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 ملخص البحث
يهدؼ هذا البحث الى تسليط الضػء  للػى حيػاة البػليبييف الػذيف احتلػءا بػمد ال ػاـ 

يف مػف الػزمف و ء ػد تميػزت حيػاة هػغز  الاػزاة  الطػار يف ستءطنءا فيها مػدة تزيػد للػى ال ػرنءا
ءبعضها فرضتها طبيعػ  الحيػاة الحربيػ  التػن  انػت مف الارب  بميزات بعضها حملءها معهـ

محػػػػءر حيػػػػاتهـ اليءميػػػػ  النػػػػػذاؾ ن ء ػػػػد زحػػػػظ المغراػػػػػءف ءال تػػػػاب المسػػػػلمءف المعابػػػػػرءف 
سػػػلء هـ  ءأنمػػػاطلألحػػػداث مػػػف اػػػمؿ م ػػػاهداتهـ اف ل يػػػدة البػػػليبييف ءلػػػاداتهـ ءت اليػػػدهـ 

 ا ءلبرءا لف مء فهـ منها ن ءطرا ؽ لي هـ تاتلؼ لف تلؾ التن لدى المسلميف فربدءه
ء ػػػػد تنػػػػاءؿ البحػػػػث حيػػػػاتهـ مػػػػف حيػػػػث أطناسػػػػهـ ءلاػػػػاتهـ ءبػػػػفاتهـ ءطبػػػػا عهـ             

ءأام هػػـ ءلػػاداتهـ ءت اليػػدهـ فػػن الليػػاد ءالػػزءاج ءال ءالػػد التػػن  انػػت تح ػػ  النػػذاؾ ءلباسػػهـ 
ي  مػػف اػػمؿ ءأزيػػا هـ الػػى طانػػب ألعػػابهـ ءءسػػا ؿ تسػػليتهـ ن ء ػػد تطػػرؽ الػػى حيػػاتهـ العسػػ ر 

ت ػػيد ال ػػػمع ءالحبػػػءف لتابيػػت أ ػػػدامهـ ءمػػػدى ارتبػػػاطهـ بػػالارب الءربػػػن ءالتمػػػادهـ لليػػػ  
حػث بػءر لػف حيػاتهـ السياسػي  مػف يبن فن بمد ال اـ و  مػا رسػـ البلديمءم  الءطءد البل

التمػػادهـ للػػى نظػػاـ الح ػػـ الػػءران الػػذو لرفػػءل فػػن اءربػػا ءن لػػءل معهػػـ الػػى ال ػػاـ ءحيػػاتهـ 
يف للػى لػدد  بيػر مػف المسػاطد ءحءلءهػا الػى  نػا س بمػا ي  مف امؿ اسػتيم  البػليبالديني

يادـ اغراضهـ الديني  ءاهتمامهـ ببنا  ال نػا س ءالديػرة ءالسػ فيات فػن الػبمد التػن احتلءهػا 
ن ء ػػػذلؾ اءضػػػث البحػػػث طبيعػػػ  الحيػػػاة از تبػػػادي  فػػػن لهػػػد السػػػيطرة البػػػليبي  للػػػى بػػػمد 

 ت الزرال  ءالبنال  ءالتطارة نال اـ مف حيث مطاز
 

ABSTRACT 

                                           

 ن سـ الحضارة اإلسممي  / طامع  المءبؿ –مدرسن  لي  العلـء اإلسممي   (*)
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This study aims at highlighting the life of crusades who invaded 

Syria and settled there for more than two centuries. Crusades' life 

was characterized by some features. Some of these features were 

brought by them and some were imposed by the nature of their 

military life, which represented their own modes of life at that time. 

Muslim temporary historians and writers noticed – throughout  their 

observations to the events  – that the ideology, customs, traditions, 

behavior of the crusaders and the way of life they lived were  

different from the Muslims' ones. So, they (historians and writers) 

observed them and expressed their attitudes towards them.  

The study tackled the social life of the crusaders in terms of 

their races, languages, attributes, nature, manners, garments, dress, 

traditions - in feasts and wedding ceremonies - norms, their games 

and their amusement means. The study also touched on the crusaders' 

military life – represented by constructing castles and fortresses for 

the purpose of making a link with the West and making their 

existence in Syria perpetual. The study also discussed the crusaders' 

political life manifested by monarchy, which they conveyed from 

Europe to Syria, their religious life –seizing a big number of mosques 

and turning them into churches serving their religious goals, 

constructing new churches, monasteries and episcopates in the 

countries they occupied. The study also manifested the nature of the 

economic life during the crusaders' domination era on Syria 

including some aspects like agriculture, industry and commerce.  

 
 انػػت الحػػػرءب البػػليبي  قحػػػدى حل ػػات البػػػراع الطءيػػؿ بػػػيف ال ػػرؽ ءالاػػػرب فػػػن 
ال ػػرنيف السػػادس ءالسػػابر الهطرييف/الاػػانن ل ػػر ءالاالػػث ل ػػر الميمديػػيف فضػػم  لػػف  ءنهػػا 
مءاطهػػػػ  حضػػػػاري   ػػػػامل  بػػػػيف الحضػػػػارة العربيػػػػ  اإلسػػػػممي  ءالاػػػػرب الءربػػػػن و ء ػػػػد الػػػػد 

ذل المءاطهػ  ءتم نػػءا اػمؿ المرحلػػ  الءلػى منهػػا مػػف الءربيػءف  ػػؿ مػا اسػػتطالءا مػف  ػػءة لهػػ
أف يست رءا فن أطزا  مف بمد ال اـ ءأف يغسسءا أربع   يانات سياسػي  لهػـ تمالػت فػن امػارة 
الرهاو ءانطا ياو ءطرابلسو ءممل   بيت الم دس البليبي  و ءظلت هػذل المسػتعمرات تسػت بؿ 

لبحػار و ءللػى الػرغـ مػف أنهػـ لا ػءا فػن بػمد الطمءع البليبي  التن  انػت تتءافػد مػف ءرا  ا
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ال اـ لمدة طءيل  تمتد الى ما ي ارب  ػرنيف مػف الػزمف ءتػاارءا بػالمحيط اإلسػممن مػف حيػث 
أسػػػلءب حيػػػاتهـ اليءميػػػ  ءسػػػلء ياتهـ از انهػػػـ تمسػػػ ءا بمظػػػاهر لديػػػدة تغ ػػػد انتسػػػابهـ لا افػػػ  

 ناءلها هذا البحث ب  ؿ مفبؿ نالمطتمعات ازءربي  ءحضارتها التن طاغءا منها ءالتن ت
ضػػػمت الحمػػػمت العسػػػ ري  البػػػليبي  طمءلػػػا  غفيػػػرة طػػػا ت الػػػى ال ػػػرؽ مػػػف دءؿ 
غربيػ  لديػدة تنطػؽ بلاػات ماتلفػػ  ء ػد ءبػؼ المػغرخ الفرنسػػن فء ػي  ال ػارترو الػذو رافػػؽ 
الحمل  البليبي  الءلػى تعػدد الطنػاس التػن  ػار ت فػن هػذل الحملػ   ػا م  ))تػرى مػف سػمر 

ءاللمػػاف  ]الفرنسػػيءف  [طػػا  مػػف اللاػػات فػػن طػػيش ءاحػػد  هػػذا و اذا اطتمػػر فيػػ  الفرنطػػ  الي
ءالنءرماف ءازنطليز ءازس تلنديءف ءالطليػاف ءالسػباف ءالبريطػانيءف ءاإلغريػؽ ءالرمػف ن ءلػء 
أراد بريطػػػانن اء ألمػػػانن اف ياػػػاطبنن لمػػػا اسػػػتطعت قطابتػػػ  اء فهػػػـ سػػػغال  ءرغػػػـ ااػػػتمؼ 

 (9)اءة فن محب  الرب((ألسنتنا  نا ق
ء ػػد أدرؾ المغراػػءف ءال تػػاب المسػػلمءف اف هػػغز  الاػػزاة البػػليبييف الػػذيف اسػػت رءا 
فػػػػن بػػػػمد ال ػػػػاـ  ػػػػانءا اليطػػػػا  مػػػػف أطنػػػػاس متعػػػػددة ء ػػػػعءب ماتلفػػػػ  و اذ تحػػػػدث العمػػػػاد 
البػػفهانن لػػف بعػػض الطنػػاس التػػن تالفػػت منهػػا طمػػءع البػػليبييف التػػن احت ػػدت بعػػد اف 

ـ ف ػػػػاؿ ف ))فان ػػػػ ت مرا ػػػػر الفػػػػرن   9981هػػػػػ / 385ف مدينػػػػ  ال ػػػػدس سػػػػن  حػػػػرر المسػػػػلمء 
ءأزاحػػػت سػػػننها لػػػف الػػػنه  ء رنبػػػت بػػػزاة البيزانيػػػ  ءت لبػػػت طنػػػاة الطنءيػػػ  ننن ءزادت ا ـ 
ازلمانيػػ  ءلػػادت اسػػ اـ الفرنسيسػػي ((و ءأرسػػؿ العمػػاد ازبػػفهانن  تابػػا  الػػى الاليفػػ  العباسػػن 

ـ( يستنهضػػػػػ  فيػػػػػ  ءابػػػػػفا   لػػػػػ  9993 – 9989ػ / هػػػػػ 599 – 315النابػػػػػر لػػػػػديف ا  )
الح ػػءد الضػػام  التػػن  ػػدمت مػػف أءربػػا فػػن الحملػػ  البػػليبي  الاالاػػ  لمسػػتيم  للػػى مدينػػ  
ل ا ))ءليس هذا العدء بءاحد فينتطر في  التدبير ءياتن لليػ  التػدمير ءانمػا هػء  ػؿ مػف ءرا  

 ن(9)البحر ءطمير مف فن ديار ال فر((
لاػػػ  فػػػاف هػػػذل الطنػػػاس التػػػن هاطمػػػت بػػػمد ال ػػػاـ  انػػػت تػػػت لـ أمػػػا للػػػى بػػػعيد ال

بلاات  تى  ؿ حسب المطتمػر الػذو  ػدـ منػ  ءبهػذا البػدد ي ػءؿ ابػء  ػام  ))حتػى انػ  قذا 
أسر السير أء استامف المستامف احتي  فن فهـ لات  الى لدة تراطـ و فين ؿ ءاحػد لػف أاػر 

ت الطب ػات العليػا فػن المطتمػر البػليبن تػت لـ ء ػد  انػ (5)ما ي ءؿ اءؿ ءاالث ما ي ءؿ ااٍف((
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اللاػػ  الفرنسػػي  الءسػػيط  السػػا دة فػػن  ػػماؿ فرنسػػا ءالتػػن طػػا  معظمهػػـ منهػػا و للػػى اف تلػػؾ 
 ن(4)اللا  ت لمت بها حتى ازسر ال ادم  مف طنءب فرنسا اء التن  انت مف أبؿ المانن

 الاػػػزاةات ء ػػػد تطػػػرؽ بعػػػض المػػػغرايف ءال تػػػاب العػػػرب المسػػػلميف قلػػػى ذ ػػػر بػػػف
نهـ ابػف من ػذ ))ءهػـ لعػنهـ ا  طػنس اب ػ اؿو ف ػءطبا عهـ ءاام هـف فن بمد ال اـ يالبليبي

نن نمػػا لفحػػت النػػار ءطػػءههـانبػػانهـ )) ػػ ر   ءا مػػا ءبػػف (3)لفءف لايػػر طنسػػهـ((املعػػءف زيػػ
فضػػم  لػػػف ت ػػبيههـ بالبهػػا ـ فػػػن  ػػءة التحمػػؿ ))سػػػبحاف  (5)زرؽ  انمػػا ليػػءنهـ مػػػف حديػػد((

و ءرأى بهػػا ـ فػػيهـ فضػػيل  ال ػػطال  ءال تػػاؿ  فػػرن امػػءر از اإلنسػػافذ ابػػر قالؽ البػػارو الاػػ
 ذلؾ  اف الادر بف  سػلبي  مػف بػفاتهـ فهػـ  ػـء  (1)زغير  ما فن البها ـ ال ءة ءالتحمؿ((

يفػػا هـ قف ءن ضػػهـ للعهػػءد ءلػػدـ يغػػدر البػػليبي  ػػام ابػػء  ء ػػد أ ػػدزلهػػد لهػػـ ءزمياػػاؽ و  
اذ انهػػػػـ ))هػػػػادنءا لمػػػػا ضػػػػعفءا  مبػػػػالحهـال المسػػػػلميف حسػػػػب مػػػػا ت تضػػػػي  بالتزامػػػػاتهـ تطػػػػ

 ن (8)ءف اذا  ءءا((اءيفس
التػن أ ػػارت قليهػا المبػػادر  هنػػاؾ بعػض الحػػءادث بسػػيرتهـ الام يػ ءفيمػا يتعلػؽ 

ي ػءف  حيػث  ن  مػف الناػءة ءالايػرة لديهـليس  ا  يف  انءا  ءميالبليب اف تدؿ للىالتارياي  
ءيعتزؿ بها ءيتحدث معها ءالػزءج  لمرأةاذ اايفار أيل ال رطؿ ف ءامرأت هء  ا  ما يالرطؿ منهـ 

لليػػػ  تر هػػػا مػػػر  تػػػاارتذا طءلػػػت أء إينتظػػػر فراغهػػػا مػػػف الحػػػديث فػػػ أاػػػرىءا ػػػؼ بناحيػػػ  
 ن (0)المتحدث ءمضى

البنا  الطب ن للمطتمر البػليبن فػن بػمد ال ػاـ ف ػد تػالؼ مػف لػدة طب ػات لف أما 
التطػػار ازيطػػالييف  ف ءالاالاػػ  وفيلامػػ  البػػليبي ف ءالاانيػػ  و ءالفرسػػافضػػمت النػػبم   فالءلػػى

 ن(99)هذا  فضم  لف النبارى ال ر ييف ءالمسلميف أبحاب الرض البلييف
فن بعػض الحيػاف للػى  بؿ تفء ءاء د  اف للفرساف بح ـ دءرهـ الحربن نفءذ  بير 

ؾ ل ػءنهـ الف ػ  الحا مػ  ءال ػءة الم اتلػ  حساب السلط  المدني  التن مالها الملؾ البليبن النذا
 ءأ ػػار (99)الساسػػي  ءللػػى لػػات هـ ء عػػت مسػػغءلي  حمايػػ  ال يػػاف البػػليبن فػػن بػػمد ال ػػاـ 

و ءزلنػدهـ  دمػ  ءزمنزلػ  لاليػ  از الفرسػافت لنػدهـءز )طب   الفرسػاف ) أهمي ابف من ذ قلى 
مػر لظػػيـ أءالح ػـننن فالفػارس ال ضػا   أبػحابءهػـ  الػرأو أبػحاباز الفرسػاف فهػـ  أنػاس

 ن  (99)لندهـ((



 م 1228 -هـ  2419 الثانيجملة كلية العلوم اإلسالمية                                   اجمللد األول العدد 

 04 

فػػن بػػمد ال ػػاـ فهػػن  اسػػت رءاالػػذيف  البػػليبيءفامػػا العػػادات ءالت اليػػد التػػن مارسػػها 
اطتماليػػػا  لامػػػا  فػػػن الحيػػػػاة  ا  المدنيػػػ  التػػػن تتاػػػذ مظهػػػػر المناسػػػػبات   ء يػػػالدين الليػػػادت ػػػمؿ 

ن فبالنسػػب   ءالزيػػا لممبػػس ـ العػػادات المرتبطػػ  بػػالزءاج فضػػم  لػػف اضػػازطتماليػػ  و  مػػا ت
ليػػد المػػيمد الدينيػػ   الليػػادفمػػف  ءمتنءلػػ  ايػػرة هػػن المدنيػػ  المناسػػبات الدينيػػ  ء  لليػػادهـ

ءي بػػد بػػ  ازحتفػػاؿ بيػػـء مءلػػد السػػيد المسػػيث )لليػػ  السػػمـ( ء ػػاف ازحتفػػاؿ بهػػذا العيػػد يػػتـ 
البػليبيءف يحتفلػءف بعيػد  مػا  ػاف  (95)فن  نيس  الميمد ) نيس  المهد( فن مدينػ  بيػت لحػـ

الفبػػث فػػن مدينػػ  ال ػػدس و ء ػػاف مءلػػد ذلػػؾ العيػػد يػػـء قفطػػارهـ بعػػد بػػياـ أربعػػيف يءمػػا  قذ 
زلمءا اف السيد المسيث )للي  السمـ( بعد فن ذلؾ اليـء الى السػما  ءءلػدهـ بإرسػاؿ رءح 

 ن(94)ال دس
الاػػانن الػػذو  ػػاف يحتفػػؿ بػػ  البػػليبيءف فػػن  Cndlemasليػػد ال ػػمءع فضػػم  لػػف 

ء ػػد بػػءر الرحالػػ  ابػػف طبيػػر احتفػػالهـ بػػذلؾ العيػػد لنػػدما  ػػاف  (93)مػػف  ػػباط مػػف  ػػؿ سػػن  
احتفلػءا لػ  )) نحػء طزيػرة بػ لي   ػا م   اإلبحػارينتظػر  امعهـ للى ظهر مر ب فن مينا  ل 

اناػى مػف  ػمع  فػن يػدل  احػد  منػ  بػايرا  أء  بيػرا  ذ ػرا  اء لػءيا ء ػاد ز و ال مر قسراجفن 
هـ ءتػذ يرهـ ب ػرا ر ظ سيسػءهـ للبػمة فػن المر ػب بهػـ و  اػـ  ػامءا ءاحػدا  ءاحػدا  لػءل ءت ػدـ

 ن(95)مت دا ((ل  سراطا  فدينهـ و ءالمر ب يزهر  ل  ءاس
المدنيػػ  التػػن اسػػتحداها البػػليبيءف ف ػػاف أبرزهػػا ازحتفػػاؿ ءالمناسػػبات أمػػا الليػػاد 

حتمؿ مدين  ال دس ءتد ػيف  نيسػ  تمءز  ؿ سن  بمناسب  ذ رى ا الاامس ل ر مف باليـء 
هػػ /  409ف سػن  يال يام  و ء اف ذلػؾ العيػد  ػد ا ػر بمرسػـء اتفػؽ لليػ   بػار ال ػادة البػليبي

ء ػػػػذلؾ ازحتفػػػػاؿ  و  ضػػػى بػػػػاف يعػػػػد ذلػػػؾ اليػػػػـء يءمػػػػا  م دسػػػػا  تاليػػػدا  لمحػػػػتمؿ و ـ 9900
–Godfrey Bouillon  (409ءنن يػػػطػػػءدفرو البء  ال ا ػػػدبالػػػذ رى السػػػنءي  زنتاػػػاب 

السػنءو  ء د  ػاف ازحتفػاؿ (91)ـ(   اءؿ حا ـ بليبن فن بمد ال اـ9999–9900هػ/405
بذ رى ازحتمؿ البليبن لل ػدس يػتـ مػف اػمؿ مء ػب دينػن  بيػر ي ػءدل البطريػرؾ المتينػن 
فن ء ػت مب ػر مػف البػباح يبػدأ بالمسػير مػف  نيسػ  ال يامػ  قلػى  بػ  البػارة حيػث تتء ػؼ 

 ن( 98) ام  البمة فن الساح  الءا ع  بيف  ب  البارة ءالمسطد ال بىالطمءع هناؾ إل 



 م 1228 -هـ  2419 الثانيجملة كلية العلوم اإلسالمية                                   اجمللد األول العدد 

 03 

الػزءاج ءال ءالػد التػن  تح مػ  و اتبػر البػليبيءف فػن بػمد ال ػاـ بت اليػد ءفيما يتعلؽ 
هيػػ و فحرمػػت قل ال ػػءانيف ءاللػػراؼ المرليػػ  فػػن أءربػػا التػػن لػػدت الػػزءاج سػػرا  م دسػػا  ءمنحػػ 

 مبػدأ    ارت ػاب الزنػا و ء ػد  ػاف  ػؿ مػف الت ػافغ ءالمءاف ػ  فبػـ لػرى هػذا الربػاط از فػن حالػ
ءا ال الػػدة ال انءنيػػ  الرءمانيػػ  التػػن حػػددت  بلػػ مػػا  وفيفػػن  ػػانءف الػػزءاج لنػػد البػػليبي اساسػػيا  

ء ػد  ( 90) لػزءاج الفتػى ى حػد أدنػ ةلزءاج الفتاة ءسف الاالا  ل ػر  ى حد ادن ةل ر   سف الااني
فػن مدينػ  بػءر ءءبػؼ لنػا مظػاهر ذلػؾ الحفػؿ ءبػفا    اهد ابف طبير حفػؿ زءاج بػليبن

الػدنيا المحػدث بهػا زفػاؼ لػرءس  ػاهدنال ببػءرننن ء ػد  زاػارؼءمف م اهد )) د ي ا  ف اؿ 
زو ءافاػػر لبػػػاس  أبهػػىاحتفػػؿ لػػذلؾ طميػػر النبػػارى رطػػاز  ءنسػػا   حتػػػى ارطػػت ءهػػن فػػن 

   ذهػب منسػءط و لباب  ذهب ء د حفػت ب ػب رأسهاالحرير المذهب و ءللى  أذياؿتسحب 
 ن(99)((أء سير الامام   ءللى لبتها ماؿ ذلؾ منتظـ و تم ن فترا فن فترا م ن الحمام

اما ما يتبؿ بلباسهـ ءهي تهـ ف د لػاش البػليبيءف فػن بػمد ال ػاـ حيػاة ا ػرب قلػى 
الرفاهي  للى الرغـ مف استمرار الحرءب بينهـ ءبيف المسػلميف و ف ػاف الفػارس البػليبن فػن 

السلـ يرتدو برنسا  مف الحرير ءيضر العمام  فءؽ رأس  بينما فن أء ػات الحػرب  ػاف أء ات 
 (99)يرتػدو فػءؽ درلػػ  سػترة مػف ال تػػاف لطػؿ الء ايػ  مػػف حػرارة ال ػمس أانػػا  ارءطػ  لل تػػاؿ

أمػػػا الطنػػػد البػػػليبيءف ف ػػػانءا ياتلفػػػءف لػػػف الطنػػػد المسػػػلميفو فامػػػت ق ػػػارة تغ ػػػد اف الطنػػػد 
يءا بزيهـ تمءيها  لليهـ  مػا فعلػءا لنػدما دالػءا ل ػا قذ ))تبػءرءا رهبانػا  المسلميف  انءا  د تز 

أمػا  (99)ءمسحءا لحاهـ ننن ءت بهءا بهػـ فػن  ػؿ بػزة ننن ء ػدءا زنػانير ءاستبػحبءا انػازير((
النسػػػػا  البػػػػليبيات ف ػػػػد اتاػػػػذف ازاػػػػءاب ال ػػػػر ي  الر ي ػػػػ  المحػػػػمة بر ػػػػا ؽ الػػػػذهب ءاحيانػػػػا  

تديف الفرا  ءيتاذف الحطاب قذا مػا غػادرف البيػءت لػيس احت ػاما  بػؿ بالطءاهر ءفن ال تا  ير 
 ن (95) للمحافظ  للى الطم  الذو ياطن ءطءههف

ءمػػػف طانػػػب الاػػػر اتسػػػمت حيػػػاة البػػػليبييف فػػػن بػػػمد ال ػػػاـ ببػػػءرة لامػػػ  ببػػػبا  
لسػػ ري و لػػذلؾ ف ػػد  ػػالءا المػػدف المحبػػن  أبػػم  ءأضػػافءا قلػػى بعضػػها تحبػػينات طديػػدة 

ـ ءحمػػايتهـو ف انػػػت مدينػػ  بػػػءر الءا عػػ  ))فػػػن بػػدر البحػػػر  طزيػػرة ت تنفهػػػا لضػػماف أمػػػنه
ءءبػػؼ ابػػف  (94)الميػػال مػػف  ػػؿ بػػءب(( مػػف بػػيف المػػدف المهمػػ  لدءلػػ  ازحػػتمؿ البػػليبن

طبيػػػر حبػػػانتها ءاإلطػػػرا ات الم ػػػددة التػػػن فرضػػػءها للػػػى  ػػػؿ مػػػف يػػػدالها ف ػػػاؿ ف ))فامػػػا 
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ها راطع  قلى بابيف احدهما فػن البػر ءا اػر حبانتها ءمنعتها فالطب ما يحدث ب  ءذلؾ أن
فػػن البحػػرو ءيسترسػػؿ ابػػف طبيػػر فيبػػؼ السػػءر الاماػػن الػػذو يحػػيط بالمدينػػ  مػػف الطانػػب 
البػػرو ءالبػػرطيف اللػػذيف أ يمػػا مػػف ناحيػػ  البحػػر ل طػػمؿ للػػى بابهػػا البحػػرو ءالسػػءار التػػن 

يف ننن تمنػػػػر لػػػػف تحػػػػدؽ بهػػػػذيف البػػػػرطيف ءالسلسػػػػل  التػػػػن تعتػػػػرض بػػػػيف البػػػػرطيف المػػػػذ ءر 
ءز ياػػػػػرج از للػػػػػى  ؿالتراضػػػػػها الػػػػػدااؿ ءالاػػػػػارج ننن ءللػػػػػى ذلػػػػػؾ البػػػػػاب أمنػػػػػا  ز يػػػػػدا

 ن (93)ألينهـ((
أمػػػا ل ػػػا ف ػػػد  انػػػت )) الػػػدة مػػػدف اإلفػػػرن  بال ػػػاـ ءمحػػػط الطػػػءارو ءالمن ػػػ ت فػػػن 
البحػػر  ػػاللمـ(( ءلػػيس ذلػػؾ فحسػػب بػػؿ  ػػارف ابػػف طبيػػر بػػيف ل ػػا ءبػػءر ف ػػاؿ ف ))ءلع ػػا 

 ن (95)ن الءضر ءالبف  و قز أف البءري  أ مؿ ءأطمؿ ءاحفؿ((مالها ف
ءممػػا يطػػدر ذ ػػرل هنػػا انػػ  بعػػد احػػتمؿ البػػليبييف لػػبمد ال ػػاـ ءطػػدءا أنفسػػهـ ءسػػط 
محػػػػيط غالبيتػػػػ  مػػػػف المسػػػػلميف لػػػػذا تءطػػػػب للػػػػيهـ أف يابتػػػػءا ءطػػػػءدهـ ءسػػػػط ذلػػػػؾ المحػػػػيط 

غءا قلػػى سياسػػ  بنػػا  ال ػػمع اإلسػػممن لػػف طريػػؽ  ػػءاتهـ المحاربػػ  ءمعػػا لهـ العسػػ ري  ءلطػػ
دارة  ءالحبػػػػػءف التػػػػػن أبػػػػػبحت ضػػػػػرءرة ملحػػػػػ  و فهػػػػػن ءسػػػػػيل  ر يسػػػػػ  لحمايػػػػػ  الحػػػػػدءد ءا 
يػػػداع الانػػػا ـ ءاإلمػػػدادات ءالسػػػرى و ءباسػػػتيطاف البػػػليبييف فػػػن بػػػمد ال ػػػاـ  اإل طاليػػػات ءا 
ر أفػادءا مػف المعا ػػؿ التػن ءطػدءها  مػػا حءلػءا بعػض ا اػػار ال ديمػ  قلػى  ػػمع اػـ تطػءر المػػ

بهـ قلى بنا  حبءف  امل  مستادميف فن ذلؾ اليدو العاملػ  مػف أرمػف ءبيػزنطييف ءأسػرى 
 ن (91)المسلميف

ء ػػػد أاػػػرت طبيعػػػ  ازسػػػتيطاف فػػػن أسػػػاليب البػػػليبييف العسػػػ ري  ءزسػػػيما أف أءل ػػػؾ 
البػػليبييف ت يفػػءا مػػر البي ػػ  ال ػػر ي  ءءطػػدءا مر ػػزهـ فػػن المنط ػػ  التػػن ح مءهػػا و فالبنػػاغءف 

فضػم  لمػا طػاغءا بػ  مػف  (98)بيءف تاارءا بالبني  البيزنطي  ءالعربي  التن  يدءها النذاؾالبلي
أءربػػاو ف انػػت ال ػػمع ءالحبػػءف التػػن  ػػيدءها ماػػاز  للعمػػارات الحربيػػ  الءربيػػ  المػػااءرة لػػف 

ءهذا يعنن أف تنظيـ البػليبييف فػن بنػا  ال ػمع ءالحبػءف  لمػا ااتلػؼ  (90) ال رءف الءسطى
ء للي  فن أءربا ءأهـ مميزات تلؾ المعا ؿ تتماؿ فن  ءة الطدراف ءبػمبتها ءازح ػاـ لما ه

البعيدة المدى للمء ر للى أف مهمتها الر يس   انت ذات طبيعػ   تاليػ  ءدفاليػ  ليسػت لنهػا 
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نمػػػا لنهػػػا تػػغمف ملطػػػا للسػػػ اف ءتبػػػبث  تسػػتطير أف تمنػػػر داػػػءؿ ال ػػػءات المعاديػػ  فحسػػػب ءا 
 ن(59)ـ معا س الدة لل ياـ بهطء 

ءما يعنينا فػن هػذا المطػاؿ اف نػذ ر أهػـ ال ػمع ءالحبػءف التػن أن ػاها البػليبيءف 
فن بمد ال اـ ءالتن أسػهمت فػن تابيػت أ ػدامهـ ن ء ػد ءبػؼ المغراػءف ءال تػاب المسػلمءف 
منعتها ء ءة تحبيناتها ءبػمب  اسػتح اماتها ءتحلي هػا فػن الفضػا  ءبػعءب  الءبػءؿ اليهػا 

التػن  ػيدها البػليبيءف فػن لهػد الملػؾ   Chateau Neuf ب منها و   لع  هءنيفاء از ترا
 399ـ(  سػػػن   9998 – 9999هػػػػ /  404 – 399)     Baldwin Iبلػػدءيف الءؿ 

 (59)ـو فءؽ مرتفر بارو للى الطريؽ الذو يبؿ ما بيف مدينتن بانيػاس ءبػءر9995هػ/
و ءفػػن (59)ف ءمعػػا لهـ فػػن بػػمد ال ػػاـيبيء ػػد ءبػػفها ابػػف ازايػػر بانهػػا مػػف امنػػر  ػػمع البػػلي

لحمايػػ  الطريػػؽ التطػػارو ءطريػػؽ  Chastel Arnoulالسػػن  ذاتهػػا تػػـ تاسػػيس  لعلػػ  ارنءلػػد 
 ن (55)الحطاج النبارى مف يافا الى ال دس

هػػ / 399فػن سػن   و Toron ما  هد لهدل ايضا  ت ييد  مع ااػرى   لعػ  تبنػيف 
ـ( لػػف سػػطث البحػػر و للػػى الطريػػؽ الػػذو  999)ـ و فػػءؽ طبػػؿ بلػػا ارتفالػػ  نحػػء  9991

( 9ـ93399يػػربط بػػيف مػػدينتن بانيػػاس ءبػػءر و ءهػػن مسػػتديرة ال ػػ ؿ ءمسػػاحتها الت ريبيػػ  )
ـو فػػن  9993هػػػ /  390فػػن سػػن  ،   Montrealء لعػػ  ال ػػءبؾ  (54)ءلػػدد ابراطهػػا ل ػػرة

ـ(  9559الػ  )اطراؼ ال اـ بيف لماف ءايل  ءالبحر الحمر فػءؽ  مػ  طبػؿ  ػاهؽ بلػا ارتف
لػػػف سػػػطث البحػػػرو ء ػػػد امتػػػازت بإحاطتهػػػا باسػػػءار مزدءطػػػ   ءيػػػ  ءأبػػػراج لاليػػػ  ءلػػػيس ذلػػػؾ 

 ن(53)فحسب بؿ أحيطت السءار الاارطي  لل لع  بالانادؽ تعزيزا  للدفالات العس ري 
ػ  9959هػػ /  358ػ  395و )  Fulk Anjouامػا فػن لهػد الملػؾ فءلػؾ ازنطػءو 

ـ  9950هػػ / 354و فػن سػن   Belfortيءف  لع   ػ يؼ ارنػءف ـ(و ف د  يد البليب 9945
ـ( لػػػف سػػػطث البحػػػرو امتػػػاز طرازهػػػا  439و  ػػػرب مدينػػػ  بانيػػػاس فػػػءؽ مرتفػػػر بلػػػا حػػػءالن )

المعمػػػارو باحتءا هػػػا للػػػى ت ءينػػػات معماريػػػ  مهمػػػ  و اذ  انػػػت مسػػػتطيل  ال ػػػ ؿ مغلفػػػ  مػػػف 
 ن(55)ييف فن بمد ال اـ سميف للءو ءسفلن ءهذا طعلها ءاحدة مف احبف  مع البليب

و التػػن ا يمػػت للػػى  مػػ  طبػػؿ  ػػاهؽ   Safed مػػا  ػػيدت فػػن لهػػدل   لعػػ  بػػفد 
 (51)ـ( لػػف سػػطث البحػػر طنػػءبن مدينػػ  دم ػػؽ 849تحػػيط بهػػا تػػمؿ ءأءديػػ  ءترتفػػر حػػءالن )
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ء انػػػت  لعػػػ  بػػػفد مػػػف ا بػػػر ال ػػػمع البػػػليبي  ف ػػػد  لفػػػت أمػػػءاز  طا لػػػ  حيػػػث انفػػػؽ لليهػػػا 
 مػػا انهػػا  انػػت مبػػمم  بطري ػػ  تطعلهػػا  ػػادرة للػػى  (50)ا   ػػدرل مليػػءف بيزنػػتمبلاػػ (58)الداءيػػ 

ف د ءبفت بانها )) لع   ؿ اف يءطػد لهػا  ػبي  و  انمػا  (49)البمءد با ؿ لدد مف المحاربيف
لليهػػا مػػف الػػذهب  تمءيػػ و زتػػرـء السػػحب از مػػف ضػػبب و ءزتتطػػاءز الرض از ءهػػن اذا 

ءهػػػذا مػػػا طعػػػؿ العمػػػاد البػػػفهانن ي ػػػءؿ لنهػػػا ))لػػػش  (49)رامػػػت السػػػما  ءزيعء هػػػا سػػػبب((
 ءفن ذلؾ دزل  للى التمر ز البليبن فيهان (49)البلي ((

ـ و فػءؽ  مػػ   9949هػػػ /  353و ف ػد  ػػيدت فػن سػن   Belvoirامػا  لعػ   ء ػػب 
ـ( لػف سػطث البحػر ءهػن مطلػ  للػى بحيػرة طبريػ  ءت ػرؼ  599طبؿ  اهؽ بلا ارتفالػ  )

نظػػرا  لمء عهػػا المرتفػػر ف ػػد ءبػػفها ابػػف  ػػداد بانهػػا ))راسػػي  راسػػا   ػػما  ء  (45)للػػى الردف
ء انػػػػػػت مػػػػػػف الحبػػػػػػان  ءال ػػػػػػءة حتػػػػػػى اف أبػػػػػػا  ػػػػػػام   ػػػػػػاؿ لنهػػػػػػا )) رسػػػػػػن  (44) ػػػػػػاما ((
 ن(45)و ءدار  فرهـ و ءمست ر باحب امرهـ و ءمءضر سمحهـ ءذارهـ(((43)ازسبتاري 

( ت ػر للػى بعػد و ) لعػ  ا Subeibeءمف ال ػمع الاػرى  لعػ  بػبيب   لنمػرءد اليػـء
ـ  9949هػػػػػ /  355 ػػػػـ(  ػػػػر ن مدينػػػػ  بانيػػػػاس  ػػػػيدها البػػػػليبيءف فػػػػن سػػػػن   9حػػػػءالن )

ءاسػػتفادءا منهػػا فػػن الػػتح ـ بطريػػؽ بػػءر دم ػػؽ ءااضػػاع المسػػلميف فػػن المنػػاطؽ المطػػاءرة 
 Blanche مػػا ان ػػا الملػػؾ فءلػػؾ  لعػػ  بػػافيتا  (41)لل لعػػ  ء ػػذلؾ فػػن الػػدفاع لػػف بانيػػاس

Garde    ـ ضمف سلسل  ال ػمع التػن ان ػاها الملػؾ بهػدؼ ازحاطػ   9949هػ /  351سن
بحاميػػ  مدينػػ  لسػػ مف المبػػري  مػػف  ػػؿ طانػػب تمهيػػدا  لمسػػتيم  لليهػػا و هػػذا فضػػم  لػػف 

فػن السػن  ذاتهػا فػءؽ  مػ  طبػؿ  ػاهؽ للسػيطرة للػى   Petra Desertت ػييد حبػف ال ػرؾ 
 ن(48)ال مالن ءالطنءبن للبحر الميتالطرفيف 

 – 9945هػػػػ /  Baldwin III (358 – 330ءفػػػن لهػػػد الملػػػؾ بلػػػدءيف الاالػػػث 
ـ و ء يػػػؿ  9939هػػػػ /  344ـ(  ػػػيدت  لعػػػ  غػػػزة الءا عػػػ  فػػػن طنػػػءب فلسػػػطيف سػػػن  9955

 و ءلطفهػػا طػػامث لػػف اللػػءا  و ف ػػد اءغلػػت فػػن الطػػء مرتفعػػ  لنهػػا ))انفهػػا  ػػامل فػػن الهػػءا
 ن  (40)ءامضت فن الليؿ ملتمع ((

 –9914هػػػ /  Baldwin IV (350 – 389أمػػا فػػن لهػػد الملػػؾ بلػػدءيف الرابػػر 
ـ( ف ػػد  ػػيد البػػليبيءف حبػػنا  طديػػدا  فيمػػا ءرا  نهػػر ازردف و بػػمـ طػػرازل الهندسػػن  9983
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ـ( لػف مدينػػ  بانيػاس و لػػرؼ بحبػف بيػػت ازحػػزاف  ػػ 99للػى  ػػ ؿ مربػر و للػػى مسػاف  )
Jacobs Ford   و ء ػػد ارسػػؿ ال اضػػن الفاضػػؿ  تابػػا  الػػى ظهيػػر الػػديف بػػف العطػػار ءزيػػر

ـ( فػن باػداد يب ػرل  9989 – 9919هػ /  315 – 355الاليف  العباسن المستضن  با  )
لبػليبييف فػن بنا ػ  بتحرير حبف بيت الحزافو ءأ ار قلى  ءة هذا الحبػف ءمنعتػ  ءتفػنف ا

ءالمػػءاؿ التػػن أنف ءهػػا فػػن ت ػػييدل  ػػا م  ))ء ػػد لػػرض حا طػػ  الػػى اف زاد للػػى ل ػػرة اذرع 
ء طعت ل  لظاـ الحطػارة و  ػؿ فػص منهػا سػبر اذرع الػى مػا فء هػا ءمػا دءنهػا ءلػدتها تزيػد 
للى ل ريف الؼ حطػر و ءفيمػا بػيف الطػانبيف ح ػء مػف الحطػارة البػـ و ء ػد طعلػت سػ يت  

 لس الػػػذو اذا أحاطػػػت  بضػػػت  بػػػالحطر مازطػػػ  و ءأءلػػػز الػػػى ابػػػم  مػػػف الحديػػػد بػػػاف بػػػال
 ن  (39)زيتعرض لهدم ((

الءا ػػػر للػػػى سػػػاحؿ البحػػػر    Castrum Peregrinorumأمػػػا حبػػػف لاليػػػث 
ـ و 9998هػػ /  593المتءسط بيف مدينتن حيفا ء يساري  ف د  يدل فرساف الداءيػ  فػن سػن   

ء ذلؾ لدد مف الحطاج النبارى الػذيف تحمسػءا  (39)التيءتءف بمسالدة لنابر لهي   فرساف
ء ػػاف الاػػر مع ػػؿ  (39)لل يػػاـ بػػاو لمػػؿ ينبػػب فػػن ادمػػ  الءطػػءد البػػليبن فػػن بػػمد ال ػػاـ
 بليبن استسلـ بعد استسمـ طمير البليبييف بال اـ ءارءطهـ من ن

و أنهػا ءبذلؾ ان ا البليبيءف نػءليف مػف المعا ػؿو الءؿ ف لػ  تحبػينات طبيعيػ  أ
 مع بنيت للى مرتفعات اذ ي  ؿ مء عها العامؿ الر يسػن فػن حبػانتها و ء ػاف هػذا النػءع 

ف فهػػء ن بػػمد ال ػػاـ و امػػا النػػءع الاػػاننهػػء النػػءع المتبػػر ت ػػييدل أءربػػا ء ػػد اتبعػػ  ازسػػبتاري  فػػ
 ن  (35)ال ا ـ للى الطراز البيزنطن الذو اتبع  الداءي  فن بمد ال اـ أيضا

لبػػػليبيءف بإ امػػػ  ال ػػػمع ءالحبػػػءفو ءلػػػـ ت ػػػف أهميتهػػػا م بػػػءرة للػػػى الطانػػػب ء ػػػد ل نػػػن ا
العس رو فن حماي  حدءد المناطؽ البػليبي  بػؿ  انػت ت ػـء بءظػا ؼ ااػرىو فػبعض ال ػمع 
 انت م رات لم ام  ءايداع الانا ـ ءازمدادات ءازسرى و بينما اتاذ  سـ منهػا مرا ػز اداريػ  

ءاإل راؼ للػى المنػاطؽ المحيطػ  بهػا فػن حػيف اسػتادـ بعضػها  زدارة از طالات البليبي 
و ءالمالػ   ايػرة (34)لترسيل السيطرة البليبي  للى منػاطؽ ذات اهميػ  قسػتراتيطي  ءا تبػادي 

للػػى هػػذل المعا ػػؿ منهػػا للػػى سػػبيؿ الماػػاؿ ز الحبػػر  لعػػ  الفءلػػ  بفلسػػطيف التػػن ت ػػر للػػى 
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هػػػن حبػػػف حبػػػيف و ءر ػػػف ر ػػػيف و ءفيهػػػا الطػػػرؽ التػػػن تبػػػؿ ال ػػػدس بنػػػابلس ءطبريػػػ  ))ء 
 ن  (33)م تاهـ ءمبيفهـ و ءم راهـ ءمضيفهـ((

ء ػاف للعامػؿ اإلدارو دءر بػارز فػن ان ػا   لعػ  غمفينػءس فػن لهػد الملػؾ بلػدءيف 
ـ(و قذ أنهػػػػا  انػػػػت مر ػػػػزا   9959 – 9998هػػػػػ /  399 - 395) Baldwin IIالاػػػػانن 

امػا  (35)  المطػاءرة ءمنهػا تفػرض ادارتهػا لليهػال دارة المحلي  تسيطر للى ازراضن الزراليػ
العامػؿ ازسػتراتيطن ف ػاف لػ  اهميػ  فػن ت ػييد حبػف ال ػرؾ فػن لهػد الملػؾ فءلػؾ ازنطػءو 
زطػػؿ الػػتح ـ فػػن طريػػؽ ال ءافػػؿ المػػارة بػػيف بػػمد ال ػػاـ ءمبػػر زنػػ  المنفػػذ ازسػػاس لسػػءري  

دءر اإلدارو ءاز تبػػػادو ءا ػػػار البػػػءرو الػػػى الػػػ (31)ءلي ػػػءف  ػػػء   ضػػػد العػػػرب المسػػػلميف
ءازسػػتراتيطن الػػذو ادتػػ   لعػػ  الػػدارـء الءا عػػ  ا بػػى طنػػءب فلسػػطيفو التػػن تػػـ ت ػػييدها فػػن 

ـو فمػػػف النػػػاحيتيف ازداريػػػ  ءاز تبػػػادي   9919هػػػػ /  355لهػػػد الملػػػؾ املريػػػؾ ازءؿ سػػػن  
ف ال ػاطنيف م نت الملؾ املريؾ مف تنظيـ طمر الرسـء المالي  السنءي  مف الفمحػيف المسػلمي

فن ال رى المحيط  بال لعػ  و فضػم  لػف استحبػاؿ ضػريب  مػف المسػافريف المػاريف بػالطريؽ 
الػػذو ء عػػت فيػػ  ال لعػػ  و امػػا مػػف الناحيػػ  اإلسػػتراتيطي  ف ػػد امتػػازت ال لعػػ  بمء ػػر مهػػـ  ريػػب 

 ن (38)مف حدءد مبر
المػػغف ء ػػد  ػػحف البػػليبيءف هػػذل المػػدف ال ػػمع ءالحبػػءف ب ػػؿ مػػا تحتػػاج اليػػ  مػػف 

 –349سػلطاف نػػءر الػديف محمػءد زن ػػن )ـ ظفػر ال 9931هػػػ /  339ءازسػلح  و ففػن سػن  
ـ( بالبليبييف فػن الممحػ  بػيف طبريػ  ءبانيػاس و ءنػالءا ))مػف  9914 – 9945هػ /  319

ـو داػػػػػؿ 9910هػػػػػػ /  313ءفػػػػػن سػػػػػن   (30)ايػػػػػءلهـ ءلػػػػػددهـ ء ػػػػػرالهـ ءااػػػػػاث سػػػػػءادهـ((
نمػػػءا ما ػػػ  الػػػؼ  طعػػػ  مػػػف الحديػػػد مػػػف طميػػػر انػػػءاع المسػػػلمءف حبػػػف بيػػػت الحػػػزاف ))ءغ

ءلنػػػػدما حػػػػرر المسػػػػلمءف طبريػػػػ  سػػػػن   (59)ازسػػػػلح و ء ػػػػي ا   ايػػػػرا  مػػػػف ال ػػػػءات ءغيرهػػػػا((
ـ غنمػػػػءا ))مػػػػف الػػػذاا ر ءازمػػػػءاؿ ءالعػػػػدد ءالا ػػػاؿ ءال نػػػػاطير الم نطػػػػرة مػػػػف 9981هػػػػ/385

 ن(59)الذهب ءالفض  ءالايؿ ءاإلنعاـ ما يزيد للى التعداد((
ا  لع  الفءلػ  التػن حررهػا النابػر بػمح الػديف فػن مػايء مػف السػن  ذاتهػا و بعػد أم

ـ  ف ػػاف فيهػػا  ايػػرل مػػف المػػغف ءالرطػػاؿ  9981هػػػ /  385انتبػػارل فػػن معر ػػ  حطػػيف سػػن  



 م 1228 -هـ  2419 الثانيجملة كلية العلوم اإلسالمية                                   اجمللد األول العدد 

 999 

ءالعتػػاد و  مػػا ءطػػد بهػػا  ايػػر مػػف الماػػازف ربمػػا  انػػت اابػػ  بتمػػءيف منتطػػات الحابػػمت 
 ن  (59)الزرالي  للمناطؽ التابع  لل لع 

ـ و  انػػػػػت م ػػػػػحءن  بػػػػػػ ))الاػػػػػمؿ 9988هػػػػػػ /  384ءلنػػػػػد تحريػػػػػر المذ يػػػػػ  سػػػػػن  
ءلنػػػدما تسػػػلـ النابػػػر بػػػمح الػػػديف حبػػػف  ء ػػػب  (55)ءالػػػذاا ر ءازت السػػػمح ءالػػػدءاب((

 (54)ـ و ءطػد المسػلمءف فيػ  ))ميػرة لظيمػ ((9988هػػ /  384بازماف مف ازسػبتاري  سػن   
 384بازمػاف سػن   (53)بييف لنػد تسػلم  حبػف دربسػاؾ ما ا ترط بمح الديف للى البلي

ـو اف يارطػػءا منػػ  ءيػػدلءا  ػػؿ مػػا فيػػ  )) مػػف ايػػؿ ءلػػدة ءذايػػرة ءغلػػ  ء مػػاش  9988هػػػ / 
لنػد تحريػرل فػن السػن  ذاتهػا )) مػف الالػ   (51)ء در ما فن حبف باراس (55)ءذهب ءفض ((

 ن  (50)(((58)تامينا  باانن ل ر ألؼ غرارة
ع ءالحبػػءف التػػن اسػػتءطنها البػػليبيءف تسػػتمد  ءتهػػا مػػف الاػػرب ء انػػت هػػذل ال ػػم

الءربػػػن و ف ػػػد  امػػػت المػػػدف ازيطاليػػػ  الاماػػػ  طنػػػءا ءالبند يػػػ  ء بيػػػزا بػػػدءر فالػػػؿ فػػػن ربػػػط 
امػػارات ال ػػاـ البػػليبي  بػػالارب الءربػػن و  مػػا بػػذلت المسػػالدة للبػػليبييف و ءلػػـ تفعػػؿ ذلػػؾ 

ف ػػد   (19) متيػػازات تطاريػػ  مهمػػ  ءحبػػلت لليهػػا بسػػبب ءازع دينػػن ءانمػػا طلبػػت نظيػػر ذلػػؾ ا
سب ت طنءا المدف ازيطالي  فن لرض ادماتها للػى البػليبييف و فمػا اف ءبػؿ البػليبيءف 
الى بمد ال اـ ءحابرءا ال دس حتى ءبؿ السطءؿ الطنءو ءامدءهـ بػا ت الحبػار التػن 

أسػػهـ ازسػػػطءؿ  ـ ءبػػػذلؾ 9900هػػػ /  409اسػػتادمت فػػػن حبػػار ال ػػػدس ءاحتملهػػا سػػػن  
الطنءو فن حبػار العديػد مػف المػءانش ال ػامي  ءسػ ءطها ماػؿ يافػا ءارسػءؼ ء يسػاري  ءل ػا 

 (19)ءبيرءت
 مػػػػا ادر ػػػػت البند يػػػػ  اف اسػػػػتيم  البػػػػليبييف للػػػػى مػػػػدف بػػػػمد ال ػػػػاـ فػػػػن الحملػػػػ  

ر ػ  البليبي  ازءلى سيفتث لها منفذا  الى تطارة ال ػرؽو لػذا سػارلت البند يػ  الػى مبار ػ  الح
هػػػػ /  391ففػػػن سػػػن   (19)البػػػليبي  ءت ػػػديـ  ػػػؿ مسػػػالدة مم نػػػ  للبػػػليبييف فػػػن بػػػمد ال ػػػاـ

ـ ابحػػػر اهػػػؿ البند يػػػ  ))باسػػػطءؿ لظػػػيـ الػػػى سػػػءريا ل ػػػن يعػػػززءا ال ػػػدس ءالمنػػػاطؽ  9995
المطػػػػاءرة(( و ءتػػػػالؼ هػػػػذا ازسػػػػطءؿ البنػػػػد ن مػػػػف م ػػػػ  ءل ػػػػريف سػػػػفين  م ػػػػحءن  بػػػػالمغف 

ـو اػػػػػرج البػػػػػليبيءف مػػػػػف بمدهػػػػػـ لمسػػػػػالدة  9941/  هػػػػػػ 349ءفػػػػػن سػػػػػن   (15)ءازسػػػػػلح 
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البليبييف فن ال اـ ءنادءا ))فن سا ر بمدهـ ءمعػا لهـ ف النفيػر النفيػر ءاستبػحبءا ذاػا رهـ 
 ن  (14)ءامءالهـ ءالءا بمدهـ االي   اغرة((

ءبذلؾ أسهمت المسالدات ازيطالي  الفعالػ  للبػليبييف فػن ازسػتيم  للػى المػءانش 
فػػن بػػمد ال ػػاـ و ءبفضػػؿ اإلمػػدادات المتتاليػػ  بالفرسػػاف ءالسػػلح  ءالسػػ اف تم ػػف اإلسػػممي  

البػػليبيءف مػػف ق امػػ  مسػػتعمرات دا مػػ  فػػن بػػمد ال ػػاـ اذ  انػػت المػػدف التطاريػػ  ازيطاليػػ  
 ن(13)ءسيل  ازتباؿ ءاإلمداد بيف الظهير الءربن ءالمستعمرات الطديدة فن المنط   العربي 

  لػػف حيػػاة البػػليبييف الػػذيف اسػػتءطنءا فػػن بػػمد ال ػػاـ و ففػػن ءهنػػاؾ بػػءرل ماتلفػػ
مطاؿ الحياة السياسػي  التمػد البػليبيءف النظػاـ الػءراان فػن الح ػـو ف انػت ))لػادتهـ انػ  اذا 
مػات ملػؾ ينت ػؿ مل ػ  قلػى ءلػدلو ءسػءا  فػن هػذا الميػراث بػيف الػذ ءر ءاإلنػاث ءي ػءف الملػؾ 

فعلػػى  (15)ف تءفيػػت مػػف غيػػر ل ػػب  ػػاف للبػػارى((بعػػد ازبػػف اذ لػػـ يالػػؼ ابنػػا لل بػػرى فػػا
سبيؿ المااؿ ز الحبرو بعػد ءفػاة ازميػر طػءدفرو البءيػءنن تػءلى ااػءل بلػدءيف ازءؿ الح ػـ 
فػػن ممل ػػ  بيػػت الم ػػدس البػػليبي  بءبػػف  الءريػػث ال ػػرلن للممل ػػ  التػػن ظػػؿ يح مهػػا حتػػى 

 ن(11)ـ  9998هػ/  399ءفات  فن سن  
ليبييف النظػػػاـ الػػػءراان فػػػن الح ػػػـ ادى بهػػػـ الػػػى اف يءلػػػءا ءالح ي ػػػ  اف التمػػػاد البػػػ

الح ـ مف ليس اهم  ل و ءيظهر ذلؾ بعد ءفاة الملؾ املريػؾ ازءؿ ءتػءلن ابنػ  الملػؾ بلػدءيف 
الرابػػر الػػذو  ػػاف مطػػذءما و ممػػا ااػػار سػػاري  العمػػاد ازبػػفهانن فعلػػؽ بهػػذا البػػدد  ػػا م  ف 

مطػػذءما و ء ػػاف مػػر الءطػػءد معػػدءما  و  ػػد الضػػؿ ))لمػػا هلػػؾ امػػارو ابػػف فلػػؾننن الػػؼ ءلػػدا  
داغل ءايػس  ػفاغلو ءسػ طت الضػاغلو ءطػاؿ بػمغلو فءضػر الفػرن  التػاج للػى رأسػ  ءتمسػ ءا 

 مػػا تطػػرؽ البػػءرو لحالػػ  المػػرض الػػذو أبػػاب الملػػؾ بلػػدءيف  (18)مػػر امراضػػ  بامراسػػ ((
للاايػ  مػف المحػاؿ  الرابر  ا م  ف ))زحظنا بمرءر الػزمف ءطػءد لممػات للػى مػرض اطيػر

 ن(10) فاغل((
ءمػػف البػػديهن اف ذلػػؾ المػػرض أدى الػػى لػػدـ  ػػدرة الملػػؾ بلػػدءيف الرابػػر للػػى ادارة 

 [املريػؾ  ]دف  الح ـ فن الممل   البليبي  ب  ؿ فعلن بدليؿ م الػ  ابػف الايػر ))فلمػا تػءفن 
ءلػيس  (89)حتهػا((الؼ ابنا مطذءما  لاطزا  لف تػدبير الملػؾ و فمل ػ  الفػرن  بػءرة زمعنػى ت

ذلؾ فحسب بؿ ءبؼ ابف طبير حاؿ ذلؾ الملػؾ الػذو احتطػب لػف النظػار بسػبب مرضػ  
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ءتفاديػػ  للظهػػءر فػػن الءسػػاط العامػػ  ء ػػاؿ ف ))ءهػػذا الانزيػػر بػػاحب ل ػػ  المسػػمى لنػػدهـ 
بالملػػؾ محطػػءب زيظهػػر  ػػد ابػػتمل ا  بالطػػذاـ فعطػػؿ لػػ  سػػء  ازنت ػػاـ و  ػػد  ػػالت  بلػػءال فػػن 

 ن  (89)نعيـ دنيال((ببال لف 
امػػا فػػن مطػػاؿ الحيػػاة الدينيػػ  ف ػػد حػػرص ملػػء هـ منػػذ الفتػػرة المب ػػرة زحػػتملهـ بػػمد 
ال اـ بد ا  بعهد ازمير طءدفرو البءيءنن للى تعييف رطاؿ الديف مف ال ساءسػ  فػن ال نػا س 

ءرة ءأغد ءا لليهـ المءاؿ ءالمنث و فضم  لف تابيص منازؿ فام  لهـ فػن المنط ػ  المطػا
 ما تبءأ رطاؿ الديف م ان  رفيع  لدى البليبييف و ء د اسػتاؿ هػغز  هػذل  (89)ل نيس  ال يام 

الم انػػ  لبػػث الحماسػػ  البػػليبي  فػػن النفػػءس و ءتءبػػلءا قلػػى ذلػػؾ باسػػاليب لػػدة و ماػػؿ رسػػـ 
و  مػػا حػػرص البػػليبءف للػػى ـ ء ػػرارات الحرمػػاف ءبػػ ءؾ الافػػرافالبػػءر ءالػػرغى ءالحػػم

ءفػػءؽ ذلػػؾ  لػػ   ػػانءا يعت ػػدءف  (85)الػػديف معهػػـ فػػن طيء ػػهـ الت ػػادا  بهػػـابػػطحاب رطػػاؿ 
بػػرا هـ بػػدليؿ مػػا ن لػػ  ابػػف من ػػذ لػػف ءلػػيـ بػػءر  Williamب ػػدرتهـ للػػى معالطػػ  المرضػػى ءا 

Burs   و حػػا ـ طبريػػ  اانػػا  مراف تػػ  الميػػر معػػيف الػػديف انػػر نا ػػب مطيػػر الػػديف ابػػؽ حػػا ـ
رة مػف ل ػا قلػى طبريػ  محػدانا فػن الطريػؽ ـ( فػن زيػا9934–9950هػػ/340–354دم ؽ )

 اؿف )) اف لندنا فن بمدنا فارس  بير ال در فمرض ءا رؼ للى المءت و فط نا قلػى  ػس 
 بيػػر مػػف  سءسػػنا  لنػػا تطػػن  معنػػا حتػػى تببػػر الفػػارس فمنػػا ع  ػػاؿ ف نعػػـ و ءم ػػى معنػػا 

 ن  (84)ءنحف نتح ؽ ان  اذا حط يدل للي  لءفن((
نيػ  اسػتءلى البػليبيءف للػى لػدد  بيػر مػف المسػاطد ءحءلءهػا ءفن قطار الحياة الدي

قلى  نا س و ف امءا بإطرا  تاييرات للى المعالـ اإلسممي   المسػطد ال بػى ء بػ  البػارة 
 فحءلػػػػءا المسػػػػطد ال بػػػػى قلػػػػى معبػػػػد لػػػػرؼ بمعبػػػػد سػػػػليماف (83)لتاػػػػدـ أغراضػػػػهـ الدينيػػػػ 

Salomones Palatium Tempelum
  أ سػػاـو الءؿف  نيسػػ و ء سػػمءل للػػى اماػػ (85)

ءالاػػػػػاننف مسػػػػػا ف لفرسػػػػػانهـو ءالاالػػػػػثف طعلػػػػػ  البػػػػػليبيءف مسػػػػػتءدلا  لسػػػػػلحتهـ ءالطعمػػػػػ  
ءمػػػف البػػػديهن اف البػػػليبييف فعلػػػءا ذلػػػؾ بهػػػدؼ اهانػػػ  المسػػػلميف ءطعػػػنهـ فػػػن  (81)ءاللبسػػػ 

 م دساتهـ الديني ن 
تينيػ  ءسػمءها ءلـ ي تؼ البليبيءف بذلؾ بؿ حءلءا مسطد  ب  البارة قلى  نيس  ز

ءءضػػعءا  (88)أء معبػػد السػػيد المسػػيث )لليػػ  السػػمـ(  Domini Tempelumمعبػػد الػػرب 
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فػػءؽ  متهػػا بػػليبا   بيػػرا  مػػذهبا و ءزينػػت بالبػػءر ءالتماايػػؿ فضػػم لػػف الن ػػءش المتينيػػ  للػػى 
 تءأضػػػافءا قلػػػى مبنػػػى ال نيسػػػ  مػػػذبحا  ءأمػػػا ف للتعميػػػد ءأمػػػا ف أاػػػرى اببػػػ (80)طػػػدرانها

اؿ الػػػػديف الػػػػذيف  ػػػػانءا يتءلػػػػءف ق امػػػػ  الط ػػػػءس ءال ػػػػعا ر الدينيػػػػ  فػػػػن الليػػػػاد إل امػػػػ  رطػػػػ
ءلعػػؿ ذلػػؾ العمػػؿ ل ػػس هػػدؼ الحر ػػ  البػػليبي  الراميػػ  قلػػى  (09)ءالمناسػػبات الاابػػ  بهػػـ

طعؿ الراضن الم دس  فن فلسطيف أرضا زتيني  تديف بمػذهب رءمػا ال ػااءلي ن ءلػيس لهػذا 
نما لا تهـ باف مذهبهـ ا  ل ااءلي ن هء المذهب البحيثن فحسب ءا 

ءمػػف طانػػب الاػػر ل نػػن البػػليبيءف ببنػػا  لػػدد مػػف ال نػػا س ءالديػػرة فػػن الػػبمد التػػن احتلءهػػا 
لتلبػػن الحاطػػات الدينيػػ  للسػػ اف الءربيػػيف الطػػددو منهػػا فػػن ال ػػدس  نيسػػ  اللمػػاف فػػن الطهػػ  

 (09)ل ػديس طػيمسال ر ي  مػف المسػطد ال بػىو امػا فػن حػن الرمػف ف ػد ءطػدت  اتدرا يػ  ا
ء د ءبؼ الرحال  اللمػانن ايػءدريش  نيسػ  ال ػديس طػيمس قانػا  رحلتػ  لألراضػن الم دسػ  
فن ال رف السادس الهطػرو / الاػانن ل ػر المػيمدو  ػا م  ف ))ءال نيسػ  نفسػها مسػتديرةو  مػا 
انهػػا ءاسػػع  مػػف أسػػفؿو ءضػػي   مػػف أللػػىو ءهػػن مدلمػػ  بامانيػػ  ألمػػدة ءمزينػػ  بالرسػػءمات 

 ن  (09)سلءب ممتاز((با
 ذلؾ أ اـ البليبيءف  نػا س أاػرى متفر ػ  مػف بػمد ال ػاـ منهػا  نيسػ  ب ػر يع ػءب 

 (04)ء نيسػ  فػن اللػد (05) ػـ(  ػر ن مدينػ  نػابلس 5)للي  السمـ( الءا عػ  للػى بعػد حػءالن )
 St . Georgeحملػت اسػـ ال ػديس طػءرج 

 (05)فضػم  لػف  نيسػ  زتينيػ  فػن سبسػطي  (03)
ء ػد زينءهػا بالبػءر ءالتماايػؿ ءالن ػءش المتينيػ و  (01)سـ الب ير يحيى )للي  السمـ(حملت ا

ءفءؽ ذلؾ  ل  ل نى البليبيءف بهذل ال نا س التن أ امءها فن المدف ال امي  المحتلػ و فعلػى 
سبيؿ المااؿ أ امءا فءؽ البارة الم رف  )) نيس  ءمذبحا و ءلػـ يتر ػءا منهػا لأليػدو المتبر ػ  

مطمحػػا و ء ػػد زينءهػػػا بالبػػءر ءالتماايػػؿو ءلينػػػءا بهػػا مءضػػػر  للعيػػءف المدر ػػ  ملمسػػػا  ءزءز 
 ن(08)الرهباف ءمحط اإلنطيؿ((

 مػػػا ل نػػػءا بزيػػػارة المػػػا ف التػػػن  ػػػانءا يعت ػػػدءف ب دسػػػيتها الدينيػػػ  ء ػػػاف بعػػػض هػػػذل 
السػمـ( الما ف يزار فن مءاسػـ معينػ و ف ػد ذ ػر ابػف من ػذ انػ  لنػدما زار  بػر يحيػى )لليػ  

فػػن سبسػػطي  داػػػؿ قلػػى  نيسػػػ  فػػن باحػػػ  ال بػػر ء ػػػاهد فيهػػا مػػػا ي ػػارب مػػػف ))ل ػػرة  ػػػيءخ 
 ارغءسػػػهـ  انهػػػا ال طػػػف المنػػػدءؼ ء ػػػد اسػػػت بلءا ال ػػػرؽ ءفػػػن بػػػدءرهـ لبػػػن فػػػن رغءسػػػه
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لػػػءارض معءطػػػ  للػػػى  ػػػدر بػػػدر الرطػػػؿ مػػػنهـ و ءهػػػـ معمػػػدءف لليهػػػا ء ػػػيل بػػػيف ايػػػديهـ 
م اف  ا م  ))ءفيها ] أو سبسطي  [  م هد ز ريػا )لليػ  ء د ءبؼ البندارو هذا ال (00)ي را((

و ء ػػد أحتطبػػءل باإلسػػفار ءحلػػءل بالفضػػ   السػػمـ( ننن ءهػػء متعبػػدهـ المعظػػـ ءالم ػػهد الم ػػـر
فػػن الزيػػارة از  فءالنضػػارو ءلينػػءا لػػ  مراسػػـ الػػزءار ء ءمتػػ  مػػف الرهػػابيف فيػػ  م يمػػ  ءز يػػغذ

 ن  (999)لمف مع  هدي  لها  يم ((
يتعلػؽ بػالديرة التػن بناهػا البػليبيءف ف انػت  ايػرة فػن بػمد ال ػاـ منهػا ديػر امػا مػا 
للػى اف ذلػؾ الػدير لػـ ت تبػر  (999)فػن طنػءب مدينػ  ال ػدس Mount Sionطبػؿ بػهيءف 

أمم ػػػ  للػػػػى الممتل ػػػات الءاسػػػػع  فػػػن بػػػػمد ال ػػػاـ فػػػػن مػػػدف ل ػػػػا ءيافػػػا ءبػػػػءر ء يسػػػػاري  
 مػا ان ػا  (999)ب لي  ءايطاليا ءاسػبانيا ءفرنسػا ءلس مف بؿ  اف ل  اممؾ ءارءات ها ل  فن

لػػػػػرؼ بػػػػػدير  (995)البػػػػػليبيءف ديػػػػػر الاػػػػػر فػػػػػن المنط ػػػػػ  الءا عػػػػػ  بػػػػػيف ال ػػػػػدس ءلػػػػػيف  ػػػػػاـر
ءمػػف المػػرطث اف ت ػػييد ديػػرو طبػػؿ بػػهيءف ءالبػػليب  ػػاف فػػن بدايػػ  الاػػزء  (994)البػػليب

نػا  ح ػـ الملػؾ بلػدءيف البليبن لألراضن الم دس  و  ذلؾ أ ػامءا ديػرا  زتينيػا  فػن سبسػطي  أا
 Bethanyءمػف بػيف الديػرة المهمػ  ديػر بياػانن (993)ازءؿ

الػذو  ػيد فػن لهػد المل ػػ   (995)
 ن(991)ميليسند طنءب ال دس و ء د أغد ت للي  المءاؿ ءالمنث

ءلػػػـ ي تػػػؼ البػػػليبيءف بإ امػػػ  ال نػػػا س ءالديػػػرة بػػػؿ  ػػػامءا بإن ػػػا  أسػػػ فيات زتينيػػػ  
حػػـ التػػن تػػـ قن ػػاغها بفضػػؿ طهػػءد الملػػؾ بلػػدءيف الءؿ و ءأسػػ في  طديػػدة ماػػؿ أسػػ في  بيػػت ل

ـ و  مػا أ يمػت  9998هػػ /  399 ااءلي ي  فن سبسطي  فن لهد الملؾ بلدءيف الاانن سػن  
 ن(998)ـ و أياـ الملؾ املريؾ الءؿ 9958هػ /  355أس في  الاليؿ فن سن  

رافػػد الءؿ ءالحيػػءو للن ػػاط امػػا فػػن مطػػاؿ الحيػػاة از تبػػادي و ف ػػد  انػػت الزرالػػ  ال
از تبػػػػادو البػػػػليبن فػػػػن بػػػػمد ال ػػػػاـ حيػػػػث حبػػػػؿ البػػػػليبيءف للػػػػى حبػػػػ  السػػػػد مػػػػف 
الراضن الزرالي  نتيط  مءت ال اير مف مػال ن الراضػن الزراليػ  مػف المسػلميف أء هػربهـ 
ءاغتباب المػرا  البػليبييف لراضػن الفمحػيف المسػلميفو  مػا اف اإلبػادة التػن تعػرض لهػا 

لس اف فن المدف ءال رى اضطرت  سـ مف الزراع المسػلميف الػى ماػادرة أمػا نهـن ءلمعالطػ  ا
الءضػػػر  ػػػطر البػػػليبيءف سػػػ اف المنط ػػػ  ءزسػػػيما النبػػػارى للػػػى مءابػػػل  زرالػػػ  السػػػهءؿ 

ءمػف  (990)ءالءدياف ءالطباؿ لطؿ تاميف قمداد ال ياف الطديػد الطػارب بػالمءاد الاذا يػ  المزمػ 
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ال مػث ءال ػعير  [المزرءلات التن انت ػرت زرالتهػا فػن بػمد ال ػاـ الحبػءب اهـ المحابيؿ ء 
ءالب ػػػػػػءؿ ءالاضػػػػػػراءات ءالفءا ػػػػػػ  ءال ػػػػػػطار المامػػػػػػرة  ػػػػػػالزيتءف ءال ػػػػػػرـء ءالػػػػػػبلث ء بػػػػػػب  ]

 ن(999)الس ر
ءتعد البنال  الرافد الاػانن للن ػاط از تبػادو البػليبن فػن بػمد ال ػاـ الػذو  ػاف 

  التمػػادا   ليػػا  و قلػػى طانػػب ءطػػءد بػػنالات معدنيػػ  ءا ػػبي  يعتمػػد للػػى المنتطػػات الزراليػػ
ماػػؿ بػػنال  السػػيءؼ ءالرمػػاح هػػذا فضػػم  لػػف اف البػػليبييف طلبػػءا معهػػـ قلػػى بػػمد ال ػػاـ 
مطمءل  مف النطاريف ءالحداديف ءالبنا يف ءبناع الحذي  ءمطمءلػ  مػف البػاغ  و ءلنػدما 

ات الرا طػ  فتعلمءهػا مػػف السػ اف المحليػػيف اسػتءلءا للػى بػػمد ال ػاـ ءطػدءا  ايػػرا  مػف البػػنال
ءبرلػػػػػءا فػػػػػن بػػػػػنالات أاػػػػػرى أت نءهػػػػػا ءأبػػػػػبحءا ابػػػػػرا  فػػػػػن أمءرهػػػػػا و  بػػػػػنال  السػػػػػ ر 
ءالم ػػػػػػػػرءبات الرءحيػػػػػػػػ  )النبيػػػػػػػػذ( ءالبػػػػػػػػابءف ءالزطػػػػػػػػاج ءالمنسػػػػػػػػءطات ءبػػػػػػػػنال  الفاػػػػػػػػار 

 ن(999)ءاإلبباغ
لهػػد السػػيطرة  امػػا التطػػارة ف انػػت الرافػػد الاالػػث للحيػػاة از تبػػادي  للبػػليبييف ففػػن

البليبي  للػى بػمد ال ػاـ ازدهػرت بعػض المػدف ا تبػاديا  لممارسػتها الن ػاط التطػارو و ف ػد 
ء انػػػػػت ل ػػػػػا المر ػػػػػز از تبػػػػػادو الر يسػػػػػن  (999)ءبػػػػػفت المذ يػػػػػ  بانهػػػػػا ))بلػػػػػد التطػػػػػار((

للبػليبييف ءالتػػن  ػػبهها ابػف طبيػػر بػػػ ))ال سػطنطيني  فػػن  ءنهػػا مطتمػر السػػفف ءملت ػػى تطػػار 
فػػػن حػػيف  ػػاف لمء ػػر بػػءر الطارافػػن للػػػى  (995)ميف ءالنبػػارى مػػف طميػػر الفػػاؽ((المسػػل

 ن(994)الساحؿ ال امن دءر  بير فن  هرتها فن المطاؿ از تبادو التطارو
تلؾ هػن مممػث حيػاة البػليبييف فػن بػمد ال ػاـ التػن ل سػت ابػا ص اطتماليػ  

اػرب الءربػن انت لػت معهػـ قلػى ءا افي  ءلسػ ري  ءسياسػي  ءدينيػ  ءا تبػادي  مءرءاػ  لػف ال
 ال رؽن

 
 هوامش البحث

                                           

 ن  39و 49ـ(و ص  9009تاريل الحمل  الى ال دسو ترطم ف زياد العسلن )لماف ف  (9)
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محمػػد بػػف محمػػد ال اتػػبو الفػػتث ال سػػن فػػن الفػػتث ال دسػػن و تح يػػؽ ف مبػػطفى فهمػػن  (9)
 ن  953 – 959ال تبن )مبر ف د ن ت( ص 

البػمحي  )بيػرءتف لبد الرحمف بػف اسػماليؿو الرءضػتيف فػن اابػار الػدءلتيف النءريػ  ء  (5)
؛ طماؿ الديف محمد بف ءابػؿو مفػرج ال ػرءب فػن اابػار بنػن ايػءبو  9/983دنت( 

 ن  9/539ـ( و 9035تح يؽف طماؿ الديف ال ياؿ )ال اهرة ف 

و (ـ 9035سػػتيفف رنسػػيمافو المدنيػػ  البيزنطيػػ و ترطمػػ  ف بػػالث احمػػد العلػػن )باػػداد ف  (4)
 ن  991ص 

ف ؽ ف فيليػب حتػن )الءزيػات المتحػدةاب ازلتبػار و تح يػاسػام  بػف مر ػد بػف للػن و  تػ (3)
 ن  959ـ( و ص  9059

 ن5العماد ازبفهانن و الفتث ال سن و ص  (5)

 ن  959ابف من ذ و ازلتبار و ص  (1)

 ن  9/995الرءضتيف و  (8)

 ن  953ابف من ذ و ازلتبار و ص  (0)

ـ(و 9059لءسػػطى )ال ػػاهرة ف ن العبػءر اابػراهيـ احمػػد العػدءو و المطتمػػر ازءربػن فػػ (99)
 ن  54- 55ص 

سعيد لبد الفتاح لا ءر و "مممث المطتمر البليبن فن بمد ال اـ" )مطلػ  المسػت بؿ  (99)
و محمػػػػػػد الحػػػػػػافظ الن ػػػػػػر "التايػػػػػػرات 93و ص 999ـ( ع  9081العربػػػػػػنو بيػػػػػػرءتف 

ـ فػن ازداري  ءالعمراني  ءالس اني  فن مدين  ال دس" بحث مف ألماؿ مغتمر بػمد ال ػا
 ن  9/515ـ(و  9999فترة البراع ازسممن ازفرنطن )طامع  اليرمءؾ و ازردف ف 

 ن   53- 54ازلتبار و ص  (99)

 ن 89ال ارترو و تاريل الحمل  و ص  (95)

ءلػػػيـ البػػػءرو و تػػػاريل الحػػػرءب البػػػليبي  ازلمػػػاؿ المنطػػػزة فيمػػػا ءرا  البحػػػار و ترطمػػػ  ف  (94)
 ن399و  9/404ـ(و 9009سهيؿ ز ار )بيرءت ف 
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هانز ابرهارد مػايرو تػاريل الحػرءب البػليبي و ترطمػ  ءللػؽ لليػ ف لمػاد الػديف غػانـو  (93)
 ن  490ـ(و ص 9009)ليبياف 

 ن 951ـ(و ص 9054محمد بف احمد الندلسن و رحل  ابف طبير )بيرءت ف  (95)

و  9/449؛ البػػػػءروو تػػػػاريل الحػػػػرءبو  11 – 15ال ػػػػارتروو تػػػػاريل الحملػػػػ و ص  (91)
 ن345و 411

يء ر براءر و ازستيطاف البليبن فن فلسطيف ممل   بيت الم ػدس و ترطمػ  ف لبػد  ( 98) 
 ن  999ـ( و ص  9999الحافظ البنا )ال اهرة ف 

ط  الطن الطراءن  و "المراة البليبي  و دراس  فن تػاريل المطتمػر الفرنطػن فػن بػمد  ( 90) 
 ن9/83و  8ـ(و ـ  9005فف ال اـ" )مطل  مغت  للبحءث ءالدراساتو ازرد

 ن   910 – 918رحل و ص  (99)

و ج (ـ 9051رنسػيمافو تػاريل الحػرءب البػػليبي و ترطمػ  ف البػاز العرينػن )بيػػرءت ف  (99)
 ن   390و ص  9

 ن   491العماد ازبفهانن و الفتث ال دسن و ص  (99)

و (ـ9015ت    ف البػػػاز العرينػػن ) بيػػػرء ارنسػػت بػػػار ر و الحػػرءب البػػػليبي  و ترطمػػ (95) 
 ن   05ص 

 ن 9/345البءرو و تاريل الحرءب و  (94)

 ن 911رحل  و ص   (93)
 ن 918و  915و ص  المبدر نفس  (95)

نبيلػػ  قبػػراهيـ م ػػامن و فػػرؽ الرهبػػاف الفرسػػاف فػػن بػػمد ال ػػاـ فػػن ال ػػرنيف الاػػانن ل ػػر  (91)
 ن 58ـ( و ص  9004ءالاالث ل ر )ال اهرة ف 

 ـ(  9089ءب البػػػليبي  و ترطمػػػ  ف سػػػامن ها ػػػـ )بيػػػرءت ف رن سػػػن سػػػميؿ و الحػػػر  (98)
 ن 593و  30ص 

ـ(  9053ادءار بػػػػػرءو و ال ػػػػػػرءف الءسػػػػػػطى تػػػػػػاريل الحضػػػػػػارات العػػػػػػاـ  )بيػػػػػػرءت ف  (90) 
 ن5/593
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 ن 948 – 941ماير و تاريل الحرءب و ص  (59)

تح يػؽ ف محمد بف للن بف  داد و ازلمؽ الاطيرة فن ذ ػر امػرا  ال ػاـ ءالطزيػرة و  (59)
 ن  9/939ـ ( و  9055سامن الدهاف )بيرءت ف 

 ن91م امن و فرؽ الرهباف و ص (59)

 ن99/598ـ( و  9055محمد بف محمد و ال امؿ فن التاريل )بيرءت ف  (55)
محمػػػد لطػػػا ا  د ػػػرءب "بػػػفحات متنءلػػػ  مػػػف تػػػاريل تبنػػػيف " من ػػػءر للػػػى  ػػػب    (54)

  www.Tibneen.comازنترنيت 

و مػػػادة )) ػػػءبؾ(( دا ػػػرة المعػػػارؼ ازسػػػممي  و ترطمػػػ  ف احمػػػد ال ػػػنتناءو ماسػػػينيءس (53)
 ن95/458ـ( و  9050ءاارءف )ال اهرة ف 

محمد مغنس لءض و تاريل الحػرءب البػليبي  التنظيمػات الدينيػ  الحربيػ  فػن ممل ػ   (55)
؛ سػػعيد لبػػد ا  البي ػػاءوو  05ػػػ09ـ(و ص  9994بيػػت الم ػػدس المتينيػػ  )لمػػاف ف 

ـ( و  9009ل ػػػػات ال نسػػػػي  فػػػػن ممل ػػػػ  بيػػػػت الم ػػػػدس البػػػػليبي  )اإلسػػػػ ندري  ف الممت
 ن 04ص

 ن 84ـ( و ص  9089الطراءن  و ممل   بفد فن لهد المماليؾ )بيرءت ف  (51)

ن ػػات هي ػػ  الداءيػػ  فػػن لهػػد الملػػؾ بلػػدءيف الاػػانن و فػػن مدينػػ  ال ػػدس بعػػد  الداءيػػ  ف (58)
ءر م ػػػ ل  الطػػػرؽ غيػػػر ا منػػػ  لحطػػػػاطهـ اسػػػت رار البػػػليبييف فػػػن بػػػمد ال ػػػاـ ءظهػػػػ

ءرلايػػاهـ ال ػػادميف الػػى ال ػػدس نتيطػػ  هطمػػات المسػػلميف لليهػػا ءسػػطء  طػػاع الطػػرؽ 
لليهـ بارض السلب ءالنهب و اـ أببحت الهي   فيما بعد ت ػ ؿ ا بػر هي ػ  لسػ ري  

ن ينظػػر ف   فرسػػاف المعبػػد اء فرسػػاف الداءيػػ بػػليبي  فػػن بػػمد ال ػػاـو لرفػػت باسػػـ هي ػػ
 ن 91-95من و فرؽ الرهباف و ص م ا

البيزنت اء البيزنط ف لمل  ذهبيػ  بيزنطيػ  سػميت بهػذا ازسػـ نسػب  الػى مدينػ  بيزنطػ   (50)
)ال سطنطيني ( ء انت هذل العمل  متداءلػ  ب اػرة فػن العبػءر الءسػطى حتػى منتبػؼ 

ـ ءهػػن تعػػػادؿ حػػءالن اماػػػ  غرامػػات ءنبػػػؼ غػػراـ مػػػف الػػػذهب ؛  95هػػػػ /  1ال ػػرف 
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ف طءزيؼ نسيـ يءسؼ والعدءاف البليبن للى مبػر و هزيمػ  لػءيس التاسػر فػن ينظر
 (ن  9و هامش ر ـ ) 995ـ(و ص  9089)بيرءت ف  9المنبءرة ءفارس ء و ط 

 ن   88و  58م امن و فرؽ الرهباف و ص  (49)
(41) B. lewis ,'' An Arabic Account of the Province of safed" in 

BSOAS: 1953 , vol . xv ,p 480 .  

 ن  5/911ـ( و  9081البرؽ ال امن و تح يؽ ف مبطفى الحيارو )لماف ف  (49)

ـ(و 9031 ػػػػػهاب الػػػػػديف ابػػػػػء لبػػػػػد ا  يػػػػػا ءت الحمػػػػػءوو معطػػػػػـ البلػػػػػداف )بيػػػػػرءت ف  (45)
 ن  4/404

 ن 9/959ازلمؽ الاطيرة و  (44)

ربيػػ  التػػن  ػػهد الءطػػءد ازسػػبتاري  ف تعػػد هي ػػ  ازسػػبتاري  مػػف ا ػػدـ الهي ػػات الدينػػ  الح (43)
البػػليبن فػػن بػػمد ال ػػاـ  يامهػػا ءيعػػءد الفضػػؿ فػػن تاسيسػػها الػػى مطمءلػػ  مػػف تطػػار 

ـ بان ػػػا   9989هػػػػ /  415مدينػػػ  امػػػالفن ازيطاليػػػ  ءذلػػػؾ لنػػػدما  امػػػت فػػػن سػػػن  
مست ػػفى للعنايػػ  بالحطػػاج النبػػارى الاػػربييف ال ػػادميف الػػى ازراضػػن الم دسػػ  و  ػػاف 

للػػػى مبػػػادب الف ػػػر ءالعفػػػ  ءالطالػػػ  بػػػؿ ءنػػػذرءا انفسػػػهـ ل تػػػاؿ اسػػػلءب حياتهػػػا  ا مػػػا  
 ن   53 – 59المسلميف ن ينظر ف لءض و  تاريل الحرءب و ص 

 ن 9/955الرءضتيف و  (45)
؛ م ػػامن و فػػرؽ  39؛ فينػػر و ال ػػمع و ص  995سػػميؿ و الحػػرءب البػػليبي  و ص  (41)

 84الرهباف و ص 
Robin Fedden and John Thomson , Crusader Castles 

(London:1957), P25 . 

 ن 9995و  190 – 9/198البءرو و تاريل الحرءب و  (48)

 ن   01العماد البفهانن و الفتث ال سن و ص  (40)

مطير الديف لبد الرحيـ و رسا ؿ ال اضن الفاضؿ و  ػاـ بدراسػت  ءتح ي ػ  ف للػن نطػـ  (39)
 ن  995ـ( و ص  9999ليسى )المءبؿ ف 
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ـ و ذات طػػػابر  9998هػػػػ /  399اف التيءتػػػءف ف ءهػػػن هي ػػػ  ت ءنػػػت سػػػن  هي ػػػ  فرسػػػ (39)
لسػػ رو ايػػرو فػػن بػػادب ازمػػر و ء ػػد ن ػػات هػػذل الهي ػػ  ب ػػ ؿ رسػػمن ءمعتػػرؼ بهػػا 

ـ و ف ػػد  9909هػػػ /  385بػػيف البػػليبييف اانػػا  الحبػػار البػػليبن لمدينػػ  ل ػػا سػػن  
ف بلػػدتن بػػرمف  ػػاـ بعػػض الحطػػاج النبػػارى ازلمػػاف الم ػػتر يف فػػن الحبػػار ءهػػـ مػػ

Bremen   ءلءبػػػؾLubeck   بازتفػػػاؽ معػػػا للػػػى رلايػػػ  المرضػػػى ءالطرحػػػى مػػػف
بالهي ػػ   Celestin IIIالحطػػاج ازلمػػافو ءسػػرلاف مػػا التػػرؼ البابػػا  لسػػتيف الاالػػث 

ازلمانيػ  الطديػػدة للػػى اف ي ػءف  انءنهػػا ال نسػػن ءالحربػػن مطاب ػا  ل ػػانءف هي ػػ  الداءيػػ  
لمست ػػفى ءازلمػػاؿ الايريػػ  مطاب ػػا  لػػذلؾ ال ػػانءف الػػذو ءاف ي ػػءف  انءنهػػا الاػػاص با

 ن99سارت للي  هي   ازسبتاري و ينظرف م امن و فرؽ الرهباف و ص 
 ن   05 -09؛ فينر و ال مع و ص  80لءض و تاريل الحرءب و  ص  (39)

 ن   05و  14 – 15م امن و فرؽ الرهباف و ص  (35)

 9083ترطمػػ  ف محمػػد ءليػػد الطػػمد )دم ػػؽ ف سػػميؿ و فػػف الحػػرب لنػػد البػػليبييف و  (34)
 ن998 -995ـ(و ص 

 ن   01العماد البفهانن و الفتث ال سن و ص  (33)

؛ مياا يػػؿ زابػػءرءؼ و البػػليبيءف فػػن ال ػػرؽو  30سػػميؿ و الحػػرءب البػػليبي  و ص  (35)
 ن 955ـ( و ص  9085ترطم  ف الياس  اهيف )مءس ء ف 

ءسػ ءط ممل ػ  ال ػدس و ترطمػ   ف فػارءؽ سػعد أبػن ستانلن ليف بءءؿ و بمح الػديف  (31)
 ن990ـ( و ص 9003طابر )ال اهرة ف 

 ن039-9/040تاريل الحرءب و  (38)

 ن 9/998ابء  ام  و الرءضتيف و  (30)
 ن 9/89ابف ءابؿ و مفرج ال رءب و  (59)
 ن99/918و ابف  اير و البداي  و 91 العماد ازبفهانن و الفتث ال سن و ص (59)

 ن 9/81ابء  ام  و الرءضتيف و  (59)

 ن  9/09المبدر نفس  و  (55)
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 ن   83ابف  داد و النءادر السلطاني  و  ص  (54)

حبػف دربسػػاؾ ف حبػػف ي ػػر بػػال رب مػػف امػارة انطا يػػ  فػػن ازتطػػال ال ػػمالن ال ػػر ن  (53)
 ن  9/545مف حبف باراس ن ينظر ف يا ءت الحمءو و معطـ البلداف و 

 ن   9/951ال رءب و ابف ءابؿ و مفرج (55)

حبػػف باػػراس ف مدينػػ  ءحبػػف الػػؼ طبػػاؿ الل ػػاـ ء ػػاف بينػػ  ءبػػيف انطا يػػ  حػػءالن  (51)
 ـ( ءهء للى يمػيف ال ابػد مػف حلػبن ينظػر ف يػا ءت الحمػءو و معطػـ البلػدافو 90)
 ن9/451

و  اػػـ( مػػف 994غػرارة ف م يػػاؿ دم ػػ ن للحنطػػ  و ءيبلػػا ءزف الاػرارة الءاحػػدة حػػءالن ) (58)
ـ(و ص  9999)لمػػػاف ف  9ينظػػػرف فػػػالترهنتسو ترطمػػػ ف  امػػػؿ العسػػػلنو ط ال مػػػثن 

 ن54

 ن  9/905ابء  ام  و الرءضتيف و  (50)

سػػػػهير نعينػػػػر "ازهميػػػػ  التطاريػػػػ  لمدينػػػػ  ؛  999بػػػػراءرو ازسػػػػتيطاف البػػػػليبنو ص  (19) 
بػػءر زمػػف الحػػرءب البػػليبي  ءالن ػػاط التطػػارو فيهػػا" )ضػػمف المػػاؿ المػػغتمر الاػػانن 

 ن  09 – 80و ص  9ـ(ن ـ  9001دين  بءر و بءر ف لتاريل م

حاتـ لبد الرحمف الطحاءو " البليبيءف فن بػمد ال ػاـ بػفحات مػف الن ػاط از تبػادو  (19)
 ن  09و ص  55ـ( و ع 9005" و )مطل  ازطتهاد و بيرءت ف 

لفاؼ سيد ببرة و العم ات بػيف ال ػرؽ ءالاػرب و لم ػ  البند يػ  بمبػر ءال ػاـ فػن  (19)
 ن 90ـ ( و ص 9085ـ ) ال اهرة ف  9499 – 9999الفترة مف 

 ن 904ال ارترو و تاريل الحمل  و ص  (15)

 9098ابػػء يعلػػن حمػػزة بػػف ال منسػػنو ذيػػؿ تػػاريل دم ػػؽو تح يػػؽف اميػػدءز )بيػػرءت ف  (14)
 ن45ـ(و ص 

 ن 03الطحاءو و " البليبيءف " و ص  (13)

 ن 95العماد ازبفهانن و الفتث ال سن و ص  (15)

 ن9/411؛ البءرو و تاريل الحرءب و  995ال ارترو و تاريل الحمل  و ص  (11)
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 ن 95الفتث ال سن و ص  (18)

 ن 9/019تاريل الحرءب و  (10)

 ن  99/490ال امؿ و  (89)

 ن   989رحل  و ص  (89)

 ن  9/435البءرو و تاريل  الحرءب و  (89)

يػػػ  للفرنطػػػ  فػػػن الناػػػر الفنػػػن زمػػػف  ػػػفيؽ محمػػػد الر ػػػب "بػػػءر مػػػف الحيػػػاة ازطتمال (85)
 ن   558و ص  95و ـ  9ـ( ع  9005الحرءب البليبي " )لماف ف 

 ن   958 – 951ازلتبار و ص  (84)

و ص  9و ؽ  0ـ( و ج  9013مبػػػطفى مػػػراد الػػػدباغ و بمدنػػػا فلسػػػطيف )بيػػػرءت ف  (83)
 ؛ طػػػاف ري ػػػار "ت ػػػءيف ممل ػػػ  ال ػػػدس المتينيػػػ  ءبنيتهػػػا" ضػػػمف  تػػػاب البػػػراع900

ازسػػممن الفرنطػػن للػػى فلسػػطيف فػػن ال ػػرءف الءسػػطىو ترطمػػ ف هاديػػ   ػػ يؿ دطػػانن 
 ن  909ـ(و ص 9004)بيرءتف 

لبػػد العزيػػػز حميػػػد بػػػالث "الحػػػـر ال ػػػريؼ فػػن ظػػػؿ الاػػػزء البػػػليبن" )مطلػػػ  المػػػءردو  (85)
 ن  959و ص 4و  ع 95ـ(و ـ  9081بادادف 

 ن  99/339زاير و ال امؿ و ؛ ابف ا 39العماد البفهانن و الفتث ال سن و ص  (81)

ايءدريشو ءبؼ ازما ف الم دسػ  فػن فلسػطيف و ترطمػ  ءتح يػؽ ءدراسػ  ف البي ػاءو  (88)
 ن   10ـ( و ص  9995ءأار )لماف ف 

 ن  9/995؛ ابء  ام  و الرءضتيف  99/339ابف ازاير و ال امؿ و  (80)

 ن  19ال ارترو و تاريل الحمل  و ص  (09)

 ن   551رات ازداري " و ص الن ر و "التاي (09)

 ن   84ءبؼ ازما ف و ص  (09)

ـو  9991 – 9995دانيػػػاؿ الراهػػػب و رحلػػػ  الحػػػاج الرءسػػػن فػػػن ازراضػػػن الم دسػػػ   (05)
 (ن  3و هامش ر ـ )991ـ(و ص  9009ترطم  ف سعيد البي اءو ءاار )لماف ف 



 م 1228 -هـ  2419 الثانيجملة كلية العلوم اإلسالمية                                   اجمللد األول العدد 

 994 

                                                                                                          

نظػػػر ف يػػػا ءت و ءاللػػػد ف  ريػػػ   ػػػرب مدينػػػ  ال ػػػدسن ي 99/19ابػػػف ازايػػػرو ال امػػػؿ و  (04)
 ن  3/93الحمءوو معطـ البلدافو 

؛ ايػػػػءدريشو ءبػػػػؼ ازمػػػػا فو ص 40دنيػػػػاؿ الراهػػػػبو رحلػػػػ  الحػػػػاج الرءسػػػػنو ص  (03)
 ن  999

 ػػـ( لػػف ال ػػدسن ينظػػرف  48سبسػػطي  ف ءهػػن بلػػدة مػػف نػػءاحن فلسػػطيف تبعػػد حػػءالن ) (05)
 ن  5/984يا ءت الحمءو و معطـ البلداف و 

ي  ءلبناف ءفلسطيف ءازردف مػف نزهػ  الم ػتاؽ فػن ااتػراؽ  ء   و تح يؽ سءر ابراهيـ  (01)
؛  8ـ(و ص 9010مػر العلمػن العرا ػنو باػداد ف ازفاؽ لل ريؼ ازدريسن )مطلػ  المط

محمػػد بػػف ت ػػن الػػديف لمػػر بػػف  اهن ػػالو مضػػمار الح ػػا ؽ ءسػػر الام ػػؽ و تح يػػؽ ف 
 ن  909ـ(و ص  9058حسف حب ن )ال اهرة ف 

 ن 949و  95و الفتث ال سن و صالعماد ازبفهانن  (08)
 ن941ازلتبار و ص  (00)

 ػػءاـ الػػػديف ابػػء الفػػػتث للػػنو سػػػنا البػػػرؽ ال ػػامنو تح يػػػؽف فتحيػػ  النبػػػراءو )ال ػػػاهرةف  (999)
 ن  9/88؛ ابء  ام  و الرءضتيف و  595ـ(و ص  9010

 ن 1 ء   و تح يؽ سءري  و ص  (999)

 ـ(و  9051البػػػاز العرينػػػن )بيػػػرءت ف ارنسػػػت بػػػار رو الحػػػرءب البػػػليبي و ترطمػػػ ف  (999)
 ن 55ص 

ف  ري  مف  ػرى فلسػطيف الم ػهءرة سػميت بهػذا ازسػـ نسػب  الػى لػيف مػا   (995) ليف  اـر
 ػػـ( طنػػءب غػػرب  1 ريبػػ  منهػػا  انػػت تسػػمى لػػيف  ػػاـر ءهػػن ت ػػر للػػى بعػػد حػػءالن )

راـ ال ػػدسن ينظػػرف حسػػيف لءبػػانن الػػدامءننو معطػػـ اسػػما  المػػدف ءال ػػرى الفلسػػطيني  )
 ن983ـ( و ص  9995ا  ف 

 ن 30و ص  9و ؽ 8الدباغ و بمدنا فلسطيف و ج (994)

؛ ابػػػػء  ػػػػام  و الرءضػػػػتيف و  990دانيػػػػاؿ الراهػػػػب و رحلػػػػ  الحػػػػاج الرءسػػػػن و ص  (993)
 ن9/88
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 ػػػـ( طنػػػءب  ػػػرؽ  99بياػػػانن ف ءهػػػن  ريػػػ  ريفيػػػ  بػػػايرة ت ػػػر للػػػى بعػػػد حػػػءالن ) (995)
 ن 55  الحاج الرءسنو ص ال دسن ينظرف دانياؿ الراهبو رحل

 ؛ 9/400رنسيماف و تاريل الحرءب و  (991)
 Rene Grousset, Histoire des croisades et de Royaume de 

jersalem, (paris: 1935) vol . II . P . 161 . 
 ن 955و  949البي اءو و الممتل ات ال نسي  و ص (998)
 ن 999ص  " والبليبيءف  "الطحاءو و  (990)

   ن 509 البي اءو و الممتل ات ال نسي  و ص (999)

 ن 493المبدر نفس  و ص  (999)

 ن 9/930ابف ءابؿ و مفرج ال رءب و  (999)

 ن 915رحل  و ص  (995)

 ن 9/345البءرو و تاريل الحرءب و  (994)


