي لتػػ زؿ ااػػ   رلهػػرت  فػػى تهػػل  ار ػػرش هػػدال ختػػي ل هرنتػػر  ارهوػػر)فػػتجح ههػػذ  ارادذ ػػن 
 فػػػتلترػػت خخت م تػػػي إرػػى ااذػػػي ارخ ػػؾ. لارث (فػػػ   األجػػؿا  لار ػػى هػػػي فػػى ارسػػػجف، وتػػى ل لاسػػر 

لارذ  ذثوظ . (2)ر تظر اف تأرذ  نذ  األوداث رـ ذرد  تد لرذـ الؼ  تذلهر  إال فى ا تو ب
ـ، هذتخػػ  سػػج ي رلجػػر الؼ نلفػػدف فػػى ار ػػ ـ 0010اتػػي سػػجؿ تػػ رذ   ػػلدة رلهػػرت فػػى  ػػ ـ 

اخػ  سػتذفف ملتػت ه ػلا ف ػد  ػ د ء تذػن إرػى ف سػطذف فػى  ػ ـ . (1)ـ0011ارس هؽ   ذػي سػهتخهر 
نػ. غذر اتي  وى توهي فى سػ ون ار تػ ؿ وػد ارفػ طخذذف وػخف اوػداث وخ ػن 895ـ/0012

  لرـ تشر خدلتن لرذـ رهذ  ارو دءن.. (8)اررخ ن ارء تذن
 

 ، خػػف ءػػـ رػػـ ذاػػص خلراتػػ  يػػ وب ارخدلتػػن اوػػداث اروخ ػػن اريػػ ذهذن األلرػػى فػػى شػػ ذه
لا تى ههخ  خ  ذت  ؽ هتأسذس إخ رة اررن ، ءـ خ  ذاص االستذث    ى مؿ خف اتط مذن لهذت 

األخػػر ارخ ػػدس ه نتخػػ ـ وتػػى ت ػػؾ اإلتجػػ زات ارتػػى تت  ػػؽ هػػ إلتج ذز هليػػفي خلراػػ  إتج ذزذػػ ، 
  ت ػت   ذه  دراسػذف ارخ  يرذف، ل  خػ   تد غذر  خف ارخلراارذ  م ف لاوو  

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Idem. 

(2) William of Tyre, op.cit., p.366, William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 3: 4-6. 
(3) Roger of Hovden, op.cit., Vol.I,pp.191-192. 
(4) Fulcher of Charters, op.cit., pp.167-169.           

صم ة ربا وصداية خاؽبمدا اؼبلدل   سن  Stephenوستيفن  Henryى ا وقد ترك ستيفن ابن : ىنرى 
 ىنرى األول. وقد نشأ ىنرى الطفل نشأة دينية بصفتو راىبا. ان ر:

Warren, W.L., op.cit., P. 13.  
 ل  ذػػػي ذخمػػػف ار ػػػلؿ اف خػػػ   دخػػػي. (0)ودذءػػػن تت لرػػػت ارخػػػ دة ارػػػلاردة  تػػػدنـ ه رتو ذػػػؿ لاردراسػػػن

 ت ارس ه ن ال ت دل اف تمػلف خػ دة األوداث ارخت دخن فى اريفو خ دة ت رذاذن  ف ارخلرخ خف
ذت ب   ذه  ارت خذـ دلف ارتد ذؽ، ار هـ إال خ  ذاػص خلاطتػي األخذػر رلهػرت ارتلرختػد  ارػذ  

نػػتـ  هتػ رذ   ػػلدة رلهػػرت اوظػى ختػػي هتسػ ذط ه ػػض اروػػل    ذػي. مػػذرؾ ذثوػظ اف ارخػػلرخ 
ت إتج ترا فى اروخ ػن  ط  ى فى ظؿ ومـ ااذي. ت سه   إتج زاإلارتلرختد  إرى هثد  للو ي ا

اري ذهذن األلرى إرى ارخ ؾ نتر  األلؿ رغـ اتي رػـ ذسػ في ارل ػت ر خػؿ شػر ذػذمر، فػى وػذف 
مػػ ف ارخ ػػؾ اإلتج ذػػز  ارػػذ  ارجػػت اروخ ػػن فػػى  هػػد  نػػل سػػ في ارخ ػػؾ لرػػذـ رلفػػلس. ل  ذػػي 
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تا ػػص إرػػى اف لرػػذـ الؼ تذػػلهر  غذػػر جػػدذر هػػأف ذ ػػد خػػف خػػلراى اروخ ػػن اريػػ ذهذن األلرػػى 
رخهػػػػرزذف، ا يػػػػن فذخػػػػ  ذت  ػػػػؽ هخرو ػػػػن ارزوػػػػؼ   ػػػػى هػػػػثد ارشػػػػرؽ. لاالسػػػػتذث    ػػػػى هذػػػػت ا

ارخ ػػدسك تظػػرا رشػػح خػػ  لرد فػػى مت ه تػػي فػػى نػػذا اريػػدد، إوػػ فن ر ػػدـ ارتػػد ذؽ لارت خػػؽ فػػى 
  تت لؿ اوداءه  خ  رتن ه أل خ ؿ ارخيدرذن اري ذهذن األار  ارتى تـ إ راته  ه رتص.

 
ؼ تذلهر  ودذءي  ف خدذتن اررن  فتػرة ارومػـ اريػ ذهى ه ػد اف خ  رهث اف استأتؼ لرذـ ال 

رتجذػػػن فػػػى ارشػػػرؽ اإلسػػػثخى. وذػػػث تتػػػ لؿ ه  توػػػ ب إلفيػػػ رت و وػػػرة  أللرػػػى اإلخػػػ رات ا
اخرا ن  اري ذهذذف ارذذف ا فػلا ه ػدلذف   ذهػ  لليػفهـ ه أل لذػ  ، ءػـ اوػ ؼ: "لمػ ف جلسػ ذف 

Jocelin رػدذف ارخسػذوى، لفػى ظػؿ ومخػي  ُػدر ألوػد تار نلال  إذ و لؿ نل اذو   ارتخسؾ ه 
ار ػػػثع ارخهخػػػن  إوػػػد ار ػػػ دة األرخػػػف اراػػػ ئتذف ارػػػذ  مػػػ ف خػػػف ارُومػػػ ـ ارخو ذػػػذف لترػػػت إرذػػػي 

رخج لرته  ارسلر هومـ ارلراءػن اف ذمػلف سػهه   فػى تسػ ذـ ارخدذتػن رألتػراؾك ذرػؾ اتػي م تػت ردذػي 
  ذهػ . ل ػد ُفجػم اروػ مـ األرختػى رخػ   ا تد اتطفه  ل  فتتف جلس ذف هه  فاف ئ ن ارجخ ؿ.  ناهت

وػػػدث الهتتػػػي خػػػف ا تػػػدا ى   ػػػى شػػػرفه ، لرمتػػػي اافػػػى وزتػػػي لتالخػػػي هخهػػػ رة. روػػػذف اف ذشػػػخؿ 
]اراػػػػػػ خس لار شػػػػػػرذف خػػػػػػف شػػػػػػهر دذسػػػػػػخهر   ػػػػػػداٌد امهػػػػػػر لفػػػػػػى رذ ػػػػػػن  ذػػػػػػد ارخػػػػػػذثدإه تت  خػػػػػػي 
لات نػػػػ[ امءػػػر ارخت سػػػه ت  داسػػػن  لهذتخػػػ  م تػػػت اريػػػ 519خػػػف جخػػػ د  اخاػػػر  28ـ./0088

 را  إرى ػارخ دسن خ  خن دااؿ ارمت ئس لف    ر ط لس ارخسذوذن اداؿ نذا ارا ئف األتراؾ س
 ػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Tyreman Christopher, England and the Crusades 1095-1588, Chicago, 1988, 

pp.13-84. 

ىدددو 999-499م/9995-9359سدعيد السدديد فرغلددى: دور إقبلددعا   الصددراع بدد  اؼبسددلم  والصددليبي  
 .909-94مو ص 2333رسالة دكتوراه مل تنشر بعدو آداب اإلسكندريةو عام 

ارخدذتن هخلجب اتف ؽ خسهؽ ف تدف لا   خ ذف ارسذؼ فى األن رى ارُ زؿ اءتػ   خراسػـ اريػ لات 
 ل ػػد. (0)فػى اخػ ف، ل ػ خلا هػذهح رئػذس األسػ  فن، هذتخػ  مػ ف لا فػ    تػد ارخػذهح وسػهخ  لرد إرذتػ 

لجػػػػد ارخ تػػػػدلف فػػػػى نػػػػلال  اخختػػػػذف ارفريػػػػن ارخلاتذػػػػن رخهػػػػ غتتهـ لاسػػػػتوثؿ دخػػػػ ئهـ إذ مػػػػ تلا 
خت طشػػػذف رػػػدخ   ارخسػػػذوذذف هػػػث ارتػػػلا . لنمػػػذا ل ػػػف طرذػػػؽ اراذ تػػػن تسػػػهب جلسػػػ ذف، ت ػػػؾ 
ارشايػػذن ارخات ػػن ارفػػ جرة فػػى تسػػ ذـ ارخدذتػػن ار تذػػدة ارتػػى ظ ػػت ترفػػم شػػ  ر ارخسػػذوذن خػػدة 

ظ  فألتػراؾ، لخػف ءػـ سػ طت ارخدذتػن فػى اذػد  ارخسػ خذف ه ػد اف ظ ػت توػتس خ ئن  ػ ـ إرػى ا
  ػػى اسػػت ثره  ر ػػدة  يػػلر ختاػػذة خل ػػؼ ارخػػدافم  ػػف اردذ تػػن ارخسػػذوذن، لاوػػ ت ألمءػػر 
األخـ لو  نى   ى لجي األرض. لفوث   ف ذرػؾ لايػؿ األ ػدا   يػفهـ هػ إل  ذـك فتخمتػلا 
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تجوػلا فػى استئيػ ؿ مػؿ ارلجػلد ارخسػذوى فػى خف اجتذػ ح وػدلد  خػف ادت نػ  إرػى ا يػ ن ، ل 
ارج تػػب اخاػػر خػػف تهػػر ارفػػػرات وذػػث ارشػػرؽ ه ػػد اف ُاجهػػػرت   ػػى ارػػدالؿ توػػت سػػػ ط تهـ 

 ".(2)ارخشئـل
     

لر ل لؼ   ى خد   ػدرة لرػذـ الؼ تذػلهر    ػى ارتػأرذ  إلخػ رة اررنػ  اريػ ذهذن تجػد  ل ػد 
 سذسػه ، هذػد اتػي رػـ ذشػر إرػى األخذػر ارتػ رىتتهي ر ذ ـ اخذر ذد ى ه دلذف لنل اخ رجػلدفر  هتأ

نػػ(. مػذرؾ 502-891ـ/ 0011-0008) Baldwin Of Bourgري سخذَّي، ه ػدلذف الؼ هػلرج 
امتفى ه إلش رة إرى اخذر ذػد ى جلسػ ذف لليػفي هيػف ت ار ػلة تػ رة  لت ػلت اراث ػن لارتهتػؾ 

اشػ ر إرذػي ارخػلرخ هداذػن ت رة  اار ك ه ررجلع إرى ارخي در األاػر  ذتوػح اف جلسػذ ذف ارػذ  
-501ـ/0010-0009) ةخػ ر اإلاأللؿ ارػذ  ادار  Courtenayنل األخذر جلسذ ذف ملرتت   

نػػػ( ه ػػلة لا تػػدار. اخػػ  إشػػ رتي إرػػى االسػػـ ذاتػػي ر خػػرة ارء تذػػن فهػػى تتفػػؽ خػػم شايػػذن اهتػػي 525
 نػػػػ(. اخػػػ  األخذػػػر585-525ـ/0051-0010) األخذػػػر جلسػػػذ ذف ارءػػػ تى ارػػػذ  ومػػػـ األخػػػ رة

  دـ اهتتي  خف اخذر إرذي فهت ؾ امءر األرخذتى ارخش ر
 ػػػػػػػػػػػػػػ
األسددقف الالتيددىن الدد ى ذدبددح     Huge IIأعددار ولدديم الصددورى إىل اسددم رادديد األسدداقفة وىددو ىيددو الثدداق  (9)

 .احملراب وكان يتزعم اؼبقاومة الصليبية ضد اؼبسلم 
William of Tyre, op.cit., Vol. II, p.143. 
(2) William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 18: 3. 

كان حكام الرىا الصليبيون يسيطرون على األراضى اؼبمتدة من زبوم ماردين إىل الفرات حيث حصدون سدروج 
والبدد ة وسددن بددن عطدد  وصبلدد  واؼبددوزرو فةددال عددن مدددينت الرىددا وتددل باعددر الددت ازبدد ت مركددزا للحكددم   الفددعة 

   . 034زورىو اؼبرجع الساب و ص دعلية عبد السميع اعبن األخ ة. ان ر:
لخػػف ءػػـ رػػـ ذػػدرؾ لرػػذـ الؼ تذػػلهر  لجػػلد . (0)ااتػػي زلجػػن رألخػػرا  اريػػ ذهذذف ارءثءػػن األلؿ ال

وػػ مخذف ر رنػػ  ذوخػػثف اسػػـ ه ػػدلذف فػػى وػػذف ادرؾ لجػػلد امءػػر خػػف وػػ مـ ر رنػػ  ذوخػػؿ اسػػـ 
اتػػي ا ػػط هػػذف شػػاص جلسػػ ذف األلؿ لاهتػػي جلسػػذ ذف ارػػذذف ذتتخػػلف إرػػى اسػػرة ملرتتػػ   هذػػد 

  جلس ذف ارء تى.
 

اره وػػث اتطهػػ ع هػػأف ارخػػلرخ هػػدا ختوػػ خث   ػػى األرخػػف فػػى  رػػد   ػػى نػػذا اذوػػ   تمػػلف 
إخ رة اررن . لخ  ذ هث اف ذتأمد رت  نذا االتطه ع خػرة ااػر   تػد ودذءػي  ػف دلرنػـ فػى سػ لط 

نػ. ل د ذمػلف تمػرر ذرػؾ 129ـ/0088  ـ ارخدذتن فى ذد  خ د اردذف زتمى ر خرة األلرى فى 
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خػػػػػػرة ااػػػػػػر  اءتػػػػػػ   اوػػػػػػداث سػػػػػػ لطه  ر خػػػػػػرة ارء تذػػػػػػن فػػػػػػى ذػػػػػػد اهتػػػػػػي تلرارػػػػػػدذف خوخػػػػػػلد  ػػػػػػ ـ 
اخػػ   خػػ  يػػدر خػػف  نػػػ إذ اتهػػـ اوػػد ومػػ خهـ ه راذ تػػن لارتػػدر ريػػ رح األتػػراؾ.580ـ/0086

ؽ خػم رلح م خ ت   سذن خف ارخلرخ فى وؽ ارخس خذف فإتي ذ مس ارتز ن اريػ ذهذن  تػد  لذتفػ
اررنػ ، اخػر ذتجػي إرػى اريػون،  اسػتردادار ير، فى وذف م ف تيلذرنـ ه ر تؼ ارشدذد اءتػ   

لمػ ف رد ف ػؿ خػتهـ   ػى س سػ ن خػف اذ تػ ت األنػ رى.  (2)إذ امدتي ارخي در اإلسثخذن اذو   
اردراسػػ ت ارختاييػػن فػػى تػػ رذ  اررنػػ   يػػر اروػػرلب اريػػ ذهذن إرػػى لجػػلد  مػػذرؾ رػػـ تشػػر

   ن  األرخف لارخس خلف ود اري ذهذذف ل ت س لطه  فى ذد ارخس خذف.خلاخرة طرف
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
توىل حكم الرىا بعد بلددوين األول أمد  فرقبدى آخدر ىدو بلددوين أوف بدورج الد ى حداز ؿببدة األرمدن وتقدديرىم  (9)

ا علددى توآيدد نفددوذهو أمددا حيدث تقددرب إلديهم بددالزواج مدن ابنددة األم األرميدىن جىفيددل. وقدد أعانددو ىد ا الددزواج كثد  
خدىفة واسدعة باغبيدداة  الدو   كددان ذ عدن اغبداكم الثالددث للرىدا جوسديل  األول فقددد جدامج   وصدف ولدديم الصدورى

والناسو ح را   كل ما يفعلوو ي هر تعقال عديدا   معاعبة األمورو وترتيك  وتن ديم عدثونو اػباصدة . وكدان 
م. بمددرض 9993إىل  9909  الثدداق الدد ى حكددم اإلمددارة مددن زواجددو مددن ابنددة ليددون الددت أقبددك منهددا جوسدديل

توآيددد عالقتددو بدداألرمن. وكددان قددد أبدددى  اوندداً أدى إىل ضددياع اإلمددارة؛ ن ددرا  ستسددالمو كليددة ؼبيولددو اؼبنحرفددة 
وعدم ا كدعاث بتقويدة جيشدو وربصد  القدالع أمدام التهديددات اإلسدالمية. كمدا خلدد إىل الراحدة بعيدداً   تدل 

 ن األخطار احمليطة دبقر اإلمارة   الرىا. ان ر:   باعر ع
William of Tyre, op.cit., Vol.I, p.450, Vol.II, pp.52-53, 140-142. 

 راجع أيةا الدراست  اؼبتبصصت    تاريخ أسرة كورتناى:
Nicholson, R.L., Joscelyn I, Prince of Edessa, The University of Illinois, 1954, pp. 
52-61, 88-91; Joscelyn III and the Foll of the Crusader States (1134-1199) illinois, 
1973, pp. 4-21.   

 . 292ابن القالنسى: اؼبصدر الساب و ص ( 2)
لفػػػى ارخرو ػػػن ارت رذػػػن ذسػػػتأتؼ ارخػػػلرخ لرػػػذـ الؼ تذػػػلهر  اروػػػدذث  ػػػف اروخ ػػػن اريػػػ ذهذن 

ج رػن فػى يػدر ارفيػؿ ارءػ خف  شػر خػف ارمتػ ب األلؿ ارء تذن ارتى م ف  د اشػ ر إرذهػ  فػى  ُ 
 ػ ـ   ػى  0087فذمر اف جذلشه  ارجت اءت   فترة ومـ ارخ ؾ سػتذفف الؼ ه ػلا ه ػد خػرلر 

وذػػث  ػػ ؿ: "اجتخػػم وشػػٌد ال ذويػػى خػػف مػػؿ ارػػدلؿ لاألخػػـ ارخسػػذوذن  (0)لالدة ارسػػذدة ار ػػذرا 
ريػلر رذتوػخلا إرػى رو ػن وػج  تدخ  سخ لا هخ  ذفذد هي ب ارسذد ارخسذح خف اثؿ ه ػض ا

]إرػى خػػ  ترتػػب  (2)إرػى هذػػت ارخ ػدس، لذرجػػم سػػهب ت ػؾ اروخ ػػن ارتػى ر ذػػت انتخػػ ـ خػف ارجخذػػم
  ػػى سػػ لط اررنػػ  ختتػػ لال  ذرػػؾ فػػى ارفيػػؿ ذاتػػي وذػػث  ػػ ؿ :[ تػػتج  ػػف ارفجذ ػػن ارتػػى ايػػ هت 

هػض امءػر ارجخذم  تدخ  تراخى إرػى ارخسػ خم خػ  لرد فػى ت رذػر  ػف م رءػن سػ لط اررنػ  هػأف ت
[ إخهراطػػػلر إذط رذػػػػ  Conrad III] ارء رػػػث  األخػػػرا  ارخسػػػذوذذف فػػػى الرلهػػػ   ػػػدرا  لنخػػػ  متػػػراد
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ـ[ 0081 -0017[ خ ػػؾ فرتسػػ  ]VII Louis] ـ[، لرػػلذس ارسػػ هم0052-0018] ،(1) لارخ تذػػ
لايػهو    ػػى انهػػن االسػػت داد روخػػؿ راذػػن ارسػػذد ارخسػػذح ،هذتخػػ  ارتوػػؽ ههخػػ   دذػػٌد خػػف ارتػػهث  

خػػف شػتى األرجػػ   ارخسػذوذن فػػى الرلهػ  "لر  ػػي ذرػػؾ ال تويػى خػػف ارتػ س لا ػػداٌد  ،اؼر لاألشػ
لاػرج هػي خػف ار ػدس فػى  ػ ـ  Hugh Bishop of Jabalaارت رذرارػذ  وخ ػي نذػل اسػ ؼ جه ػن 

-581ـ/Eugenius III (0085-0051نػػػػػػ إرػػػػػى اره هػػػػػ  ذلجذتذػػػػػلس ارء رػػػػػث 581ـ/0085
ارت رذػػر ارػػذ  رف ػػي األسػػ ؼ إرػػى مػػؿ خػػف خ مػػى نػػػ( فػػى رلخػػ ، لرهخػػ  ذمػػلف اذوػػ  ذرػػؾ 588

ارخ تذ  لفرتس  فى سف رتي إرذهخ ، األخر ارذ  ترؾ يدا  هذف ار  دة ار  خ تذذف خػتهـ لارػدذتذذف، 
نػػػ وذػث اتف ػلا   ػػى 580ـ/Vezely 0086فلجهػت ارػد لة إرػذهـ رثجتخػػ ع فػى خدذتػن فذػزال  

.إرى ارشرؽ تلجذي وخ ن
(8)

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
ل اؼبدددؤرخ ولددديم يقصدددد التدددأريخ دبولدددد السددديد اؼبسددديح ومدددا ذكدددره يتفددد  مدددع مدددا أورده أحدددد اؼبدددؤرخ  اؼبعاصدددرين لعددد (9)

 ىد. ان ر :942م/ ؿبرم 9947اآلخرين   يونيو 
William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 18: 1.  
Odo of Deuil, De Profectione Ludovici VII in Orientem, edited with an English 
translation by Viraginia Gingerick Berry, New York, 1948, p. 11. 
(2) William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 18: 2. 
(3) William of Newburgh, op.cit., pp. 23-28. 

لدى نفسدو ىد ا استبدم اؼبؤرخ وليم أوف نيوبره لف ة اإلمىفاآور لصيقة باسم كنراد الثالث؛ ن را ألندو أضدفى ع
اللقكو وذلل خاصة   مراسالتو مع األباآرة البيزنطي  حت يكون ندا ؽبمو األمدر الد ى يفسدر عديوع ازبداذه 

م. وىدددددو   آريقددددددو إىل رومدددددا للحصددددددول علدددددى التدددددداج 9992فىفايددددددر  99اللقدددددك. والواقدددددع أن كنددددددراد مدددددات   
اآوريددة البيزنطيددة   عهددد اإلمىفاآددور مانويددل اإلمىفاآدورى. راجددع: ؿبمددود سددعيد عمددران: السياسددة الشددرقية ل مىف 

  .  0و ىد.907م.و ص 9599م(و دار اؼبعارفو 9993-9940األول )
(4) Runciman, S., A History of the Crusades, 3 Vols., Cambridge, 1952, Vol.II,  pp.247-248. 

ذػػن ه  خػػن لار ػػدذس لفػػى ارلا ػػم رػػـ تخػػدت  ارخدلتػػن هتف يػػذؿ ارػػدلرارف  ؿ ارػػذ  ر هتػػي اره هل 
نػػػػ( 588-888ـ/0190-0051) St. Bernard of Clairvauxهرتػػ رد رئػػػذس دذػػر م ذرفػػػل 

دلرمػػؿ خػػف: متػػراد  فػػى وػػذف انتخػػت هػػإهراز، (0)ها يػػن فػػى ارػػد لة ر وخ ػػن اريػػ ذهذن ارء تذػػن
لرػػلذس ارسػػ هم خ مػػى ارخ تذػػ  لفرتسػػ  فذهػػ ، ارػػذذف وخػػث راذػػن ارسػػذد ارخسػػذح ،لذرػػؾ فػػى ارء رػػث 
انتخ خ  هذمر  د لنذا ذترؾ اتطه    هأف ارخلرخ م ف ذه. (2)ؿ ار شرذف خف ارمت ب األلؿارفي

خػػػ  ذت  ػػػؽ هجهػػػلد ارومػػػ ـ لاألخػػػرا  ار  خػػػ تذذف هدرجػػػن امهػػػر خػػػف انتخ خػػػي هػػػدلر رجػػػ ؿ ارػػػدذفك 
لروسف اروظ لردت  تد ارخلرخ ه ض ارتف يذؿ ارا ين ه ست دادات نػذذف ارخ مػذف ر زوػؼ 

ن ارء تذػػػػن ف ػػػػدد األخػػػػـ ارتػػػػى اتارطػػػػت فذهػػػػ ،" فمػػػػ ف خػػػػتهـ توػػػػت  ذػػػػ دة فػػػػى اروخ ػػػػن اريػػػػ ذهذ
اإلخهراطلر:اإلذطػػػػػػػ رذلف لاألرخػػػػػػػ ف، لتوػػػػػػػت  ذػػػػػػػ دة ارخ ػػػػػػػؾ ارفرتسػػػػػػػى : ارفثتػػػػػػػدرز لارف ختػػػػػػػؾ 
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لارتلرختدذلف لارفرتج لارهرذتلتذلف لاإلتج ذز لارهلرج تدذلف لارهرلفتس رذلف لاألملذتػ تذلف، سػلا  
ر  خػػ تذذف، رذفذػػذف اـ ووػػر، لخػػتهـ ارفػػ رس لخػػتهـ ارراجػػؿ. ل ػػد امػػ تلا خػػف رجػػ ؿ ارػػدذف اـ ا

ه تػػػػت وخ سػػػػن ارخ ػػػػلؾ لمهػػػػ ر األخػػػػرا  اف جػػػػ هلا ارػػػػهثد   ػػػػى ا ػػػػداخهـ إلتخػػػػ ـ االسػػػػت دادات 
لارتجهذػػػػزات. له ػػػػد اف تجوػػػػلا فػػػػى تجخذػػػػم اروشػػػػلد اروػػػػاخن  ػػػػ خلا هت سػػػػذخه  إرػػػػى جذشػػػػذف 

تخػ  تػلرى رػلذس  ذػ دة ارجػذش ارءػ تى. لخػ  رئذسذذف، هوذػث تػلرى متػراد  ذػ دة ارجػذش األلؿ، هذ
 ". (1)رهءت اف ااذت ار لات فى ارتورؾ يلب ارشرؽ

 
لفػػى إطػػ ر االسػػت دادات اذوػػ  رتلجػػي اروخ ػػن إرػػى ارشػػرؽ لفذخػػ  ذت  ػػؽ ه رشػػؽ ارفرتسػػى 

اف ارخ ػػػؾ رػػػلذس  ."(8)خلراتػػػ  فػػػى ارفيػػػؿ اروػػػ د  لارءثءػػػذف خػػػف ارمتػػػ ب األلؿ ختهػػػ ، ذػػػذمر
االهتػػن ارلوذػػدة رػػدلؽ خ  ط ػػن  Eleanorوب خ ػػي زلجػػي ارخ مػػن إرذػػ تلر ارسػػ هم  ػػرر اف ذيػػط

[ لهفوػػػػؿ نػػػػذا ارػػػػزلاج اتوػػػػخت William X. ]رألخذػػػػر لرػػػػذـ ار  شػػػػر Aquataineامػػػػلذتذف 
 . لوذا مءذر خف ارخشترمذف فى اروخ ن خف ارتهث   سىػاإل ط  ذن ارلاس ن إرى ارت ج ارفرت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Bernard of Clairvaux, Some Letters of Saint Bernard abbot of Clairvaux, from 

the   translation of the late Tales, Vicar of Satisfield, Selected by Francis Aidan 

Gasquet, D.D  London, 1994, p. 49, No. XII, p. 121, No. XXIX.      
 ىفاآور كنراد واؼبلل لويد قوا ما إىل الشرق . ان ر:يقع ى ا اؼبوضوع ربا عنوان:  كيف قاد اإلم( 2)

William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 20: 1-3. 

 (3) Ibid, bk.1, Ch. 20: 1; cf. also Roger of Wendover, Flowers of History, 2 Vols., 

trans. From the Latin by Gilles, J.A., London, 1849, Vol. I, p.449. 

 ويقع ربا عنوان   عن آالق ملل فرنسا من زوجو وزواجها من ملل إقبلعا اؼبقبل  . ان ر : (4)
William of Newburgh, op. cit., bk.1, Ch. 31: 2.  
وػػػذل خ مهػػػـ، ف يػػػطوهلا زلجػػػ تهـ خ هػػػـ ارثتػػػى ااػػػذف خ هػػػف ليػػػذف تهف، خخػػػ  تسػػػهب فػػػى 

تمػػلف  فذفػػن طػػ نرة، لرمتهػػ   ارتػػى ذجػػب اف وػػا خن  ػػدد ارتسػػ   فػػى ارخ سػػمرات ارخسػػذوذن،
لرػػـ ذ ػػدـ ارخػػلرخ تف يػػذؿ امءػػر خػػف ذرػػؾ  ."(0)يػ رت خجػػ ال  ر فوػػ ئح ارتػػى ُليػػـ ههػػ  ارجػػذش

خف ارخش مؿ ارتى هذرؾ ذد    ى ج تب   ف ارتداهذر ارا ين ه الست داد ر وخ ن، لرمتي لوم
  يوهته .  

 
 ػػدد ارجػػذش األرخػػ تى  ل ػػف ارشػػؽ األلؿ خػػف اروخ ػػن ف ػػـ ذ ػػدر ارخػػلرخ لرػػذـ الؼ تذػػلهر 

ل ػف  .(2)هذتخ   در  ارخلرخ رلجر الؼ فتدلفر هولارى سه ذف ارػؼ فػ رس، فوػث   ػف ارخشػ ة
تورم تػي فذػذمر خلراتػ  ارتذػلهرنى : "  تػدخ  داػؿ ارجػذش نتت رذػ  ]ارخجػر[ له ػد ار خػؿ   ػػى 
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ءػػـ  هػػرلا وػ فذن، إ[ رذ ػدـ رهػػـ خػػ  ذ ػزخهـ خػػف خػػلف Gyza (1)استروػ   خ ػػؾ نػذ  اردلرػػن ]جذػػزا
. ه ػػد اف اتاػذلا االسػػت دادات  Thraceل ت ػدخلا خاتػػر ذف إ  ػذـ ترا ذػػن  Danubeتهػر ارػػداتلب 

لنتػػ ؾ ا ػػ خلا اذػػ خهـ  اروػػرلرذن رخلايػػ ن ارخسػػذرة وتػػى ه تػػلا فػػى اخػػ ف تاػػـل ار سػػطتطذتذن،
ر نػذ  خف هتلدى  دذدة خػم إخهراطػل  اتف  ذنرخدذتن، وذث استراولا ر دة اذ ـ   دلا اثره  دلف ا
 ف ػـ([، ءـ  هرلا ار سManuel I(0081-0081   راطلر ارهذزتطى خ تلذؿ األلؿه]اإلخ ارخدذتن
 ST. Georgeلرجػذؽ ارػػذ  ذػػد ى خوػػذؽ ار ػػدذس جػػػر  اروػػػارهوػػ

"ارخ ػػرلؼ و رذػػ   ه سػػـ ( 8)
خوذؽ اردردتذؿ لفى خلومى تار ذلوح ارخلرخ لرذـ" اف ارهثد ارخجرذن ارتى تـ ارخػرلر ههػ  

ال تػػدا ات خػػف امءرذػػن ارجػػذش وذػػث اهػػدلا ارلاتػػ   خػػف ارتطرسػػن لارشػػهلاتذن لارفجػػلر  ت روػػت
ذا خػ  مػ ف ارخػلرخ اإلتج ذػز   ػد ". (5)وذ رهـ، فى وذف اختءػؿ األ  ذػن رخػ  تػـ   ػدة خػف اتفػ ؽ لا 
 تػد ارخػرلر هأروػي الستروػ ئي لهذتػي  ا ر هأف نت ؾ اتف  ذف  د اهرخ  هذف متػراد لخ ػؾ ارخجػر

ارهذزتطػػػػى ه ػػػػد ليػػػػلؿ األرخػػػػ ف  تػػػػد اسػػػػلار ار سػػػػطتطذتذن، فػػػػإف ارخػػػػلرخ  راطػػػػلرلهػػػػذف اإلخه
إرػى اف ذرػؾ  ػد تػػـ اءتػ   خ  ه ػن سػف رة هذزتطذػن ر خ ػؾ األرخػ تى  تػػد  ارهذزتطػى مذتػ خلس ذشػذر

 ذؿ ػلر  هثد ارخجر. لفذي هػ ه
 ػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Ibid, bk.1, Ch. 31: 1.  
(2) Roger of Wendover,op.cit,Vol.I,p.449. 

 ىك ا ورد عند اؼبؤرخ البيزنطى كيناموس   ا ا سم. ان ر:( 0)
Kinnamos ,John, Deed of John and Manuel Comnenus, trans. by Charles M. Brand, 
New York, 1976, pp.67-68.   
(4) William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 20: 1.     
(5) Ibid, bk.1, Ch. 20: 1-2. 
ذخذت  ر سػفرا  ه ػدـ إتػزاؿ اوػرار هأراوػى هذزتطػن اػثؿ اجتذػ ز  رهػ  خ  هػؿ ارويػلؿ   ػى خػ  

لرػػػذا فرهخػػ  ذمػػػلف نتػػ ؾ اتفػػػ ؽ خسػػهؽ لختفيػػػؿ   ػػد خػػػم ارخجػػػرذذف . (0)ذ زخػػي خػػػف خسػػ  دات
ذات ػػؼ  ػػف ت ػػؾ ارخ  نػػدة ارتػػى اهرخػػت هػػذف ار ػػ ن ذف األرخػػ تى لارهذزتطػػى ت   ػػت ه ألراوػػى 

  .ارهذزتطذن ذاته 
 

لفى ارخرو ن ارت رذن م ف ذفترض اف ذتت لؿ ارخلرخ خسذرة ارجذش ارفرتسى ارػذ  رػـ ذ ػدر 
 دد  اذو  ، هذتخ   در  ارخلرخ رلجر فتدلفر هأتي ذخءؿ  دد ارجػذش األرخػ تى ا  سػه ذف ارػؼ 

هذػػػد اف خلراتػػ  ااػػػذ ذتوػػػدث  ػػػف . (2)فػػ رس  ػػػدا ارخشػػػ ة. إال اتػػي مػػػ ف ذفل ػػػي تػػدرذه   لتسػػػ ذو   
وذػػػث  ػػ ؿ  ػػػتهـ : "ل تػػد ليػػػلرهـ إرػػى تسػػػذ  “ ارخسػػػذوذذف ”ذف خ ػػ   خسػػػتادخ   رفظػػن ارجذشػػ
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 ،Iconiumاريػػتر  ارتػػى م تػػت خ سػػخن هػػذف إخهراطػػلر ار سػػطتطذتذن]خ تلذؿ[ لسػػ ط ف  لتذػػي  
-501ـ/ 0056-0006]لمػػػػػ ف تتػػػػػذاؾ نػػػػػل ارسػػػػػ ط ف خسػػػػػ لد األلؿ اهػػػػػف   ػػػػػج ارسػػػػػثف )

ذلتػػ تى، ألف  لختػ  مػػ تلا  ػد اءػػ رلا وت ػي هتجػػ لزاتى نػػ([. لاجهػػلا ارتػدر خػػف اإلخهراطػلر ار550
خ ذتن ارتمهلن ، هؿ ارهلا   ذهـ  اي هتوهي جرا  خ  ا ترفتػي اذػدذهـ فػى يػ ؼى لغػرلر لرغهػن 

" ءـ سػ ؽ ارخػلرخ شػلاند خػف ار هػد ار ػدذـ   ػى اف اي ال ذتيػر  لخػ   هذػتهـ ... فى االست ه د
  ػػى و رػػن ارجػػذش ارخسػػذوى فػػى خذػػداف ارخ رمػػن  لرا  ارخػػلرخ اف نػػذا  ػػد اتطهػػؽ. (1) ػػ ص

هآسػذ  اريػتر . لفػػى ذرػؾ ذسػتمخؿ ودذءػػي  ػ ئث  : "ر ػد ترتػػب   ػى جػرائخهـ ت ػػؾ خػ  تػرؾ اءػػر  
ارسذر رذس ف ط   ى وذػ تهـ ارذلخذػن هيػفتهـ خسػذوذذف، إتخػ  مػذرؾ هليػفهـ خوػ رهذف، لرػذا 

لتهمػػـ ….." لا هوػػؽ ف سػػدذف خ ػػلءذفرػػـ ذمػػف خسػػتتره   اال تهتسػػـ ار ت ذػػن اإلرهذػػن رهػػـ ف ػػد مػػ ت
  Castraارخلرخ   ذهـ   ئث  :" اف خ سمراتهـ ارتػى ذط ػؽ   ذهػ  ]ه ر تػن ارثتذتذػن[ رفظػن م سػترا

ا  ارتػػى تػػـ ايػػذه  هتجرذػػدن  خخػػ  شػػ هه  خػػف  ، Castrateم سػػترات   فػػى ارو ذ ػػن خػػ  نػػى إال
تذن ارمءذػر خػتهـ ارهذتػن لفسػ هـ ت ػج ه ػدـ ار فػن هسػهب شػهلا تت ا ذار لدتس ف  د م تت خ سمرا

ارف وػػح، لفػػى ارل ػػت ارػػذ  تهػػ نلا فذػػي لاغتػػرلا همءػػرتهـ لوسػػف تجهذػػزاتهـ، لم تػػت ء ػػتهـ فػػى 
رب خف اجؿ  وذتي لاءهتلا و ذ ن ػروخن اي ل درتي   ذ ن جدا  هرغـ تظ نرنـ ه روخ سن فى ارو

 .(: )لرمتي ذ طى ت خن ا ظـ اإلتجذ ذنار ه رة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Kinnamos, J., op.cit., pp.68-69. 
(2) Roger of Wendover,op.cit,Vol.I,p.449 
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 .90: 7سفر يشوع 
[، 6:8رػػذرؾ ذ ػػلؿ ذ ػػ ـل اي ارخسػػتمهرذف، لاخػػ  ارختلاوػػ لف فذ طػػذهـ ت خػػن( ] رسػػ رن ذ  ػػلب 

فوػػث   ػػف ذرػػؾ م ػػي فهػػ ررغـ اتهػػـ مػػ تلا فػػى ت ػػؾ اخلتػػن ذ ذخػػلف فػػى اراوػػى ا وػػ ن روػػ مـ 
دادات خػػف  ذػػ دات خسػػذوى، مػػ تلا  ػػد   ػػدلا خ ػػي تو رفػػ ، لهػػ ررغـ خػػف اتهػػـ ويػػ لا   ػػى اإلخػػ

 ".(0)جذشي هألاخر ختي، إال اف ذرؾ م ي رـ ذءتذهـ  ف تهب هثد 
 

نػػذا ارسػػاط ارلاوػػح فػػى ار هػػ رات ارتػػى اسػػتادخه  يػػ وب ارخدلتػػن  خػػ  ا ترفتػػي ار ػػلات 
األرخ تذػػن لارفرتسػػذن، ا يػػن اشػػم ؿ ارسػػ ب لارتهػػب وػػد إاػػلاتهـ فػػى ارػػدذف، رػػـ ذتفػػرد هػػي نػػذا 

ؿ ارخءػػ ؿ خػػف تظػػ ئر  ارخػلراذف ارخسػػذوذذف ارتػػرهذذف الدل الؼ دذػػؿ ارخػلرخ. إذ تجػػد   ػػى سػهذ
Odo of Deuil  ارػػذ  سػػه ي فػػى ذرػػؾ. لليػػؼ تيػػرف تهـ ه خػػؿ هرهػػر  ا ػػدخت   ذػػي  ػػلات
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ارخ تذػػػن خاخػػػلرة اخػػػ  ار ػػػلات ارفرتسػػػذن ف ػػػـ تمػػػف ا ػػػؿ فجػػػلرا ل تفػػػ  وذتخػػػ  سػػػطلا   ػػػى اخػػػلاؿ 
 .(2)فذف لخخت م ت ارخلاطتذف ارهذزتطذذفاارير 

 
ءػػـ سػػرد ارخػػلرخ لرػػذـ ل ػػ ئم ارخيػػذر ارػػت س ارػػذ  لاجػػي ارجػػذش ارخسػػذوى جػػرا  خػػ  ا ػػدـ 
  ذػػي خػػف تهػػب لسػػ ب فػػى هػػثد اإلخهراطلرذػػن ارهذزتطذػػن  ػػ ئث  : " لتتذجػػن  رػػذرؾ اغػػ ر   ػػذهـ 
اإلخهراطػػلر ]خ تلذػػؿ[ ارت وػػبك فخػػف ت وذػػن وػػرب   ػػذهـ ارويػػ ر وتػػى استشػػرت ارخج  ػػن 

ا خػؿ فػذهـ ارسػذؼ ت تػذث، ف  ػى ارػرغـ خػف اتػي خسػذوى إال اتػي  ر فذخ  هذتهـ، لخف ت وذن اا
رـ ذتردد فى سفؾ دخػ   خسػذوذن. لااذػرا  لتتذجػنى رتل ػؼ جخذػم اإلخػدادات و رػت مخػ ئف ار ػدل 

إخػػ  هسػػهب  ةهػػ درةاذوػػ   دلف ارتخػػ س ارجػػذش سػػهذ ي ر ويػػلؿ   ػػى ارخػػلف خخػػ   ػػرض افػػراد  
خ  هس لطهـ يذدا  س ئت   فى  ِشراؾ ار دل، وتى رلتلا سػذلؼ األتػراؾ هػدخ ئهـ. لخػف ارجلع، لا 

تجػػ  خػػتهـ ف ػػد تءػػر اف ذهػػدؿ هػػذؿ دخػػي ارخسػػذوى هأسػػلا لاو ػػر  هلدذػػن هأاػػذ  اسػػذرا . لخػػف ءػػـ 
ت روػػلا هسػػهب غطرسػػتهـ لدتسػػهـ رتوػػب اي ارجػػ رؼ امءػػر خخػػ  ت روػػلا إرذػػي هف ػػؿ سػػذلؼ 

ظـ خف ارجذشذف ارمهذػرذف ]ر  ػي هـ ارتى ااذت تويدنـ. لخ  رهث اف ليؿ ارجز  األ ئا دا
ذ يػػػد غ رهذػػػن ارشػػػؽ ارفرتسػػػى[ خػػػم اره ذػػػن اره  ذػػػن ]خػػػف ارجػػػذش األرخػػػ تى[ ارػػػذ  ل ػػػم وػػػوذن 

ارفت  ، لنتػ ؾ رػـ ذراف ه رم د خف ارخش مؿ لارخ  رؾ إرى هذت ارخ دس ه د اف تج  األخذراف ارمه
 ".(1) د ذمرانخ ذستط   إتج ز ا   خؿ هطلرى ذذمر، ف  دا إرى هثدنخ  هث خجدى ذا

 ػػػػػػػػػػػػػػ
(1) William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 20: 2. 

(2) Odo of Deuil, op.cit., pp. 46-47, 75. 

(3) William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 20: 3. 

هذرؾ لفى وسرة ه رتن اجخؿ ارخلرخ لرذـ اسه ب نزذخن اروخ ن اري ذهذن ارء تذن فى تسػذ  
اريتر ، فأمد   ى اف خسذوذى نذ  اروخ ن ذا لا مس ه ذهـ خرارة غػدر اإلخهراطػلر ارذلتػ تى، 

 تػػد  ػػدد خػػف ارخػػلراذف ارخ  يػػرذف. لذهختػػ  فػػى نػػذا  تػػردد  تهػػ  اروػػدذثت ػػؾ اراذ تػػن ارتػػى 
ارخلوػػػم خػػػ  لرد  تػػػد لرػػػذـ اريػػػلر   تهػػػ ، وذػػػث رل  اف ارخرشػػػدذف ارهذػػػزتطذذف نػػػـ ارػػػذذف 

 ن هوذث غدت توت سذطرة األتراؾ. لوذتخػ  مػ ف ذسػأرهـ متػراد  ػف اخػلر اات رلا طرذؽ اروخ
لهػػدلف ارخرشػػدذف لجػػد متػػراد   خهخػػن رتورمػػ ت ارجػػذش مػػ تلا ذوػػ  لتي وتػػى اتهػػـ نرهػػلا رػػذث.

جذشي فى وذ ع. مخػ  شػوت اإلخػدادات فػأم لا ارػدلاب. لخػ  رهػث اف ات ػض   ػذهـ ارسػثج ن 
رخ   وػػذف ار ػػى ار ػػـل هشػػدة   ػػى ارثتػػذف لاتهخهػػـ هذػػد اف خلراتػػ  مػػ ف يػػ . (0)خػػف مػػؿ ج تػػب

هيػػف ت ارػػدتس لارطػػذش لاتهػػـ اسػػتو لا   ػػ ب اي تتذجػػن خهػػ درتهـ ه ال تػػدا    ػػى ارخخت مػػ ت 
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خ م ف األرخ تى لارفرتسى اخ  ار ,ارهذزتطذن فوؽ   ذهـ اذو   اف ذ  ه لا هجـ غوب اإلخهراطلر
خػػف  روػػطارمهذػػرذف ف رهخػػ  اراد ارػػتهمـ   ذهخػػ  ال ا ار ػػذاف اشػػ ر إرذهخػػ  ارخػػلرخ خػػلارا  هػػ ألخذرذف

 ػػدرنخ  ا يػػن  لاف ذرػػؾ ارليػػؼ جػػ   اءتػػ   اإلشػػ رة إرػػى فرارنخػػ  خػػم ف ػػلؿ جذشػػهخ  ارخػػدخر 
لتهػػػؿ لتلاوػػػم  تػػػد  ةارػػػذ  ارجػػػم ارخػػػلرخ تجػػػدتهـ خػػػف ارخذهوػػػن رخػػػ  اظهػػػرل  سػػػ ف   خػػػف تاػػػل 

لفػػى ارلا ػػم فػػإف . (2)اي هروختػػياجتذػػ زنـ رػػهثد ارخجػػر ف سػػتو ت ت ػػؾ ارف ػػلؿ هػػذرؾ اف ذظ هػػـ 
نػػذا ارػػتخط خػػف ارمت هػػن ارت رذاذػػن ال تا ػػل خػػف اريػػهتن اردذتذػػن لنػػى ت ػػد اخػػرا  شػػ ئ    فػػى نػػذا 
ار يػر لال تػهاس ر خػػلرخ خػ   دخػػي خػف  خػػؿ. لخػف ءػـ ذتأمػػد رتػ  اف خلراتػػ  لرػذـ الؼ تذػػلهر  

ء تذػػن لرػػل رػػه ضى خػػف تجػػح فػػى اف ذوػػم تفسػػي لاوػػدا  خػػف خػػلراى اوػػداث اروخ ػػن اريػػ ذهذن ار
   جلاتهه .

نذ  ارته ذن ارت سن ه رتسهن ر ي ذهذذف ترمت تء رنػ    ػى ارخػلراذف ارخ  يػرذف اخاػرذف 
اذو  . ف نتـ ج تػب خػتهـ هتسػجذؿ ه ذػن اوػداءه  ارخأسػ لذن، لارتػى اغف هػ  لرػذـ الؼ تذػلهر . إذ 

خ خ   هداذن خف ليلؿ اروخ ػن تجدر اإلش رة إرى اف لرذـ اريلر   د الرى ارخرو ن األاذرة انت
إرػػػػى خخ مػػػػن هذػػػػت ارخ ػػػػدس، لاتطث هػػػػ  توػػػػل دخشػػػػؽ مػػػػى تمػػػػلف نػػػػدف   رهػػػػ ، لتف يػػػػذؿ ار تػػػػ ؿ 
لارويػ ر خػف ولرهػ ، ءػـ إ ف رهػ  ل لدتهػ  خهزلخػػن وتػى روذػؿ رػلذس ارسػ هم فػى ار ػ ـ ارتػػ رى 

الؼ نلفػػػدف خػػػف تسػػػجذؿ  مػػػذرؾ فخػػػف ارخهػػػـ تتهػػػم خل ػػػؼ ارخػػػلرخ رلجػػػر. (1)نػػػ588ـ/0089
 ت ؼ مءذرا ػ  ئم اروخ نك تظرا ألف ارظرلؼ ارتى توذط هي ال تال 

 ػػػػػػػػػػػػػػ
(1) William of Tyre, op.cit.,Vol. II, pp.168-172. 
(2) William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 20: 2. 
(3) William of Tyre, op.cit., Vol. II, pp. 163-184. 

 لهر . ف ػػػد لردت اوػػػداث اروخ ػػػن  تػػػد رلجػػػر فػػػى اسػػػطرى  خػػػ  او طػػػت هخلراتػػػ  لرػػػذـ الؼ تذػػػ
خ دلدة، لرـ ذأت هأذن تف يذؿ مت ؾ ارتى  تد لرذـ فى مؿ خراوؿ اروخ ػن، ار هػـ ت ػؾ اإلشػ رة 

خخ  ذهرز خلرات  لخدلتتي هيفن   خن ختخذزة فى تت لؿ ، (0)ارخت   ن هفش ه  اخ ـ اسلار دخشؽ
   .اوداث ت ؾ اروخ ن ا ين فى خراو ه  األلرى
فػػػى خلوػػػم تاػػػر لنػػػل ارفيػػػؿ اروػػػ د   تذػػػلهر  لفػػػى ارلا ػػػم رػػػـ ذفػػػت ارخػػػلرخ لرػػػذـ الؼ

اف ذػػذمر ج تهػػ   خػػف األوػػداث ارتػػى ت ػػت نزذخػػن اروخ ػػن اريػػ ذهذن  (2)لار شػػرلف ارمتػػ ب األلؿ
هػػػذف األخػػػرا  اريػػػ ذهذذف لدااػػػؿ  ثفػػػ تجخػػػت  خػػػ  ل ػػػم خػػػف الم تػػػت  ػػػد ت ارء تذػػػن ل لدتهػػػ 

اجػػدنـ فػػى ارشػػرؽك لفػػى و رػػن تػػ درة ارتمػػرار افيػػح ارخػػلرخ  ػػف ارخ سػػمر ارخسػػذوى اءتػػ   تل 
ارخيدر ارذ  ت ؿ  تي، فم ف اوػد ار س لسػن ار  ئػدذف خػف اتط مذػن ل ػت اف مػ ف ارخػلرخ فػى 
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رذ ػػػ ف شػػػه هي ارػػػذ  ا ػػػر هأتػػػي ت ػػػؿ  تػػػي ارمءذػػػر خخػػػ  مػػػ ف فػػػى ج هتػػػي خػػػف ااهػػػ ر  ػػػف ارشػػػرؽ 
ذ مػػػ ف شػػػ ندا  ر  ذػػػ ف رخػػػ  رت  خػػػف ل ػػػ ئم، ارثتذتػػى، خلمػػػدا  اف ار ػػػس توػػػر  ارد ػػػن فذخػػػ  رل  إ

 Rymond de Poater لذرػػؾ خػػف اػػثؿ خل  ػػي فػػى ادخػػن اخذػػر اتط مذػػن رذخلتػػد الؼ هلاتذػػي 
نػػػػ(، لخخػػػ  الرد  ارخػػػلرخ :" ترتػػػب   ػػػى تجػػػ ح ارخسػػػ خذف فػػػى 588-511ـ/0016-0089)

ذػػن، لمػػذرؾ اخػػ ـ اسػػلار دخشػػؽ[ إرػػى ءمتػػ تهـ هيػػلرةى خاز خػػف [ ارت ه ػػر إرغػػ ـ ارخسػػذوذذف   ػػى
تجخهػـ   تذػؿ لجػرذح هػزغه دخ  غتخػلا ارختػ تـ ارمءذػرة، لال  ػلا  ػددا مهذػرا خػف ارخسػذوذذف هػذف 

لوؽ رهـ اف ذته نلا هخ  اورزل  خف تير، رذا ف د م تلا لاء ذف ر ت ذن خػف  ػلتهـ وتػى ايػهح 
رؽ فى خ دلرنـ رستلاتى طلاؿ ا توػ ـ اإلخػ رات ارخسػذوذن وػخف اطػن ر  وػ     ذهػ  فػى ارشػ

مذفذن ذرؾ تتت لؿ هداذن  و دءن خ تؿ رذخلتد ارذ  ذ ػد امءػر اخػرا  ر ل لؼ   ى  و    خهرخ  ، ل 
اتط مذن إاثي   ر خسذوذن، لم ف ذرػؾ هخء هػن ارفػأؿ ار ظػذـ ه رتسػهن ر خسػ خذفك ف  ػد مػ ف نػذا 

تخمػػف خػػف اف ذمتسػػب األخذػػر هوػػؽ اشػػجم خػػف دافػػم  ػػف ار وػػذن اريػػ ذهذن فػػى ارشػػرؽ، وذػػث 
 ف ػهخ  اورز  خ Maccabaeus (1) رة األلائؿ خف ارخذم هذذفػشه رتفسي
 ػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Roger of Hovden, op.cit., Vol.I,p.250.   
 اؼبوضوع ربا عنوان   عن رديوند أم  أنطاكية وا ستيالمج على عسقالن   . ان ر :( 2)

William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 21: 1-2. 

وجامج مدن بعدده ابندو يهدوذا الد ى اعدتهر باؼبكدا و ومدا لبدث أن ابيون: ىم أسرة عىفانية كان أوؽبم متاثياس اؼبك( 0)
مشل ى ا اؼبسمى صبيدع أفدراد األسدرة الدت عدكلا حزبداً مقاومداً للسدلوقي  الدوثني  وأبددت ألواندا مدن البطدو ت 

حصلوا علدى ا سدتقالل. و دل اؼبكدابيون ق.م. ف934إىل  999  ؿباربتهم   فلسط و وذلل   الفعة من 
-07ديثلون حزب اليهود   التعامل مع كل من السدلوقي  ومدن بعددىم الرومدان إبدان حكدم ىد ودس الكبد  )

    ت(و مادة: مكابيون.  -د) ق.م.(. ان ر: بطرس عبد اؼبلل وآخرون: قاموس الكتاب اؼبقدسو4
ار تػ ؿ سػػهه   فػى إر ػػ   ارر ػب هػػذف ارخسػػ خذف ف ػد مػػ ف إ داخػي لشػػج  تي فػػى ...  ا خػ ؿى خجذػػدة

فختػى مػ تلا ذػػدف لف إرذػي هجػػذشى مػ تلا خوػطرذف إرػػى لوػم خ ئػػي فػ رس وػد سػػذفي لخءػؿ نػػذا 
ار دد ود رخوي. لخف تذ ت ذرؾ اتي وذتخ  تشجم ارخس خلف ه تتي راتهـ لغدت اتط مذن تئف 

رنطى خػػف اررجػػ ؿ دلتخػػ  خػػف لطػػأة تمػػرار نجػػلخهـ   ػػى اراوػػذه  مػػ ف نػػل ذاػػرج رخه جخػػ تهـ هػػ
االتتظػػ ر رجخػػم  ػػلةى م فذػػن، له ػػد  ػػدة هطػػلالتى خجذػػدة سػػ ط يػػرذ    فػػى سػػ ون ار تػػ ؿ رتفػػلؽ 
ا داد ا دائي ود  شأتي شأف اهطػ ؿ ارخذمػ هذذف فػى ار هػلد ارختيػرخن لوذتئػذ ااػذ ارخسػ خلف 

 ".(0)ذدهرلف األخر خف اجؿ ا تو ـ خدذتن اتط مذن
 

رذخلتػػد الؼ هلاتذػػي   ػػى ت ذذخػػي ف رسػػ   لو مخػػ    دلف  نمػػذا ا تيػػر وػػدذث خلراتػػ   ػػف
ارت ػػرض ر تف يػػذؿ ارا يػػن هاي ئيػػي ارجسػػخ تذن لظػػرلؼ تلرذػػي اإلخػػ رة، خخػػ  اهػػرز  ذخػػن 
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ارخػػلرخ لرػػذـ اريػػلر  فػػى خجػػ ؿ انتخ خػػي هتسػػجذؿ نػػذ  ارتف يػػذؿ. لخخػػ  هذتػػي اف رذخلتػػد نػػل 
ط نتػػر  األلؿ خ ػػؾ إتج تػػرا. ل ػػد االهػػف األيػػتر رػػلرذـ ارت سػػم دلؽ امػػلذتذف لارخ ػػذـ فػػى هػػث

ـ/ 0016ووػػر سػػرا إرػػى اتط مذػػن، لتهذػػأت اخ خػػي ارظػػرلؼ مػػى ذمػػلف و مخػػ  رهػػ  فػػى اهرذػػؿ 
لذهدل اف إ  خن األخذر رذخلتػد الؼ هلاتذػي فػى هػثط ارخ ػؾ اإلتج ذػز  نتػر  . (2)نػ511رجب 

ذ  اإلتج ذػز ، فػألال  األلؿ  د ترمت اءرا خ   تػد خلراتػ  لرػذـ الؼ تذػلهر  هيػفتي خهتخػ  ه رتػ ر 
ه ض االنتخ ـ. ل د ا رت ارخي در اإلسثخذن لاري ذهذن األار  هخ  الرد  ارخلرخ اإلتج ذػز  

 20ـ/0089ذلتذػل  29خػف خػ دة، هذػد اتهػ  الوػوت تػ رذ  االتتيػ ر   ػى رذخلتػد ل ت ػي فػى 
 .(1)نػ.  تد تتب شر ى تهر ار  يى558يفر 

 
ج تهػ   ااػرا  خػف تتػ ئج اروخ ػن اريػ ذهذن ارء تذػن  لخرة اار  لفػى خلوػم تػ ؿ ذمػر ارخػلرخ

هذف اري ذهذذف فى ارشػ ـ وذػث جػ   فػى  ف تغذر ارخه شرة، لم تت  د تجخت اذو    ف اراث
رلاذتػػي :"  تػػدخ   ػػ د ارخ ػػؾ رػػلذس إرػػى لطتػػي خػػم زلجتػػي إرذػػ تلر خليػػلخ   ه ػػ ر ارفشػػؿ فػػى 

، وذػػث ؼاراػػثشػػهت هذتهخػػ  اسػػه ب وخ تػػي ااػػذت  لاطفهخػػ  ارسػػ ه ن فػػى ارتهػػدد تػػدرذجذ  ، لت
 ه   ػان ف ارخ ؾ هس لمي ارخ من إن تن شدذدة، هذتخ  امدت نى اته  تزلجت ران

 ػػػػػػػػػػػػػػ
(1) William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 21: 1. 

(2) William of Tyre, op.cit., Vol.II, pp.59-60, 78-79. 
 .039-034 ابن القالنسى: اؼبصدر الساب و ص( 0)

William of Tyre, op.cit., Vol. II, pp.196-198. 
ال خ م . لخخ   ذؿ اذو  اته  اءت   ارته طهػ  هخ ػؾ فرتسػ  م تػت تطخػم فػى ارػزلاج خػف ]نتػر [ 

لتتذجػن رػذرؾ ارفذت نػػ  راغهػن فػى ارطػػثؽ، . (0)دلؽ تلرختػد  ألتػي مػػ ف امءػر خرا ػ ة رخشػػ  رن 
زاع، لاشتدت إيرارا   ى ط هه  وسهخ   ذؿ، لرػـ ذهػد ارخ ػؾ فط رهت هي خخ  اد  إرى تف  ـ ارت

خ  رون رذرؾ، لا دـ   ى فس  راهطػن ارػزلاج فذخػ  هذتهخػ  هومػـ ار لا ػد ارمتسػذن اسػتت دا إرػى 
نػ[ لترتب   ػى ذرػؾ اف 586ـ ]0050شه دة رج ؿ اردذف هلجلد  راهن هذتهخ ، لذرؾ فى   ـ 

لرغػػـ لوػلح اررلذػػن . (1)وػػث  ػف إ ط  ذػػن هلاتػل ف ".(2)اتسػ ات خ  ط ػػن امػلذتذف  ػػف فرتسػ 
 تد خلرات  هشأف نذ  األوداث إال اف نت ؾ خزذدا خف اإلذو و ت تجػدن   تػد غذػر  إذ ذمػر 
لرػػذـ اريػػلر  خػػ  اغف ػػي لرػػذـ الؼ تذػػلهر   ػػف  ث ػػن ار راهػػن هػػذف ارخ مػػن لا رهػػ  رذخلتػػد اخذػػر 

ار  شػر. مػذرؾ الوػح رغهػن ارخ مػن فػى  اتط مذن، إذ م تت االهتن ارمهر  خف ااتي زلجػن لرػذـ
ارػذ   تمرذس اروخ ن رتلسذم ودلد إخػ رة اتط مذػن   ػى وسػ ب جذراتهػ  ارخسػ خذف، ذرػؾ األخػر
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وخؿ نذا ارخلرخ   ى إهدا  ساطي   ذه  ه ته خه  ه رر لتن لارطذش. مخ  اش ر إرى لجلد خ  
ه ػد ار ػلدة إرػى فرتسػ ، وذػث ذشذف س لمه  سلا  اءت   إ  خته  فى اتط مذن خم ا رهػ  اـ وتػى 

. (8)تهجت تهج  ال ذ ذؽ اهدا هخم تته  ارخ مذنك ف ـ تراع ارتزاخ ته  ارزلجذػن لرػـ تا ػص رزلجهػ 
لنمػػذا امخ ػػت رلاذتػػي خػػ  مػػ ف  ػػد ذمػػر  خلراتػػ  لامػػدت   ػػى ارخيػػدا ذن لار ذخػػن ارتػػى اتػػت فػػى 

  خدلتتي ارت رذاذن.
 ػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 31: 1.                                                                                 

ىدد.(. وقدد حدداز 999-945م./9994-9995) Henry IIواألمد  ىندرى ىدو ملدل إقبلدعا اؼبلقددك  ندرى الثداق 
ىدو 944م/9945ى دوقية نورمنديا من أبيو عام على ملكو من خالل وراثة أمو ماتيلدا ابنة اؼبلل ىنرى األول وعل

ىدددد. وبزواجدددو مدددن إليدددانور ووفددداة أخيدددو حكدددم أكثدددر مدددن نصدددف فرنسدددا. 949م/9993إضدددافة إىل مقاآعدددة أقبدددو   
 وحينما تو  ستيفن أوف بلوا آل إىل ىنرى حكم إقبلعا. راجع على سبيل اؼبثال:

Roger of Hovden, Vol. I, pp. 251-252, 254.     
(2) William of Newburgh, Loc.cit.                                                                              

 Brittanyحدددى إقطدداعيت بريتدداق إويةدديف ولدديم أوف نيددوبره توضدديحا غبدددود إقطاعيددة أكددويت  أهنددا امتدددت مددن 
قبليددزى حبكددم زواج إليددانور مددن اؼبلددل ىنددرى الثدداق الدد ى  إىل جبددال الددىفاند. وقددد آلددا إىل التدداج اإل Anjouوأقبددو 

كان أم  نورمندى   ذلدل الوقداو األمدر الد ى جعدل اؼبلدل لدويد يتميدز غي دا. وإضدافة إىل ىد ه اؼبعلومدات قددم 
اؼبدؤرخ مزيددا مدن التفاصديل عمدا ترتدك مدن نتدااط نتي دة آدالق إليدانور مث زواجهداو موضدحا بد لل خلفيدة األحددداث 

    أوروبا مرحلة ما بعد اغبملة الصليبية الثانية. الت وقعا
(3) Roger of Hovden, op. cit., Vol. I, p. 254. 
(4) William of Tyre, op. cit., Vol, II, pp. 178-180. 
له د  رض ارخ دة ارت رذاذن  ف اروخ ػن اريػ ذهذن ارء تذػن فػى نػذ  ارفيػلؿ خػف ارخدلتػن 

م ذدذػػػي   ػػػى ارسػػػهب ارو ذ ػػػى راػػػرلج اروخ ػػػن اريػػػ ذهذن ذتهػػػذف اف يػػػ وهه  تجػػػح فػػػى اف ذوػػػ
ارء تذػن، اال لنػػل سػ لط اررنػػ  فػى ذػػد ارخسػ خذف، لخهػػد رػذرؾ هت ػػدذـ رلاذػن ت رذاذػػن  ػف ا تتػػ ؽ 
اإل  ػذـ ر خسػذوذن لارتخسػؾ ههػػ  وتػى ه ػد ارفػػتح اإلسػثخى، لتولرػي إرػػى إخػ رة ومخهػ  ارثتػػذف. 

ارػذ  لذ ػتخس فذػي ار ػذر ر خػلرخك تظػرا  لرمف  رض األوػداث مػ ف ذشػلهي ه ػض االوػطراب
الهت  د  خم تػ  لزخ تػ   ػف ارل ػ ئم ارت رذاذػن فػى نػذ  ارخرو ػن. لتػداؿ اره وػث هػدلر  هتلظذػؼ 
ارخػػ دة مػػؿ فػػى خم تهػػ  هػػدلف ارخسػػ س ههػػ  إال فػػى وػػدلد تلزذ هػػ . اخػػ  وذتخػػ  ت ػػرض راػػرلج 

ظـ ارتف يذؿ ارا ين ه رػد لة اروخ ن لتورم ته  ليلال إرى فش ه  ف د توت ارخدلتن ج ته  خ 
ر وخ ػػػن لاسػػػخ     دتهػػػ  ارخػػػدتذذف لار  خػػػ تذذف لتف يػػػذؿ دلر مػػػؿ خػػػف ارخ مػػػذف متػػػراد لرػػػلذس 
لاإلخهراطلر خ تلذؿ فذه . مخ  ل م ارخػلرخ فػى رػهس هسػهب  ػدـ ارفيػؿ فػى األوػداث هػذف خػ  
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 ػن فػى نػذ  فػى تسػذ  اريػتر . فجػ  ت اوم خػي   خػن خط   لاجي ارجذشذف األرخ تى لارفرتسى
م ر ارتػى سػ دت ارتػرب األلرلهػى تتػذاؾ وػلؿ اذ تػن هذزتطػن فارجزئذن، فى وذف ل م اسذرا رأل

ر  وذن اري ذهذن. لهدا ختخذزا فى توخذؿ ارجذش اري ذهى ارخسئلرذن م خ ن فى ارهزذخن لارجػم 
 ذرؾ رسل  س لمهـ، لااذرا ذهدل اف فشؿ اروخ ن اخ ـ دخشؽ م ف مفػذث هج ػؿ ارخػلرخ ذيػخت
 ف ارمت هن  ته  إه ف ليلره  إرى األراوى ارخ دسػن، لذمتفػى ه إلشػ رة ف ػط إرػى فشػ ه . خػف 
ت وذن اار  تجوت ارخدلتن فى تس ذط ارول    ى ه ض تت ئج نزذخػن اروخ ػن غذػر ارخه شػرة 

ارلوػػػم ار سػػػمر  فػػػى إخػػػ رة اتط مذػػػن جػػػرا  خ تػػػؿ اخذرنػػػ  رذخلتػػػد لتزاذػػػد وػػػتلط  د خءػػػؿ تػػػر 
ال ذات ػػؼ  ػػف ت ذػػذـ    ذهػػ  لفػػى نػػذا اريػػدد اذوػػ  مػػ ف ت ذذخػػي رألخػػلر ارخسػػ خذف ار سػػمرذن

ارخػلرخ لرػػذـ اريػػلر  خػلرخ ارشػػرؽ ارثتذتػػى ار تذػد فذخػػ  ذاػػص ارومػ ـ. لخػػف ذرػػؾ اف م ذهخػػ  
اتف     ى خ  ذ ذب س لمذ ت ارخ من إرذ تلر. لنذا ت خسي  تد خلرات  فذخ  ذمر   ػف  ييػه  

اخاػػر تيػػرف ته  ارخ ذهػػن فػػى اتط مذػػن. لنػػى اخػػلر الغػػرت ارتراخذػػن فػػى الرلهػػ ، هذتخػػ  غطػػى 
  يدر ارخ ؾ رلذس، لخف ءـ ار ت هظثره    ى اروخ ن، خخ  اد  إرى فش ه  ه رهزذخن. 

 
لذلايػػؿ ارخػػلرخ اإلتج ذػػز  تأرذاػػي رألوػػداث وػػلؿ اتط مذػػن، لخخػػ  ذفهػػـ ختػػي اتػػي هخجػػرد 

رجذش اري ذهى إرى ار دس، اسػرع ليلؿ ااه ر خ تؿ األخذر رذخلتد لخ  ل م خف نزذخن فى ا
نػ( رتجدة ارخسذوذذف نت ؾ. 557-518ـ/0081-0062) Baldwin IIIارخ ؾ ه دلذف ارء رث 

له رف ػػؿ ليػػػؿ جػػػذش . Templars (0)لمػػ ف فػػػى رف ػػن جذشػػػي فرسػػػ ف ط ئفػػن اردالذػػػن ار سػػػمرذن
ي ارػػدف ع ارخ ػػؾ اريػػ ذهى فػػى ارل ػػت ارخت سػػبك تظػػرا ألتػػي رػػـ ذمػػف ه رخدذتػػن ار  ئػػد ارػػذ  ذخمتػػ

 تهػػ . مخػػ  اف جػػذش ارخسػػ خذف ارػػذ  مػػ ف تتػػذاؾ توػػت  ذػػ دة تلرارػػدذف خوخػػلد مػػ ف  ػػد ليػػؿ 
اػػ رج ارخدذتػػن لوػػرب ولرهػػ  ارويػػ ر. لوذتئػػذ ا  ػػف جخذػػم خػػف هػػدااؿ اتط مذػػن اوػػل هـ 
ارم خؿ ر خ ؾ، لتهذػأت ارفريػن اخػ ـ ه ػدلذف ل لاتػي خػف اتاػ ذ ارتػداهذر ارثزخػن خػف اجػؿ إت ػ ذ 

ـ ذخض ل ت مهذر وتى تتفس ارخداف لف اري دا  هأف اجهرلا ارخس خذف   ى رفػم ارخدذتن. لر
ارويػ ر. لرػـ ذ تيػر األخػػر   ػى ردنػـك إذ تخمتػػت ار ػلات اريػ ذهذن خػػف ت  ػههـ وتػى اػػ رج 
ارودلد. لخ  رهث اف تجح ارخ ؾ فى رـ ش ث اإلخ رة ل لاتهػ ، هذتخػ  ليػ ت إرذػي ذػـل ه ػد ذػـل 

خف خه جخن اراوى تلرارػدذف فػى ا خػ ؿ و ػب. فتهػدؿ ارلوػم خػف إخدادات ورهذن، خخ  خمتي 
لنمػذا اجخػؿ . (2)خل ؼ اردف ع لارذلد  ف اتط مذن إرى ارهجـل   ى ارخس خذف فى   ر دارنػـ

خلرات  فى ا تدار تسجذؿ اوداث اتط مذن لو ب فػى ت ػؾ ارخرو ػن هشػمؿ ذت ػب   ذػي اإلذجػ ز 
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ألتطػػ مى، خخػػ  ذج  تػػ  تاػػرج هو ذ ػػن اف ارخػػلرخ رغػػـ غػػزارة ارخ  لخػػ ت ارتػػى لفرنػػ  رػػي ار ػػس ا
  اتاذ خف اإلذج ز ختهج  ري فى ارمت هن.

 
تت ػؿ ارخػلرخ اإلتج ذػز  إرػى الفى الااػر ارفيػؿ اراػ ص هإخػ رة اتط مذػن لاخذرنػ  رذخلتػد 

ارودذث  ف ج تب تار خػف ار وػذن اريػ ذهذن فػى ارشػرؽ، لفذهػ  تتػ لؿ اوػداء  تت  ػؽ هخخ مػن 
نػػػ." 588ـ./0089هذن إذ ذػػذمر اتػػي ه ػػد اوػػداث اتط مذػػن ارخلراػػن ه ػػ ـ هذػػت ارخ ػػدس اريػػ ذ

 فػذف ار دذخن خػد  ه دات ف سطػم تت ه دة غزة ارزانرة لنى إو
 ػػػػػػػػػػػػػػ
 9999اختلددف اؼبؤرخددون الصددليبيون   ربديددد تدداريخ تأسيسددهاو وإن كددان قددد اكبصددر   الفددعة الواقعددة بدد  عددامى ( 9)

 Hugh Of Payensز دأوف بايند   تأسيد آاافة الداويدة إىل فدارس مشبداق اظبدو ىيدو م. ويرجع الفةل9923و
)اؼبسدد د األقصددى(. وقددد خةددعا  الدد ى سبكددن مددن إقندداع بلدددوين الثدداق بالسددماح لددو ورفاقددو بددالنزول بسدداحة اؼبعبددد

دور فرسددان الداويددة  الطاافددة إىل  القواعددد الرىبانيددة اؼبسددكونيةو ومددا لبثددا أن أضددحا مسددتقلة. ودبددرور الوقددا أخدد 
 العسكرى   النمو حت أصبحوا يلعبون دورا فبيزا   تاريخ اغبركة الصليبية. راجع:

William of Tyre, op.cit., Vol. I, p. 524. 
وراجددع أيةددا: إبددراىيم طبدديد: صباعددة الفرسددان الداويددة وعالقددتهم السياسددية باؼبسددلم    الشددرق األدق اإلسددالمى 

   .49-47ىد.و رسالة ماجست  مل تنشر بعدو ص 995م./9950 -ىد.992م./9999
(2) William of Newburgh, op.cit., bk.1, Ch. 21: 1-2. 

خخت م ت ط ئفن فرس ف اردالذن، لاثؿ هوم ستلات   خلا هترخذـ اره دة لت خذرنػ ، لخػف ت وذػن 
ذث    ذهػ  ختجػزا لاالسػت Ascalon ااػر   ػ ـ ارخ ػؾ ه ػدلذف ]ارء رػث[ هخه جخػن خدذتػن  سػ ثف

زدنػػ را لا لانػػ  ويػػ تن، األخػػر ارػػذ  وػػ ؿ اهػػذرؾ  خػػث خجذػػدا، إذ م تػػت امءػػر خػػدف نػػذا اره ػػد 
دلف ل ل هػػػػ  فػػػػى اذػػػػد  اريػػػػ ذهذذف  هػػػػؿ ذرػػػػؾ لخػػػػف ءػػػػـ ف ػػػػد تػػػػـ إاوػػػػ ع خجخػػػػؿ األراوػػػػى 

لم ر ػػػػ دة تجػػػػد  تػػػػد ارخػػػػلراذف ارخسػػػػ خذف ". (0)ارف سػػػػطذتذن إرػػػػذهـ فػػػػى ظػػػػؿ ومػػػػـ نػػػػذا ارخ ػػػػؾ
فوػػػث  ػػػف ارخػػػلرخ لرػػػذـ اريػػػلر  خزذػػػدا خػػػف ارتف يػػػذؿ  ػػػف األتشػػػطن ارورهذػػػن ارخ  يػػػرذف 

فػػؽ ارءػػ تى لار شػػرذف خػػف اارخيػػ وهن ر خ ذػػن ارويػػ ر ءػػـ إسػػ  ط ارخدذتػػن فػػى ذػػـل ارسػػهت ارخل 
 .(2)نػ588ـ/ ارت سم لار شرذف خف جخ د  األلرى 0051اغسطس 

 
ودذث  ف األخلرارا يػن وج ـ ارخلرخ لرذـ الؼ تذلهر  ولارى  شرة ا لاـ  ف ارإله د 

هػػ رورلب اريػػ ذهذن فػػى ارشػػرؽ هشػػمؿ خه شػػر تجػػد  ذظهػػر انتخ خػػ  هأوػػداث اريػػراع هػػذف تػػلر 
نػػػ( وػػلؿ 569-557ـ/0062-0078)  (Amalric I) ارػػدذف خوخػػلد لارخ ػػؾ  خػػلر  األلؿ
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تتػ لؿ اولارهػ  ارتػى  (1)االستذث    ى خير، ففى ارفيؿ ارء رث لار شرذف خف ارمتػ ب ارءػ تى
ههػػ  إرػػى ارتػػدنلر ارشػػدذد هشػػمؿ اغػػر  جذراتهػػ  هػػ رطخم فذهػػ ك إذ م تػػت خلاردنػػ  ارهشػػرذن  ترػػت

. (8)لاال تي دذن ارمهذرة مفذ ن هترجذح مفن خػف ذسػتلرى   ذهػ  ال ذوػخه  إرػى ا  خػف ارطػرفذف
لارلاوػػح اف نػػذا ار طػػر مػػ ف رػػي لزتػػي اإل  ذخػػى اره رز تػػد ارخػػلرخ، فأفػػ ض ه ػػض ارشػػ   فػػى 

. Babelionاي ار دذـ، خخ  ذتـ  ػف ء  فػن رذسػت ه  ذ ػن، فػذمرن  ه سػـ هػ ه ذلف ارودذث  ف ت رذ
لادرؾ اتػػػي رغػػػـ اف نػػػذا ارخسػػػخى ارخ  يػػػرنل ذاتػػػي خسػػػخى هػػػثد ه هػػػؿ ار تذ ػػػن ارم داتذػػػن ارتػػػى 

 ى ػذ   وػتأسست فى ار راؽ ه د ارطلف ف ار
 ػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Loc.cit. 

م.( عز الدين أبو اغبسن علدى بدن 9203ىد./929)ت ؛ ابن األث 457ابن القالنسى: اؼبصدر الساب و ص ( 2)
و ص 99م.و ج 9575جو بدددد وت  92أ  الكددددرم بددددن عبددددد الواحددددد الشدددديباق اعبددددزرى: الكامددددل   التدددداريخو 

م.( أبددو اؼب فددر مشددد الدددين يوسددف بددن قزاوغلددى: مددرآة 9297ىددد./994؛ سددبق بددن اعبددوزى )ت 999-995
      . 235و ص 9م.و ق 9599ىد./9073و حيدر أبادو 2-9اجمللد الثامنو ق الزمان   تاريخ األعيانو 

                                                                             
 يقع ى ا اؼبوضوع  ربا عنوان  عن ضبلت عمورى ملل بيا اؼبقدس على مصر و ان ر:( 0)

William of Newburgh, op.cit., bk.2, Ch. 23: 2. 
(4) Loc.cit. 

  . 905م.و ص 9553ه./ مايو 9493قاسم عبده قاسم : ماىية اغبروب الصليبيةو الكوياو عوال 
إال  -لم تػػت رهػػ  ارسػػذ دة   ػػى ارشػػرؽ رخػػ  ذرهػػل  ػػف ارػػؼ  ػػ ـ -Nineveh  ػػى خدذتػػن تذتػػل  

-552خهذػز )اته  تات ؼ  ته ، لا ت د فى اف خلسس ه ه ذلف ارخيرذن نل ارخ ػؾ ارف رسػى  
لفػػى . (0)ؽ.ـ.(  تػػدخ  اسػػتلرى   ػػى خيػػر، لاتػػي نػػل ارػػذ  اط ػػؽ   ذهػػ  نػػذا ارخسػػخى525

فتػػػي خػػػف اػػػثؿ  تمشػػػؼ  ػػػف اف خ ػػػدخه  امتسػػػب ء  (2)ارلا ػػػم فػػػإف نػػػذ  ارخ  لخػػػ ت ارت رذاذػػػن
 ػػػرا ات فػػػى ارمتػػػب ارمثسػػػذمذن لارثنلتذػػػن ارتػػػى وػػػخته  خمتهػػػ ت األدذػػػرة فػػػى الرلهػػػ   يػػػر 

  ارس دس ارهجر .  شر ارخذثد ، تهون ار رف ارء تى
 

ذػػ   خػػف إتتػػ لؿ ارخػػلرخ ل ػػ ئم ارسػػه ؽ هػػذف  خػػلر  األلؿ لتػػلر ارػػدذف خوخػػلد خست روػػ  
فث ه ض خ  ذاص ت ؾ ارجلالت، ا ين خ  ذت  ؽ  اثؿ وخ تذف ورهذتذف ر خ ؾ اري ذهى غ

اوػػداءه    ههلامذرنػػ ك إذ الرد لرػػذـ اريػػلر  خ  لخػػ ت  ػػف وخ ػػن سػػ ه ن ر خ ػػؾ اريػػ ذهى ل  ػػت
نػػػ. لفذهػػ  الرد تفيػػذ ذ  اف ارخ ػػؾ جػػ لز ارتاػػـل ارشػػر ذن 558ـ./0061فػػى خسػػتهؿ سػػهتخهر 

ر ػػػهثد لتخمػػػف وػػػرغ ـ لزذػػػر خيػػػر خػػػف يػػػد  لاتػػػي هػػػأف  طػػػم ارطرذػػػؽ   ذهػػػ  همسػػػر ارسػػػدلد 
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لرغـ فشؿ ارخ ؾ نذ  ارخرة فى االسػتولاذ . (1)فذن لارفذو فاارخ ئذن خستتث طهذ ن ارتذؿ ارجتر 
لذ ت ػػد اتػػي تظػػرا ألف نػػذ  . (8)إال اتػػي تخمػػف خػػف ارل ػػلؼ   ػػى اجػػزا  خػػف خيػػر   ػػى خيػػر

  اروخ ن رـ تأت هأذن تت ئج  خ ذن ف د تج ن ه  لرذـ الؼ تذلهر  فى مت ه تي.
 ػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Newburgh, op.cit., bk.2, Ch. 23: 1.        

خو فمدددن الثابدددا إضدددافة إىل مدددا ذكدددر مدددن وجدددود مديندددة بابدددل   بدددالد فيمدددا يتعلددد  باؼبعلومدددات الدددت سددداقها اؼبدددؤر ( 2)
الرافدددين توجددد أيةددا مدينددة بددابليون   مصددر. وكدد لل عرفددا مدينددة رومددا   القددرن األول اؼبدديالدى باسددم بابددل 
لب خهاو واضطهادىا للمسيحي  األواادل. ومدن الثابدا تارخييدا أن ملدل بابدل الكلدانيدة نابوبالسدر قةدى علدى 

ق.م. وسددداعده علدددى ذلدددل فيةدددان دجلدددة. وكاندددا نيندددوى قدددد 992عاصدددمة فبلكدددة آعدددور القويدددة عدددام  نيندددوى
ق.م.و فبدا يشد  إىل أن 2533اعتىفت العامل القدمي كلو عبدا ؽبا. ولعل أقدم تاريخ يش  إىل قيدام اؼبملكدة ىدو 
 عهدددد بسدددمتل ق.م.  929عمرىدددا يزيدددد عدددن األلدددف عدددام كمدددا ذكدددر اؼبدددؤرخ. أمدددا قمبيدددز فقدددد غدددزا مصدددر عدددام 

و واعتددىف مصددر و يددة فارسددية. وللمزيددد راجددع: بطددرس عبددد اؼبلددل وآخددرون: اؼبرجددع السدداب و 29الثالددثو األسددرة 
نو اجمللد األولو )تاريخ مصر القدديدة يمواد: بابلو نينوىو آعور؛ اؼبوسوعة اؼبصرية: إعرف: أضبد فبرى وآخر 

  و مادة: قمبيز.9م.و ج 9593وآثارىا(و القاىرةو 
(3) William of Tyre, op.cit., Vol. II, pp. 303-304.       
(4) Baldwin W. Marshall, The Latin States under Baldwin III and Amalric 1143-

1174, setton, Vol. I, 1
st
 ed. 1985, (pp. 523-563), pp. 550-551.    

 ـ0068رى الائػؿ اغسػطس ارخلرخ هتت لؿ األوداث ارتى ل  ت فى ار ػ ـ ارتػ  امتفىف  د 
"   د  خلر  خ ؾ هذت ارخ ػدس وخ ػن يػ ذهذن إرػى  وذث   ؿ:. (0)نػ559 شلاؿ –/ رخو ف 

لم ف سهب ذرؾ اف اإلخهراطلرذػن ارخيػرذن تػأءرت ... خير هد لة خف خ مه  ]لرـ ذرد اسخي[ 
 دلشدذهاطر األتراؾ، لنـ  ـل ورب خهرة م تلا توت ومـ ارخ ؾ تلراردذف، إذ هدا ارخيرذلف 

لتوػػػت ر  ذػػػن نػػػذا ارخ ػػػؾ تػػػلرى ...  ارءػػػرا  فػػػى وػػػذف مػػػ تلا ا ػػػؿ شػػػأت  فػػػى تجهذػػػزاتهـ ارورهذػػػن
شذرمل  امهر اخرائي لارذ  م ف اهذرا خوتمػ  هػأخلر اروػرب  ذػ دة جػذش فػى سػرذن ت خػن، ل هػر 
هي اطراؼ األراوى اري ذهذن وذث هػ در هتػزل ارػدذ ر ارخيػرذن، ل تدئػذ را  خ ػؾ خيػر اتػي 

رػػي، لههػػذا    ػػى اراػػلؼ لخػػف غذػػر يػػ رون اف تتهػػ ل  ال تستسػػ ـ ه ػػض ارخػػدفخخػػ  ذه ػػث 
ارشػػػمؿ ارختسػػػرع ارػػػتخس خسػػػ  دة ارخ ػػػؾ ارخسػػػذوى ه ػػػد اف ادرؾ  ػػػدـ  ػػػدرة ارخيػػػرذذف   ػػػى 

هتلءذؽ الاير ار ث ن هي الو   خم دفم جزذػن سػتلذن خوػددة. ل  ػى ارفػلر  إذ  في، لا دا  إس 
ؿ االسػت دادات ارثزخػن فػى م خػؿ خخ متػي لاسػته ى جػز    ـ ارخ ؾ  خلر  فى نخن   رذن ه خػ

اردذف فى و رن  ذ خي هأ  خت خرة ورهذن، فػى وػذف تػلرى  ذػ دة  خف جذشي ر تيد  رهجـل تلر
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ارجز  ارخته ى خف جذشي اري ذهى، لداؿ هي خير لنتػ ؾ تو رفػت  لاتػي خػم خ ػؾ خيػر فػى 
خدذتػػن خوػػددة ]رػػـ ذػػرد اسػػخه [  جػػذش لاوػػد تخمػػف خػػف خو يػػرة شػػذرمل  خػػم  لاتػػي ارترمذػػن فػػى

لتخمتلا فى ارته ذن خػف طػردنـ اػ رج ارػهثد خهػزلخذف ل ػد سػخح رهػـ ارخ ػؾ اريػ ذهى ه جتذػ ز 
" ل ػػد اتػػت تف يػػذؿ ت ػػؾ (2)األراوػػى ارخسػػذوذن فػػى اخػػف لسػػثـ فػػى طرذػػؽ ار ػػلدة إرػػى لطػػتهـ

ر ارػذ  مػ ف اروخ ن  تد ارخلرخ لرذـ اريلر  لفذه  ذتوح اسـ خ ؾ خيػر فمػ ف لزذرنػ  شػ ل 
 د تجح فى  تؿ ورغ ـ لتلرى ارلزارة هدال ختي، لمػذرؾ اسػـ اره ػدة ارتػى وليػرت فػى خيػر 

ات ؼ لرذـ اريلر  خم خلرات  وذتخ  اش ر إرػى اف وخ ػن  خػلر  تأرفػت افم تت ه هذس، ل د 
 ذ  ػب ه تذ س ارػي و Humphrey  IIخف جخذم جذش ارخخ من هخ  فذهـ األخذر نخفر  ارء تى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
م.( القاضى  امج الدين أبو احملاسن يوسف بن سبيم بن عتبة: النوادر 9204-ىد.902راجع: ابن عدادو )ت ( 9)

و آبعدددة أوىل القددداىرةو السدددلطانية واحملاسدددن اليوسددديفيةو أو سددد ة صدددالح الددددينو ربقيددد  د. صبدددال الددددين الشددديال
؛ أبددددددددددددددددو عددددددددددددددددامةو )ت 039ص  و99؛ ابدددددددددددددددن األثدددددددددددددددد : اؼبصدددددددددددددددددر السددددددددددددددداب و ج 27-29م.و ص 9594
م.( عددهاب الدددين أبددو ؿبمددد عبددد الددرضبن ابددن إظباعيددل: الروضددت    أخبددار الدددولت  النوريددة 9297ىددد./999

 . 949-942و ص 9ت(و ج -دوالصالحيةو جزمجانو ب وت )
(2) William of Newburgh, op.cit., bk.2, Ch. 23: 2. 

)ا    ئػد جذلشػػه (.  (0)متدسػطهؿ ارخخ مػػن تػراس ارفرسػػ ف هيػفن اتػػي مػ ف ذشػػتؿ تتػذاؾ لظذفػػن
لخف ءـ استتر ت ارخ دة ارلاردة  تد لرذـ اريػلر  اراطػلط ار رذوػن ررلاذػن لرػذـ الؼ تذػلهر  

   ف اوداث اروخ ن، لخلمدة   ذه .
 

تتهي خلرات  إرػى ارشػؽ اخاػر خػف اطػن تلرارػدذف ارورهذػن فػى ت ػؾ اخلتػن، وذػث ليػفي 
هػ ف ذرػؾ فذ ػلؿ فػى إد ارخ ؾ  خػلر    ػى راس وخ تػي فػى خيػر ه رخمر لاراداع، ذامرا تلاج

"لهذتخ  م تت األوداث ارورهذن توتدـ نت ؾ، رػـ ذهػدا رتػلر ارػدذف هػ ؿ، هذػد اتػي تظػ نر  رلاذتي:
رجػؿ ختػ   ػف طرذػؽ اررشػلةك تظػرا ألتػي مػ ف  نه دـ امتراءي هخ  ذجر ، لتجح ااذرا فى استخ ر

ف نػذا ارشػاص ذتػلرى رئ سػن و خذػن    ػن اره ػدة ارتػى ودذث  هد ه ردالؿ فى ارخسذوذن، لم 
ارلا  ػػن فػػى األراوػػى ارخلاجهػػن رػػهثد ار ػػدل، ل ػػدذخ   Belinasه ذتػػ س  –تسػػخى و رذػػ  ه تذػػ س 

ل ػ ـ تلرارػدذف لخ ػي ارخسػػ خلف  Caesarea Philippi م تػت اره ػدة ت ػرؼ ه سػـ  ذيػػرذن فذ ذهػى
ذ خ ػػلا ارسػػذؼ فػػى ان هػػ ، لامتفػػلا هطػػرد  هػػدالؿ ارخدذتػػن فػػى سػػرذن هخسػػ  دة نػػذا اررجػػؿ، لرػػـ

هػػػداؿ و خذػػػن اره ػػػدة هو خذػػػن  اريػػػ ذهذذف لاسػػػ ؼ اره ػػػدة ارخسػػػذوى ختهػػػ . مخػػػ   ػػػ خلا هتويػػػذف لا 
جدذػػدة. ل ػػد ادت نػػذ  ارلا  ػػن إرػػى ت مذػػر يػػفل اتتيػػ رات ارخ ػػؾ اريػػ ذهى  تػػد  لدتػػي خػػف 
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 لرػػي:" ت ػػد نػػذ  خيػػر" لفػػى خمػػ ف تاػػر خػػف ارخدلتػػن  هػػر ارخػػلرخ  ػػف تخذػػز خل ػػم ه تذػػ س ه
" ل ػػد شػػرح اررو رػػن ارخسػػ ـ اهػػف جهذػػر .(2)اره ػػدة خفتػػ ح األراوػػى ارخسػػذوذن فػػى خلاجهػػن دخشػػؽ

اتػي "نػػ. لوػم األراوػى  تػد ه تذػ س ه لرػي: 579ـ./0081ارذ  خر هت ؾ ارختػ طؽ فػى  ػ ـ 
رتج لارخسػ خذف وػد ذ ػرؼ هوػد ارخ  سػخنك فهػـ ذتشػ طرلف ارت ػن ففى ت ؾ ارجه ت م ف هذف اإل

 ".(1) ى استلا  لخلاشذهـ خات طن 
 
تذلهر   ف ه ذتػ س ت ػؼ   ػى خػ  ذمػر  لرػذـ  الؼتهذ ت  رو ذ ن األوداث ارتى رلان  لرذـ ف

فػى لوػدد   تػد سػفح جهػؿ رهتػ ف، لاف ااريلر  ارذ  الرد ارخزذد  ته  فت رض رخل  ه  ارجتر 
 ف.خخ من دخشؽ تت اخه  خف ارشرؽ  رب ارخلوم ارذ  ذتهم ختي تهر األرد

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Ibid, bk.2, Ch. 23: 2-3; William of Tyre, op.cit., Vol. II, pp. 205-207, 307. 

 . 03-27ابن عداد: اؼبصدر الساب و ص 

(2) William of Newburgh, op.cit., bk.2, Ch. 23: 2, bk.3, Ch. 11: 3. 

تددد كرة  ةاألندلسدددى : رحلدددة ابدددن جبددد  اؼبسدددما م( أبدددو اغبسدددن ؿبمدددد بدددن أضبدددد9297ىدددد/994ابدددن جبددد : )ت ( 0)
 .955و ص م9599قي : حس  نصارو القاىرةو األخبار   اتفاقيات األسفارو رب

لخػػف ءػػـ فهػػى تشػػمؿ فػػى تظػػر  اروػػد ارشػػخ رى ألرض هتػػى إسػػرائذؿ، لت ػػرض ر خسػػخى ار ػػدذـ 
ى ه ذتػ س. لسهب تسػخذته   ذيػرذن فذ ذهػى لذمػر اف ارثتػذف  ػد ورفػلا ارخسػخى خػف ه تذػ س إرػ

لد ـ ارخ  لخ ت ارتى م ف لرذـ الؼ تذلهر   د الردن  هشأف اوداث ه تذ س ارورهذن، فى وذف 
ارػدذف  او ؼ   ذي تف يذؿ تلوح اف ذرؾ م ف هخء هن تلع خف ارخت لرة ارورهذن خػف  هػؿ تػلر

هػػأف اشػػ ع ارتذػػن فػػى خه جخػػن ه تذػػ س هتػػرض اروػػتط   ػػى خ ػػؾ هذػػت ارخ ػػدس رشػػؿ ورمتػػي 
ذتػػي هخػػ  ذشػػذر إرػػى اتهػػ  سػػ طت اارتػػداؿ فػػى شػػئلف خيػػر. فػػى وػػذف اتػػى فػػى  رل لخت ػػي خػػف 

، هذػػد اتػػي رػػـ ذػػذمر Rogerهسػػهب إنخػػ ؿ ارت ئػػب   ذهػػ  لرهخػػ  تتذجػػن رشػػلة  سػػذس ذػػد ى رلجػػر
األخر ارذ  م ف لاوو   تد خلراتػ   ارػذ   ػدـ فػى نػذا  (0)شذئ   ف خيذر ان ه  اري ذهذذف

ف ار   ن س طت تتذجن رشلة ار  ئـ   ى وخ ذته  خف  هؿ تفرد هه  لنى اا إو فناريدد اذو  
ارخ ػػػؾ اريػػػ ذهى، تظػػػرا ألتػػػي مػػػ ف خسػػػ خ  وتػػػى ل ػػػت  رذػػػب، لرمػػػف هػػػ ررجلع إرػػػى ارخيػػػ در 
اإلسػػثخذن ذتوػػح اف خلراتػػ  ل ػػم فػػى رػػهس تظػػرا ألتػػي ختػػذ خػػ  ذزذػػد  ػػف ءثءػػن   ػػلد هػػرزت 

إسػػػػخ  ذؿ ار جخػػػػى،  شايػػػػذن شػػػػذ ذن م تػػػػت  ػػػػد اسػػػػتولذت   ػػػػى ار   ػػػػن ه رف ػػػػؿ، اال لنػػػػل
هذػد . (2)ري ه تذ س وتى تس خه  اري ذهذلف ختي توسه  خف وم ـ دخشػؽ لتم ذػن فػذهـ لاو ت
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اف نػػذا ار ػػهس ذػػتـ  ػػف اف يػػ وب ارخدلتػػن مػػ ف ذوػػ لؿ ت يػػى ااهػػ ر ارشػػرؽ، فليػػ ت إرػػى 
       خس خ ي ه يه  خشلن  ادا ي فى نذ  اردائرة.

خػف  11ـ/ 0068رءػ خف  شػر خػف امتػلهر لفى لا ػم األخػر رػـ ذمػف سػ لط ه تذػ س فػى ا
نػ. لوػد  ارػذ  د ػ   خػلر  ر اػرلج خػف خيػر، إتخػ  اد  تفػ  ـ ارلوػم  هػؿ 559ذ  ار  دة 

ذرؾ هخ  ذزذد  ف ارشهرذف فى إخ رة اتط مذػن إرػى خو لرػن تجػدته  ه ػد  ذػ ـ تػلر ارػدذف خوخػلد 
خ ؿ هشمؿ خه غػت، لاتػزؿ هخ  لتن  لات ارخليؿ لاألرات ن رخه جخن    ن و ـر ارلا  ن فى ارش

نزذخػػػػن مهػػػػر  هػػػػذف اريػػػػ ذهذذف اػػػػثؿ األذػػػػ ـ األلرػػػػى ارتػػػػى ليػػػػؿ فذهػػػػ  جػػػػذش  خػػػػلر  إرػػػػى  
 رب التسو ب ػ  ا ػلرخ  م ف س لط ه تذ س  د ودث فى ت رذ. (1)رػخي
 ػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Tyre, op.cit., Vol. II, pp. 304-307, 309-310. 
ليددة الباآنيددة )اغبشيشدددية( قددد اسددتحوذت علددى بانيدداس لبةدددع سددنوات ربددا قيددادة ىددد ا كانددا آاافددة اإلظباعي( 2)

ىددد.وؼبزيد مددن التفاصدديل راجددع : ابددن القالنسددى: اؼبصدددر 920م/9925الددزعيمو انتهددا بتسددليمها للفددرنط عددام 
 ؛ ان ر أيةا25ص و93ابن األث : اؼبصدر الساب و ج ؛229الساب و ص 

Grousset, R., op. cit., vol. II, p. 661.                                                                                      

(3) William of Tyre, op.cit., Vol. II, pp. 308-309; cf. also Runciman, S., op.cit., 

Vol. II, pp. 368-369.      
د ا تهػػر  خلراتػػ  اتػػي ارسػػهب ف ػػ، (0)نػػػ559/ ذ  اروجػػن  ـ0068 خػػلر  خػػف خيػػر تػػلفخهر 

ارخه شػػػر فػػػى االتسػػػو ب دلف االرتفػػػ ت رهزذخػػػن اريػػػ ذهذذف  تػػػد وػػػ ـر لسػػػ لطه ، مػػػذرؾ جػػػ   
ليفي ر خ ؾ  خلر  ه رختتير فى نذ  ارجلرن، لنل اخر ال ذتفؽ خم ارلا م، ار هػـ إذا لوػم 

 هػؿ فى وسه تي اف لزذر خير م ف  د  رض ج ته  خػف ءػرلة خيػر   ػى ارخ ػؾ اريػ ذهى خ 
تخػػػ  تاػػػ ذؿ شػػػ لر   وخ ذتػػػي خػػػف تػػػلر ارػػػدذف. لخػػػف ءػػػـ فػػػث فوػػػؿ ر خ ػػػؾ اريػػػ ذهى فػػػى ذرػػػؾ لا 

   لادا ي رشذرمل  ذفسراف ارتير ارجزئى ارذ  اورز  اري ذهذلف فى ت ؾ ارجلرن.
ءـ ذتت ؿ ارخلرخ إرى اروػدذث  خػ  ا تهػر  ارجلرػن ارء تذػن خػف اروخػثت ارتػى   دنػ  ارخ ػؾ 

مػرا انػػ، ذ562ـ/ رهذػم الؿ 0067ت اوػداءه  فػى هػلامذر  ػ ـ  خلر    ى خيػر. ارتػى ل  ػ
اتي است ى خ دتي ارت رذاذن خف ه ض ارخو رهذف اري ذهذذف ارذذف اشترملا فى اوداءه  خلوو  
اتػػي:" ه ػػد هوػػم سػػتلات غػػدا األتػػراؾ امءػػر شػػج  ن لوخ سػػن ل ػػلة، لرػػـ توػػءهـ فػػى ت ػػؾ ارخػػرة 

خخػ  وػ ؽ ههػـ خػف فشػؿ سػ هؽ  االتت ػ ـهـ فػى شهلة ارسذطرة   ى خير ه در خ  وفزتهـ رغهت
، لفػػى ت ػػؾ ارخو لرػػن  فػػى اروخ ػػن األلرػػى، ذرػػؾ اتهػػـ ليػػ لا ا خػػ ؽ خيػػر توػػت  ذػػ دة شػػذرمل 

فت د ارخ ؾ ارخير  ء تػي هتفسػي تخ خػ ، لتتذجػن رػذرؾ راح ذرسػؿ ارسػفرا    ػى ارفػلر ذ تخسػلف ا
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 ػيك فأاػذ ذوػم تػداهذر امءػر ارخس  دة خف ارخ ؾ اري ذهى لف ػ  رخػ  نػل خهػـر خػف خ  نػدات خ
وػػػذرا، لتخمػػػف خػػػف داػػػلؿ خيػػػر ه ػػػلات وػػػاخن خػػػف ارخشػػػ ة لارفرسػػػ ف، لنتػػػ ؾ اتوػػػخلا إرػػػى 
ارجػذش ارخيػػر     ػدذف ار ػػـز   ػى خه جخػػن األتػػراؾ. ف تسػوهلا إرػػى اريػورا  هخهػػ رة رذمػػلف 

 خػ ؿ فذخػ  " لفى ارلا م تػأتى ارخػ دة ارػلاردة فػى متػ ب األ(2)  رار ارهجـل هأذدذهـ ال هذد شذرمل 
جتخػ ع ار ػ دة اريػ ذهذذف فػى الرا  ارهو ر رلرذـ اريلر  رتهذف نذ  األوداث إذ اتت هتف يذؿ 

ارخخ مػػن فػػى خدذتػػن تػػ ه س، مخػػ  اهػػرز ارمتػػ ب جهػػلد ارخ ػػؾ فػػى وشػػد لتتظػػذـ جذشػػي، لاططػػي 
رجخػػم ارخػػ ؿ لار شػػلر لت ػػرض راػػط سػػذر ارجذشػػذف اإلسػػثخى لاريػػ ذهى، وذػػث ليػػؿ األلؿ 

 تد ارجذزة ءـ  هر ارتذػؿ وذػث  سػمر فػى خلاجهػن ارفسػط ط   ػى اروػفن ارترهذػن  إرى اطفذح
ر تذؿ. اخ  ارجذش اري ذهى ف د ليػؿ إرػى ه هػذس لختهػ  اتجهػلا يػلب ار ػ نرة ل سػمرلا  تػد 

 .(1)اروفن ارشر ذن ر تذؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Schlumberger, G, Campagnes du roi AmauryI de Jérusalem en Egypte, (Paris, 
1906), pp.101-102.      

(2) William of Newburgh, op. cit., bk.2, Ch. 23: 2-3. 
(3) William of Tyre, op. cit., Vol. II, pp. 317-318. 

و 9و وكدد لل: أبددو عددامةو اؼبصدددر السدداب و ج027-024و ص 99ان ددر أيةددا: ابددن األثدد : اؼبصدددر السدداب و ج
 .940ص

اإلتج ذػػػز  رلاذتػػػي، فتوػػػدث  ػػػف ل ػػػلع خت لشػػػ ت هػػػذف ارخ سػػػمرذف ءػػػـ ذسػػػتأتؼ خلراتػػػ  
اإلسثخى لاري ذهى رـ ذفيح  ف تف يذ ه ، لرمتي الوػح اتػي فػى ذػـل  ذػد ارفيػح ارخلافػؽ 

نػػػػػ،" لهذتخػػػػ  مػػػػ ف اريػػػػ ذهذلف ذوتف ػػػػلف ههػػػػذ  562جخػػػػ د  األلرػػػػى27/  ـ0067اهرذػػػػؿ  09
وػػفن ارشػػر ذن ر تذػػؿ فػػإف نػػذ  ارخت سػػهن ارخت سػػهن إهػػ ف إ ػػ ختهـ دااػػؿ خ سػػمراتهـ ارخ  خػػن فػػى ار
فرت ر جػػذش خػػلف لاط خػػن رػػـ تمػػف فػػى اارخه رمػػن رػػـ تخػػر إال ل ػػد ظ  هػػ  اي ههرم تػػيك وذػػث تػػل 

وسه تهـ، لذرػؾ خػف اػثؿ يػذد ا ػداد وػاخن خػف اراتػ زذر ارهرذػن م تػت  ػد ظهػرت اخػ خهـ 
نػذ  اررلاذػن فػى سػرد   " هذد اف ارخلرخ لرذـ اريلر  ار رذب خف األوداث رػـ ذشػر إرػى(0)فجأة

ارتفيذ ى، لفذي سجؿ   د اتف  ذن ي ح دائخن هذف ش لر ل خلر  ت ـل   ى ارتو رؼ ارورهى 
فذخػػػ  هذتهخػػػ ، األخػػػر ارػػػذ  خػػػتح اريػػػ ذهذذف فريػػػن هػػػد  جػػػذش شػػػذرمل  ه ر تػػػ ؿ لخت لشػػػتي ه ػػػد 

ارخ سمر  لهذرؾ تجتخم ارشلاند   ى اف خ  م ف خف يذد ءخذف رزؽ هي. (2)اجتذ ز  ارتذؿ رذث
ف يػػح ذرػػؾ فهػػذا ذ ػػل   اريػػ ذهى  ػػد ذمػػلف رخػػزا رخػػدد لخػػلف اتػػت إرػػذهـ خػػف و ػػذفهـ شػػ لر. لا 
االتطه ع هأف ارخػلرخ ردذػي وػس ادهػى خخذػز ج  ػي ذسػتادـ ارمت ذػن فذخػ  ذ هػر لرهخػ  مػ ف ردذػي 

   خف لسم اراذ ؿ وتى لوم نذ  ارلا  ن فى   رب اسطلر .
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تػي رألوػػداث ارورهذػن فػى نػذ  ارخرو ػن خػف اروخ ػػن لذلايػؿ ارخػلرخ لرػذـ الؼ تذػلهر  رلاذ
  ػػػى خيػػػر، لفذهػػػ  ذػػػذمر :" فػػػى يػػػه ح ارذػػػـل ت ػػػدـ اريػػػ ذهذلف رخلايػػػ ن خطػػػ ردة ا ػػػدائهـ، 
ل تػػدخ  اػػ رت  ػػل  فػػرؽ ارخشػػ ة ارخشػػتهمن اخػػرنـ ارخ ػػؾ  خػػلر  هػػ رتل ؼ  ػػف ار تػػ ؿ، لت ػػدـ 

ارخوتػػؾك   خػػر ار  ئػد شػػذرمل متشػؼ نػػذا األالخ ػي ارفرسػػ ف سػرذ   اخػػ خهـ. لفػػى ارخ  هػؿ وذتخػػ  
  ػػد ار ػػـز   ػػى ارػػدالؿ فػػى ارخ رمػػن ه ػػد اف تأمػػد خػػف اف ارتيػػر سػػذملف و ذفػػي تظػػرا رتجػػرد 
ارجذش اري ذهى خف  تير ارخش ة، ا تخ دا ختي   ى تفلؽ سػثح ارفرسػ ف فػى جذشػي، لتهػم 

لاتتهػى ذرؾ اشته ؾ دخل  لشرس ر ت ذن، استخر ختذ ارس  ن ارسػ ه ن تهػ را وتػى تاػر وػل . 
األخر هأف رجأ مؿ خف ارجذشذف ار ذذف اي ههخ  ارالؼ هسهب تتػ  ص ا ػدادنخ  لخ تلذ تهخػ  

ر ارتذػػؿ  تػػد خا وػػن ػه ػػدر لاوػػد   ػػى وػػد سػػلا  إرػػى خ سػػمراتهخ ، لرػػـ ذفيػػؿ هذتهخػػ  إال تهػػ
 لا ه لة   ى تأخذته  ػاري ذهذلف  د وري ف ػم

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) William of Newburgh, op. cit., bk.2, Ch. 23: 3. 
(2) William of Tyre, op. cit., pp. 318-322. 

وفةال عما ورد عند وليم الصورى عن بنود ا تفاقية ديكن مراجعة دراسة اىتما بال روف الت أحاآا 
 إبرامها وناقشا مىفرب الصليبي  منها  :

Schlumberger, J., Campagnes du Roi Amaury, pp. 115-117. 
ذطرة   ذهػػ  خػػف اجػػؿ األاػػذ هت يػػذن ا ػػدائهـ. لفػػى جػػتح ارظػػثـ جخػػم ارخ ػػؾ اريػػ ذهى لارسػػ

تظػػرا رلجػػلد ا ػػداد مهذػػرة خػػف ارجروػػى هػػذف يػػفلؼ   مءػػرة اسػػ ئر  ي  دتػػي رذتف ػػد ارجػػذش، فرا ػػ
ارجذش، لارجم ل لع ت ؾ ارم رءن إرى غذ ب ارجز  األ ظـ خف  لاتػي فػى ارا ػؼ، لوذتئػذ اه ػم 

ستخرار فى ارخ رمن خم اريه حك، لرذا فخ  خف هد خػف ار ػلدة فػى الوذؿ اار  دة هأتي خف ارخست
سملف ار ذؿ إرى ه ذن ارجذش، لر ى ذرؾ ار رار استوسػ ت  خػف ارجخذػم ف تسػوهلا فػى نػدل  خػف 

تاػػ ذ اراطػػلة ذاتهػػ  فت ه ػػرلا فػػى اوتػػراز اارطرذػػؽ ذاتػػي ارػػذ  جػػ  لا ختػػي. لا ػػدـ األتػػراؾ   ػػى 
ـ اريلر  جهلد ارخ ؾ فى إ  خن جسػر  تػد ارخا وػن لاطػ ؿ فػى "نذا ل د شرح لرذ. (0)اذو 

ارودذث  ف ارخ  رؾ ارسج ؿ ارهرذن خته  لارتهرذن. لتخذز هتودذد تػ رذ  ارخ ػ رؾ لخم تهػ ، هػؿ 
  .(2)لا داد ارخش رمذف فذه  لاتت  ؿ ارخ  رؾ إرى ارختذ  فى ي ذد خير، لخ  ترت إرذي

رذن ارخت وػػن فػػى نػػذا ارج تػػب خػػف ارجلرػػن لهػػ رتظر ه ػػذف خ  رتػػن   ػػى ارتيػػلص ارخيػػد
ذتوػػح إرػػى ا  وػػد مػػ ف لرػػذـ الؼ تذػػلهر  خلوػػل ذ  فػػى رلاذتػػي، وذػػث هػػدت ختيػػفن رشػػذرمل  

فيػ ح يػرذح ختػي، مخػ  م تػت إلجذشي، لنذا خ  ذستشؼ خف رلاذن تظذر  لرذـ اريػلر  دلف 
ذتوػػخف ارتأمذػػد  إشػػ رة خلراتػػ  إرػػى اف ارخ ػػؾ اريػػ ذهى  ػػد اتت هتػػي اريػػدخن ر ظػػـ اسػػ ئر ، خػػ 
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  ى وذدتي. لارذ  ودات  إرى اإلوسػ س هخلوػل ذن خلراتػ  خػ  الرد  ارخػلرخ اهػف األءذػر  ػف 
" (1)ارفػػػى فػػػ رس ذهػػػـز خ سػػػمر خيػػػر لفػػػرتج ارسػػػ وؿ"دنشػػػتي خػػػف اف  د ارخ ػػػ رؾ  تػػػدخ  اهػػػ

تا ػػص خػػف ذرػػؾ إرػػى اف نزذخػػن اريػػ ذهذذف غذػػر م خ ػػن. مخػػ  اف اتتيػػ ر ارخسػػ خذف رػػـ ذمػػف ل 
   و سخ .

فػػػى اتت ػػػ ؿ ارخ ػػػ رؾ إرػػػى خدذتػػػن   لتتخءػػػؿ اراطػػػلة ارت رذػػػن فػػػى نػػػذ  ارجلرػػػن  تػػػد خلراتػػػ
فذذمر:" تلجي األتراؾ إرى اإلسمتدرذن فى وذف اجتخم خشػ ة ارجػذش اريػ ذهى إرػى  اإلسمتدرذن

فرسػػ تهـ لت ػػدـ ارخ ػػؾ اريػػ ذهى رخو يػػرة اإلسػػمتدرذن ه ػػد خػػ  تخمػػف خػػف د ػػـ جذشػػي هيػػ لهن 
، لتجػػح فػػى طػػرد األتػػراؾ خػػرة ه الستسػػثـوػػ فذن خػػف ار ػػلات مػػ ف  ػػد ويػػؿ   ذهػػ  إهأ ػػداد 

 هى ػلهذرؾ ات ."(8)ذـػتي هخجد  ظػ. ل  د إرى لط اار  خف خخ من خير
 ػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Newburgh, op.cit., bk.2, Ch. 23: 3-4.  
(2) William of Tyre, op.cit.,Vol. II, pp. 323-327, 331-334. 

 .027و ص 99ابن األث : اؼبصدر الساب و ج ( 0)
(4) William of Newburgh, op.cit., bk.2, Ch. 23: 4. 

 تهر  اروخ ن ارء تذن ر خ ؾ  خػلر    ػى خيػر. هذتخػ  ذ ػدـ ارخػلرخ لرػذـ اارخلرخ فى إذج ز خ  
نى إال  لات اريلر  تف يذؿ رألوداث ذفهـ خته  اف ار لات ارتى زلد هه   خلر  جذشي خ  

شػػػ لر ارتػػػى تو رفػػػت خػػػم اريػػػ ذهذذف مخػػػ  الوػػػح اف شػػػذرمل  اسػػػتلرى   ػػػى ارخدذتػػػن لو يػػػر  
 خػػػلر  هػػػداا ه ك إذ امػػػد   ػػػى اف انػػػ رى ارخدذتػػػن نػػػـ ارػػػذذف سػػػ خلن  رشػػػذرمل . لاوػػػ ؼ اف 
اروي ر م ف  د اومـ  ف طرذؽ األسطلؿ فى ارهور، فوث  ػف ار ػلات ارختو رفػن هػرا. مخػ  

  د  خ ذن اردف ع داا ه  م ف يثح اردذف األذلهى ه د اف ترمي فذه  شذرمل  الوح اف ارذ  
ختلجهػػ  إرػػى ار ػػ نرة لخػػ  لاالنػػ  خػػف هػػثد اريػػ ذد. لخػػم اشػػتداد ارويػػ ر ط ػػب يػػثح ارػػدذف 
ارتجدة خف  خي. لخ  رهػث ارطرفػ ف ه ػد  تػ   ار تػ ؿ اف داػث فػى خف لوػ ت اريػ ح ل  ػدت 

شذرمل  ل خلر  هجذشهخ  فػى اروػ د  لار شػرذف خػف اغسػطس  اتف  ذن هذتهخ  اتسوب هخلجهه 
نػػػ. اخػػ  شػػ لر ف ػػد تسػػ ـ اإلسػػمتدرذن لاسػػت ر رػػي األخػػر فػػى 562 خػػف ذ  ار  ػػدة1ـ./ 0067

 .(0)خير فى ظؿ اروخ ذن اري ذهذن
  

  ػى ذرػؾ ت وػظ خػػد  انتخػ ـ خلراتػ  هػػإهراز ارخ ػؾ  خػلر  هطػػث يػ ذهذ  ، مػذرؾ ت وػػظ 
إرذػػي  اتتهػػىاث خيػػر، لرمػف فػػى ذات ارل ػػت رػـ ذت ػػرض ارهتػػن رخػ  خلوػل ذتي فػػى تتػ لؿ اوػػد

ارسه ؽ هذف ارخ ؾ لشذرمل ، لنل ارذ  وسػـ مخػ  نػل خ ػرلؼ هاوػلع خيػر ر دلرػن ارتلرذػن، 
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ود اريػ ذهذذف،  اإلسثخ لهدا  هد جدذد اتتهى هأف تلرت خير فذي دلر اررذ دة فى ارجه د 
  ح فى اريفو ت ار  دخن.ذرؾ األخر ارذ  سذوظى ه نتخ ـ ارخلرخ لذتو

 
نمػػذا شػػخؿ ارخػػلرخ األسػػه ب لاألوػػداث ف رتتػػ ئج ارخت   ػػن هوخػػثت ارخ ػػؾ  خػػلر    ػػى 
خيػػر لدخػػج اوػػداءه  فػػى وخ تػػذف ف ػػطك لهداذػػن لوػػم ذدذػػي   ػػى ارهػػدؼ خػػف سذ سػػن ارخ ػػؾ 
اريػػػ ذهى وذػػػث اشػػػ ر إرػػػى طخ ػػػي فػػػى ءػػػرلة خيػػػر تظػػػرا روػػػ ؼ اسػػػت داداته  ارورهذػػػن، لفػػػى 

اردذف خوخلد اذو . هذد اتي اغفؿ اروخ ػن ارهػ مرة ر خ ػؾ  اف ذرؾ م ف ندؼ تلر د ىاارخ  هؿ 
اريػػػ ذهى وػػػد خيػػػر فتوػػػدث  ػػػف وخ تػػػي ارء تذػػػن   ػػػى اتػػػي الؿ خػػػ   دخػػػي خػػػف تشػػػ ط ورهػػػى 

اراطػلط ار رذوػن روخ ػن  يي ذهى ود ارفػ طخذذف فػى خيػر. فتت لرػت األلرػى ه رتسػهن ررلاذتػ
ج، اخػػ  فػػى ارجلرػػن ارء تذػػن ف ػػـ تمػػف ه ػػض جلاتههػػ  نػػػ لخػػ  ترتػػب   ذهػػ  خػػف تتػػ ئ559/ـ0068

لرخ، إذ ل ػػم فػػى ه ػػض ار ػػهس فػػى  ػػرض ارتف يػػذؿ، لخػػف ذرػػؾ اتػػي ػلاوػػون ارخ ػػ رـ  تػػد ارخػػ
 استد إرى ارجذش اري ذهى إخس مي هزخ ـ تودذد خل د ارخ  رؾ فذه  هدالري 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) William of Tyre, op.cit., Vol. II, pp. 334-335, 337-343. 

اريورا ، هذتخ  م ف شذرمل  نل ارػذ  اطػط رػذرؾ هج ػؿ ارتذػؿ ذوػلؿ هػذف جذشػي لاريػ ذهذذف 
ل ػػلات شػػ لر. لاغفػػؿ ارخػػلرخ ه ػػض تف يػػذؿ ارخ ػػ رؾ ارخهخػػن خهػػدذ  ه ػػض ارخلوػػل ذن خػػف 
اػػػثؿ إهػػػراز فجذ ػػػن اريػػػ ذهذذف فػػػى اسػػػ ئرنـ اءتػػػ   ار تػػػ ؿ، لرػػػـ ذ ػػػؽ األوػػػلا  ارم فذػػػن   ػػػى 

إرذه  وخػثت  خػلر  لنػى  اتتهتسمتدرذن، مخ  رـ ذيؿ إرى ارو ذ ن ارتى اوداث وي ر اإل
ؼ. نػذا فػػى وػذف ت ػػددت ارخيػ در اإلسػػثخذن  ظفػر تلرارػدذف خوخػػلد هخيػر فػػى ته ذػن ارخطػػ

       ارتى اهرزت ت ؾ األوداث فوث  ف رلاذ ت لرذـ اريلر  ارتفيذ ذن.
 

لتودذػدا فػى ارفيػؿ ار  شػر خػف مت هػي لفى ارخرو ن ارت رذن خف خدلتػن لرػذـ الؼ تذػلهر ، 
ذوػػرص ارخػػلرخ   ػػى ريػػد ارلوػػم ارػػداا ى   ػػى ارسػػ وتذف اريػػ ذهذن لاإلسػػثخذن،  (0)ارء رػػث

وذػػث  ػػ ؿ:" اتػػي خػػف اروػػرلر  ت ػػدذـ تهػػذة  ػػف اوػػلاؿ خخ مػػن هذػػت ارخ ػػدس ختػػذ  هػػد ارخ ػػؾ 
ت رمػ  ارومػـ   خلر  ]األلؿ[. ف د تلفى نذا ارخ ؾ ه ػد  ػدة وخػثت  سػمرذن خظفػرة  ػ ـ ههػ ،

ارػػذ  مػػ ف  نػػػ(.580-569ـ/0078-0085)  [Baldwin IVارراهػػم ] الهتػػي ار  يػػر ه ػػدلذف
ش ه  لا دا ر ت ذن وذث  وى فترة ومـ فذه  ارخخ من هخ  ردذي خف  درة    ذن ف ئ ن دلف ار ػدرة 

ؾ لهذتخػػ  يػػخت خلراتػػ   ػػف تودذػػد تػػ رذ  لفػػ ة ارخ ػػ". (2)ارهدتذػػن، إذ ايػػ هي اي هػػدا  ارهػػرص
نػػػ.، لذمػػر ارظػػرلؼ 569خػػف ذ  اروجػػن01ـ./0078 خػػلر  لنػػل اروػػ د   شػػر خػػف ذلرذػػل 
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ارتى او طت ه  تث  اهتي ار رش، فإف لرذـ اريلر  ذط ر ت  هه  فى إسػه ب لتػد ذؽ ذوػ  ت  
اخ ـ خلرخ  دذر ش ند ر  ذ ف ذسجؿ األوداث، لخخ  الرد  اف تـ تتيذب ه دلذف خ م  لنػل رػـ 

ف ػػػن خػػػف تػػػهث  ارخخ مػػػن. لرػػػـ ذػػػتـ ت ذػػػذف ليػػػى   ػػػى اخػػػف  خػػػر ، لهخل ذتجػػػ لز ارء رءػػػن  شػػػر 
 Milon ofار رش، إتخ  تلرى تسػذذر دفػن ارومػـ هت سػؼ ار  ئػد ار سػمر  خذ ػلف الؼ هثتسػى 

Plancy ي ػسذد إ ط  ذن شرؽ األردف هومـ زلاج 
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
فددداة ملدددل بيدددا اؼبقددددس... وفدددعة حكدددم يقدددع ىددد ا الفصدددل ربدددا عندددوان:  عدددن وصدددول بطريدددرك إقبلدددعاو وعدددن و ( 9)

 ابنو... وعن صالح الدين . ان ر:
William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 10: 1-2.  

ويالح  أن السياق التارخيى عند اؼبؤرخ   ى ا الفصل مةطرب إىل حد ما؛ ن را ألندو اعدتمل علدى ذكدر أحدداث 
 األمر سيأخ ه   ا عتبار   الصفحات التالية. وقعا على مدى عقدين من الزمان دون العتيك. وى ا

(2) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 10: 2.        

،األخػػر ارػػذ  رفوػػي ملتػػت  Stéphanie of Milly (0)خػػف سػػذدة اإل  ػػذـ سػػتذف تى الؼ خذ  ػػى
نػػػػ( هيػػػفن 581-587ـ/0052-0087) Raymond Count of Tripoliطػػػراه س رذخلتػػػد 

ا رػػػن  Hodiernaه رخ ػػػؾ، لط رػػػب ه رليػػػ ذن   ػػػى ار ػػػرش، ف ػػػد م تػػػت لاردتػػػي نلدذرتػػػ   راهتػػػي 
ارخ ػن لرتػر اخذػر  Stephanie of Bures خلر  األلؿ، مخ  اف زلجتي نى إستذف تى الؼ هػلر 

. ل  ػػى نػػذا ت ػػرر تتيػػذب رذخلتػػد ليػػذ    ػػى  ػػرش   Walter Prince of Galileeارج ذػػؿ
نػػػ ه ػػد اف اػػث اخ خػػي ارطرذػػؽ هػػأف اغتذػػؿ خذ ػػلف الؼ 571ـ/0078ارخخ مػػن فػػى ار ػػ ـ ذاتػػي 

 .(2)هثتسى
 

  ػػػػى ارج تػػػػب اخاػػػػر توػػػػدث لرػػػػذـ الؼ تذػػػػلهر  تفيػػػػذ ذ   خػػػػ  ذجػػػػر  خػػػػف اوػػػػداث فػػػػى 
ارخ سمر اإلسثخى. فسجؿ ودث لف ة تلر اردذف خوخلد زتمى   ى اتي ل ػم فػى ارل ػت ذاتػي 

راذف ارخ  يػرذف  ػد وػددلا تػ رذ  لف تػي   خ  هػأف ارخػل  (1)ت رذه  ارذ  تلفى فذي ارخ ؾ  خلر 
لخػف ءػـ مػ ف ارفػ رؽ . (8)ـ0078نػػ/ اراػ خس  شػر خػف خػ ذل 569ه رو د   شر خػف شػلاؿ 

ارزختى هذف لفػ ة ارخ مػذف وػلارى ارشػهرذف. لادرؾ يػ وب ارخدلتػن اف خخ مػن تػلر ارػدذف وػذف 
رػػد  ) خػػ د ارػػدذف لف تػػي  ػػد وػػخت اراوػػى هػػثد ارتهػػرذف لسػػلرذ  )هػػثد ارشػػ ـ( ه ػػد اف ا ػػؼ لا

زتمى( ارذ  م ف خف ارطهذ ى اف ذذمر  هسل  "ارخ  لف"، هذتخ  ليؼ اهتػي تػلر ارػدذف خوخػلد 
ل  ذػي تهػدل مت هػ ت ارخػلرخ ارتذػلهرنى ". (5)"هأتي م ف هخء هن سلط غوب اي   ػى ارخسػذوذذف

 نػذن خ  رتػ خلر  لتلر اردذف  زخذات اري ن ه ر  ئدذف 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػ
بدايددددة مددددن عددددام  Philip de Millyتقددددل إقطدددداع عددددرقى األردن إىل سددددتيفاق ابنددددة فيليددددك أوف ميللددددى ان( 9)

ىددو وأصدبح 999/  م9999ىد. كوريثة ؼبمتلكات أمها اؼبتوفاة وأبيها ال ى سلل الرىبندة عدام 992م./9997
 مقدما لفرسان الداويةو وؼبعرفة اؼبزيد ان ر:

Tibble, Steven, Monarchy and Lordships in the Latin Kingdom of Jerusalem, 
Oxford, 1989, pp. 88-89.    
(2) William of Tyre, op.cit., Vol.II, pp.401, 416-417.     
(3) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 10: 2.   
(4) Idem. 
(5) Idem. 

س اؽب ددرى/ الثدداق عشددر للمدديالد     عددل أن عبصددية نددور الدددين ؿبمددود قددد اقعنددا بصددحوة القددرن السدداد
اعبهدداد ضددد الصددليبي  اؼبددرتكن إىل صددحة العقيدددة والوحدددة اإلسددالمية. وجددامج لكددى ديثددل أىددم حلقددات الكفدداح 

فددو النةددالية. وعنددو فهندداك اعبقريددة سياسددية وإداريددة وعسددكرية لتحقيدد  أىد دىاإلسددالمى   ىدد ه اؼبرحلددة. وأبدد
الطبعدددة األوىلو  سددد ة ؾباىددد صدددادقو ؤند: ندددور الدددين ؿبمدددودوأكثددر مدددن دراسددة متبصصدددة ومنهدددا: حسدد  مددد

  م.9599و حسن حبشى: نور الدين والصليبيونو القاىرةو م9595القاىرةو 
همت هػػ ت خ  يػػر  لرػػذـ اريػػلر  فػػى نػػذا اريػػددك تظػػرا ألف األاذػػر هػػدا خسػػذطرا   ػػى   خػػي 

ارخدلتػػن إهػػ ف نػػذ   ل  رخػػ  هخػػ  ذػػدلر خػػف ولرػػي ه  تػػدار. لخػػف ءػػـ ذ تيػػر فوػػؿ خػػ  جػػ  ت هػػي
ارخرو ن فػى اتهػ  امػدت خػ  لرد فػى ارخيػ در ارخ  يػرة، مخػ  اتهػ   مسػت نخػـل انػؿ ارتػرب 
تج   األوداث ارتى تجر   تد إالاتهـ فى ارشرؽ ارثتذتػى، لاف نتػ ؾ تلايػث رػـ ذمػد ذت طػم 

 خم ارثتذف فذخ  لرا  ارهو ر.
 

ر خف االنتخ ـ. لذتوح نػذا اخ  شاص يثح اردذف األذلهى ف د و ز   ى تيذب مهذ
رػػػي، فػػػذمر  تػػػي فػػػى خلاوػػػم ختفر ػػػن اتػػػي "اختطػػػى فػػػرس سػػػ في تػػػلر ارػػػدذف"  فػػػى ت ذػػػذـ ارخػػػلرخ

خوخػػلد. لر  ػػي ذ يػػد هػػذرؾ اتػػي سػػ ر   ػػى درهػػي، مخػػ  را  اتػػي رػػـ ذمػػف خجػػرد "سػػلط  ػػذاب 
]مس ه ي[ هؿ مػ ف خطر ػن  ػذاب ه رتسػهن ر خسػذوذذف". لشػرح ارخػلرخ ه  توػ ب ارظػرلؼ ارتػى 

ار  ئػػد ارمهذػػر شػػػذرمل .  اػػىردلرػػن ارتلرذػػن، فػػػذمر:" اتػػي اهػػف او طػػت هإخسػػ مي ه رسػػ طن فػػى اا
نػػػ[ تػػلرى يػػثح ارػػدذف  ذػػ دة ارجػػذش ارتػػلر  فػػى 565ـ/0069ل تػػدخ  خػػرض ءػػـ تػػلفى ] ػػ ـ 

ف وػػن إ" لتتفػػؽ ارخيػػ در اإلسػػثخذن خػػم ارخدلتػػن فذخػػ  ذمػػرت، هذػػد اتهػػ  م تػػت امءػػر (0)خيػػر
رذػػن رػػذرؾ لمذػػؼ تػػلرى يػػثح ارػػدذف ارػػلزارة فػػى خيػػر لاتا ذنػػ  وذػػث الوػػوت ارظػػرلؼ ارت 

نػػ، ءػـ لفػ ة 567ـ/خوػـر 0070ار ه سذن هداذن خػف سػهتخهر  فنري فى ظؿ ارته ذن ر اث    دة
ارػدذف  تار ارا ف   ارف طخذذف ار  ود. لخ  ودث ه د ذرػؾ هءثءػن ا ػلاـ ت رذهػ  وػذف لفػ ة تػلر
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هر   ػػػد ذمػػػر   ػػػف وػػػـ يػػػثح ارػػػدذف دخشػػػؽ فػػػى فأمػػػدت خػػػ  مػػػ ف لرػػػذـ الؼ تذػػػل . (2)خوخػػػلد
هذػػد اف خلراتػػ   ػػزا وػػدلث ذرػػؾ هأتػػي:" وذتخػػ  تػػلفى " هػػث وػػرهن لال ط تػػن" نػػػ571ـ/0078

تلراردذف ط ب يثح اردذف خف ارخ تػي ] يػخن ارػدذف اػ تلف[ اف تتزلجػي، ل تػد ذرػؾ سػ ختي 
ذتـ إال ه د ذرؾ هوػلارى  " لارء هت اف نذا ارزلاج رـ... دخشؽ لا خ ره ، فوخه  إرى خخت م تي

 لخف ءـ ذجب تيلذب خ  . (1)نػ572/ ـ0076  خذف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 10: 2. 
م.( ؿبمددد بددن سدداملو صبددال الدددين: مفددرج الكددروب   أخبددار بددىن أيددوبو ج 9259ىددد./957ابددن واصددلو )ت ( 2)

 .299-999و ص 9م.و ج 9593-9590الو القاىرة و ربقي : د. صبال الدين الشي9-0
؛ أبدددددددو الفددددددددا: 93؛ ابدددددددن عدددددددداد: اؼبصددددددددر لسددددددداب و ص 237و ص 9أبدددددددو عدددددددامة: اؼبصددددددددر السددددددداب و ج ( 0) 

م( إظباعيدل بدن علدى ؿبمدودو اؼبلدل اؼبؤيدد صداحك ضبداة: اؼببتصدر   أخبدار البشدرو أربعدة 9009ىد/702)ت
 :اراجع أية. 99و ص 0ت(و ج -أجزامج   ؾبلدينو ب وت )ب

Loc.cit. 

ارػػدذف.  ظػف فذػػي خلراتػػ  خػف اف وػػـ يػػثح ارػدذف دخشػػؽ مػػ ف تتذجػن رزلاجػػي خػػف ارخ ػن تػػلر
   لاذ  م ف األخر ف د م تت نذ  اراطلة هخء هن اراطلة األس سذن فى تلوذد ارجههن اإلسثخذن.

لايػػؿ يػػ وب ارخدلتػػن ودذءػػي  ػػف اراطػػلات ارتػػى اته هػػ  يػػثح ارػػدذف رتلطذػػد ارمػػ ف 
خػػي فذ ػػلؿ:" لألف ارجػػذش ارترمػػى مػػ ف ذوهػػي ر ت ذػػن،  ػػ ـ هتطػػلذر سػػ طتي ه رادذ ػػن لطػػلر وم

لاسػػتلرى   ػػى  ارػػدذف خػػف خذراءػػي، ادا ػػي ه رسػػ طن وذػػث وػػـر ]اريػػ رح إسػػخ  ذؿ[ اهػػف تػػلر
"  يإخهراطلرذتي ارش سػ ن ر ت ذػن" لرػـ ذػراع ارخػلرخ ارسػذ ؽ ارتػ رذاى هد ػن وذػث جػ   فػى خدلتتػ

ذرؾ هت ؿ  لاتي إرى خير لا م اخرا  نذ  اردلرن خػف خرامػزنـ لاسػتلرى  إف يثح اردذف اتهم
  ى ارخخ من ارخيرذن شدذدة ارءػرا ، مخػ  اسػتلرى   ػى رذهذػ ، لارجزذػرة ار رهذػن لامتسػب اسػخي 
رف ن   رذن لسطم تجخي ختفل     ى جخذم خ لؾ ارشرؽ لايهح س ط تي ذشخؿ ءخػ تى خخ رػؾ 

تجػػ زات ف ػػد شػػ ر فػػى  ػػرارة تفسػػي اتػػي رػػـ ذف ػػؿ إال ار  ذػػؿ إلخػػف اغتػػى ارػػهثد، لخػػم مػػؿ نػػذ  ا
ط رخػػ  اف اريػػ ذهذذف ارػػذذف ذوػػلؿ هذتػػي لهذػػتهـ ارهوػػر خػػ  زارػػلا ذسػػذطرلف   ػػى هذػػت ارخ ػػدس 

رػػػي خءذػػػؿ فػػػى دن ئػػػي  لاتط مذػػػن لخػػػدف سػػػلرذ  ارسػػػ و ذن. لرػػػذرؾ ا ػػػدـ نػػػذا اررجػػػؿ ارػػػذ  رػػػذس
رػي لاوػ   تيػب  ارػهثد ارا وػ ن لس ط تي ذمرس ودنـ جخذم خ  ردذػي خػف  ػلات خػف شػتى

 ذتذي اف ذ تهـ ارش ب اري ذهى ر خن س ئتن، لاف ذطذح هي ذب ارسذد ارخسذح فى مػؿ ارجػ   
  ".(0)خت طؽ ارشرؽ وذث م ف
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لهتتهػػم ارمت هػػن ارت رذاذػػن فػػى ارخدلتػػن ف  ػػى توػػل خػػ  لرد فػػى ارف ػػرات ارسػػ ه ن ت خػػس  ػػدرة 
 ى ارس ون اري ذهذن خػف اتػزلا   ػ دة خءػؿ تػلر ارخلرخ   ى ريد انـ ارتطلرات ارتى تجر   

اردذف خوخلد ل خلر  األلؿ هلف تهخ ، لمذرؾ خػ  وػدث خػف توػلؿ   ػى ارسػ ون هسػطلع تجػـ 
يػػثح ارػػدذف هتلسػػذم إخهراطلرذتػػي ه السػػتذث    ػػى دخشػػؽ لغذرنػػ  تلوذػػدا ر جههػػن اإلسػػثخذن. 

 ئػػد يػثح ارػػدذف لذاطػػط رػػي لادرؾ ارخػلرخ نػػذا ارتوػػلؿ فػى رلذػػن لاوػػون رخػػ  ذيػهل إرذػػي ار 
لاتي  يػد خػف ذرػؾ إزاوػن ارمذ تػ ت اريػ ذهذن فػى ارشػرؽ. لرخػ  مػ ف خلراتػ  خ ذخػ  فػى ارتػرب 
فتوسب ري ت ؾ اررلذن ارج ذن رغـ ه د   ف ارس ون، لنذا خػ  سػذتأمد اذوػ  خػف اػثؿ ريػد  

  رألوداث فى اريفو ت ارت رذن.
 ػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Idem. 

موضدددع آخدددر اغبدددديث عدددن عدددبع صدددالح الددددين. ويةددديف أندددو رغدددم عددددم انتماادددو إىل سددداللة يسدددتأنف اؼبدددؤرخ   
ملكيةو إ  أنو سبكن بىفاعتو وحنكتو من تأسيد تلدل الدولدة الشاسدعة. وقبدح   إحبداط ؿبداو ت كدل قدادة المدرب 

الدد ى جلددك الفوضددى   النيددل مددن الددبالدو بيددد أنددو عنددد وفاتددو مت تقسدديم إمىفاآوريتددو وفقددا لعدددد مددن خلفددوهو األمددر 
 والتناحر   بيتو. عن ذلل راجع:

Ibid, bk.3, Ch. 10: 2.  
اريػػفو ت ارت رذػػن ت مػػس إرػػى ا  وػػد لوػػم ارخػػلرخ لرػػذـ الؼ تذػػلهر  ذػػد    ػػى و  ػػ ت ل 

رػػى ا  وػػد تجػػح يػػثح ارػػدذف فػػى تو ذػػؽ  اريػػراع هػػذف ارخ سػػمرذف اريػػ ذهى لاإلسػػثخى، لا 
وػػػد ارفػػػرتج، فت ػػػرض فػػػى ارفيػػػؿ  اإلسػػػثخذن إتج زاتػػػي لف ػػػ  راطتػػػي هتػػػرض تلوذػػػد ارجههػػػن

إرى اهرز ارجهلد اري ذهذن مرد ف ؿ   ى شرلع ارخس خذف فػى  (0)ارو د   شر ارمت ب ارء رث
داػؿ فذ ذػب  تلوذد جههتهـ ه د وػـ دخشػؽ لفػى ذرػؾ ذ ػلؿ ارخػلرخ:" فػى وػلارى ذرػؾ ارل ػت،

تيػؼ هػ رت ى لارػػلرع، اارخػل ر ارػػذ   Philip of Alsace Count of Flandersملتػت فثتػدر 
ارض خخ من هذت ارخ دس هجذش مهذر، وذث م ف    دا ارتذن   ى إتخ ـ  خؿ ورهى خ  ود 
يػثح ارػػدذف، ل  ػى وػػـ اراوػى جدذػػدة إرػى ارخخت مػػ ت اريػ ذهذن فػػى ارشػرؽ، إال اف ط ئفػػن 

ة إرػى اتط مذػن هتػ     ػى د ػل  يإرى ارتلج اوطر ري إن ت ت شدذدة، خخ   فرس ف اردالذن لجهلا
نػػػػ(. للسػػػط 598-559 ـ/0061-0210) [Bohemond III]هلنذختػػػد ارء رػػػث  خػػػف اخذرنػػػ 

 Harengجذشػػي لاررفػػ ؽ وػػرب ارملتػػت ويػػ را   ػػى خدذتػػن
إال اتػػي رػػـ ذظفػػر ختهػػ  هشػػى   (2)

" ل د ارخ لرذـ اريلر   دـل نذ  اروخ ن (1)ف  لد ادراجي إرى هثد  هافى وتذف خذرلال خدولرا
ختدادا ر وخثت األرهػم ارتػى اشػترؾ فذهػ  اهػل  ءذذػر  ملتػت فثتػدر نػ(، ا571 / ـ0077فى )

Thiery of Flanders   خػػػف  هػػػؿ. لاوػػػ ؼ ارخػػػلرخ اف اخخػػػ ؿ م تػػػت خ  ػػػلدة خػػػف  هػػػؿ اخػػػرا
ؼ ا يػػن ههػػـ. لرخػ  ه ػػم ارخػرض ه رخ ػػؾ ه ػدلذف ارراهػػم خػػ  ااريػ ذهذذف فػػى فذ ذػب إلتجػػ ز انػد
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ذ ذػػب ر  ذػػ ـ ههػػذ  ارخهخػػن خ  هػػؿ تلرذتػػي ارليػػ ذن وػػ ؿ دلف خ  ت ػػن ارخسػػ خذف هتفسػػي رجػػأ إرػػى ف
ـل   ػى خيػر ػلتي ارهجػػ  ى  ػرش ارخخ مػن. لتظػرا رتشػمؾ ارملتػت فػى ار ػ دة ارػذذف سذش رمػ

 ن ػث  ارخخ من ا يػـ ذ ه ه  تهػرتوفظ ت  د اه
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
   ان ر:وضعو ربا عنوان:  كيف مت التملك على صالح الدين وكيف انتصر ىو بعد ذلل( 9)

William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 11: 1-4.  
الددواردة ذكرىددا   الددنع مددا ىددى إ  مدينددة حددارم  Harengدبراجعددة اؼبصددادر اؼبعاصددرة األخددرى يتبدد  أن مدينددة ( 2)

 الواقعددة علددى بعددد شبانيددة وطبسدد  كيلددوا مددعا غددر  حلددكو وكانددا آندد اك   حددوزة الصددا  إظباعيددل بددن نورالدددين
 ال ى قبح   اخعاق صفوف احملاصرين بت ريدة إىل اؼبدينة. أن ر:

William of Tyre, op.cit., pp.424-425, 436-445. 

م.( كمدال الدددين عمدر بدن أضبدد بدن ىبددة اهلل بدن أ  جدرادة؛  زبددة اغبلددك   9292ىدد./993ابدن العددمي )ت 
اؼبصددددر  :؛ ابددن األثدد 29-29ص  و2م.و ج 9599جو ربقيدد : سددامى الددددىانو دمشدد   0تدداريخ حلددك و 

 .     440-442و ص 99الساب و ج 
(3) William of Newburgh, bk.3, Ch. 11: 1. 
هذػػت إه ػػذف فػػى ذهتػػى. مخػػ  اظهػػر مػػؿ خػػف رذخلتػػد ارء رػػث اخذػػر طػػراه س لهلنذختػػد ارء رػػث اخذػػر 

ى الااػر اتط مذن رغهتهخ  فى االتتف ع هوخ ن فذ ذب ريػ روهخ . لغػ در فذ ذػب هذػت ارخ ػدس فػ
، ل تػػػدخ    ػػػـ ارخو يػػػرلف ه ػػػرب  ػػػدـل  امتػػػلهر خػػػف ار ػػػ ـ تفسػػػي ل ػػػ د ا خػػػ ؿ ويػػػ ر وػػػ ـر

 25يػػثح ارػػدذف فوػػلا ارويػػ ر، ل ػػ د فذ ذػػب ء تذػػن إرػػى هذػػت ارخ ػػدس ر وػػ    ذػػد ار ذ خػػن 
لهػػذرؾ ذمػػلف . (0)ذتذننػػػ. خػػف ار ػػ ـ تفسػػي  هػػؿ إ ف رػػي إرػػى ار سػػطتط 571 رجػػب 1دذسػػخهر / 

ار لرا  اتسػو ب ارملتػت تن  د  دـ إو فن اتفرد هه  خلوو  هه  سهه  خلرات  ي وب ارخدلت
  فذ ذب خف األراوى ارخ دسن إرى اتط مذن. وذث اش ر إرى دلر ط ئفن اردالذن فى ذرؾ.

 
لتتثوػؽ ارف ػػرات فػى خدلتػػن لرػذـ الؼ تذػػلهر  ارتػػى تت  ػؽ هأوػػداث اروػرب اريػػ ذهذن فػػى 

نػػ.[ وذتخػ    ػـ يػثح 571ـ./0077ر ػ ـ ذاتػي]ارشرؽ، خسجث اتي:" فػى شػهر تػلفخهر خػف ا
]  ارػػدذف اف ارض ارػػرب تفت ػػر امءػػر خػػف ار ػػ دة إرػػى ارخػػداف ذف  تهػػ ، تتذجػػن اتسػػو ب  لاتهػػ 

[  ػ ـ هتلجذػي نجػـل خفػ جى    ذهػ    ػى راس  ػلات ال ويػر رهػ ،  رثشتراؾ فى ا خ ؿ وػ ـر
س خه شرة ه ررغـ خػف اتػي مػ ف لرـ ذتل ؼ  تد ارودلد هؿ ااتر ه  ختجه  إرى خدذتن هذت ارخ د

الال   ػى ارختػ طؽ ارخت اخػن رػهثد ، لوذتئػذ  ػ ـ األخذػر ارخسػذوى، ارػذ   االسػتذث رزاخ    ذي 
 لوػػي ذمػػ ل   خػػ  ايػػ ب هدتػػي خػػف جػػذاـ ]ا  ارخ ػػؾ ه ػػدلذف ارراهػػم[ هسػػر ن لخ ػػي جخذػػم خػػ  

تػي شايػذ  هػؿ اخمتي وشد  خف جذش فى ل ت  يذر، ختأنه  ردالؿ خ رمن رـ ذ تهرن  خ رم
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ري، داف   اخ خػي   تهرن  خ رمن اي. لرـ ذمترث همءرة ا داد جذش  دل  خرتمت  إرى خلازرة ايا
ي ذب اررب. لخ  رهث اف داؿ فى  ت ؿ خم األ ػدا  هػ ر رب خػف خدذتػن اررخ ػن ارتػى مػ تلا  ػد 

دذف ، ل ػػرر يػػثح ارػػ….. وػرهلا   ذهػػ  ارويػػ ر، لتخمػػف خػػف نزذخػػن ت ػػؾ ارجذػػلش ارجػػرارة 
وػتفهـ له ػلف  يخػف اته  ػ اخرد اف ذهرب، ففر هي لهن ه رتن خف ارض ارخ رمن، هذتخ  ر ى 

رخسػػذوذلف هػػث  وسػػت  فػػى ار تػػ ؿ، لمػػ ف ذرػػؾ  هػػؿ هداذػػن شػػهر دذسػػخهر هسػػه ن اخػػف اي اه ػػى 
  " ا  ارا خس لار شرذف خف تلفخهر خف ار  ـ ارخذملر.(2)اذ ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Tyre, op.cit., pp. 417-420. 

 وعن ال روف الت أحاآا خبروج ضبلة فيليك من المرب األورو  راجع:
Roger of Hovden, op.cit., Vol.I, pp. 438-439, 452, cf. also, Macintyre, A.D., 
Williams, A.D., Henry II of England and the Holyland, ed. In English Historical 
Review, Vol. XCVII, London, 1982, p. 726.  
(2) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 11: 1. 
نمػػذا توػػختت رلاذػػن خلراتػػ  خ  لخػػ ت  ذخػػػن تهػػدل م فذػػن ر ت ػػرؼ   ػػى خثخػػح اوػػػداث 

، مخػ  سػخ ن  لرػذـ اريػلر . وذػث سػجؿ هد ػن تػ رذ  ل ل هػػ ، Montgisard خ رمػن تػؿ ارجػزر
ف ػط إرػى  ه إلشػ رةه    ػـ يػ وب ارخدلتػن، لخػف ذرػؾ اتػي امتفػى إال اف نت ؾ تف يذؿ رـ ذاط

إتف ذ يثح اردذف ر لاتي خف ارس وؿ راس  إرػى  سػ ثف. لظػف اف ارجػذش اإلسػثخى و يػر 
اررخ ػػن فػػى وػػذف اف ارخ ػػؾ ه ػػدلذف مػػ ف  ػػد وليػػر فػػى  سػػ ثف، مػػذرؾ رػػـ ذػػدرؾ ارخػػلرخ خػػ  

لذػن فػى غػزة ارتػى م تػت ا وػ ن تتػذاؾ اجرا  ارخ ؾ اري ذهى خف تورم ت لاتي الت خػم اردا
ؼ  هػػر ارهوػػر رخه غتػػن  ػػلات يػػثح ارػػدذف ارختتػػ ءرة خػػف جهػػن  رهػػذ  ارط ئفػػن خػػف اجػػؿ االرتفػػ

ارشػػخ ؿ، خخػػ  ال ػػم ارهزذخػػن ههػػ  جتػػلب شػػر ى اررخ ػػن. لرػػـ ذشػػر إرػػى ارو رػػن ارسػػذئن لارفلوػػى 
ارخػػلرخ لرػػذـ  تخػػ ـانلنمػػذا ت خػػس . (0)ارتػػى اتتشػػرت هػػذف يػػفلؼ ارخيػػرذذف اءتػػ   االتسػػو ب

هػػراز دلراردالذػػن فػػى فشػػؿ وخ ػػن فذ ذػػب 571ـ/0077الؼ تذػػلهر  هأوػػداث  ػػ ـ  نػػػ ارورهذػػن، لا 
ملتػػت فثتػػدر فػػى ارشػػرؽ، ختجتهػػ  فػػى ارل ػػت ذاتػػي إهػػراز دلر ت ػػؾ ارط ئفػػن فػػى اتتيػػ رارخ ؾ 
 ه ػدلذف ارراهػم فػػى خ رمػن تػػؿ ارجػزر، خمتفذػػ  هإرجػ ع نػػذا ارتيػر إرػػى ذمػ   لشػػدة هػأس ارخ ػػؾ

  اري ذهى.
 

لخػػػػم تػػػػزاوـ األوػػػػداث ار سػػػػمرذن ههػػػػرلز شػػػػاص يػػػػثح ارػػػػدذف األذػػػػلهى   ػػػػى ارسػػػػ ون 
اإلسثخذن ذتودث ارخلرخ لرذـ الؼ تذلهر   ف خ  رؾ ا  هت خ رمن تػؿ ارجػزر هوػلارى  ػ ـ، 

نػػ هذػد اتػي خػف هػذف ارخػلراذف ارخوػدءذف خػف ذ ػر هػأف 571ـ/ 0078لخػف ءػـ فهػى تػلرخ ه ػ ـ 
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رـ ذشهد سل   دة خت لش ت لاررد   ذه  هذف ارفرذ ذف اإلسػثخى لاريػ ذهى نذا ار  ـ ارخذملر 
لغػػػدا ذطػػػؿ خه شػػػرة   ػػػى ارجههػػػن  (2)رغػػػـ اتت ػػػ ؿ يػػػثح ارػػػدذف إرػػػى خ ػػػر ومخػػػي فػػػى دخشػػػؽ

 . لاستهؿ خلرات  األوداث فى نذا ار  ـ  ارشخ رذن رخخ من هذت ارخ دس
 ػػػػػػػػػػػػػػ
طق اؼبتبعة وربركات اعبيش  اإلسالمى والصليىب وما وقع من ىزديدة عبدي  ديكن مراجعة التفاصيل اػباصة باػب (9)

 صالح الدين   تلل اؼبعركة  :
William of Tyre, op.cit., Vol.II, pp.425-429; Michel le Syrien, op.cit., Vol.III, p.373. 

و 0الدىفق الشدامىو ج م.( عمداد الددين ؿبمدد بدن ؿبمدد ابدن حامدد: 9233ىدد./957العمداد األصدفهاقو )ت 
؛ ابدددن األثددد : اؼبصددددر 99-94م.و ص 9597األردن -و الطبعدددة األوىلو عمدددانيدددارىربقيددد : د. مصدددطفى اغب

  .270و ص 9؛ أبو عامة: اؼبصدر الساب و ج 440و ص 99الساب و ج 
(2) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 11: 2, Runciman, S., op.cit., Vol.II, p.418. 

 لرػػي: "اشػػت ؿ غوػػب ارسػػخ لات وػػد ارخسػػذوذذف ارػػذذف ا ػػ خلا فػػى األرض ارخ دسػػنك ألتهػػـ ه
مػ تلا ذسػػ ملف سػػ لم  غذػػر  ػػلذـك ذرػػؾ اف يػػثح ارػػدذف نػػ جـ األراوػػى اريػػ ذهذن خرتمتػػ  إرػػى 

ءػػ ر نزذخػػن ار ػػ ـ ارسػػ هؽ، فػػى تتفل ػػي فػػى ار تػػ د لا ػػداد جذشػػي اروػػاخن رغهػػن ختػػي فػػى خوػػل 
تتسذ   لامءػر  ػددا  ػف ذ   هػؿ، األخػر ارػذ  ج  هػـ ختتػرذف ه ػلتهـ وذف م تت  لاتت  افوؿ 

 -]اردخشػػػػ ذن غذػػػػر خ تخػػػػدذف   ػػػػى اي. لوذتئػػػػذ اتػػػػدر ت ارخ ػػػػ رؾ هػػػػذف ارفػػػػرذ ذف  تػػػػد ارتاػػػػـل
ارج ذ ذػػن[ رمػػف اي ارػػذ  مػػ ف  ػػد خػػتح ارتيػػر سػػ ه   ر ختلاوػػ ذف، وػػ ؿ دلف ذرػػؾ نػػذ  ارخػػرة، 

ذذف، لر ى  ػدد مهذػر خػف ارفرسػ ف ل ػ دة فرسػ ف وذث ل  ت خذهون مهر  هذف يفلؼ اري ذه
اردالذن خير هـ. إو فن إرى ا داد مهذرة اار  خف ارتػهث ، هذػد اف ذرػؾ رػـ ذمػف سػل  هداذػن 

" لنمػػذا تتمػػرر ارخثوظػػن لنػػى اف خلراتػػ  ذهػػتـ هتتهػػم دلر فرسػػ ف ط ئفػػن (0)اوػػزاف اريػػ ذهذذف
نػى ارخػرة ارء تذػن ارتػى ذوػرص   ػى  اردالذن ارس هى فى األوداث ارتى تجػر  فػى ارشػرؽ فهػذ 

 ذمرنـ خ رلتذف ه رفشؿ اري ذهى.
 

ـ. اشت ؿ ارخل ؼ ه ر رب خف ه تذ س خف جدذػد، إذ ذسػجؿ لرػذـ 0079لفى ار  ـ ارت رى 
الؼ تذػػلهر  خػػ  تيػػرذفي اف فرسػػ ف ط ئفػػن اردالذػػن شػػر لا فػػى تشػػذذد اسػػلار    ػػن فػػى ختط ػػن 

Jacob’s Ford ػػلب خا وػػن األوػػزاف د لنػػ     ػػن خا وػػن هتػػ ت ذ 
  ػػى تف ػػتهـ ارا يػػن ( 2)

هترض مهح جخ ح ار ػلات اإلسػثخذن ارتػى  ػ دة خػ  تتط ػؽ خػف    ػن ه تذػ س، لتهػدد ارختػ طؽ 
اريػػػ ذهذن دااػػػؿ ارخخ مػػػن. لرغػػػـ األ خػػػ ؿ اردلرذػػػن خػػػف ارفرسػػػ ف ههػػػدؼ تػػػأخذف  خ ذػػػن ارهتػػػ   
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ظ ػػلا خسػػتتفرذف ر خػػؿ خػػ   ػػد  لارتفػػ ع األسػػلار رػػـ ذهػػد ار ػػ دة ارخسػػ خلف ا  رد ف ػػؿ فػػلر ، إتخػػ 
 ذط ب ختهـ رخلاجهن األخر. ليدرت األلاخر هخو يرة ار   ن ارجدذدة ه د اف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 11: 2.   

ة اغبولدة وحبد ة عرفها الفرنط ك لل باسم قلعة بيا األحزان وىى تقع على اجملرى األعلى لنهر األردن بد  حبد   (2)
آىفيدة. وؼبعرفددة اؼبزيددد عددن اغبالددة األمنيددة   ىدد ه اؼبنطقددة اغبدوديدة راجددع: علددى أضبددد السدديد: إمددارة اعبليددل ربددا 

-9355حكددم الالتدد  ودورىددا السياسددى   الصددراع الصددليىب اإلسددالمى   منطقددة الشددرق األدق اإلسددالمى )
. 254-253م.و ص 9599معة اإلسدكندريةو ىد.( رسالة ماجست  ربا النشرو جا945-452م./9994

تشدييدىا   أكتددوبر  الصدليبيون   ومدن مث فالقلعدة تقدع   موقدع متوسدق بد  صدفد ودمشد  وآىفيدة. وقدد عدرع
ه. وقدد أتدى أبدو عدامة بدبع  تفاصديل اؼبعمدار ومدا بد ل   القلعدة مدن أعمدال بندامجو وأوضدح 974م./ 9974

 . 90-9و ص2ت ارة. للمزيد راجع: كتاب الروضت و جأتيتها العسكرية واألمنية على آري  ال
اخػػػتألت ه ر تػػػ د لاررجػػػ ؿ. فػػػ جتخم ارجػػػذش اريػػػ ذهى  تػػػد طهرذػػػن ررفػػػم ارويػػػ ر. لخخػػػ  ااػػػذ  
ارخلرخ   ذهـ ترااذهـ فى ارتورؾ. له د تش لر ار  دة اذ تلا اتي رػذس خػف ارومخػن خلاجهػن مػؿ 

د ـ ذػػأتى إرػػذهـ خػػف ار ػػدس خػػم يػػ ذب نػػذ  األ ػػداد خػػف ارخسػػ خذف هػػدلف اتتظػػ ر خزذػػد خػػف ارػػ
اريػ هلت. لتتذجػػن رهػػذا ارتم سػػؿ سػػ طت    ػػن خا وػػن ذ  ػػلب لتػػـ تسػػلذته  هػػ ألرض سػػرذ  . 
مخػ  تػـ  تػػؿ  ػدد مهذػر خػػف ارػذذف مػ تلا ذتلرػػلف ارػدف ع  تهػ ، لغػػتـ ارخسػ خلف مخذػ ت وػػاخن 

إال ل د تلغؿ  خف ار ت د لارخلف. لرـ ذت ض ل ت طلذؿ   ى يثح اردذف ه د نذا االتتي ر
فى اراوى ارخخ مػن اريػ ذهذن هشػمؿ خه غػت، لا خػؿ فذهػ  سػذفي، ف سػتلرى   ػى خدذتػن تػ ه س 

، لنػػـز ارجػػذش اريػػ ذهى لتشػػرذـ لنػػل خػػءاف Sychemارتػػى م تػػت تػػد ى فػػى ارخ وػػى سػػاذـ 
 .(0)ه رجراح لو لؿ ارخ ؾ ج ندا جخم اشثئي

 
لخ  ترػت إرذػي خػف تتػ ئج رهػ  خػ   لنمذا راص خلرات  اسه ب ارخ  رؾ فى ار  ـ ارخذملر،

لرا نػ . ل  ذػي ذوسػف تلوػذح ذرػػؾ، فهػل ذػر  اف ارخل ػؼ تفجػػر  سػمرذ   تػد خا وػن هتػػ ت 
ذ  ػػلب هسػػهب إيػػرار اردالذػػن   ػػى هتػػ      ػػتهـ نتػػ ؾ رغػػـ ت هػػد ارخخ مػػن ه ػػدـ اإل ػػداـ   ػػى 

تهػـ جخ ػلا تويذف ارختط ن، لاف ارخ ؾ تيوهـ ه ػدـ تشػذذدن  فػى ذرػؾ ارخمػ ف تودذػدا. هذػد ا
األخػلاؿ رهت ئهػػ  نتػػ ؾ، خخػ  د ػػى خلراتػػ  لرػذـ الؼ تذػػلهر  التهػػ خهـ ه رتطرسػن ارتػػى تسػػتلجب 
ار  ػػ ب اإلرهػػى. له رف ػػؿ فػػرغـ خو لرػػن يػػثح ارػػدذف است  وػػن اريػػ ذهذذف  ػػف هتػػ ئهـ ار   ػػن 

اف لخػف األوػداث ارتػى ذخمػف اف تهرزنػ  اذوػ   .(2)ه ألخلاؿ إال اتهـ استخرلا فى غػذهـ لهتلنػ 
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فراش   اهف ااى يثح ارػدذف لت ئهػي   ػى دخشػؽ نػل ارػذ   ػ د جػذش ارخسػ خذف فػى ارجلرػن 
األلرػػى خػػف ار تػػ ؿ، لاتهػػـ مػػ دلا ذتػػ رلف خػػف ارخ ػػؾ ه ػػدلذف لجذشػػي رػػلال تػػداؿ ار  ئػػد اريػػ ذهى 
نخفر  ارء تى متدسطهؿ ارخخ من ارذ  ايػذب هجػرلح ه رتػن فػى ارخ رمػن ادت إرػى لف تػي فذخػ  

اف نػػذ  ارجلرػػن م تػػت  هػػؿ ويػػ ر ارخسػػ خذف ر    ػػن، اخػػ  وذتخػػ  تػػـ االرتوػػ ـ ه ػػد ه ػػد. لذػػذمر 
خػف هػذف اسػر  اريػ ذهذذف،  Odo St. Amandتدخذرن  ف د م ف خ دـ اردالذػن الدل سػ تت اخ تػد 

 ب ذرؾ   د ػلا   . (1)إو فن إرى   دة ي ذهذذف ه رزذف تارذف
 ػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 11: 2-3. 

(2) William of Newburgh, loc.cit.; cf. also, William of Tyre, op. cit., Vol. II, pp. 

438-440.   

(3) William of Tyre, op. cit., Vol. II, pp. 440-445.   

  .20-29و ص 2أبو عامة: اؼبصدر الساب و ج 
رػػػي ذمػػػرا  تػػػد  لنػػػل اخػػػر رػػػـ تجػػػد. (0)دذفندتػػػن اختػػػدت  ػػػ خذف هػػػذف ه ػػػدلذف ارراهػػػم ليػػػثح ارػػػ

خلراتػػ . مػػذرؾ فػػإف خػػ  الرد  خػػف خه جخػػن تػػ ه س   ػػى اتػػي تاػػر اوػػداث ارخ رمػػن فػػى شػػخ ؿ 
ـ/ جخػػػ د  األلرػػى لجخػػػ د  ارءػػػ تى 0081ارخخ مػػن فػػػإف نػػذا اروػػػدث رػػـ ذ ػػػم إال فػػػى سػػهتخهر 

ؿ األاذػػػرة لخػػػف ءػػػـ فرلاذػػػن لرػػػذـ الؼ تذػػػلهر  ألوػػػداث ارخ ػػػ رؾ فػػػلؽ ارض ارج ذػػػ. (2)نػػػػ579
تتيؼ ه رت خذـ ار  ئـ   ى ارل ػلؼ   ػى خلوػلع ال  وػذن خ ذتػن ذػتـ سػردن  دلف االمتػراث 
ال االرتزاـ ه رسذ ؽ ارتػ رذاى هشػمؿ د ذػؽ. ل ػد ذمػلف لاز ػي فػى ذرػؾ نػل اإلتذػ ف ف ػط هجػلنر 

  األوداث.
 

 هػػدا إذف ار  ػػد األاذػػر خػػف  خػػر خخ مػػن هذػػت ارخ ػػدس اريػػ ذهذن هتهدذػػدات يػػثح ارػػدذف
ار سمرذن اراطذرة ت ؾ فى ارجتلب لارشخ ؿ، إال اف ارخلرخ ارتذلهرنى تتهي فى اط ختلاز إرػى 
 لجلد ااط ر داا ذن، رهخ  م تت اشد لطأة، فتت لره ، ففى ارفيؿ ار  شػر خػف ارمتػ ب ارء رػث
) ارخشػػػ ر إرذػػػي سػػػ ف ( الرد اف ارخ ػػػؾ اريػػػ ذهى ه ػػػدلذف ارراهػػػم مػػػ ف    ػػػ    ػػػى خخ متػػػي هسػػػهب 

ر وػ ؿ، لرػذا اتاػذ خػف ارتػداهذر" خػ  ذوفػظ ههػ  ر ذرذػن ارخ مذػن اره ػ   فػى ومػـ ارػهثد، خروي ا
ارتػى رػـ تػذمر  Sibyllaا ين لاتي رػـ ذمػف ردذػي اهتػ  . لذرػؾ خػف اػثؿ تػزلذج ااتػي"  سػهذث 

ارخدلتن اسخه  خف شايذن خرخل ن تأتى خف غػرب الرلهػ  تمػلف جػدذرة هتوخػؿ خسػئلرذن ومػـ 
زلجػػت تف يػػذؿ ذرػػؾ تجػػدن   تػػد ارخػػلرخ لرػػذـ اريػػلر  ارػػذ  الوػػح اتهػػ  ارخخ مػػن. هذػػد اف ت
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. إال اتػػي تػػلفى ه ػػد ل ػػت  يػػذر فػػى William Long-Swordاألخذػػر لرػػذـ ذا ارسػػذؼ ارطلذػػؿ 
 تي طفث ػنػ. لرغـ اته  اتجهت خ572جخ د  اخار 29/  ـ0077الائؿ   ـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) William of Tyre, op.cit., pp.449-451-466-468 

ل افدرون و وأ  تنقطدع حركدة القو افرين يسدافىد. بشدرط أن  اؼبسد979م./ ععبان 9993عقدت اؽبدنة   مايو 
م.( أبددو بكددر عبددد اهلل بددن أيبددل: كنددز 9009ىددد./702بدد  الشددام ومصددر. ان ددر: ابددن أيبددل الدددوادارى: )ت 

يددة(و ربقيدد : صددالح الدددين اؼبن دددو القدداىرة )الدددرة اؼبةدديثة   أخبددار الدولددة الفاآم 9الدددرر وجددامع المددررو ج 
 :  التواريخ اػباصة باؽبدنة. راجع. وللوقوف على تفاصيل اؼبفاوضاتو وتدقي99م.و ص 9593ىد./9093

Nicholson R., op.cit., pp. 212-215.   
م.و ص 9597و ربقي : فا  صا  حس و الطبعة األوىلو األردن 9العماد األصفهاق: الىفق الشامىو ج ( 2)

 و راجع أيةا: 93و ص 2؛ أبو عامة: اؼبصدر الساب و ج 945-993
Ernoul, op.cit., pp. 90-102. 

 .(0))ه دلذف ارا خس ارخ ؾ ارثوؽ( إال اف ارخشم ن م تت رـ تزؿ   ئخن فى  دـ لجلد ليى
 

هػ رل لؼ   ػى  (2)نتـ لرذـ الؼ تذلهر  فػى ارفيػؿ ارسػ دس  شػرخف ارمتػ ب ارء رػثال د 
رتهط خيذر هذت ارخ ػدس ههػ ، فتتػ لؿ خػف اب خف ارشايذ ت اري ذهذن فى ارشرؽ ارتى اتل ج

جدذػػد  وػػذن زلاج ااػػت ارخ ػػؾ ه ػػدلذف ارراهػػم )سػػهذ ث(، وذػػث ذمػػر:" اف ارخ ػػؾ تءػػر تزلذجهػػ  
، ارػػذ  مػػ ف  ػػد فػػر ن رهػػ  ت رمػػ  Guy of Poitouء تذػػن خػػف اخذػػر تاػػر نػػل جػػ   الؼ هلاتػػل  

نتػػر  ارءػػ تى خ ػػؾ إتج تػػرا ه ػػد اف تفػػ   ختهػػ ، لختػػذ ذرػػؾ ارل ػػت خ  ط ػػن امػػلذتذف خػػف ارخ ػػؾ 
لذتفؽ رلجر الؼ نلفدف خم خلرات  فى نذ  ". (1)اا ص ج   فى ادختي رخ ؾ هذت ارخ دس

اررلاذػػن، لذوػػذؼ اف فػػرار جػػ   مػػ ف تتذجػػن إ داخػػي   ػػى جرذخػػن  تػػؿ ه ترذػػؾ إذػػرؿ س رسػػهر  
Patrick Earl of Salisbury (8)جاءت    لدتي خف ارو. 

 
لفػػى نػػذا ارخلوػػم اذوػػ  اهػػرزت ارخدلتػػن شايػػذن رذخلتػػد ارء رػػث اخذػػر طػػراه س فػػذمرت 
 تػػي:" مػػ ف ملتػػت طػػراه س ليػػذ    ػػى  ػػرش ارخ ػػؾ اريػػهى ه ػػدلذف لخػػف ارخفتػػرض اتػػي نػػل 

رػي ارسػـ فأخ تػي، لنػػل رجػؿ  ظػذـ ل ػل  مخػ  مػػ ف   ػى يػ ن  راهػن هخ ػلؾ ارخخ مػػن  ارػذ  دس
فػػػى اف ذمػػػلف خ مػػػ  ظتػػػ  ختػػػي اتػػػي سذيػػػؿ إرػػػى خأرهػػػي هسػػػهلري سػػػ رف ، لرػػػذا ف ػػػد مػػػ ف ط خوػػػ  
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-Herculies [0081 هػػػػػ رتا ص خػػػػػف نػػػػػذا ارطفػػػػػؿ ار  يػػػػػر. إال اف ارهطرذػػػػػرؾ نر ػػػػػؿ
  ف اردالذن ػنػ[ ل دد خف مه ر اخرا  األرض ارخ دسن، لمذرؾ فرس581-576ـ/0087

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 10: 2, 111-112; William of Tyre, op.cit., 

Vol. II, pp. 451-454.  

؛ ن را ألنو أكىف أبنامج ماركيز William Montefratواألم  وليم اؼب كور يعرف أيةا باسم وليم مونتيفرات 
 Frederecمونتيفراتو وىو من أغىن األمرامج   مشال إيطالياو كما أنو كان ابن عم فريدريل بربروسا 

Barbarosa ( وخال اؼبلل لويد ملل فرنسا. ان ر:999-947/ م9995-9992إمىفاآور أؼبانيا )ىد 
Runciman, S., op.cit., Vol. II, p. 411.  

 ال ى يقع ربا عنوان  عن جاى ملل بيا اؼبقدس  . ان ر ( 2)
William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 16: 1.     

(3) Loc.cit. 
(4) Roger of Hovden, op.cit., Vol. I, pp. 316-317. 

سػػهت رذن،  ػػ خلا هخػػتح ارتػػ ج ارخ مػػى إرػػى لارػػد  ارخ ػػؾ ارختػػلفى، لهيػػفته  اذوػػ  اهتػػي ارخ ػػؾ إللا
 او ذػن  خلر   ظذـ ارشػأف هػذف اريػ ذهذذف، األخػر ارػذ  ذج  هػ  ا ػرب لرذػث ر  ػرش لاألمءػر

لنمػػذا ترمػػت ارخدلتػػن رػػلرذـ ." (0)رػػي، هذػػد اتهػػـ لجهػػلا ار ػػـل رهػػ    ػػى زلاجهػػ  خػػف رجػػؿ اجتهػػى
اريلر  اإلف وػن فػى ليػؼ األخذػر خػف مػؿ جلاتهػي ارجسػخ تذن ختهػ  لار   ذػن، لخػد  مف ذتػي 
فػػػى اإلدارة لارومػػػـ، لت  خػػػي ر تػػػن ار رهذػػػن ل درتػػػي   ػػػى فهػػػـ خشػػػ مؿ ارفػػػرتج ارخو ذػػػذف لمذفذػػػن 

 . (2)و ه 
 

خ  يػرة لارخراجػم رـ ذمف ج   الؼ هلاتل  سل  ذرؾ اررجؿ ارذ   رؼ فى ارخيػ در ار
ه سـ ج   رلزذجت ف ارذ  م ف  د وظى هإ ج ب سهذ ث. لرغـ خػ  اهػدا  االنػ  ارخ ػؾ ه ػدلذف 
ارراهػػم خػػف توفظػػ ت   ػػى زلاجهخػػ  إال اتػػي تػػـ   ػػد ار ػػراف هذتهخػػ  فػػى اراػػ خس لار شػػرذف خػػف 

. (1)فػ  ل سػ ثف إ ط  ػ  رهخػ  نػػ. لويػث   ػى مػلتتذتى ذ576 ش ه ف 6 / ـ0081دذسخهر 
امػػد خلراتػػ  لرػػذـ الؼ تذػػلهر  ل ػػلع نػػذ  األوػػداث وذػػث  ػػ ؿ :" ل تػػدخ  ويػػ ت ارخ مػػن   ػػى ل 

خ مذػػن ارويػػلف لارخػػدف هخسػػ  دة رجػػ ؿ اردالذػػن لارهطرذػػرؾ نر ػػؿ سػػ خت ارتػػ ج ارخ مػػى إرػػى 
زلجهػػ ، لوذتئػػذ تػػذخر ارتػػهث  هشػػمؿ فػػ ؽ مػػؿ اروسػػ ه ت، لرػػـ ذسػػتط لا توخػػؿ مػػؿ خػػ  وػػدث، 

رت ػػ   رجػػؿ اجتهػػى رػػذس خػػف ارسػػثرن ارخ مذػػن فػػلؽ رللسػػهـ فػػى ا ـ لذ فػػلف خمتػػلفى األذػػد  اخػػ
وػػذف اتػػي ال ذػػزاؿ مخػػ  ذ ت ػػدلف اف نتػػ ؾ فر ػػ  خػػف ار  ئ ػػن ارخ مذػػن ذخمػػف خػػف اثرػػي اف ذمػػلف 
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]ر  ػػي ذ يػد هػي فػػرع ارخ ػؾ األتج ذػز  نتػػر  ارءػ تى[ له رف ػػؿ  ومػـ ارخخ مػن امءػػر رذ  ػن لشػرف ،
لؼ ال  ػؿ ارخمػر يػ ختذف رخػدة خػف ارػزخف، لخػم ذرػؾ مظـ ار دذد ختهـ غوػههـ لج  هػـ اراػ

لم تػت نػذ  ارػرلح  ."(8)فتظ نرلا هط  تي، لتوذتلا ارفرين ارخلاتذن ر تتيؿ خف سػذ دتي   ػذهـ
 ارتى س دت ارخخ من  د ادت إرى ات س خ ت 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 10: 2. 
(2) William of Tyre, op.cit., Vol.II, pp.402-403. 

(3) Ibid, Vol. II, pp.446-447. 
عمورى لوزجينانو وك لل عن وردت تفاصيل أخرى عن قدوم جاى لوزجينان إىل الشرق دبوجك دعوة من أخيو 

 زواج جاى من سبيلال وتوليو يافا وعسقالن.
Ernoul, op.cit., pp.59-60; cf. also Roger of Hovden, op.cit., Vol.II, p.55.                      

(4) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 16: 1. 

ظػػث ذ مسػػ ف ارلوػػػم ارسذ سػػى ارختػػػرد  هػػذف اريػػػفلة  (0)اطذػػرة ه ت سػػ ـ تهثئهػػػ  إرػػى وػػػزهذف
سه ب لرذـ اريلر   رهوم ستذف. لهذرؾ ذتوح ارف رؽ ارلاوح هذف إذج ز لرذـ الؼ تذلهر  لا 

خ  رألوداث لارشايػذ ت اريػ ذهذن فػى ارشػرؽ. لخػم ذرػؾ فهػذا ال ذ تػى اف اررلذػن فى تت لرذه
رػػـ تمػػف لاوػػون  تػػد ارخػػلرخ األلؿ، إتخػػ  مػػ ف إذجػػ ز  ذتوػػخف ارػػدالئؿ   ػػى اتػػي مػػ ف خط  ػػ  
  ى مءذر خػف األخػلر ا يػن األس سػذن ختهػ  ارتػى تجػر  هػذف ارثتػذف فػى ارشػرؽ. لذهػدل اتػي 

.م ف ذ ـل ه خ ي ارخم ؼ هي،    لنل تدلذف ت رذاي فى إط ر خودد لخرسـل
 

لخػػ زاؿ ارخػػلرخ ذتتهػػم ارتػػداهذر ارتػػى اتاػػذن  ارخ ػػؾ ه ػػدلذف ارراهػػم وخ ذػػن ر خخ مػػن لاألسػػرة 
ارو مخػػن فذهػػ . ف ػػد اشػػ ر فػػى ارفيػػؿ ار  شػػر ارمتػػ ب ارء رػػث ارسػػ رؼ ارػػذمر إرػػى  ذػػ ـ ارخ ػػؾ 

تج تػػرا خخػػءث ر متذسػػن ارثتذتذػػن نػػػ رزذػػ رة إ581ـ/0088هإذفػػ د هطرذػػرؾ هذػػت ارخ ػػدس فػػى  ػػ ـ 
 الؼلذلوػػح ارخػػلرخ اإلتج ذػػز  ارخ  يػػر رلجػػر . (2)فػػى ارشػػرؽ هتػػرض إتخػػ ـ خهخػػن ط رئػػن

نلفدف طهذ ن ت ؾ ارخهخن هأف ارهطرذرؾ م ف ذتراس لفػدا وػـ مػث خػف خ ػدخى ط ئفػن اردالذػن 
 سن ػ، لخف تذح متذ لط ئفن اإلسهت رذن خم ارش رة ارخ مذن ر خ ؾ ه دلذف ارراهم

 ػػػػػػػػػػػػػػ
اعبدير بال كر أن ما أعار إليو وليم أوف نيوبره من انقسام ب  نبالمج بيا اؼبقدس كان موضع اىتمدام جاندك ( 9)

مدن اؼبدؤرخ  الصددليبي  وبالد ات ولديم الصددورىو وعليدو اذبهددا بعد  الدراسدات اؼبتبصصددة   تداريخ اغبددروب 
ب    اؼبملكة   العقد األخ  مدن عمرىداو ضدم األول ندبالمج الصليبية إىل تبيان ذلل. وخلصا إىل  هور حز 
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أسرة إبل  إضدافة إىل األمد  رديوندد الثالدث الوصدى علدى العدرش وجانبدا كبد ا مدن فرسدان اإلسدبتارية. أمدا اغبدزب 
الثددددداق فةددددددم أمدددددرامج أسددددددرة كورتنددددداى الدددددد ين دعمددددددوا مدددددوقفهم بالسددددددعى لتعيددددد  ىرقددددددل بطريركدددددا للمملكددددددة عددددددام 

ىدددد. علدددى حسددداب ولددديم الصدددورى اؼبرعدددح األقدددوى للمنصدددكو فةدددال عدددن ضدددم آاافدددة فرسدددان 979م./9993
-9977حدداكم مددا ورامج األردن ) Renauld of Châtillonالداويددة وأمددرامج لوزجينددان ورينددوه أوف عدداتيون 

 ىد(. ان ر:990-970/ م9997
William of Tyre, op.cit., Vol.II, pp. 449-451, 458-460; Ernoul, op. cit., p. 115; 

Runciman, S., op.cit., Vol. II, pp. 425, 447-449; Tibble, S., op.cit., pp.51-59; 

Ncholson, R., op. cit., pp. 56-99.  
(2) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 10: 1. 

يخ سدددفارة ىرقدددل تدددار  Henry IIوضدددع أحدددد اؼبدددؤرخ  اغبدددديث    تددداريخ اإلقبليدددز عصدددر اؼبلدددل ىندددرى الثددداق 
Heraclius  م. ان ر:9999إىل اؼبلل   العام التاىل 

Warren, W.L., op. cit., p. 221. 
اروػػػرذح ارخ ػػػدس ل   ػػػن دالد لخدذتػػػن ار ػػػدس هتػػػرض خط رهػػػن ارخ ػػػؾ نتػػػر  ارءػػػ تى هوػػػرلرة 

ري هومـ  راهتي ه رخ ؾ فلرػؾ  اإلسراع إرى األراوى ارخ دسن رتلرى  رش ارخخ من هيفتي لرذء 
نػػ( ألتػي اهػل جذػلفر  518-525 / ـ0081-0010لؼ اتجل ارخ ؾ األسهؽ رهذت ارخ ػدس)ا

لارػػػد ارخ ػػػؾ نتػػػر . نػػذا ل ػػػد اسػػػت ه هـ ارخ ػػؾ فػػػى ه ػػػدة رذػػػدتج  Geoffrey Earl Anjouإذػػرؿ 
Reading لخػف ءػـ ت وػظ . (0)فى وفػ لة لتروػ ب. لت ػرؼ خػتهـ   ػى اوػلاؿ ارخخ مػن اريػ ذهذن

الؼ تذلهر  اتت خاتيػرة فػى ت ػؾ ارو دءػن  خػ  لرد  تػد تظذػر  هشمؿ لاوح اف مت ه ت لرذـ 
اإلتج ذز  رلجػر، رغػـ اف م ذهخػ  اتجهػ  إرػى إذجػ ز اروػدذث  ػف اوػداث ارشػرؽ ارثتذتػى فػى 
ارترب، خخ  ذ طى خلشػرا إرػى اف زذػ رة ارهطرذػرؾ نر ػؿ رػـ تمػف رهػ  ل ػم اػ ص  تػد خلراتػ  

  إلتج ذز .إذا خ   ذس هخ  ترمتي خف انتخ ـ  تد تظذر  ا
 

ءـ اجخ ت ارخدلتن األوداث ار يػذهن ارتػى خػرت ههػ  خخ مػن هذػت ارخ ػدس إهػ ف ارخشػ مؿ 
نػػ. وذػث 582 / ـ0086لاالوطراه ت ارتى ا  هت لف ة ارخ ؾ اريهى ه دلذف ارا خس  ػ ـ 

الردت :" اخػػػ  رذخلتػػػد ملتػػػت طػػػراه س ف ػػػد اهػػػد  سػػػاط  شػػػدذدا   ػػػى ا ػػػتث  جػػػ   ار ػػػرش 
خ  ردذي خف س طن لدن   لا  ف رفوػي   ػى رللس األشػه د لخ ػي  ػدد  ارخ مى، خرتمت    ى

خػػف  ػػ دة اريػػ ذهذذف  ػػدـ االتيػػذ ع إرػػى سػػػذطرة  ارخ ػػؾ ارترذػػب ارػػذ  هػػ در هتلجذػػي ارهجػػػـل 
  ذي، ف وطر إرى االستسثـ ر س طن ارخ مذن تظرا ر دـ مف ذن  لتػي، لوذتئػذ رجػأ إرػى يػثح 

ؼ ار ػل  اريػ ذهذن  ػف  وػ إألتي مػ ف ذسػ ى إرػى    ى خس  دتي تظرا ناردذف لوظى هسهلر



 ثمانوناجمللد ال                                                               ؾبلة اجملمع العلمى اؼبصرى                       

111 

ل ػد اتفػؽ  ػدد خػف ارخػلراذف . "(2)فذخ  هذف اوزاهه  فى غ ذن خػف ارػدن   ف تطرذؽ إء رة اراث
 .(1)ت  فى رلاذتهـ رت ؾ األوداثاارترهذذف لاري ذهذذف خم خلر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Roger of Hovden, op.cit., Vol. II, p. 46.                                                                          

وىناك من يش  إىل أن سفارة ىرقل كانا  دف إععال ضباسة قادة أوروبا بمدرض الددعوة لقيدام ضبلدة صدليبية  
ليزى ىندرى كب ة بدليل أن برناؾبها مشل زيارة بابا روما واإلمىفاآور األؼباق وملل فرنساو فةال عن اؼبلل اإلقب

 الثاق. وؼبعرفة اؼبزيد عن ذلل راجع:
Macintyre, A.D., Williams, A.D., op.cit., pp.731-732. 
ىدد ا وقددد مت تصددحيح مددا أورده اؼبددؤرخ روجددر أوف ىوفدددن   اؼبدد  مددن أن فولددل أوف أقبددو أخ عبيددوفرى والددد 

   اؼبلل ىنرىو   ح  أنو والده.
(2) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 16: 1. 
(3) Roger of Hovden, op.cit., Vol. II, pp. 62-63;  Ernoul, op.cit., p.134.  
لفى ارلا م هدت ش ئ ن اتوخ ـ رذخلتد إرى خ سمر يثح اردذف  د ه تت خف ار لة ودا 
ليػػؿ ههػػ  إرػػى خسػػ خم ارخػػلراذف ارخسػػ خذف ارخ  يػػرذف. لنػػذا ارخ تػػى امػػد   ذػػي ارخػػلرخ اهػػف 

لنتػػػ ؾ خػػػف ارخػػػلراذف اريػػػ ذهذذف خػػػف . (0)ءذػػػر هشػػػمؿ لءذػػػؽ اريػػػ ن فػػػى اسػػػتاداـ ار هػػػ راتاأل
د خه  لليؿ هه  ود ارو ذ ن لاتهـ رذخلتد ه راذ تن تظرا ألتي ويػؿ   ػى إخػدادات  سػمرذن 

ل ػػد  هػػرت  .(2)مػػىخػػف يػػثح ارػػدذف رتػػلازر  فػػى تزا ػػي خػػم جػػ   رلزذجتػػ ف وػػلؿ ار ػػرش ارخ 
لمػذرؾ لرػذـ الؼ تذػلهر ، فػأدرؾ  (1)ه تت اذتى رلجػر الؼ نلفػدف نذ  األاه ر ارهو ر، وتى

اطػػلرة نػػذا ارلوػػم   ػػى ارخخ مػػن، لادرؾ مػػذرؾ اف يػػثح ارػػدذف ردذػػي خػػف ارػػدن   خػػ  ذج  ػػي 
    درا   ى استءخ ر نذا ارخل ؼ فى هث ارفر ن هذف ارخ سمر اري ذهى.

 
  ذتتػ لؿ اوػداث ذرػؾ ار ػػ ـ لفػى ارخرو ػن ارت رذػن خػف خدلتػػن ارخػلرخ لرػذـ الؼ تذػلهر  تجػػد

نػػػ. ففػػى ارفيػػؿ اراػػ خس 581ـ./0087ارو سػـ فػػى تػػ رذ  ارلجػػلد اريػػ ذهى فػػى ارشػػرؽ  ػػ ـ 
ذ ػػر هأتػػي :" ذمتػػب ر تػػ رذ  لاألجذػػ ؿ ار  دخػػن، ال رخ  يػػرذي وتػػى  (8) شػػر خػػف ارمتػػ ب ارء رػػث

لف سػطذف  تمتخؿ ار هرة لذت ظ خف ذػت ظ." لتتػ لؿ فػى خػرارة لوسػرة تػ رذ  خدذتػن هذػت ارخ ػدس
 هر ار يلر، لاألزخ ت ارتى لاجهته  هسهب وثؿ ان ه ، فوػؽ   ػذهـ اف ذ  ػلا   ػ ب رههػـ 
اتتهػػػػ   ه سػػػػترداد ت ػػػػؾ األراوػػػػى   ػػػػى  هػػػػد اره هػػػػ  الرهػػػػ ف ارءػػػػ تى، مػػػػى ت  ػػػػ  توػػػػت ارسػػػػذطرة 
اري ذهذن خدة سهم لءخ تذف   ـ، ءػـ تتػ لؿ فػى ارفيػؿ ارتػ رى ارخت ز ػ ت ارتػى اوػ فت ارهذػت 

ه ػػرض األوػػداث لارمػػلارث ارتػػى ااػػذت توذػػؽ ه رخخ مػػن ه ػػد  إذػػ  خػػف ارػػدااؿ ختهذػػ   اريػػ ذهى
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رجل  رذخلتد ارء رث إرى يثح اردذف وذث   ؿ: " ل د ا  ػب ذرػؾ اف دفػم يػثح ارػدذف فػى 
شهر خ ذل ه لاتي خف األتراؾ إرى األراوى اري ذهذن خف ت وذن طهرذن ارتى م تت تتذاؾ توػت 

ة ارج ذػػؿ[ لنتػػ ؾ دا ػػلا فػػى خ رمػػن خػػم فئػػن خ ذتػػن خػػف فرسػػ ف اردالذػػن خ مػػن ]تشػػذف  اخذػػر ارومػػـ 
لتخمتلا خف ذهح ا داد مهذرة خف هتػى ج ػدتت  لا ف ػلا   ئػدذف خوخ ػذف ه رتتػ ئـ لاألسػثب." لخػ  

 ر الؼرهث اف اتفؽ ارخلرا ف رلج
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
م.و ص 9599ؿبمددود صددبيحو القدداىرةو  العمدداد األصددفهاق: الفددتح القسددى   الفددتح القدسددىو ربقيدد : ؿبمددد( 9)

  .927-929و ص 99؛ ابن األث و اؼبصدر الساب و ج 99
(2) Ernoul, op.cit., pp. 141-142. 
(3) Roger of Hovden, op.cit., Vol. II, pp. 62-63. 

 . ان ر:ويقع ربا عنوان:  أحقية السيادة على أراضى بيا اؼبقدس والت على أساسها يتم ابتالع أىليها ( 4)
William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 15: 1-6. 

رتلؿ خم خلرات  فى ار لؿ هأتي: "رـ تخػض سػل  فتػرة  يػذرة ه ػد نػذ  ارهزذخػن وتػى  نلفدف لا 
" ءػػـ .(0) ػػ ـ رذخلتػػد هتلسػػذط ه ػػض ايػػد  ئي هذتػػي لهػػذف ارخ ػػؾ جػػ   هتػػرض   ػػد اريػػ ح خ ػػي

ح ارػذ    ػد هذتهخػ  خػ  مػ ف إال يػ و  يػلرذ ك اتفرد خلرات  هتو ذؿ ارخل ؼ فذمر:" اف اريػ 
تظػػرا ألف نػػذا األخذػػر هػػؿ لجخذػػم اخػػرا  األراوػػى ارخ دسػػن ت رذهػػ  مػػ تلا  ػػد دا ػػلا فػػى اتف  ذػػن 
سػػرذن خػػم يػػثح ارػػدذف هسػػهب سػػاطهـ ارزائػػد   ػػى ارخ ػػؾ، لمػػ ف  ػػد  ذػػؿ اتػػي هخلجػػب نػػذ  

ؿ   ندنـ يثح ارػدذف   ػى اتػي االتف  ذن ت  ندلا   ى تس ذـ ارخ ؾ اري ذهى إرذي لفى ارخ  ه
فى و رن تس خي رـ ذخت هـ خف وؽ ارتيرؼ فػى خخ مػن هذػت ارخ ػدس. لخػ  وسػهى اتهػـ هػذرؾ 

ذيػذههـ  فإال اتهـ  د ت  ندلا خم ارخلت لاتف لا خم ارجوذـ، ظتت  ختهـ اف نذا ارهث  ار  دـ رػ
هػي  ذػلف تػد ى مرذسػلف  لتظػرا رل ػلع نػذ  ارخ رمػن فػى لاد  ".(2)وذتخ  ذأتى رزذػ رة اخاػرذف

 .(1)ف د  رفت فى ارت رذ  ههذا االسـ
 

ءخن ل فن  يذرة  تد نذ  األوداث لخ  سه ه  خف خلا ؼ داا ذن فى ارخخ منك إذ تأمػدت 
خثوظػػن اف ارخػػلرخ لرػػذـ الؼ تذػػلهر   ػػد الرػػى خػػرارا ط ئفػػن فرسػػ ف اردالذػػن ه نتخ خػػي ارلوػػح، 

ت رذن، رغػػـ طػػلؿ هػػ  هـ نػػـ اذوػػ  فػػى ارورمػػن فسػػن رهػػ ، لنػػى اإلسػػه وتػػى  ػػف ارط ئفػػن ارخت
اري ذهذن، لنذا لاوح ختذ اف اهرز دلر اردالذن فى ارتاطذط ارس هى ر هجـل   ػى خيػر فػى 
 يػػر ارخ ػػؾ  خػػلر  األلؿ. مخػػ  تتػػ لؿ  تػػ رهـ خػػم يػػثح ارػػدذف هػػ ر رب خػػف ه تذػػ س، لفػػلؽ 

ر ارداا ذػػن فػػى ارض ارج ذػػؿ فوػػث  ػػف وػػرص ارخػػلرخ   ػػى إهػػراز دلرنػػـ فػػى تلجذػػي األخػػل 
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ارخخ من، ا ين إه ف فترات األزخ ت ارتى خرت هه  مخ  نل لاوح فى خشم ن ت ذػذف ارليػى 
  ى  رش ارخخ من، لخ  ترتب   ى ذرؾ خف يراع وزهى ر هت ارط ئفن دلرا مهذرا فذي. لنذا 
االنتخػػ ـ سػػتثوظي مػػذرؾ فػػى اريػػفو ت ارت رذػػن خػػف اػػثؿ إهػػراز دلرنػػـ ارسذ سػػى لار سػػمر ، 

 ري تفسذرا  تد خلرات  لرذـ، إال  م ي رـ تجد نذا
 ػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 16: 2; Roger of Hovden, Vol. II, pp. 

64-65; Ernoul, op. cit., p.133.  
(2) William of Newburgh, loc.cit. 

وديحى عهدكم مدع اؼبدوت و  يثبدا ميثداقكم مدع اؽباويدة.  ويستشهد اؼبؤرخ   ى ا اؼبوضع بالتوراة فيما نصو: 
 .99:29السوط اعبارف إذا عىف تكونون لو للدوس  . راجع: سفر ععيامج 

تقع عيون كريسون بد  صدفورية وكفدر قندو   اعبليدل. وديكدن مراجعدة تفاصديل ىد ه اؼبعركدة الدت عدهدت م حبدة ( 0)
 مروعة ب  فرسان الداوية  : 

Runciman, S., op.cit., Vol. II, pp. 453-454.                                                                     
اتػي خػػف ارخخمػػف اف ذستشػػؼ  تػػد رلجػػر الؼ نلفػػدف ارػػذ  اشػػ ر إرػػى خػػ  اط  ػػي ارخ ػػؾ نتػػر  

نػ ه ذ دة ورب ي ذهذن لاالتفػ ؽ   ػى ت ػدذـ 567 / ـ0072ارء تى خف ت هدات هداذن خف   ـ 
. مخػػ  ت ػػؿ رتػػ  تػػص اراطػػ ب ار ػػل  ارػػذ  مػػ ف  (0)خػػ ئتى فػػ رس خػػف ط ئفػػن اردالذػػن رخػػدة  ػػ ـ

 / ـ0088-0079ر  ػػػي تلرلجػػػ  ارػػػذ  تػػػراس اردالذػػػن خػػػف  Terriciusخ ػػػدـ ارط ئفػػػن ترذشػػػلس 
نػ  د ارس ي إرى ارخ ؾ اإلتج ذز  نتر  ارء تى رتتفذذ  هلد . له رف ؿ ارسؿ نتػر  575-581

إرى ار دس ر يػرؼ ختهػ  دف  ػ   ػف ارخخ مػن. ل ػد الدع تيػفه  فػى خ هػد  اخلاال لنه ت لفذرة
، لرهػذا دالرتػي إذا م تػت متذسػتي خ ػرا رط ئفػن اردالذػن، لذ ػم هجلارنػ  Templum Dominiارػرب 

Thomas Becket ارخم ف ارذ  ذوـ جسخ ف  ت ن تلخ س همت
لنمذا ارتهط تفوذؿ ارخ ػؾ . (2)

ذتب، ل  ذي ذهدل اف لرذـ الؼ تذػلهر  تػأءر هخػ  اوػ ط ارط ئفػن نتر  ر دالذن هفمرة ارتمفذر  ف 
خف ن رن سذ سذن هيفتي إتج ذػز   لرهخػ  رخػس ذرػؾ دااػؿ  يػر ارخ ػؾ تفسػي، ف سػتولذ   ذػي 

 االنتخ ـ هإهراز ااه ر نذ  ارط ئفن فى األراوى ارخ دسن.
 

ر سػمرذن هػذف ذسػرد ارخػلرخ ل ػ ئم ارتورمػ ت ا (1)لفى ارفيؿ ارس هم  شر ارمت ب ارء رث
 ؼارطػػرفذف اإلسػػثخى لاريػػػ ذهى   ػػب خ رمػػن  ذػػػلف مرذسػػلف. لخخػػ  رلا  :"  إف ءخ تذػػػن تال

فػ رس ال ذزذػد وسػػهخ   ذػؿ تلغ ػػلا توػت  ذػػ دة يػثح ارػدذف األذػػلهى خاتػر ذف ارتاػػـل فػى ء ػػن 
زائدة. لسر  ف خ  تلجهلا إرى خدذتن طهرذن، لن جخلا    ته  ارتى رـ ذتويف هه  سل  هوػ ن 

 لد خم ]اشذف [ سذدة اإل ط  ذن. ل تدخ  ه م خس خم ارخ ؾ ج   ت ؾ األاه ر جت
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 ػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Roger of Hovden, op.cit., Vol.I, pp.355-357; cf. also Macintyre, A.D., 

Williams, A.D, op.cit., pp.723, 725.   

(2) Roger of Hovden, op.cit., Vol.II, pp.46, 90-91; Macintyre, A.D., Williams, 

A.D., op.cit., pp.726-732. 

ىد. وكان أقرب األصدقامج إىل ىنرى الثاق. وتم  حالدو معدو بعدد تعييندو 992م./9999ولد توماس بكا     
ىددد. و ددن أربعددة مددن فرسددان اؼبلددل أنددو يريددد قتلددو 997م./9992عددام  Canterburyرايسدا ألسدداقفة كددانعبورى 

. وتركا ى ه اغبادثدة أثدرا غداارا   نفدد اؼبلدلو وحداول بسدبل عددة التكفد  عدن ذنبدو. م9973فقتلوه   عام 
 راجع:

Warren, W.L., op.cit., pp. 104-111; Warner, G.T. & Martin, C.H.K., The Groundwork 

of British History, Part I (55b.c.-1603), London, pp. 85-89. 
 ركة اعبي  اؼبسيحىو وأسر اؼبلل مع الصليك اؼبقدس و اؼبوضوع ربا عنوان:  حول مع( 0)

William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 17: 1-3. 

خػف    ـ   ى ارفلر هجخم جذش خف شتى ارخلا م م سرا خػ  اته ػي ارخ ػلؾ اريػ ذهذلف ارسػ ه لف
ى ال ت  ذػد ورهػى هإه ػػ   و خذػن م فذػن فػػى خػدتهـ ل ث هػـ وػػذف ارػدالؿ فػى خ رمػػن، لذرػؾ وتػػ

ذ رولا ارخخ من إرى اد ن خزدلجن  ف طرذؽ ورخ ف  ظ ـ   لههـ ارتػى نػى ارخػدف لار ػثع 
خػػػف ارخػػػداف ذف  تهػػػ  ارتػػػى نػػػى فػػػى و جػػػن إرػػػذهـ. لرغػػػـ اتهػػػـ غ رهػػػ   خػػػ  مػػػ تلا ذتهزخػػػلف اخػػػ ـ 

هـ، إال اتهػػـ رػػـ ذهػػدر خػػتهـ اهػػدا  اف  روػػلا خخ مػػتهـ راطػػر ارفتػػ  ، هذػػد اف جػػ   ذرػػؾ ئا ػػدا
 ذتتي اخراة م ف سهه   فى اراب ارخخ من اري ذهذن تظرا  ألتػي ادار دفػن ومػـ ارػهثد  ارخ ؾ ارذ 

فػػى وخػػػؽ شػػدذد، لرػػػـ تمػػف ارخ مػػػن هػػرا  خػػػف نػػػذا ارشػػر ار ظػػػذـك ف ػػد اخػػػر هت ػػدـ جخذػػػم  ػػػلات 
ارخخ مػػن ر  تػػ ؿ مت ػػن لاوػػدة مخػػ  اخػػر  ػػ دة ارجػػذش هإرغػػ ـ ارخروػػى   ػػى اف ذسػػذرلا جتهػػ   إرػػى 

ؼ ختػػػي لمػػػأتهـ هػػػذرؾ ذسػػػتطذ لف إر ػػػ   اى خذػػػداف ارخ رمػػػن توػػػت إشػػػر جتػػػب خػػػم األيػػػو   إرػػػ
ارر ب فى   ب يثح اردذف همءرة ا دادنـ األخػر ارػذ  رػـ ذج ػؿ خػتهـ سػل  وػو ذ  لرذسػلا 
خ  ت ذف. لنمذا رـ ذهؽ فى ارخدف سل  ارتذر ار  ذؿ خف ارشذلخ خػم ارتسػ   لاألطفػ ؿ، لخػف ءػـ 

" لفػػػى .(0)دة خ   ػػ    ػػػى تتذجػػن خ رمػػػن لاوػػدةاوػػوى خيػػذر مػػػؿ خخ مػػن هذػػػت ارخ ػػدس ار تذػػػ
ارخيػ در اإلسػػثخذن تجػػد خػػ  ذلمػػد سػػل  اسػت دادات اريػػ ذهذذف ر خ رمػػن ار  دخػػن ل جػػز خػػدتهـ 

 .(2) ف ارل لؼ لارتيد  ريثح اردذف
 

لفػػػى ارو ذ ػػػن فػػػإف رلذػػػن خلراتػػػ  لرػػػذـ ا تذػػػلهر  ألوػػػداث اإل ػػػداد رخ رمػػػن هذػػػت ارخ ػػػدس 
ارػػػػدذف ت ػػػػد ء  هػػػػن لخلوػػػػل ذن لرػػػػـ ذوػػػػ نذي فذهػػػػ  اوػػػػد خػػػػف اريػػػػ ذهذن ارف يػػػػ ن خػػػػم يػػػػثح 

تاػذ خل ػؼ اارخلراذف ارترهذذف فذخ  لرا  ارهو ر ارذذف تـ اررجلع إرى مت ه تهـ. لخػف ذرػؾ اتػي 
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ارت  د رخ  ذجر  خف اوداث، لارختخوص رألخلرك إذ   رف هذف ومـ ارخ ؾ ج   لومػـ ارخ ػلؾ 
 ن  اتػػي رػػـ ذهػػرا ارخ مػػن سػػهذ ث خػػف ات ػػداـ ومخػػارسػػ ه ذف   ذػػي لاتتهػػى إرػػى ليػػفي هػػ روخؽ، مخػػ

األلاخر ارتى اط  ه  زلجه  ارخ ؾ. األخر ارذ  ج ػؿ ختهػ  شػرذم  فػى مػؿ خػ  ذوػدث. لا يػن 
 فذخ  ذت  ؽ ه ر رار ارا طر ارا ص هترؾ خدف ارخخ من ل ث ه  خمشلفن 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 17: 3.   
وفبددا ذكددره ابددن األثدد  عددن مصدد  بدد وت  حقددا أنددو رغددم حصددانتها الشددديدة إ  أهنددا مل تصددمد؛ ألن اؼبدددافع  ( 2)

عنهددا كددانوا مددن الت ددار وأصددحاب اغبددرف. ومل يكددن مددن بيددنهم فرسددانو فبددا أدى إىل استسددالمها عنددد غزوىددا   
-943و ص 99  التداريخو ج  م. ان در: الكامدل9997ىدد./ السدادس مدن أغسدطد 990أول صبادى الثاق 

 .400و ص 9و ق 9ج؛ راجع أيةا: سبق ابن اعبوزى: اؼبصدر الساب و940

يػػثح  إلرنػ باخػ ـ ارخسػػ خذف هػز ـ وشػػد امهػر  ػػدد خػف ارخػػداف ذف  تهػ  هخػػ  فػذهـ اروػػ ف   
ارػػدذف لذمفذهػػ  اتهػػ  نػػى ارتػػى  ذتتػػي. لخػػف نػػذا لذاؾ تجػػد ارخػػلرخ ذلمػػد ه سػػتخرار  درتػػي   ػػى 

  وداث ارتى ذتت لره  لارليلؿ إرى األسه ب لارتت ئج ارا ين هه  فى  خؽ.تو ذؿ األ
 

اخ   ف ارخ  رؾ فى وطػذف ف ػد سػ طت ارخدلتػن   ذهػ  ه ػض األوػلا ، ر ػؿ فػى نػدذه  
ارخلافػؽ  St.Paulلهػلرس  ST.Peter تر  ارجدذد. فوددت ت رذاه  ه ذد ذمر  ارولارذذف هطػرس

نػػػ. هفػػ رؽ ذػػلخذف ف ػػط  ػػف ارلا ػػم، لنػػل ذػػـل 581ر رهذػػم تاػػ28ـ./0087ارسػػ دس خػػف ذلرذػػل 
ارراهم خف ذلرذل. ل د ذمرت ارخدلتن  ف اوػداءه :" خػف ارخ ت ػد اف  ػ ـ ]رذخلتػد ارء رػث[ ملتػت 
طراه س  ػف  يػد ه ذػ دة ارجػذش اريػ ذهى إرػى ختط ػن يػارذن رػذس ههػ  خػ  ، مخػ  تمءػر ههػ  

خو ذػن، فخػ  رهػث اف ت ػرض ارجػذش ارش  ب اروػذ ن رغػـ   خػي جذػدا هطهذ ػن ت ػؾ ارختػ طؽ ار
ر اطر، خخ  ات ح ارفرين اخ ـ ا دائهـ رورب اروي ر   ذهـ خف مؿ ج تب إرى ارود ارذ  

ؼ ه رػػدالؿ فػػى مػػؿ ارخه رػػؾ هتػػرض ارت ػػدـ رخ  ه ػػن ار ػػدل لذرػػؾ هتػػ     ػػى ز ج ػػؿ ارخ ػػؾ ذجػػ 
، فى وذف   ـ نػل هتتظػذـ جذشػي  تيذون خف   دتي ارتهث ، فسخح رفرس ف اردالذن ههد  ارهجـل

 ت رذػػن تسػػهذث رػػدالؿ ارخ رمػػن. لف ػػ   رخػػ  ردذػػن خػػف إخم تػػ ت. لفػػى نجخػػن  لت سػػذخي إرػػى فػػرؽ
شػػدذدة ار ػػلة لارهسػػ رن ااتػػرؽ فرسػػ ف اردالذػػن يػػفلؼ ار ػػلات ارخ  دذػػن مءذفػػن ار ػػدد، للوػػ لنـ 
خػػ  ارػػػدالؿ خ هػػػـ فػػى خ رمػػػن. لفػػى نػػػذ  ار وظػػن اتوػػػوت هػػػلادر  هػػذف اخػػػرذف : إخػػ  ارفػػػرار لا 

تلاطػػل ارشػػرذر ررج رتػػ  خػػم ار ػػدل. هػػؿ لاذػػ تتهـ ارشػػ ئتنك إذ اػػ رؼ ملتػػت طػػراه س لارتػػهث  ار
اخارذف خم  لاتهـ ارترتذه ت ارتػى مػ ف  ػد لوػ ه  ارخ ػؾ هػأف تا ػل  خػ  اتػذط إرػذهـ خػف دلر 
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هتػػأخذف فرسػػ ف اردالذػػن فػػى ار تػػ ؿ، خخػػ  لوػػ هـ فػػى خل ػػؼ اطذػػر. لتػػتج  ػػف ذرػػؾ اتػػي هذتخػػ  
لذػػن ذ ػػ ت لف ارخسػػ خذف فػػى هسػػ رن خلشػػمذف   ػػى نػػزذختهـ تخمػػف ا ػػدالنـ خػػف مػػ ف فرسػػ ف اردا

تطلذ هـ هشدة فل  لا هذف  ت ى لاسر . هذتخ  س ط جذشت  إرى األرض ختشذ    ذي خف ارورارة 
 .(0)لار طش رجدب ارختط ن لا  ف رن  خف ارخ  

 
رخػرة اذوػ ، شػأتي فػى لنمذا اتهـ خلرات  األخذر رذخلتد ارء رث ه راذ تن ارداختن فى نذ  ا

هذػد اف نتػ ؾ خػف ارهػ وءذف خػف ذهطػؿ . (2)ذرؾ شأف خلرخ إتج ذز  تارنل رلجػر الؼ نلفػدف
 نذا االته ـ لذر  اف رذخلتد م ف ذت  ى الاخر  خف ارخ ؾ ج   اءت   ارخ رمن، لرهخ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 17: 2.  
(2) Roger of Hovden, op.cit., Vol. II, p. 66. 

خ ػدـ اردالذػن خػف اػثؿ الاخػر ارخ ػؾ. لنػذا ذتوػح فػى  Geraredخف   دة تاػرذف خءػؿ جذػرارد 
ل  ذػػي ف ػػد ذمػػلف خلراتػػ   ػػد  (0)رػػي ه رتلجػػي خػػف يػػفلرذن إرػػى وطػػذف فطهرذػػن إيػػدار األلاخػػر

فذخػ  ذاػص نػذا اتس ؽ لرا  سخ ع ارش ئ  ت ارتى او طػت هػ رجذش اريػ ذهى فػى ذرػؾ ارل ػت 
   ارخلولع.

 
لفػػى نػػذا ارظػػرؼ اروػػرج ارػػذ  اوػػ ؽ هػػ ر لات اريػػ ذهذن ذػػذمر ارخػػلرخ يػػ وب ارخدلتػػن:" 
إف ستن خف اررج ؿ اري ذهذذف سذئى ارسخ ن ارتدلا  ف دذتهـ لدا لا فى اإلسػثـ لاتت  ػلا إرػى 

ل  ذػي  ػرر خ سمر يثح ارػدذف لاه تػل  هاه ذػ  ارخشػ مؿ ارتػى ذ ػ تى ختهػ  ارجػذش اريػ ذهى. 
خه جخػػن وشػػلدنـ خػػف مػػؿ يػػلب، ل طػػم اشػػثئهـ جخذ ػػ  ت رذهػػ ، فػػى وػػذف الذ ارخ ػػؾ هػػ رفرار 
فطػػ رد  ت ػػى ارػػدذف ] خػػر[ هػػف اخ يػػثح ارػػدذف لاسػػر  لاسػػتلرى   ػػى يػػ ذب اريػػ هلت ختػػي، 
لاخسى خجخؿ ارجذش اريػ ذهى هػذف  ت ػى لاسػر . هذتخػ  تخمػف ارتػذر ارذسػذر خػتهـ خػف ارهػرب 

راه س ف ػػد  ذػػؿ اتػػي نػػرب لخ ػػ لتل  خػػف سػػ ون ارخ رمػػن. لرػػـ ذأهػػي ارخسػػ خلف اخػػ  ملتػػت طػػ... 
لتجد شرو   تد رلجر الؼ نلفدف رػه ض ارخػ دة ارت رذاذػن ارخػذملرة ت ػؾ، وذػث  ."(2)هت  ههـ
اسخ   ءثءن خف فرس ف ارخ ؾ خف ارستن ارخش ر إرذهـ، لتف يػذؿ  خ ذػن اسػر  لاالسػتذث   ذمر

ذ. (1)  ى ي ذب اري هلت ا خ  هدا ي وب ارخدلتػن خ ػث فػى ت ػدذـ ه ػض ارتف يػذؿ لمػ ف لا 
 د الردن  غذر  خف ارخلراذف ارذذف   ذشلا ارظرلؼ تفسه ، إال اف خلرات  ظػؿ ختخذػزا ه درتػي 
  ػػى ارتو ذػػػؿ لارت ػػػد للوػػػم األخػػلر فػػػى تيػػػ هه  هشػػػمؿ امءػػػر  خ ػػ  لد ػػػن. لرػػػـ ذمتػػػؼ هسػػػرد 
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م ف ذلجي االته خ ت ف  دة خ  ذتسهه  ر لؿ تارذف ارل  ئم مخ  نل ارو ؿ  تد غذر . اخ  وذتخ  
  لذت خد تسجذؿ ذرؾ.

 
ل ف اسر  ذـل وطػذف ذػذمر يػ وب ارخدلتػن :" إف ار  ئػد يػثح ارػدذف اخػر ه ػزؿ خػف 
ذتتخى ختهـ ر دالذن لاإلسهت رذن ارذذف ه لا   ى  ذد اروذ ة  ف األسر  اخارذف، ءـ اخر ه طػم 

 هذد اف . (8)هت ؾ ارههجن ارتى اشت ؽ إرذه  طلذث رللسهـ فى وورتي رمى ذختم  ذتذي
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Grousset, R., op.cit., Vol.III, p.463. 
(2) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 17: 2; cf. also Ernoul, op.cit., pp. 162-171.  
(3) Roger of Hovden, op.cit., Vol. II, pp. 65-66. 

(4) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 17: 3. 
 وتؤكد الروايات الصليبية األخرى ما ورد عن مؤرخنا   ى ا الصدد وعن ذلل. راجع أيةا: 

Ernoul, op.cit., p. 173; Roger of Hovden, op.cit., Vol. II, p. 66.                                        

 " Renaud of Chatilloمػػ ف امهػػر هأسػػر رذتػػل الؼ شػػ تذلف   اهتهػػ ج ارط غذػػن يػػثح ارػػدذف
 إ ط  ذن خ  لرا  األردف وذث ايي يثح اردذف ه ر   ب، إذ "استجلهي فى اخذر إ ط  ذن

 تػػؼ ل تػػدخ  ت  ػػى ختػػي إج هػػ ت  لذػػن ء هتػػن ذهوػػي هذدذػػي، خ ت ػػدا اف ارمءذػػر خػػف ارخت ػػن سػػلؼ 
لنتػ  تتج ػى ارػرلح اريػ ذهذن ". (0)ـ ارتػ رىتوذم إذا  ػ ـ ا  شػاص تاػر دلتػي هإرا ػن نػذا ارػد

ارتػػى تسػػذطر   ػػى خلراتػػ  لرػػذـ الؼ تذػػلهر ، فهػػل خػػف ت وذػػن ذظهػػر يػػثح ارػػدذف هأتػػي ذرػػؾ 
ار  ئػػد ارط غذػػػن ارػػػذ  ذتشػػػفى لذهػػػتهج ه تػػػؿ ا دائػػي، لخػػػف ت وذػػػن ااػػػر  اهػػػد  إ ج هػػػي ارشػػػدذد 

نػل ذرػؾ اررجػؿ ارخرخػلؽ هشاص رذتل وذث ليفي هأتي: "ذ د امءر اررج ؿ ارخسذوذذف تػدذت  ل 
ارج تػػب الشػػته ر  هوسػػف ار ذػػ دة فػػى خجػػ ؿ اروػػرب، لمػػذرؾ فػػى رج وػػن    ػػي، لنػػذا ج ػػى فذػػي 
ختذ إدارتي ار لذن إلخ رة اتط مذن، ليلال إرى تخذز  ارلاوح فى ومػـ اريػ ذهذذف فػى األراوػى 

ف اف نػػذا لر  ػػي خػػف ارخ ػػرلؼ  تػػد  ػػدد خػػف ارخػػلراذف اروػػدذءذ (2)ارخت اخػػن ر جزذػػرة ار رهذػػن
 (1)لارتطػػرؼ ارػػدذتىار  ئػػد ذخءػػؿ اهػػرز خءػػؿ   ػػى ارتز ػػن اريػػ ذهذن ارخخزلجػػن هػػ رطذش لارتهػػلر 

 ص رخ  ػي ر ب ار ػود ارخس خذف، هؿ لود اري ذهذذف ارذذف اط  لا   ذ
 ػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 17: 3; cf. also Roger of Hovden, op.cit., 

Vol.II, p.66. 

  .Raymond de Castiglioneويالح  أن اؼبؤرخ روجر قد أورد اسم رينو برسم ـبتلف وىو 
(2) William of Newburgh, loc.cit. 
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تؤكد دراسدة خصصدا لريندو أوف عداتيون ودوره   اغبدروب الصدليبية علدى أندو ينتمدى إىل مديندة عداتيون الفرنسدية. 
ىددد. وتددوىل حكددم إمددارة أنطاكيددة مددن 940م./9949ويد السددابع اؼبعروفددة بالثانيددة جددامج إىل الشددرق مددع ضبلددة اؼبلددل لدد

ىددد. 949م./9990. وسدداىم   إسددقاط عسددقالن   Constanceخددالل زواجددو مددن أم  ددا األرملددة كونسددتاند 
ىددد. 999م./9993ىددد. لكنددو وقددع أسدد ا   يددد نددور الدددين 990م./9999وضددم إليددو حكددم حددارم مددع أنطاكيددة   

أصدددبح  Stéphanie Dé Miliىدددد. وبزواجددو مدددن سددتيفاق أوف ميللددى 972م./9979ن األسدددر عددام وخددرج مدد
 ىد.و راجع:970م./9977حاكما على إقليم عرقى األردن بداية من عام 

Schlumberger, Gustave, Renaud de Châtillon, prince d’Antioche, seigneur de la terre 

d’Outre-Jourdan, 2nd ed., Paris, 1920, bassim. 
(3) Grousset, R., op.cit., Vol. II, p. 729. 

Mayer, H.E., The Crusader Lordship of Kerak and Shaubak, some preliminary 

remarks, in: Studies in the History and Archeology of Jordan, Vol.III, Aman, 1987, 

(pp.197-203), p. 202. 

 .939و ص 9ع الساب و ج سعيد عاعور: اؼبرج 
رػي هأهرنػن األشػـر لارفذػؿ فػى ا تدائػي   ػى  مخ  ر ػب هفذػؿ اريػ ذب تشػهذه  (0)ـا ترفي خف جرائ

 .(2)هذت اي اروراـ فى خمن
 

خرة اار  تهدل اررلح اري ذهذن  تد ي وب ارخدلتن  تدخ  ت ت ار  ئد يثح اردذف هخ  
ر  ارمهذػر فػى وطػذف. ل ػد ايػص ارخػلرخ رذس فذي، لذرؾ وذتخ  ا دـ   ى جتى ءخ ر اتتيػ 
ر ػػرض ارتتػػ ئج ارخترتهػػن   ػػى ارهزذخػػن فػػى  (1)فيػػث لنػػل ارفيػػؿ ارءػػ خف  شػػر ارمتػػ ب ارء رػػث

ارخ سػػمر اريػػ ذهى. لفذػػي ذػػذمر اتػػي :"  تػػدخ  ه ػػم ارجػػذش ارختتيػػر ختتهػػ   إشػػه    خػػف ذهػػح 
تذث    ػى األسػثب اري ذهذذف، تولؿ إرى ارتهب. فه د ارخ رمن ]فى وطذف[ شػر لا فػى االسػ

اره ئ ػػن خػػف ت ػػؾ اروشػػلد اروػػاخن ارػػذذف اخسػػلا إخػػ   ت ػػى ال اسػػر . لخػػ  رهػػث اف ليػػؿ نػػذا 
ارزانػرة ارتػى تػد ى و رذػ  يػلر  Ptolemaisارط غذن ه رم اردخلذن هم خؿ  لاتي إرى خدذتن  مػ  

 -سػػ ه  مخػػ  ذمػػرت  -لتخمتػلا خػػف تػػلنـ االسػػتذث    ذهػ  تظػػرا ألتهػػ  ه ذػػت خمشػػلفن هػث و خذػػن
مخػػ  اتهػػ  م تػػت تومػػـ خػػف  هػػؿ نػػلال  ارػػذذف ال ذيػػ ولف ر وػػرب هسػػهب ا خػػ رنـ ال تػػل هـ، 
لذرػػػؾ هخلجػػػب الاخػػػر   ذػػػ  وخ ػػػ  . لتظػػػرا ألف يػػػثح ارػػػدذف  ػػػد ايػػػذب ه رتاخػػػن خػػػف ذهػػػح 
اريػػ ذهذذف. سػػخح رأل ػػداد ارتػػى لجػػدن  خػػتهـ دااػػؿ نػػذ  ارخدذتػػن ه رروذػػؿ دلف اف ذ تروػػهـ 

ر ه رروخن غذر خأرلؼ ه رتسهن ري، له د نذا ارفػتح اسػتدار إرػى ارخػدف هأذ . اتطث   خف ش ل 
 يذرة األخد رـ ذسفؾ فذه  دخ  ، تجح فى ااوػ ع  لار ثع األار ، ل تجح ه د وخ ن ورهذن
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مػػؿ خرامػػز ارء ػػؿ دااػػؿ خخ مػػن هذػػت ارخ ػػدسك إذ مػػ ف  ػػد ترتػػب   ػػى خ رمػػن لاوػػدة اف  وػػى 
 ن ػارذ  رـ ذجد ارط غذاألخر . و خذ ت ارخدف لار ثع  ى مؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
ىد. بعد  السدفن إىل جزيدرة قدىفص اػباضدعة للبيدزنطي و فتمكندا 993م./9999كان رينو قد أرسل   عام ( 9)

 من اإلغارة عليها وهنبها وإنزال األذى بأىلهاو فبا أثار استنكار اؼبسيحي  عامة ولقبوه باللع. راجع:
William of Tyre, Vol.II, pp.253-254; Michel le Syrien, op.cit., Vol.III, p.315. 

 .92م.و ص 9597ان ر: سعيد عبد الفتاح عاعور: قىفص واغبروب الصليبيةو القاىرة 
(2) Hamitton, B., The Elephant of Christ, Reynald of Chatillon, ed. In Monastic 

Reform Catharism and the Crusade- 900-1300,Varior.Repr. London, 1979, 

pp.(97-108), (99-100). 

 وجامج ربا عنوان:   كيف استوىل صالح الدين على أرض اؼبيعاد واؼبدينة اؼبقدسة  و( 0)
William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 18: 1-2.  
 

خ ػػي ا  يػػ لهن فػػى االسػػتذث    ػػى ا تػػى ويػػلف اريػػ ذهذذف، ارتػػى مػػ ف ذمفػػى إلسػػ  طه  
 ".(0)م ارخلف ارتذائذن  ته . ار هـ خ  دا خدذتن هذت ارخ دس ذاته  ليلر ل س ثفخجرد خت

 
لرػػـ ذسػػجؿ خلراتػػ  اسػػخ   ارػػهثد لاره ػػ ع ارتػػى اسػػتردن  يػػثح ارػػدذف فػػى نػػذ  ارخرو ػػن 

مخػػ  ل ػػم خلراتػػ  فػػى رػػهس وذتخػػ  ا تهػػر  .(2)نػػتـ رلجػػر الؼ نلفػػدف هتسػػجذؿ خ ظخهػػ اهذتخػػ  
ذخذز جذدا هذف ارخدذتتذف لرذس ردذػي ا ػط فذخػ  هذتهخػ   رـ إذ اتي (1) م  نى ذاته  خدذتن يلر

إال فػى نػػذا ارخلوػػم. لذتأمػػد ذرػػؾ خػػف اتػػي اشػ ر فػػى خلوػػم تاػػر اف هط خذػػن نػػى  مػػ ، مخػػ  
       خذز هذف ارخدذتتذف فى تت لري ألوداث الو ن اار .  

 
ة يػثح ارػػدذف للف ػ  رخػ  ذمػػر  ارخػلرخ ارتذػػلهرنى ف ػد ه ذػػت ءػثث خػدف ف ػػط اػ رج سػػذطر 

دااؿ ارخخ من، لمخ   ددن  فهى: هذت ارخ دس ل س ثف ليػلر. لوػر  هتػ  اف تهػ در هت ػدذـ 
ارخػػ دة ارت رذاذػػن ارتػػى لردت  تػػد ارخػػلرخ  ػػف إسػػ  ط  سػػ ثف، رغػػـ اتػػي اتػػى ههػػ  ه ػػد سػػرد  
ألوداث س لط هذت ارخ دس وف ظ    ى ارسذ ؽ ارت رذاى. لر ؿ تفسذر ل ل ي فى ذرؾ ارزرػؿ 

ف فػػى اف هذػػت ارخ ػػدس طتػػت هأنخذتهػػ  له ألوػػداث ارخت   ػػن ههػػ    ػػى غذرنػػ  خػػف ارخػػدف. ذمخػػ
فػػذمر :" إف  سػػ ثف رػػـ تسػػ ـ خػػف ذػػد يػػثح ارػػدذف، شػػأته  فػػى ذرػػؾ شػػأف مءذػػر خػػف ارخػػدف 
ارف سطذتذن، لنى ت د خدذتن  ظذخػن فػر إرذهػ  اريػ ذهذلف ه ػد خ رمػن وطػذف ر ػلة تويػذت ته . 

 ػػػػن خػػػػف ارسػػػػثح لارخػػػػلف ارتػػػػى ايػػػػهح ال جػػػػدل  رهػػػػ ، لمػػػػ ف مخػػػػ  م تػػػػت تزاػػػػر همخذػػػػ ت ن ئ
 اري ذهذلف  د اظهرلا داا ه  خ  لخن شدذدة فى ارل ت ارذ   رض فذي 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Ibid, bk.3, Ch. 18: 1. 
أفاضدددا بعددد  اؼبصدددادر اإلسدددالمية وأيةدددا األوروبيدددة   اغبدددديث عدددن الفتوحدددات الصدددالحية فدددعة مدددا قبدددل فدددتح 

عدىا. ولعل عرض اؼبؤرخ ابن واصدل مدثال يقددم حصدرا عدامال ودقيقدا للفتوحدات األوىل. فانطالقدا القدس وما ب
من عكا ضم صالح الدين مدن وقالع الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ومعليا وعقيف أرنون والفولة وجبدل 

نددو   إسددقاط قلعتهدداو الطددور وبدد وت. وقددام قادتددو با سددتيالمج علددى يأوفددا وسبسددطية وتبندد  الددت لقيددا دعمددا م
بينمدا استسدلما مدددن مثدل صديدا وجبيددل. و  اعبندوب مت ا سدتيالمج علددى الرملدة ويبندا والددداروم وغدزة والنطددرون 
وبيا جىفينو مث اػبليل وعسقالنو ذلدل فةدال عمدا سديلى القددس مدن فتوحداتو راجدع: ابدن واصدل: اؼبصددر 

 .235-232و ص 2الساب و ج 
(2) Roger of Hovden, op.cit., Vol.II, pp.66-67.     
(3) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 18, Ch. 25. 

 
لارلاوػػح اف ".  (0)سػػراوي شايػػذ  ارخ ػػؾ جػػ   اف ذتتػػ زؿ  تهػػ  ريػػثح ارػػدذف خ  هػػؿ إطػػثؽ

  ػػى طرذػػؽ "ار  ئػد مػػ ف ورذيػػ    ػػى إسػػ  ط نػػذ  ارخدذتػػن ه رػذات فػػى ذرػػؾ ارل ػػتك ألتهػػ  ت ػػم 
غذػػر اف يػػ ذهى  سػػ ثف رػػـ  (2)"فػػؿافػػإذا ااػػذت اختػػت ارطرذػػؽ لاتيػػ ت ار ل  ارػػدذ ر ارخيػػرذن

هلا رتدا  ارخ ػؾ ه رتسػ ذـ، لاسػتخرلا فػى اريػخلد اخػ ـ نجػـل يػثح ارػدذف، وتػى اػ رت ذذستج
 ػػلانـ لتفػػذت خػػلتهـ فط هػػلا األخػػ ف. فػػأختهـ يػػثح ارػػدذف   ػػى ارلاوهػػـ لخخت مػػ تهـ لداػػؿ 

نػػ، هذتخػ  روػؿ سػم ته  إرػى 581/ األلؿ خػف رجػب  ـ0087ارخدذتن فى ارا خس خف سػهتخهر 
 لخته  إرى الرله . (1)خير

 
اخ  خدذتن هذت ارخ دس ف د وظذت هه ض ارتفيذؿ فى رلاذن اوداث س لطه . إذ لوم 

خػف سػهتخهر. له ػد لا  ػن وطػذف  29ارخلرخ ت رذ  ذرؾ فى ذـل  ذد ار دذس خذا ئذػؿ ارخلافػؽ 
رذ  ذسػػهؽ ذػػـل ارفػػتح ارػػذ  اجخػػم   ذػػي ارخلراػػلف هءثءػػن هخػػ  ذ ػػرب خػػف ءثءػػن اشػػهر، لنػػل تػػ 

ختػد تفػس نػذا ارػهث  ارتػ جـ  ػف ارسػاط اخرهػى اذوػ  إرػى ارخدذتػن الفى ذرػؾ ذ ػلؿ: "ل  (8)اذ ـ
ارخ دسػػػػنك إذ ارغػػػػـ يػػػػثح ارػػػػدذف ارهطرذػػػػرؾ لاألنػػػػ رى ارػػػػذذف تسػػػػهب اراػػػػلؼ فػػػػى ايػػػػ هتهـ 

ورذ تهـ س ذ  ختي ف ط ألف ذمتسب شرؼ ه إلوه ط. ف ستس خلا ريك لوذتئذ اه ى   ى وذ تهـ ل 
تيد  ه رروخن، رمتي  ػ ـ هطػردنـ خػف ارخدذتػن ه ػد اف جػردنـ خخػ  رػدذهـ خػف سػثح لاخػلاؿ را

لنمػػذا تمػػرر خػػف ارخػػلرخ اتػػي وذتخػػ  ذوػػطر إرػػى ذمػػر ايػػ ؿ  ."(5)لدا هػػ  فػػى اههػػن  ظذخػػن
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تػرض امتسػ ب ارسػخ ن يثح اردذف ارمرذخن ذ رته  دائخ  هرغهتي فى ارظهػلر لاراػذث  لاتهػ  ه
 د ػ ون فى خفارطذهن ف ط. لو ذ ن فإف ارخج ؿ ال ذتسم رة

  
 ػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Ibid, bk.3, Ch. 18: 2. 
 .  235و ص 2ابن واصل: اؼبصدر الساب و ج ( 2) 

(3) Ernoul, op. cit., pp. 185, 231-232. 

    .947و ص 99ان ر أيةا ابن األث : اؼبصدر الساب و ج 
(4) William of Newburgh, op. cit., bk.3, Ch. 18: 1. 

؛ ابددن األثد : اؼبصدددر 52و ص 2؛ أبدو عددامة: اؼبصددر السداب و ج 92-99ابدن عدداد: اؼبصدددر السداب و ص 
 .237-239هاق: الفتح القسىو ص ؛ العماد األصف945و ص 99الساب و ج 

(5) Loc.cit. 

لنػػل اخػػر  (0) ؿ ارػػدذف لاألنػػ رى إهػػ ف ارفػػتحارمػػـر لارسػػخ ون ارتػػى   خػػؿ يػػثح ارػػدذف ههػػ  رجػػ
      خ رلؼ ختأيؿ فذي ا ر  ارخلرخ تفسي هشمؿ ال هآار. 

 
ءـ ذستأتؼ ارخلرخ ودذءي  ػ ئث: " تػدخ  داػؿ يػثح ارػدذف ار ػدس  ػ ـ هتػدتذس ارمتػ ئس 
ارتػػى لوػػم ذػػد    ذهػػ ، لت  خػػؿ خ هػػ  ه  ته رنػػ  اسػػثب، مخػػ  دخػػر اريػػ ذب ارػػذ  ذخءػػؿ راذػػن 

 د اف و ػر  لسػار ختػي، لاخػر هتطهذػر خ هػد اررب]ارػذ  نػل فػى و ذ ػن األخػر ارخسػجد اررب ه
األ يى[ هخ   ارلرد لهمؿ تل ذر، لذرؾ مخ  رل م ف ارخسذوذلف  د دتسل  ف ـ ذمف نذا ارخهتى 

رةذذا  لال وتى خف  هؿ ارخس خذف اتفسػهـ، ءػـ اوذػ  فذػي ارشػ  ئر ارختدتذػن،  نفى ذـل خ   رو
ذهد ار در ذاتي خف االنتخ ـ همتذسن ارورذح ارخ دس وذث استلرى   ى جخذم  فى وذف اتي رـ

ارخ تتذػػ ت ارذنهذػػن لارفوػػذن هػػداا ه ، مخػػ  اتػػي استيػػدر اخػػرا هخػػتح ارخسػػذوذذف ارسػػرذ ف وػػؽ 
ؼ   ػػػػى ارمتذسػػػػن هيػػػػفتهـ ارسػػػػم ف األيػػػػ ذذف رهػػػػذ  األرض، مػػػػذرؾ ايػػػػدر ااروخ ذػػػػن لاإلشػػػػر 

" هػػذرؾ انتخػػػت .(2)رب خػػف ار هػػر ارخ ػػدس هػػدلف تػػل ذرخرسػػلخ  ذوػػـر   ػػى ا  اجتهػػى اال ذ تػػ
ارخدلتػػن هػػإهراز سذ سػػن يػػثح ارػػدذف تجػػ   األخػػ مف ارخ دسػػن دااػػؿ ار ػػدس  تػػد فتوهػػ . لرمػػف 
غ ب   ذهػ  ارتػهف فػى ت ذذخهػ ، إذ ز خػت تػدتذس ارخسػ خذف ر متػ ئس لاتمػرت إذػذا  اريػ ذهذذف 

هذتخػ  ا ػرت وػرص يػثح ارػدذف   ػى ر خسجد األ يى لا رت اوتراـ ارخس خذف رػي لتطهذػر ، 
إ ػػػ دة األخػػػلر فػػػى ار ػػػدس إرػػػى تيػػػ هه   هػػػؿ ارتػػػزل اريػػػ ذهى، فػػػى وػػػذف تجػػػد اف اريػػػ ذهذذف 
استادخلا اهتذن ارخسجد األ يى فى  دة اغراض ترالوت هذف ج  ي خ ر ارخ ػؾ اريػ ذهى فػى 
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ن. فخ رسػلا فذػي ارفترة األلرى خف تأسذس ارخخ من، لمى ذملف سمت  ر فرسػ ف ارثتػذف خػف اردالذػ
فتػلف اروػرب لار تػ ؿ، لج  ػلا فذػي خسػتلد   رػذا ئرنـ  ػثلة   ػى اسػتاداـ ج تػب ختػي متذسػن 

خ ف   ذػي ػذوى اف ارتهى س ذػارخسرهـ، مخ  ج  لا خف اسفؿ ارخهتى وظ ئر راذلرهـ لف   ر تراث 
 ر ى ختي ػثـ م ف  د اتاذ خف ارجز  ارجتلهى ارشػارس
 ػػػػػػػػػػػػػػ
ى باإلعدددارة إىل مدددا ورد   جاندددك مدددن اؼبصدددادر اإلسدددالمية وإحددددى الدراسدددات اغبديثدددة ألحدددد البددداحث  يكتفددد (9)

؛ 59و ص 2األوروبي  عن قبم صالح الدين الكرمي   فتحو للقدس. ان در: أبدو عدامةو اؼبصددر السداب و ج 
 و237-239العماد األصفهاق: الفتح القسىو ص 

Richard, J., About an account of the battle of Hattin, ed. In Speculum XXVII, 1952, 

referring to the Frankish mercenaries in oriental Moslem states, Cambridge, 1976, 

p. 170.   

(2) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 18: 1. 

ذػػؿ ارختػػلفى فػػى الائػػؿ ارػػذخف ار  ذخػػى خػػلرخ ار ػػدس لارا   لخيػػدا   رػػذرؾ فػػإف اهػػ. (0)ايػػطهث
لرخػػػ  تسػػػ ـ ارسػػػ ط ف )يػػػثح ارػػػدذف( ار ػػػدس اخػػػر ” ار ػػػرف ارسػػػ دس  شػػػر ارخػػػذثد  ذ ػػػلؿ: 

هإظه ر ارخوػراب )دااػؿ األ يػى( لمػ ف اردالذػن  ػد هتػلا فػى لجهػي جػدارا لترمػل  نلذػ ، ل ذػؿ 
هتذػػن اتاػػذل  خسػػتراو . لهتػػلا غرهػػى ار ه ػػن دارا لسػػذ ن لمتذسػػن فهػػدـ خػػ   ػػداـ ارخوػػراب خػػف األ

و فن رذرؾ فإف اهف األءذر ذ ػلؿ  ػف . (2)“لتيب ارختهر لاظهر ارخوراب لت ض خ  اودءل  لا 
ه خػػ رة ارخسػػجد األ يػػى لاسػػتتف ذ ارلسػػم فػػى توسػػذتي... فشػػر لا فػػى ”يػػثح ارػػدذف اتػػي اخػػر 

 خ رتػػي لخوػػلا خػػ  مػػ ف فػػى ت ػػؾ األهتذػػن خػػف اريػػلر... لا  ػػلا اريػػ ذب، مخػػ   ػػ خلا هإ ػػ دة 
. مخػػ  تػػـ “و رهػػ  ار ػػدذـ... لتطهذػػر ارخسػػجد لاريػػارة خػػف األ ػػذار لاألتجػػ س...األهتذػػن إرػػى 

لتػػـ غسػػؿ  هػػن اريػػارة ، (1)ترتذػػب ارخسػػجد لتتظػػذـ إدارتػػي " ف ػػ د اإلسػػثـ نتػػ ؾ غوػػ  طرذػػ "
لر  ت  تجد ج ته  خف ت ؾ ار ه رات ل ػد اتفػؽ خػم خػ  لرد  تػد ارخػلرخ ارتذػلهرنى . (8)هخ   ارلرد

  هشأف ار دس.
 

ارخػػلرخ يػػ وب ارخدلتػػن خلا ػػؼ يػػثح ارػػدذف ارمرذخػػن ت ػػؾ إرى"إخػػ  اتػػي مػػ ف خػػف  ارجػػم
ختط ػػػؽ اإلتسػػػ تذن، اـ اتػػػي مػػػ ف ألجػػػؿ خجػػػد  ارشايػػػى. لفوػػػث  خػػػ  سػػػهؽك اظهػػػر ارروخػػػن 
ه رخروى اررا دذف فػى خستشػفى ار ػدذس ذلوتػ  ارخشػهلرة. لاخػر هػأف ذجػب اف تلجػي إرػذهـ مػؿ 

فلا. ءػػـ  هػػد ههػػذا ارلاجػػب إرػػى ه ػػض اررنهػػ ف خػػف دذػػر  ار ت ذػػن ارخط لهػػن وتػػى ذتلفػػلا ال ذت ػػ
" ارلاوح اتي نل ذرؾ ارخهتػى (5)ارخستشفى   ى اف ذ لخلا هلاجههـ نذا فى ورذن لاخف م خ ذف

ارػػذ  اتاذتػػي ط ئفػػن ارفرسػػ ف اإلسػػهت رذن خ ػػرا رهػػ . لمػػ ف  ػػد اتشػػأ  جخ  ػػن خػػف األخػػ رفذذف فػػى 
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لرلا ػاػدختهـ رنهػ ف توػلف ارف ػرا . ل ػ ـ   ػى نػ رذتزؿ هي اروجػ ج ارخسػذوذ862/ ـ0171  ـ 
 ى ار  د ػى. لفػؿ ارلجلد اري ذهػإرى ط ئفن رنه تذن خ  ت ن فى ظ

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
ولالسددتزادة عددن ذلددل اؼبوضددوع. راجددع: علددى أضبددد ؿبمددد السدديد: أىددم التطددورات   أبنيددة القدددس الدينيددة مندد  ( 9)

ىددد.(و حبددث منشددور   ؾبلددة كليددة 990-452م./9997-9355)المددزو الصددليىب حددت اسددعداد اؼبسددلم  ؽبددا 
  .79م.و ص 9559جامعة اؼبنوفيةو أغسطد  -اآلداب

م.و 9570جو بد وت  2م.( األندد اعبليدل بتداريخ القددس واػبليدلو 9922ىد./527أبو اليمن العليمى )ت ( 2)
  .250و ص 9ج 

 .992-999و ص 99ابن األث : اؼبصدر الساب و ج ( 0)
 .907د الدين األصفهاق: الفتح القسىو ص عما( 4)

Roger of Hovden, op.cit., Vol.II, p.90. 

(5) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 18: 2. 

ارس هم خف ار رف ارء تى  شػر ارخػذثد ك رػلوظ لجػلد خستشػفذذف ر جخ  ػن ه ػم اتسػ  هخ  خ ػ  
ى ارػذذف ذجهػزلف همػؿ خػ  ذ ػزخهـ فػى اروذػ ة إلذلا  اره خ ئن خف فرس ف اإلسهت رذن  دا ارخرو

له د ارخخ ت. لفى ار  د ارت رى ليؼ ارخهتى هأتي ذوـ إو فن إرى ارخستشفى متذسػن  رفػت 
ه سػػـ متذسػػن ذلوتػػ  ارخ خػػداف. لتػػـ تجهذػػز  هػػ روجرات لاألسػػرة وتػػى ه ػػم  ػػددن  خػػ  ذزذػػد  ػػف 

ى وسػف ت  خػؿ يػثح ارػدذف خػم لاذ  م ف األخر ف د  دـ ارخػلرخ األدرػن ارداختػن   ػ. (0)األرؼ
 ارطلائؼ ارخا رفن ردذتي غذر خرة، ل  ى خوض ختي هرزت يلرة نذا ار  ئد ارخس ـ خوذئن.

 
لخف اإلجرا ات ارتى اتاذت ه ر دس لاش رت ره  ارخدلتن:" اتي هخجرد اف س طت فى ذػد 

خه  إرػػػى يػػثح ارػػػدذف لاسػػػت ر رػػػي األخػػر فذهػػػ ،  ػػػ ـ هطػػػرد سػػػم ته  اريػػ ذهذذف، ءػػػـ تػػػلرى ت سػػػذ
لفى ارلا ػم فػإف خػ  اتاػذ  ار  ئػد خػف إجػرا ات فػى " (2)ري. خ  ط  ت   ـ هتلزذ ه  هذف ارخ رهذف

ار دس ه د ارفتح   ى نذا ارتول ارػذ  ذمػر  ارخػلرخ لرػذـ ال ذات ػؼ مءذػرا  ػف ارلا ػم مخػ  لرد 
 تػػػد ارخػػػلراذف ارخ  يػػػرذف، ا يػػػن ارخسػػػ خذف خػػػتهـ، خخػػػ  ذوػػػفى   ػػػى خلراتػػػ  ارخيػػػدا ذن 

ل يػد ختهػ   ،رخلول ذن ارتى  هدت ن  فذي هرغـ ارتط لؿ لاإلذخ  ات ارتى ايدرن  غذر خرةلا
ارتشػػػمذؾ فػػػى اف خػػػ  ا ػػػدـ   ذػػػي يػػػثح ارػػػدذف خػػػف ا خػػػ ؿ اذرذػػػن لخ  خ ػػػن طذهػػػن ر طلائػػػؼ 

  ارخا رفن ردذتي م ف خف ختط ؽ ارد  ذن ارشايذن رتفسي.
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" ارخدذتػن ارلوذػدة ارتػى تجػت خػف  لفذخ  ذت  ؽ هخدذتن يلر، ف ػد ذمػر ارخػلرخ  تهػ  اتهػ 
 ف ػ ؽ هشػهرته ، ل  لخػت   ػى خػر ارزخػفػارس لط فػى ذػد األ ػدا  لنػى خدذتػن  رذ ػن طه ػت اخ

 ذ ػار  ئد اره ه ى شدذد ارهأس تهلا ت رذاه  اته   د اجهدتا ظـ ارهجخ ت، إذ ذذمر 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػ
. راجدددع 55-59م.و ص 9549را حددددادو بمددددادو سدددنة بنيدددام  التطيلدددى: رحلدددة بنيدددام  التطيلدددىو ترصبدددة عدددز ( 9)

 أيةا:
Theoderick, Description of the Holy Places 1172 a.d., trans. by Aubrey Stewart, 

in Palestine Pilgrim’s Text Society, Vol. V, London, 1894, p.22; William of 

Tyre, op.cit., Vol. II, pp. 242-245. 
(2) Idem. 

 رػػي مءذػػر لسػػههت. (0)ؽ.ـ.[. مخػػ    لخػػت ار  ئػػد ارهخػػ ـ اإلسػػمتدر األمهػػر 562-615تيػػر ]
خف ارخش مؿ لفى نذ  ارخرو ن اذو  م ف رهذ  ارخدذتػن اف ت ػم فػى ذػد يػثح ارػدذف ه رسػهلرن 
 ارتى س طت هه  ه ذن ارخدف إال اف ومخػن اي فػى اال ذػذر  همػؿ شػر اػ ص هه  ذػ  اريػ ذهذذف

ألتفسػػػػهـ لر  ػػػ دخذف إرػػػذهـ خػػػػأل  مػػػى ذ جػػػألا إرذػػػػي، فوفػػػظ رهػػػـ نػػػػذ   لذرػػػؾ وتػػػى ذجػػػدلا ...،
 (1)ؼ إرػػػى غذرنػػػ ا." وذػػػث اوػػػطر يػػػثح ارػػػدذف إرػػػى ترمهػػػ  خل تػػػ ، لتءػػػر االتيػػػر (2)ارخدذتػػػن

  ػى تويػذته  لارػدف ع  Conrad of Montferratخػلتتذفرات  الؼلوذتئػذ اتمػب اخذرنػ   مػلتراد 
ف خف دلؿ شتى فذخ  لرا  ارهوػر رتتوػـ إرػى ارجػذش فرت ا داد مهذرة خف األلرلهذذا ته . لتل 

اريػػػ ذهى فػػػى يػػػلر. لرػػػذا ف ػػػد ااػػػذ خػػػل فهـ ذتوػػػلؿ خػػػف ارػػػدف ع إرػػػى ارهجػػػـل وػػػد ارخسػػػ خذف 
ار ػػػرذهذف اػػػ رج ارخدذتػػػن. لراح ارخػػػلرخ ذػػػرل    ػػػى خػػػد  يػػػفو ت خػػػ  ل ػػػم خػػػف اوػػػداث فػػػى 

 .(8) ذهذن ارء رءنارخ سمرذف اري ذهى لاإلسثخى ولؿ ارخدذتن تخهذدا رليلؿ اروخ ن اري
 

 ػػػػػػػػػػػػػػ
يةددديف اؼبددددؤرخ   موضددددع آخددددر عدددن صددددور وصددددفا ؽبدددداو فيشدددد  إىل وضدددعها ك زيددددرة ربطهددددا اإلسددددكندر األكددددىف ( 9)

باليدابد. ولد ا فقدد أحاآدا  دا اؼبيداه مدن كدل جانددك تقريبدا. كمدا أن مينامجىدا يتمتدع باألمدان التدامو فبدا جعلهددا 
فصدددل العشدددرين الكتددداب الثالدددث مدددن اؼبدوندددةو اؼبوضدددوع ربدددا عنددددوان: مدددن أحصدددن اؼبددددن. راجدددع مدددا ورد   ال
  حصار صور وعودة اؼبلل من األسر .

William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 20: 1-2. 

حكددم نبوخدد  نصددر بددالد مددا بدد  النهددرين وسددورياو واسددتأنف الصددراع علددى فلسددط  مددع فرعددون مصددرو وىاصبهددا 
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ا وىداجم مددن السداحل الفينيقد  ومنهدا صدور. ويرجدع لدو الفةدل   تشدييد عدة مراتو وسدىب كثد  مدن سدكاهن
حددداا  بابددل اؼبعلقددة. وقددد وردت أخبدداره كثدد ا   الكتدداب اؼبقدددس. راجددع: بطددرس عبددد اؼبلددل وآخددرون: اؼبرجددع 

       الساب و مادة: نبوخ  نصر.
(2) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 18: 2, Ch. 20: 1.  

     .929ابن عداد: اؼبصدر الساب و ص ( 0)
 ان دددر مدددا أورده اؼبدددؤرخ ولددديم أوف نيدددوبره عدددن دور اؼبددداركيز كدددونراد أوف مدددونتيفرات   تكتيدددل جهدددود الصدددليبي ( 4)

 غبماية اؼبدينة من أخطار صالح الدين   الفصل  التاسع عشر والعشرين من الكتاب الثالث من اؼبدونة:
William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 20: 1.  

رػػي لرػػذـ الؼ تذػػلهر  خػػف تػػأرذ  رخخ مػػن هذػػت ارخ ػػدس ارثتذتذػػن لخػػدته  ل  خػػ  تت  لفوػػث  
اررئذسػػػذن ه ػػػد لا  ػػػن وطػػػذف تجػػػد ردذػػػي ه ػػػض االنتخػػػ ـ ه رتػػػأرذ  اذوػػػ  رج تػػػب خػػػف ارمذ تػػػ ت 

ثح اردذف اري ذهذن األار  فى ارش ـك ففى إخ رة طراه س ت رض إرى ارسذ سن ارتى اته ه  ي
وذ ؿ ت ؾ اإلخ رة وذث وظت فى ارل ت ذاتي فى تظر  هلو ذن ا ينك ففى وذف سػجؿ اتػي 

هتػػ    ي خػد إرػػى تػػدخذر خخ مػػن هذػػت ارخ ػدس تجػػد  ل ػػد  فػػ   ػػف طػراه س، لروخهػػ  خػػف وػػره ت
  ػػػى  هػػػد هذتػػػي لهػػػذف اخذرنػػػ . لرػػػـ ذػػػتس ارخػػػلرخ اف ذسػػػجؿ شػػػذئ   ػػػف خيػػػذر رذخلتػػػد اخذػػػر 

سذد يذدا لسط   ن خف اته  هخ  داث إرػى  Reginaldخذر لخ ي رذت رد طراه س. فذمر اف األ
خدذتن يلر اءت   اتشت ؿ ان ه  هتويذته  " مخ  رل م تػ  ذط هػ ف ار جػل  لرهخػ  هتػرض ارػدف ع 

خػلتتذفرات ال  الؼ ته "، فى وذف م تت ارتذن خهذتن   ى تأرذب األن رى ود و مخه  مػلتراد 
سػر  ف خػ  اتمشػؼ اخرنخػ ، لوذتئػذ ادرؾ رذخلتػد    هػن اذ تتػي،  االستذث    ى ار   ػن. لرمػف

لتدـ   ى خ  ا ترفي خف تء ـ. ف  د إرى طػراه س وزذتػ  لفػى و رػن اشػهي هػ رجتلف لخػ ت مخػدا. 
لهذتخػ  ذػذمر خلراتػ  ذرػؾ . مخ  اات ر انؿ ارخدذتن هلنذخلتد ارء رػث اخذػر اتط مذػن سػذدا   ػذهـ

ف طراه س  د ترت إرى رذخلتد االهػف األمهػر رهلنذخلتػد إال اف دراسن ختايين ا يت إرى ا
نػػ. 581ارء رث هخلجب ليذن رذخلتد  هؿ لف تي. لترجح اف ت رذ  ارلف ة ذ م فػى شػهر رجػب 

 .(0)ـ خستتدة إرى ارخلرخ ارخ  ير اهف ار دذـ0087امتلهر  5سهتخهر ل 6ارخختد هذف 
 

مػػر ارخػػلرخ اف يػػثح ارػػدذف لاػػ رج خخ مػػن هذػػت ارخ ػػدس اذوػػ ، وذػػث إخػػ رة اتط مذػػن ذ
رػػي. فتوػػلؿ سػػرذ   يػػلب اراوػػى اتط مذػػن، لتخمػػف خػػف ت ػػلذض سػػ ط ف  تخػػ د  فذخػػ  اطػػط

األخذر هلنذخلتد ارء رث فى ت ؾ ارجه ت "إرى ود اتي ه د استذثئي   ى ارثذ ذن لخدف اإلخ رة 
نػذا األخػر،  لتلمػد األوػداث". (2)األار  رـ ذترؾ ري ا  خخت م ت ت رذه  ا رج اسػلار اتط مذػن
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خمف ػفخػف ارء هػت اف يػػثح ارػدذف  ػػ ـ هػ اتراؽ وػػدلد إخػ رة اتط مذػػن غرهػى تهػػر ار  يػى، لتػػ
 نػ. 588ـ/0088خف إس  ط  دة خدف ل ثع خهخن اثؿ يذؼ   ـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Idem. 

نطاكيدة الصدليبية ؛ أما الدراسة اؼبتبصصة: راجع: حس  عطية: إمدارة أ54و ص 0ابن العدمي: اؼبصدر الساب و ج
 .299-293و 999واؼبسلمونو ص 

(2) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 20: 2.  
 

م ف خف اهرزن  جه ن لويف يهذلف لاف خذن. لليؿ إرى جسر ارودذد ا رج اسلار اتط مذن 
خف جهن ارشخ ؿ. مخ  استسػ خت و خذػن فرسػ ف اردالذػن فػى    تػى درهسػ ؾ لهتػراس. لرػـ ذهػؽ 

فتح اتط مذن تفسه  ارتى  ػـز يػثح ارػدذف   ػى خه جختهػ . إال اف هلنذخلتػد راسػ ي ط رهػ   إال
لخػػف ءػػـ ظػػؿ خيػػذر . (0)  ػػد ارهدتػػن خ ػػي   ػػى اف ذط ػػؽ مػػؿ اسػػر  ارخسػػ خذف فػػى اتط مذػػن

اإلخ رة اري ذهذن مخ  يػلر  خلراتػ  خدذتػن هػث  خػؽ ذوخذهػ  ذتخءػؿ فػى األراوػى ارت ه ػن رهػ . 
وػ فذن جػػدذرة إلرػذـ ذ ػػدـ فذخػ  ذاػػص ارتػأرذ  ر خػدف ارشػػ خذن خػ دة ت رذاذػػن لنمػذا فػإف خلراتػػ  

هأف تلوم فػى اال تهػ ر  تػد ت ذػذـ لدراسػن اروػرلب اريػ ذهذن وذػث إخ رتػ  طػراه س لاتط مذػن 
ف مػػ ف اره وػػث  ػػد  خػػد إرػػى  روػػه  هإذجػػ ز رتاطذهػػ  اروػػدلد ارزختذػػن ارخوػػددة  اريػػ ذهذتذف لا 

   ر دراسن.
ارخػػلرخ ارتػػى تت ػػب   ذهػػ  ارجلاتػػب ارسذ سػػذن ت خػػس فذهػػ  اوذ تػػ  خػػ   لهػػذف طذػػ ت مت هػػ ت

ذخػػس ارج تػػب االجتخػػ  ى. لخخػػ  ذاػػص ارمذػػ ف اريػػ ذهى فػػى ارشػػرؽ تجػػد ارخػػلرخ فػػى ارفيػػؿ 
)لر  ػػػػي ذ ػػػػد امءػػػػر فيػػػػلؿ ارخدلتػػػػن تو ػػػػذث لت ذذخػػػػ  روػػػػ ؿ  اراػػػػ خس  شػػػػر ه رمتػػػػ ب ارء رػػػػث

فذهػػ   خػػػد إرػػى ت ػػػدذـ رلذتػػي ارا يػػػن اريػػ ذهذذف نتػػػ ؾ( ذت ػػرض إلوػػػد  ارظػػلانر ارخهخػػػن، ل 
رخجتخم اري ذهذذف فػى هػثد ارشػ ـ خ تهػرا اف خػ  ترػت إرذػي اوػلارهـ خػف تػرد  مػ ف ارسػهب فػى 
اتهذػػ ر سػػ ط تهـ. وذػػث ذمػػر اف األرض ارخ دسػػن رفظػػتهـ لطػػردتهـ ه ػػد خػػرلر خػػ  ذزذػػد  ػػف 

 ن. لارجػم سػهب ذرػؾ ارسهم لءخ تذف   خ  خف إ  ختهـ فذه  مخ  ف  ت خم األخـ ار  يذن ارسػ ه
إرػػػى خػػػػ  ا ترفػػػػل  خػػػف اتته مػػػػ ت فػػػػى وػػػػؽ ارخسػػػذوذن. لوػػػػدد فػػػػى اته خػػػي نػػػػذا يػػػػراون الرئػػػػؾ 

خ رفػػ  إذػػ نـ هػػأتهـ:" نػػـ ارخسػػذوذلف ارػػذذف  Pullaniاريػػ ذهذذف ارػػذذف ذ رفػػلف ه سػػـ ارهػػلالتذذف 
هومػػـ سػػمتلا فػػى األيػػؿ األراوػػى ارخ دسػػن  ه ػػد ارتػػزل لخػػ  رهءػػلا اف تػػأءرلا ه رخسػػ خذف مءذػػرا 

االوتم ؾ، ل رههـ ختهـ. لرذا رـ ذات فلا مءذرا  تهـ فػى ار  ذػدة ال األاث ذػ ت، لظهػرلا   ػى 
اتهـ تلع خف ارم ئت ت ارخو ذدة هذف ارخسذوذذف لارخسػ خذف خػف ارسػم ف". األخػر ارػذ  اد  فػى 
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د ف ػ -ا  ل ت تدلذف ارخػلرخ رهػذ  األسػطر -تظر ارخلرخ إرى تدتذس ارض اي. اخ  فذخ  ه د
يػػ ر ارخسػػذوذلف امءػػر إاثيػػ ، هذػػد اتهػػـ خػػف اخػػـ شػػتى فهػػدلا "خ ػػزلرذف لختػػرفذف لخسػػرفذف 

  ػػػى نػػػذا ذهػػػدل ". (2)خػػػ  شػػػ ههـ خػػػف  ػػػ دات لتيػػػرف ت ختمػػػرةفوػػػث  لخ  ػػػدذف لخخء ػػػذف... 
 وذث لوم ذد  ي وب ارخدلتن خلرا  خلول ذ  لت  دا ر خجتخم اري ذهى. 

 ػػػػػػػػػػػػػػ
-299و 209-203؛ العمددداد األصدددفهاق: الفدددتح القسدددىو ص 54-99لسددداب و ص ابدددن عدددداد: اؼبصددددر ا( 9)

 . 223-290؛ راحع أيةا: حس  عطيةو اؼبرجع الساب و ص 292
(2) William of Newburgh, op.cit., bk.3, Ch. 15: 2-4. 

خف ارخلءرات لارختتذرات فذي. مخ  هػدت رلذتػي ختشػ ئخن تجػ   نػذا ارخجتخػم، سػلا     ى ج تب
وطذف اـ ه د ذرؾ. فػإذا خػ  مػ ف ارهلالتذػلف فػى تظػر   ػد تسػههلا فػى االتهذػ ر االجتخػ  ى ا هؿ 

فػػإف وػػ ؿ اريػػ ذهذذف هتشػػتتهـ لتفسػػ  ااث هػػـ لت ػػدد اتتخػػ  اتهـ ال ذج  هػػـ اوسػػف وػػ ال خػػف 
س ه ذهـ اررلخ ف. لخػ  خػف شػؾ اف خلراتػ    ػى نػذا ارتوػل  ػدـ تخلذجػ  رائ ػ  ألسػ لب تفمذػر 

اػػػلاتهـ ارثتػػػذف فػػػى ارشػػػرؽ الااػػػر ار ػػػرف ارءػػػ تى  شػػػر  األلرلهذػػػذف تجػػػ    وػػػذن اريػػػ ذهذذف لا 
ارخذثد /ارس دس ارهجر . مخ  امد   ى اتي ت  د اجتخ  ى لتػ رذاى جذػد  ػ در   ػى تسػجذؿ 

  ارظلانر االجتخ  ذن لارتف ذ إرى اغلارن  لخسهه ته  لخ  ذترتب   ذه  خف تت ئج.
 

ارورلب اريػ ذهذن ف ػد ادرػى ارخػلرخ فذػي هػدرل  اخ  فذخ  ذاص ارخجتخم اإلسثخى  ير 
ذتوػػػدث  ػػػف ظػػ نرة اءػػػرت لار ػػػت  (0)اذوػػ ك ففػػػى ارفيػػؿ ارراهػػػم لار شػػػرذف خػػف ارمتػػػ ب ارراهػػم

هظثره   سمرذ  لسذ سذ    ى ختط ن ارشرؽ األدتى هخ  وػلت خػف مذ تػ ت إسػثخذن ليػ ذهذن 
ا وػػم توػػت سػػطلة  وذػػث رل :" خخػػ  ذػػذمر اتػػي  ػػد مػػ ف نتػػ ؾ فػػى ارشػػرؽ  تيػػر هشػػر  خػػ 

رػػػي وػػػدا اتػػػي تخمػػػف خػػػف إ تػػػ  هـ  خسػػػ ـ  ػػػل  ارتفػػػلذ ذد لتػػػي اررجػػػؿ ارشػػػذ ، له ػػػم اوػػػل هـ
ه رتووذن هأرلاوهـ. لخف ءـ ف د تجح نذا اررجؿ فى إغلائهـ هأخمر األس رذب لارل لد ارزائفػن 

 تهػرل  هخء هػػن رسػلؿ ذػلوى إرذػػيك لا ت ػدلا اتهػـ سذويػػدلف ءػلاب ذرػؾ فػػى جتػن ارت ػػذـ اوتػى 
فى اخارة إذا اط  لا الاخر  فى اردتذ . لوذتخ  م ف نذا اررجػؿ ذستشػ ر ل ػلع نجػـل خػف اوػد 
ار  دة األ لذ   ود  ال خجػرد تلجسػي خػف ارت ػرض رهػذا اراطػر، مػ ف   ػى ارفػلر ذرسػؿ  ت ػي 
خخػف تتطهػؽ   ػذهـ ارخلايػػف ت ارسػ ه ن ه ػد تورذوػػهـ   ػى ارػتا ص ختػػي وتػى ذفسػح اخ خػػي 

ا. لرـ ذمف رد  نلال  األشا ص ا  خأرب ال طخلح سل  توذف ارفرين ارطرذؽ هيفتي  دل 
ارخلاتذن رتتفذذ األلاخر   ى امخؿ لجي، ف د مػ تلا ذ روػلف اتفسػهـ ر اطػر، هػؿ لارخػلت اءتػ   
 ذ خهـ هخهخن اغتذ ؿ ارشايذ ت ارخوددة رهـ. لمػ تلا ذتهػ رلف إرػى إتخػ ـ ذرػؾ فػى ههجػن مخػ  

تظػػرا ألتهػػـ مءذػػرا خػػ  تأاػػذنـ ارجػػراة  تػػدخ  ال ذملتػػلف توػػت  رػػل مػػ تلا ذسػػ ر لف إرػػى خأدهػػن.
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ارخرا هن ارد ذ ن فذهػ درلف ه رتفػ ذ خػف هػذف اروػراس ر  وػ     ػى شايػذن خرخل ػن، ف ػد اوتػ ط 
هأف او طلا اتفسهـ هوراسن شدذدة لا ذن، لرـ ذسػخولا إال األخرا  ارخس خلف هيفن ا ين ختهـ 

 ل ػأل رب ارخ رهذف إرذهـ خف اردت
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 غتيال اؼباركيز كونراد . ان ر:ااؼبوضوع ربا عنوان:  عن ( 9)

William of Newburgh, op.cit., bk.4, Ch. 24: 1-3.   
ختهـ إال لنـ فى لسط وراسهـ ارا يذف. اخ  خ لمهـ ف ـ ذفرولا   ى اررجؿ ارشذ  ارجزذػن، 

اال ذ مػػرلا يػػفل  هػػأ  وػػ ؿ خػػف مخػػ  رػػـ ذجهػػرل    ػػى ارط  ػػن رهػػـ. إذ مػػ تلا ورذيػػذف   ػػى 
لر ػؿ اررجػؿ ارشػذ  نػذا نػل ر ػب مػػؿ خػف ذتػلرى  ذػ دتهـ لمػ ف اسػـ الرهػـ وسػػف ". (0)األوػلاؿ

لرخ  م ف تأءذرنـ  ظذخ  فى ت ؾ ارفترة انتخت  .(2)اريه ح ز ذـ ط ئفن اإلسخ  ذ ذن اروشذشذن
 رنـ خ  هػ  خ ػدخهـ ارخدلتن هذمرنـ، مخ  استف ض ارخ  ير لرذـ اريلر  هذمر ج تب خف ااهػ

 .(1)شذ  ارجهؿ
 

اخػػػػ   ػػػػف األسػػػػ لب ارػػػػذ  اته ػػػػي ار ػػػػ دة اريػػػػ ذهذلف فػػػػى ت ػػػػ خ هـ خػػػػم ط ئفػػػػن اروشذشػػػػذن 
ارخدلتػن   ػى ارتوػل اختػى :" لاػثؿ فتػرة  ػلة اريػ ذهذذف فػى ارشػرؽ رػـ ذجػرل سػل   يفتلوو

ارتيػد   -رخ   رؼ  تهـ خف تف ف إرى ود ارخػلت فػى ارهجػـل -رج ؿ ط ئفن اردالذن لودنـ
رهذا اررجؿ ]لم ف تتذاؾ ذد ى ست ف[ وتى اجهرل    ى إهراـ خ  ندة ه راوػلع رهػـ". لذفسػر 
ارخلرخ تج ح اردالذػن ارخػذملر هخػ  رػدذهـ خػف وسػف تتظػذـ. فذػذمر اتػي: "إذا خػ  اغتذػؿ خ ػدخهـ 

لسػػلؼ ذءػػلرلف امءػػر فهػػذا رػػـ ذتػػرؾ اءػػرا مهذػػرا   ػػذهـ، إذ سػػر  ف خػػ  ذتيػػهلف خػػف ذوػػؿ خو ػػي 
 ي ػلذوذؼ ارخلرخ فى استف ون ات ."(8)ت  ـ اشد رذرؾ ارذ  ف دل ت له
 ػػػػػػػػػػػػػػ

(1) William of Newburgh, op.cit., bk.4, Ch. 24: 2.      

ىددد.( عددن الفدداآمي و ونددادوا 497م./9354انشدد  اظباعيليددة الشددام بعددد مددوت اػبليفددة اؼبستنصددر الفدداآمى )ت (2)
ابنددو اآلخددر اؼبسددتعلى الدد ى  ددل أتباعددو   مصددر ينتمددون إليددوو وقددد عددرف فددرع  بإمامددة ابنددو نددزار وبطددالن إمامددة

الشام باسم اغبشيشية أيةاو وقبدح اغبشاعدون   تأسديد فبلكدة ؽبدم حدول ؾبموعدة مدن القدالع عرفدا بقدالع 
الدددعوةو وذلددل أواخددر القددرن اغبددادى عشددر اؼبدديالدى / اػبددامد اؽب ددرى مسددتمل  الفوضددى الددت سددادت منطقددة 

األدق اإلسدددالمى والصدددراعات بددد  القدددوى الفاآميدددة والسدددل وقية والصدددليبية . راجدددع : جوزيدددف نسددديم  الشدددرق
؛ وقدددد بلمدددا 229م.و ص 9579يوسددف: العددددوان الصدددليىب علدددى بدددالد الشدددام و الطبعدددة الثالثدددةو اسدددكندريةو 

راامهم الشدددىمج ىددد ه الطاافدددة درجدددة كبددد ة مدددن ا كبدددالل اػبلقدددى حدددت ذاق الصدددليبيون واؼبسدددلمون صبيعدددا مدددن جددد
ىد. ىو راعد الدين سنان البصرىو ولقبو الشيخ و وىدو 994م./9995الكث . وكان  مقدمهم بداية من عام 

الدد ى ن ددم تلددل اؽبيثددة وأعطاىددا آابعهددا اؼبفددزع. ان ددر: أسددامة زكددى زيددد: الصددليبيون وإظباعيليددة الشددام   عصددر 
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-44م.و ص9593 رى(واإلسدددددددددكندريةو اغبدددددددددروب الصدددددددددليبية) القدددددددددرن الثددددددددداق عشدددددددددر اؼبيالدى/السدددددددددادس اؽب
  . 999-999و97

(3) William of Tyre, Vol.II, pp.389-393. 
(4) William of Newburgh, loc.cit.  
من الثابا أن ىناك معاىدة كانا قد وقعدا بالفعدل بد  اغبشيشدية والداويدة ومدا يؤكدده أهندم آلبدوا مدن اؼبلدل 

الةددريبة الدددت فرضددتها علدديهم الداويدددة دبوجددك اؼبعاىدددة وقدددد  م. إسددقاط9970الصددليىب عمددورى األول   عدددام 
 بلما ألفى دينار. ان ر: 

William of Tyre, op.cit., Vol. II, pp. 391-392. 
 الؼ  ػػػى ارػػػرغـ خػػػف  ػػػدـ ارت ػػػرؼ هشػػػمؿ لاءػػػؽ   ػػػى ارجهػػػن ارتػػػى اغت رػػػت األخذػػػر مػػػلتراد 

تفػػذلا ت ػػؾ ارجرذخػػن رهخػػ  هإذ ػػ ز  خػػلتتذفرات ه رتودذػػد إال اتػػي ذ ت ػػد فػػى اف اروشذشػػذن نػػـ ارػػذذف
خػػف جهػػ ت ااػػر . لنػػذا األخػػر رػػـ ذتج ػػى وتػػى وذتػػي )ا  وتػػى ل ػػت تسػػجذؿ ارخدلتػػن(ك تظػػرا 
ألتهػػـ اءتػػ   ارتو ذػػؽ خ هػػـ اظهػػرلا  ػػدـ ارخهػػ الة رخػػ  ذتتظػػرنـ خػػف خيػػذر، لرػػـ ذمػػف ارخػػلت 

 .(0)راد هـ رة رار ه رو ذ ن
 

ارا خس لنل ارمت ب األاذر ر خلرخ لرذـ  لمخ   ءرت  فى ارفيؿ ارراهم  شر خف ارمت ب
الؼ تذلهر    ى خ  م ف جدذرا هػأف تسػتهؿ هػي ل ػ ئم نػذ  اردراسػنك ف ػد  ءرتػ  فذػي اذوػ    ػى 
خ  تجد  خت سه  مى ذلوم فى الاتذخه  تظرا ألف األسطر اختذن تت  ؽ ه  تي دذ ت ارخجتخػم 

هخء هػػػن ارخطر ػػن رمػػػؿ خػػػف نػػػل  اريػػ ذهى، لفذهػػػ  ذ ػػػلؿ ارخػػلرخ:" اخػػػ  يػػػثح ارػػػدذف ارػػذ  مػػػ ف
خسػػػذوى ختػػػذ هوػػػم سػػػتلات ا ػػػت، ف تػػػدخ  ااػػػذ فػػػى االسػػػت ثـ  ػػػف و رػػػن ارهوػػػ رة خػػػف  لختػػػ  
]األلرلهذذف[ لسخم هأتهـ فى ار  دة ذأم لف اتلا    دة خف ار وـل فػى لجهػن ار شػ  ،  ػ ؿ: إف 

  ػى و ذ ػن  نلال  ارت س رذسػلا هجػدذرذف هػأف ذوظػلا هػ ألرض ارخ دسػن تظػرا ألتػي وذتخػ  ل ػؼ
رف نذن ش هت  ف د م ف خف شأتي إء رة وفذظن ارخس خذف ودت  إذ م تلا نـ ايػو ب ارسػهؽ فػى 
 ػػػلة إ تيػػػ دنـ، األخػػػر ارػػػذ  ج  هػػػـ ذ لرػػػلف: ر ػػػف اي نػػػلال  اررجػػػ ؿ ارخت خػػػذف ارػػػذذف ذجػػػب 

لرهػػذ  ار هػػ رة ختزانػػ  فهػػى تهػػذف إرػػى ا  ". (2)ار وػػ     ػػذهـ إذ رػػذس نتػػ ؾ رجػػ   فػػى نػػداذتهـ
 تػرؼ خلراتػ  هػأف ارخسػ خذف اود تأءر ارخجتخم األلرلهى اذج هذػ  ه وتمػ مهـ ه رخسػ خذف وتػى 

نـ ايو ب ارفوؿ فى اتت  شهـ ا تي دذ  وتى ارتفم خستلانـ ارخ ذشى رلجلدنـ فى ارشرؽ 
       ى نذا ارتول. لي رلا ندف  اخ ـ ارخس خذف ر  و     ذهـ.

 
جخػػػ رى رػػػه ض ارجلاتػػػب فػػػى ارخجتخػػػم اريػػػ ذهى لفػػػى ارلا ػػػم ذ ػػػد تتػػػ لؿ ارخػػػلرخ هشػػػمؿ إ

لاروشذشػػػذن  فػػػى هػػػثد ارشػػػ ـ خػػػ  ذػػػد ـ خل فػػػي وػػػذف ارومػػػـ   ذػػػي خلراػػػ  ر وػػػرلب اريػػػ ذهذن. 
له ررغـ خف اف رلذتي ر خجتخ ذف اري ذهى لاإلسثخى فى ارشرؽ م تت خػف ه ػد، إال اتهػ  ت ػد 
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خػػػػ  دلتػػػػي خػػػػف ظػػػػلانر هوػػػػؽ رلذػػػػن طػػػػ ئرك التيػػػػدىه  ه رشػػػػخلرذن لارد ػػػػن. إذ ظهػػػػر ارخػػػػلرخ فذ
 دا ػ ث لت  ػاجتخ  ذن لدذتذن لا تي دذن فوث  ف خ  دلتي مذرؾ فى ارتلاوى ارسذ سذن خو

 ػػػػػػػػػػػػػػ
(1) William of Newburgh, op.cit., bk.4, Ch. 24: 3. 

(2) Ibid, bk.5, Ch. 14: 6. 

زخػػرة ارخػػلراذف  رخػػ  ليػػؿ إرػػى خسػػ خ ي، لخػػ   ػػرا  خػػف ااهػػ ر ارشػػرؽ ارثتذتػػى  ػػد لوػػ ي فػػى
 ارخ  يرذف ارجدذرذف ه رت ذذـ.

 
 : الخاتمة

له ػػد اردراسػػن ارتػػى  ػػدخت  ػػف نػػذ  ارخدلتػػن ارت رذاذػػن ريػػ وهه  لرػػذـ الؼ تذػػلهر  ذخمػػف 
اراػػرلج ختهػػ  هػػه ض االتطه  ػػ تك لنػػى تشػػخؿ ارشػػمؿ لاألسػػ لب لاريػػذ غن لارخوػػخلف، هػػؿ 

رػى ا  وػد تجػح ال اافػ د    ؽ فػى ت ػدذـ ارخػ دة ارت رذاذػن. لهػتطلؿ ت ذذخ  ر خلرخ لمت ه تػي لا 
ذ  هػػد  لاروػػدذث   ػػػى ار خػػـل تجػػػد اف لرػػذـ الؼ تذػػػلهر  رػػـ ذمػػػف د ذ ػػ  فوسػػػب فػػى اسػػػ لب 
مت هتي، إتخ  ه م خف ارتد ذؽ ارود ارذ  ذ رف هي خم ارخلراذف ايو ب ارمت ه ت األمءر تطػلرا 

 ب ارس ه ذف   ذي لاألوداث هأف و لؿ إاو ع ارمت  دفى  ير . فمءذرا خ  استادـ ارتهج ارت 
ارت رذاذن ارخ  يرة إرػى ارتو ذػؿ لارت ػد. مػذرؾ  ػدـ خ دتػي فػى خلوػل ذن، هوذػث غ هػت   ذهػ  
رلح ارهوث ار  خى، مخ  ايطهتت ه رسرد فى هس طن لرمف مػ ف ذرا ػى فػى سػرد  اف ذوػ ي 
  فػػى ءػػلب تػػ رذاى. فوػػث  ػػف اتػػي وػػ لؿ اف ذمػػلف ختيػػف   تػػد خ  رجػػن األوػػداث لار وػػ ذ

. ل  ى ارػرغـ خػءث خػف ااتيػ خي ر ػ دة ارخسػ خذف ل ػ دة خػ  (0)ارت رذاذن ار  ه ن ر ت  ش لارجدؿ
مػػػ ف ذػػػذمرنـ هسػػػل  إال اتػػػي اتت ػػػد اريػػػ ذهذذف لارثتػػػذف له ػػػض  ػػػ دتهـ هشػػػدة لمذػػػؿ رهػػػـ ارػػػتهـ، 
لاظهػػر ارسػػاط   ػػذهـ فػػى  ػػدة خلا ػػؼ. لخػػ  خػػف شػػؾ اف ارظػػرلؼ ارتػػى سػػجؿ فذهػػ  خدلتتػػي 

ري مى تج ؿ ختي خلرا    ى نذا ارج تػب خػف اروذػدة لارتزانػن. ف ػد جػ     رتسهنم تت خهذئن ه
 خ ػػي اسػػتج هن رتم ذػػؼ خػػف ارتلرػػد رئػػذس اررنهػػ ف، لرػػذس خػػف  هػػؿ وػػ مـ ال ختتفػػم سذ سػػى ال 
إ طػػ  ى تاػػر. فتوػػرر خػػف ارمت هػػن ارت رذاذػػن ارخلجهػػن. رػػذا ف ػػد تجػػح فػػى إاراجػػي رهػػذا ار خػػؿ 

ى األجذػػ ؿ ارت رذػػن. فهػػدا خلراتػػ  لا ذػػ  رػػدلر  ختفهخػػ  ألسػػس هتػػرض طػػرح ار هػػر لار ظػػ ت   ػػ
ف ئػػدة   ػػـ ارتػػ رذ  هشػػمؿ ت  ػػ ئى. ل ػػدـ ار هػػر خػػف لا ػػم ارتجػػ رب ارسػػ ه ن. ل  ذػػي ف ػػد تجػػح فػػى 

 تأدذن لظذفتي ارتى الم ت إرذي إلتج زن .
 ػػػػػػػػػػػػػػ
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بددو مددن انطباعددات عددن مددا دونددو ولدديم  وىندداك مددن اؼبددؤرخ  اغبددديث  مددن يتفدد  مددع الباحددث   مع ددم مددا خددرج( 9)
 أوف نيوبره   كتابو. ان ر:

Blakeley, L. Brian & Collins Jacquelin, op.cit., Vol. I, p. 50. 

لخخ  ذذمر ر خلرخ اتي يتؼ تفسي هشمؿ غذر خه شر   ى اتي خلرخ إتج ذز  خػف لا ػم إهػراز 
تج ذػػػز  هداذػػن خػػف ار يػػر اررلخػػػ تى جػػذلر  فػػى ارخ رفػػن ارت رذاذػػن خػػػف اػػثؿ انتخ خػػي هػػ رتراث اإل

ف رخسذوذن فػ ألتج ل سمسػلف ف رتلرخػ ف. اخػ  ه رتسػهن رخلوػلع اردراسػن فإتػي وػدد غذػر خػرة خيػ در  
ارتػػى مػػ ف ذسػػت ى ختهػػ  خ  لخ تػػي، لنػػذا ذتوػػح   ػػى سػػهذؿ ارخءػػ ؿ فػػى اوػػداث خيػػرع رذخلتػػد الؼ 

رػدذف ارخ ػ لتذف رألخذػر  تػد إذ هػي نػ ت ث  ػف اوػد رجػ ؿ ا588 / ـ0089هلاتذي اخذر اتط مذن   ـ 
إرػػى ارتػػرب، ل  ه ػػي ارخػػلرخ فػػى شػػه هي. مػػذرؾ تجػػد  ذشػػذر فػػى اوػػداث ارجلرػػن ارء تذػػن ر خ ػػؾ  خػػلر  
األلؿ   ػػى خيػػر اف خ دتهػػ  ارت رذاذػػن  ػػد ت  ػػت سػػخ     ػػف رجػػ ؿ مػػ تلا فػػى ارخ سػػمر اريػػ ذهى 

 تػػد ارخػػلرخ ارت ػػرض إرػػى لشػػ رملا جػػذش ارخ ػػؾ فػػى تورم تػػي لخ  رمػػي دااػػؿ خيػػر. مػػذرؾ تمػػرر 
ل ػػػػ ئم ترجػػػػم إرػػػػى ار يػػػػر ار ػػػػدذـ م تػػػػت  ػػػػد لردت  تػػػػد ارخػػػػلرخ نذػػػػرلدلت لارخػػػػلرخ ذلسػػػػذهذلس 

 فتي لت  ذخي. إر . خخ  ذلمد   ى مثسذمذن ء ….. ار ذير 
      

إو فن رذرؾ لفذخػ  ذاػتص هتسػجذؿ ارتػلارذ  ذثوػظ اف ارخػلرخ ارتذػلهرنى مػ ف خ ػث فػى 
خػػػي هػػػإذراد تػػػ رذ  األوػػػداث ارمهػػػ ر خ رلتػػػن ه رتػػػ رذ  ارخػػػذثد  )لالدة ذمرنػػػ . إذ اتويػػػر انتخ 

ارسػػػذدة ار ػػػذرا  ارسػػػذد ارخسػػػذح( ال هػػػ  تث  خ ػػػلؾ إتج تػػػرا ر رلشػػػهـ ال هخت سػػػهن دذتذػػػن هػػػ رزة 
مػػذمر  اررسػػؿ لار دذسػػذف. لرػػـ ذ ػػؼ ارخػػلرخ خل ػػؼ ارخسػػجؿ ف ػػط رألوػػداث، إتخػػ   ػػ ـ هتو ذػػؿ 

  ذجر  هشمؿ  ػ ـ. لرخػ  مػ ف خلراتػ  خ ذخػ  فػى ارتػرب ه ض جلاتهه  لارليلؿ إرى جلنر خ
رػػػي ت ػػػؾ اررلذػػػن ارج ذػػػن رغػػػـ ه ػػػد   ػػػف ارسػػػ ون. لذتأمػػػد نػػػذا فذخػػػ  اته ػػػي خػػػف ريػػػد   فتوسػػػب

رألوػػػداث. هذػػػد اف ت ػػػؾ ارظػػػرلؼ م تػػػت لرا  ل ل ػػػي اوذ تػػػ  فػػػى زالت ذخمػػػف اف ت ػػػدن  اخػػػلرا 
 طهذ ذن لخ ت دة  تد تظ ئر  خف ارخلراذف ارخ  يرذف.

 
اهػػرز خػػػ  ذتيػػؼ هػػػي ارخػػلرخ فػػػى مت ه تػػي اتػػػي ارتػػـز خػػػ  اخمتػػي ه رسػػػذ ؽ ارتػػ رذاى فػػػى  لخػػف

ارخلوػػػل  ت اررئذسػػػذن ارتػػػى تت لرهػػػ   ػػػف اروػػػرلب اريػػػ ذهذن ختػػػذ اوػػػداث االتاػػػراط فػػػى اروخ ػػػن 
نػػػػ فاػػػرلج اروخ ػػػن 581-518 / ـ0086-0088اريػػػ ذهذن األلرػػػى ليػػػلال إرػػػى سػػػ لط اررنػػػ  

 ـ/0051نػػ ءػـ سػ لط  سػ ثف 588-582ـ./0089-0087 اري ذهذن ارء تذن وتى فش ه  خػف
نػػ فوخػثت ارخ ػػؾ  خػلر    ػى خيػػر لاوػلاؿ مػػؿ خػف ارخسػ خذف لاريػػ ذهذذف فػى ارشػػرؽ، 588

نػػػ. لخػػ  ته هػػ  خػػف ارفتلوػػ ت ر خػػدف 581 / ـ0087ليػػداخهخ  ارورهػػى اتتهػػ   هخل  ػػن وطػػذف 
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اى رـ ذراع فى ار دذد خػف ارت ػ ط اري ذهذن. غذر اتي خف ارورلر  اإلش رة إرى اف ارسذ ؽ ارت رذ
ارجزئذػػن ال ارتفيػػذ ذن. لنػػذا ذتوػػح فػػى ارت رذػػؼ ه رشايػػذ ت ار  خػػن ارتػػى ذمتخػػؿ ت رذفهػػ   تػػد 
ارخػػلرخ ختػػأارا، لذرػػؾ ه ػػد اروػػدذث  ػػف ج تػػب ال جلاتػػب خػػف ارػػدلر ارسذ سػػى ال ارورهػػى ارػػذ  

لارخ ػؾ  خػػلر    خػت هػي ت ػؾ ارشايػذ ت. لخػف ذرػؾ ت روػػي إرػى شايػذن تػلر ارػدذف خوخػلد 
األلؿ لرذخلتػػػد ارء رػػػث يػػػ وب طػػػراه س ليػػػثح ارػػػدذف األذػػػلهى لارخ ػػػؾ جػػػ   رلزذجتػػػ ف. لنػػػذا 
األخر ذتدرج اذو    ى األوداث ارت رذاذن، لخته  ارتأار فػى ارت ػرض ألوػداث ارتػزل اريػ ذهى 

رػؾ فى ارودذث  ف اوػداث اروخ ػن اريػ ذهذن األلرػى. لرا  اف ذلجػؿ ذ  رخدذتن اررن ، وذف شرع
إرػػى وػػذف ودذءػػي  ػػف سػػ لط اإلخػػ رة  هذػػؿ اروخ ػػن اريػػ ذهذن ارء تذػػن هيػػفن اف األخػػرذف ذشػػمثف 
لوػػدة خلوػػل ذن   ئخػػن هػػذاته . ف روخ ػػن اريػػ ذهذن ارء تذػػن فػػى تظػػر  رػػـ تػػأت إال مػػرد ف ػػؿ   ػػى 

 س لط اررن .
  

 مذرؾ تجد ارخلرخ ل د ااؿ ه رسذ ؽ ارتػ رذاى فػى ه ػض ارخلاوػم، لرمػف  ػد ذمػلف فذهػ 
خ  ذهرر . إذ دلف لف ة ارخ ػؾ  خػلر  خػف وذػث ارترتذػب  هػؿ تدلذتػي رلفػ ة تػلر ارػدذف خوخػلد. 
لرهخ  ذرجم ذرػؾ إرػى وريػي اذوػ    ػى ارلوػدة ارخلوػل ذن هػأف رهػط وػدث لفػ ة تػلر ارػدذف 
هخلولع تلوذد ارجههن اإلسثخذن   ى ذد ا في يثح اردذف. لفى خلوػم تاػر تجػد ارخػلرخ 

اوػػلاؿ خخ مػػن هذػػت ارخ ػػدس ارداا ذػػن إرػػى خػػ  ه ػػد اروػػدذث  ػػف خ رمػػن   ػػد ارجػػأ اروػػدذث  ػػف
نػػػػ. لر ػػؿ خهػػػرر  ارمػػ خف فػػػى ذرػػؾ نػػػل إرج  ػػي ل ػػػلع 581 / ـ0087وطػػذف لسػػػ لط ار ػػدس 

وػػدث ارسػػ لط إرػػى األوػػلاؿ ارسػػذئن ارتػػى ترػػت إرذهػػ  ارخخ مػػن فػػى الااػػر  هػػدن ، لتتذجػػن رهػػ . 
ت رذاى نل اهرز خ   د ذلاػذ   ػى ارخدلتػن خػم لهيفن   خن ف د ذملف  دـ االرتزاـ ه رسذ ؽ ار

 ورلرة األاذ فى اال ته ر لجهن تظر ارخلرخ فذخ  دلف.
 

لخػػػ  ذخذػػػز ارمت هػػػن ارت رذاذػػػن  تػػػد ارخػػػلرخ اتػػػي ا تػػػ د اوذ تػػػ  اف ذسػػػهؽ  روػػػي رألوػػػداث 
ري ذتيؼ ه إلذج ز ذختد خف ار ير  ارا ين هإخ رة ال إ  ذـ فى ارشرؽ هلوم تخهذد ت رذاى

ليػػلال إرػػى فتػػرة اريػػراع اإلسػػثخى اريػػ ذهى، لنػػذا لاوػػح فػػى  روػػي رتػػ رذ  اررنػػ  ار ػػدذـ 
ار ػػػدذـ لفوػػػ ه    ػػػى ارخسػػػذوذن لتوػػػ ره  ارػػػدذتى ليػػػخلدن  اخػػػ ـ ارفتلوػػػ ت اإلسػػػثخذن وتػػػى 
ارتػػػزل اريػػػ ذهى، مخػػػ  ذتوػػػح فػػػى  روػػػي رتػػػ رذ  خيػػػر ار ػػػدذـ لاإلشػػػ رة إرػػػى ه هػػػؿ لتذتػػػل  

رػػػى ايػػ ئص اردلرػػػن ارف طخذػػن ارتػػػى  هػػر  تهػػػ  )  يػػخن خخ مػػػن تشػػلر( ل خهذػػػز ارف رسػػ ى لا 
هسػذاجن  تػػد خ  رتتهػػ  هدلرػػن األتػػراؾ. لنػذا هػػ ر طم ذػػتـ  ػػف ء  فػػن ت رذاذػن مػػ ف ارخػػلرخ  ػػد ارػػـ 

 هه  رهخ  اءت   وذ تي اردذرذن.
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ل د ءهت خف اثؿ امءر خف خلوم   ى خػد  نػذ  اردراسػن اف ارخػلرخ تخذػز هأتػي اتاػذ 

فرت ردذي ارخ دة ارت رذاذن إدرام  ختي هطهذ ن لنػدؼ اختهج  وتى رل تل خف اإلذج ز فى ارمت هن 
خػػ  ذ ػػـل هػػي خػػف  خػػؿ   خػػى، لخػػف ذرػػؾ االمتفػػ   ه إلشػػ رة إرػػى فشػػؿ اروخ ػػن اريػػ ذهذن ارء تذػػن 
ه لدة ارخ مذف ملتراد ارء رث لرلذس ارسػ هم إرػى هثدنخػ  هػث خجػد ذا ػد ذمرانخػ  دلف ارػدالؿ 

خػ ـ دخشػؽ. مػذرؾ دخجػي رل ػ ئم وخػثت ارخ ػؾ  خػلر  ارخت ػددة فى تف يػذؿ إافػ ؽ اروخ ػن ا
  ىخيػػػر فػػػى جػػػلرتذف رهخػػػ  رتشػػػ ههه  هشػػػمؿ ال ذاػػػؿ خ ػػػي سػػػرد ارل ػػػ ئم ارخات فػػػن ه اتيػػػ ر. 
لاذوػػ  تجػػد   ػػد امتفػػى هػػ رت رض إرػػى خو لرػػن رذخلتػػد ارء رػػث اخذػػر طػػراه س لهلنذخلتػػد ارء رػػث 

نػ اخ  وذف ارل لؼ   ى خسهه ت 571 / ـ0077اخذر اتط مذن االتتف ع خف اروخ ن ارف ختمذن 
م رءن وطذف ف د است  ف ارخلرخ هم خ ت خ توهن رتلوذح ذرؾ. إذ اهد  اخت  وي خف ار ذ دة 
خػػف اػػثؿ ليػػؼ جػػ   رلزذجتػػ ف هأتػػي اوخػػؽ، لاتػػي ارخ ػػؾ ارػػذ   ذتتػػي اخػػراة. مخػػ  اشػػ ر إرػػى 

ظػػ ـ ا  هػػػدلف ارخػػػداف ذف اتهػػ  شػػػ رمتي فػػى سػػػل  ت ػػػدذر ارخل ػػؼ رترمهخػػػ  خػػدف ارخخ مػػػن هػػػث  
  ته .

 
لخخػػ  ذخمػػف تسػػجذ ي خػػف خثوظػػ ت   ػػى ارمت هػػن ارت رذاذػػن فػػى ارخدلتػػن اف ارخػػلرخ ا تػػ د 
  ى إهدا  االنتخػ ـ هػذمر خػ  ذت  ػؽ هجهػلد ارومػ ـ لاألخػرا  ار  خػ تذذف هدرجػن امهػر خػف انتخ خػي 

 دذ راز دلر اخذػػر تلرخ تػػهرجػػ ؿ ارػػدذف. لنػػذا لاوػػح فذخػػ  دلتػػي  ػػف اروخ ػػن اريػػ ذهذن األلرػػى هػػإه
رلهػػرت دلف ارتل ػػؼ  تػػد خػػ  ر هتػػي اره هلذػػن خػػف دلر اس سػػى فػػى ارػػد لة رهػػ . لاذوػػ  ذثوػػظ اف 
ارخلرخ انتـ اءت   تسجذ ي ألوداث اروخ ػن اريػ ذهذن ارء تذػن هػدلر خ مػى ارخ تذػ  لفرتسػ ، فػى وػذف 

خػف دلر فػى  ذ خهػ . لرػـ ذػرد اغفؿ خ  ر هي ار ػدذس هرتػ رد الؼ م ذرفػل لاره هػ  ذلجذتذػلس ارء رػث 
ذمر أل  خف هط رمن هذت ارخ دس سل  ذمر ارهطرذرؾ نر ؿ ارػذ  داػؿ فػى دائػرة اروػل   تػد 
ارخػػلرخ هسػػهب زذ رتػػي ر خ ػػؾ اإلتج ذػػز  فػػى إتج تػػرا. نػػذا خػػف ت وذػػن. لخػػف ت وذػػن ااػػر  مػػ ف خػػف 

ط ئفػػػػن فرسػػػػ ف ار ػػػػدىت ر تظػػػػر خذػػػػؿ ارخػػػػلرخ لانتخ خػػػػي هػػػػإهراز دلر ط ئفػػػػن فرسػػػػ ف اردالذػػػػن دلف 
اإلسهت رذن فى األوداث وتى رل م ف دلرا س هذ  رغـ  ظـ دلرذهخ  ار سمر . لذ ت ػد اره وػث اف 
ذرػػؾ مػػ ف تتذجػػن الرتهػػ ط ط ئفػػن اردالذػػن اررلوػػى هػػأخلر ا يػػن ه رتػػ ج اإلتج ذػػز  لألسػػه ب دذتذػػن 

 لشايذن لتفسذن تاص ارخ ؾ نتر  ارء تى.
 

ريذت   ذه  هي ه ض ارخوست ت ارهثغذػن، إوػ فن لفى ار  دة خ  استادـ ارخلرخ اس له  
إرػػى جتلوػػي إرػػى ارت هذػػر ه هػػ رات خاتيػػرة توػػـ خ ػػ تى دفذتػػن رهػػ  ختزانػػ . لنػػذا لاوػػح فػػى 
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ارتص اإلتج ذز  ارذ  هذف اذدذت ، رغـ اته  رتن لسذطن رذست ه ر تن األـ لنى ارثتذتذن، لخف 
الوػػح ت ػػؾ ارخوسػػت ت. خػػف ت وذػػن  ءػػـ فػػ رخفترض اف ارمتػػ ب ه تتػػي األيػػ ذن  ػػد ذوخػػؿ هشػػمؿ

رػي االرتمػ ف إرػى  اار  ف د تمرر  تد ارخػلرخ شػأتي فػى ذرػؾ شػأف ه ذػن ارخػلراذف ارخ  يػرذف
اخء ن خف ار هدذف ار دذـ لارجدذػد ال تا ػل خػف تفسػذر اػ ص هػي تخشػذ  خػم األوػداث ارت رذاذػن 

تهػ . ل  ػػذث خػػ  فػى  يػػر اروػرلب اريػػ ذهذن.ل د اشػ ر اره وػػث فػػى دراسػتي ف ػػط إرػى ج تػػب خ
تجد فى مت ه ت ارخلرخ ارجلاتب األسطلرذن ال األخلر ارا ر ن ر   دة ارتى رهخ  تملف لاوػون 
فى مت ه ت غذر  خف ارخ  يرذف، لخف ذرؾ اإلش رة إرى لرلد ا داد مءذفن خف ارات زذر ارهرذن 
ؿ هشػػمؿ فجػػػ ئى ر خػػػن سػػػ ئتن إرػػػى خ سػػػمر ارجػػػذش اريػػػ ذهى توػػػت  ذػػػ دة ارخ ػػػؾ  خػػػلر  اػػػث

ؼ ارتذػػؿ. اخػػ  وذتخػػ  تتػػ لؿ خرو ػػن ه ءػػن اررسػػلؿ   ذػػي  وخ تػػي ارء تذػػن   ػػى خيػػر ل  ػػى وػػف
اريثة لارسثـ لارفتلو ت اإلسثخذن فأط ؽ رتفسي ار ت ف فػى ااػتثؽ ال تردذػد  يػص رػذس 

 . تج الره  اس س خف اريون هوذث ليخت مت ه تي ه ألس لب ارخهتذؿ فى نذا ا
 

جػن سػػملت خ م تشػى رػػتص خدلتػن لرػػذـ الؼ تذػلهر  ارت رذاذػػن لاثيػن ار ػػلؿ اتػي ه ػػد خ  ر
لخس نختي ارف  رن فى ج  ه  خذسلرة فى ختت لؿ ارخػلراذف ارخوػدءذف لارهػ وءذف ارخهتخػذف ه رتػ رذ  
األلرلهػػى ارلسػػذط لتػػ رذ  ارورمػػن اريػػ ذهذن فػػى ارتػػرب لارشػػرؽ ايػػهح وػػرلرذ  اف تلوػػم فػػى 

ك تظػػرا رخػػ  تتوػػختي خػػف خػػ دة ت رذاذػػن ايػػذ ن لخد  ػػن،  ػػلائـ ارخيػػ در ارتػػى ذتهتػػى اررجػػلع إرذهػػ 
نػػػػ. ل  ػػػى ارػػػرغـ خػػػف اف 598-858 / ـ0097 -0166خ  يػػػرة ر فتػػػرة ارزختذػػػن ارلا  ػػػن هػػػذف 

 ـ0087-0199) ارخػػػ دة ذات اريػػػ ن هخلوػػػلع اروػػػرلب اريػػػ ذهذن فػػػى ارشػػػرؽ ارا يػػػن هفتػػػرة
خت   ػػن ه رتػػ رذ  اإلتج ذػػز  نػػػ( رػػـ تمػػف   ػػى ذات درجػػن االنتخػػ ـ خ  رتػػن ه رخػػ دة ار892-581/

لاأللرلهى فى ارو هن ذاته  فى ارخدلتن، إال اته  ه د فويه  اءهتت اته  خ دة خهخن لهه  خػ  ذسػد 
ه ض ارءترات ارخ ء ن فى ارخي در ارثتذتذػن اريػ ذهذن األاػر  لذمخ هػ  ال ذلمػدن . ل  ػى سػهذؿ 

سػػه ب لرػػذـ اريػػلر  فػػى تت لرذهخػػ  ارخءػػ ؿ فػػرغـ ارفػػ رؽ ارلاوػػح هػػذف إذجػػ ز لرػػذـ الؼ تذػػلهر  لا  
رألوػػداث لارشايػػذ ت اريػػ ذهذن فػػى ارشػػرؽ إال اف األلؿ ردذػػي خػػ  ذوػػذفي ال ذتفػػرد هػػي ال ذلمػػد 
  ى ودلءي فى مت هػ ت ارخػلرخ ارءػ تى مخػ  الوػوتي اردراسػن. لال ذ تػى إذجػ ز خلراتػ  رألوػداث 

تػػي، إتخػػ  مػػ ف إذجػػ ز  فػػى اف اررلذػػن رػػـ تمػػف لاوػػون  تػػد ، خخػػ  ذسػػتلجب ارت  ذػػؿ خػػف شػػأف خدلت
تتػػ لؿ خلوػػل  ت ارهوػػث هخء هػػن اسػػ لب خ تخػػد  تػػد  فػػى ارمت هػػن، لذتوػػخف هػػذف طذ تػػي ارػػدالئؿ 
  ى اف ارخلرخ هذؿ جهدا لاوو  فى تدلذف خلرفي، مخ  اتي مػ ف خط  ػ    ػى مءذػر خػف األخػلر 
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ذوػ ي وػخف فػى. ل  ذػي فػإف ذرػؾ خػف شػأتي اف اارتى تاص ارثتذف فى ارشرؽ رغـ ه د  ارجتر 
 ارخلراذف األس سذذف ارخ  يرذف ارذذف تت لرلا ارورمن اري ذهذن فى ارشرؽ.
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 : العربية والمعربة المصادر (1
 ار هداف ار دذـ لارجدذد -
ـ(  ػػػز ارػػػدذف اهػػػل اروسػػػف   ػػػى هػػػف اهػػػى ارمػػػـر هػػػف  هػػػد ارلاوػػػد 0028نػػػػ/611اهػػػف األءذػػػر )ت  -

 ـ.0979ج، هذرلت  02ارشذه تى ارجزر : ارم خؿ فى ارت رذ ، 
 خم ارتػرر، ـ( اهل همر  هد اي هف اذهػؾ: متػز ارػدرر لجػ0110نػ/712اهف اذهؾ اردلادار  : )ت  -

)ارػػػػػػدرة ارخوػػػػػػذئن فػػػػػػى ااهػػػػػػ ر اردلرػػػػػػن ارف طخذػػػػػػن(، تو ذػػػػػػؽ: يػػػػػػثح ارػػػػػػدذف ارختجػػػػػػد، ار ػػػػػػ نرة، 
 ـ.0961نػ./0181

ـ( اهػػل  هػػد اي خوخػػد هػػف  هػػد اي: رو ػػن اهػػف هطلطػػن ارخسػػخ ة 0177نػػػ/779اهػػف هطلطػػن )ت  -
وػػرب،  توفػػن ارتظػػ ر فػػى غرائػػب األخيػػ ر ل ج ئػػب األسػػف ر، متػػب نلاخشػػي ل  ػػؽ   ذػػي: طػػثؿ

 ـ. 0987نػ/0817ارطه ن األلرى، هذرلت 
ـ( اهػػػل ار هػػػ س اوخػػػد هػػػف ذوذػػػى هػػػف جػػػ هر ارػػػهثذر : فتػػػلح اره ػػػداف، 892نػػػػ/279ارػػػهثذر  )ت  -

 ـ.0957تو ذؽ:  هد اي اتذس ارطه ع ل خر اتذس ارطه ع، هذرلت، 
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ـ هػػف  تهػػن: ـ( ار  وػػى ههػػ   ارػػدذف اهػػل ارخو سػػف ذلسػػؼ هػػف تخػػذ0218-نػػػ612اهػػف شػػداد، )ت  -

ارتػػلادر ارسػػ ط تذن لارخو سػػف ارذلسػػذفذن، ال سػػذرة يػػثح ارػػدذف، تو ذػػؽ د. جخػػ ؿ ارػػدذف ارشػػذ ؿ، 
 ـ.0968طه ن الرى، ار  نرة، 

:  خػر هػػف اوخػػد هػف لنهػػي اي ارو هػػىـ( مخػػ ؿ ارػػدذف اهػل ار  سػػـ 0262نػػ/661اهػف ار ػػدذـ : )ت  -
 ـ .0950، دخشؽ ،  ج2زهدة ارو ب فى ت رذ  و ب ، تشر : س خى اردن ف 

ـ(  خ د اردذف خوخد هف خوخد اهػف و خػد: ارهػرؽ ارشػ خى، 0211نػ/597ار خ د األيفه تى، )ت  -
 ـ.0987األردف - ، ارطه ن األلرى،  خ فر ذ وتو ذؽ: د. خيطفى ار

ـ( إسػػػػخ  ذؿ هػػػػف   ػػػػى خوخػػػػلد، ارخ ػػػػؾ ارخلذػػػػد يػػػػ وب وخػػػػ ة: 0110نػػػػػ/712اهػػػػل ارفػػػػدا: )ت  -
 ت(.-ج، فى خج دذف، هذرلت )ب8شر، ارخاتير فى ااه ر اره
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 : المراجع العربية والمعربة (1
ف فػػػػى ارشػػػرؽ األدتػػػػى إهػػػرانذـ اخػػػذس: جخ  ػػػػن ارفرسػػػ ف اردالذػػػن ل ث ػػػػتهـ ارسذ سػػػذن ه رخسػػػ خذ -

 نػ، رس رن خ جستذر رـ تتشر ه د.589-502 /ـ 0091-0008اإلسثخى 
سخ  ذ ذن ار - ش ـ فى  ير ارورلب اريػ ذهذن) ار ػرف ارءػ تى  شػر اس خن زمى زذد: اري ذهذلف لا 

 ـ.0981ارخذثد /ارس دس ارهجر (،اإلسمتدرذن، 
ارسذد  هد ار زذز س رـ : دراسػ ت فػى تػ رذ  ار ػرب، ارجػز  األلؿ،  يػر خػ   هػؿ اإلسػثـ، دار  -

 ـ.0968سمتدرذن، إلارخ  رؼ، ا
 ـ.0995ج، هذرلت، 1إخ ـ  هد ارفت ح إخ ـ : خ جـ دذ ت ت لاس طذر ار  رـ،  -
 ـ.0970سمتدرذن، إجلزذؼ تسذـ ذلسؼ: ار دلاف اري ذهى   ى هثد ارش ـ ، ارطه ن ارء رءن،  -
نػػػػ(، 666-567ـ/0268-0070وسػػػذف خوخػػػد  طذػػػن: إخػػػ رة اتط مذػػػن اريػػػ ذهذن لارخسػػػ خلف ) -

 ـ.0989اإلسمتدرذن، ارطه ن األلرى، 
 ـ.0959ار  نرة، وسذف خلتس: تلر اردذف خوخلد، ارطه ن األلرى،  -

-0195سػػػػػػػػ ذد ارسػػػػػػػػذد فرغ ػػػػػػػػى: دلر إتج تػػػػػػػػرا فػػػػػػػػى اريػػػػػػػػراع هػػػػػػػػذف ارخسػػػػػػػػ خذف لاريػػػػػػػػ ذهذذف  -
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 ـ.0975

  ى اوخد خوخد ارسذد: انـ ارتطلرات فى اهتذن ار دس اردذتذن ختذ ارتزل اري ذهى وتى استرداد  -
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ر متػػ ب، ار ػػ نرة،     ذػػن  هػػد ارسػػخذم ارجتػػزلر : إخػػ رة اررنػػ  اريػػ ذهذن، ارهذئػػن ارخيػػرذن ار  خػػن -

 ـ.2110
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زذػػػؼ تسػػػذـ ملرتػػػلف،ج.ح :  ػػػ رـ ار يػػػلر ارلسػػػطى فػػػى ارػػػتظـ لارووػػػ رة، ترجخػػػن لت  ذػػػؽ: جل  -

 ـ. 0989ذلسؼ، دار ارخ رفن ارج خ ذن، اإلسمتدرذن، 
خوخد خيطفى زذػ دة، ار ػ نرة  مرستلفر دلسف: تملذف الرله ، ترجخن لخراج ن : س ذد   شلر، -

 .ـ0967،
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