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 ملخص البحث

كو ننت  ،نفونن  ت اانن و نو مننا اعموننأن  لا اع ننأنب اع ننما اب منمننو ف وا ننت  نا ونننو
 ننر  ،مجننو و نااننووو اعفهننل  ننا اعمننأا اراننألمر  ننوعحأب اانأ ننر  ننر  ه ننب اعو نننأ اعنانن ل

نقنن  رنننأت  امننو  ونن   فننو   ىنن ة  ،ناع ضننوأاب نىمننل لنانن    ننوا مخفمنن  اع نننا ر اع أ اننب
نذعنك  عونس اع نأال اعوانكأن  ناا  ،نما ل أزهنو ف ننأ   ننا اعهفنوس نلانوعا نو ،عفمك اع أنب

نخو نبو  ،ناون    نوا اع  ننا ناعهنألل  نر اعمنأا ،مانفمأة اع أ اا  ر نقو   نمووأك قفوعاب
 ف  ننا نو مننا اجننس فوزاننز قنن أفنو ىمننل اع ننمن   نا هفمننو  ، ننر اعم ننو ا اعج ماننب ناعاننو ماب

 كننننوا   ننننوا   ننننا ى ماننننث  ننننر انننن ب  ،مننننا اااننننوعاب اع  وىاننننب ، نجننننا ااخ ننننوأ اعخوأجاننننب
ناع ممنب اع نما اب اعخومانب  منكس   ،  ما  فو   اع نأنب اع نما اب  منكس ىنو 9191هن/596
 نننن 9191 / هنننن591 نننن 596) اعفنننر قو هنننو ممنننك  انننت اعمهننن ب اع نننما ر جنننوا   نننأاا ،خنننو 
 . ( عحزن م أ9119

 فا  ن  نننو  ،اانننفم    نننا ى مانننث لهمافنننا نمننننأفا منننا منقونننا اعجحأا نننر اعمفمانننز
إذ ف كنن   ن نننس ارمنن ا ات مننا  ،ممننو اهمننا عاكنننا ا نن  اعمنننا ي اععمانن ا اب اعمنمننب ،اعك اننأة

 نننن اهنن   ،اعحننأب إعننل اع ننما ااا  ننر  ننأل  اعمننو   ننر اع ه ننب ااخاننأة مننا اع ننأنب اع ننما اب
ناننمر  هموننب اع جننوج كمننو ل مهننت ىماننا  ،ع أاننا اعاننو مر اعننذن ا ننس  اعننو  هااننوأابىمننل ا

اع نعاوت اع ما اب، نىمل مو ا  ن لا اعهموب انمات  ننذا ا ان   ان ب إعنل اع جنوج اع  نوأ  
لن أ منو رانا ننو عم جنوج اع  نوأ   ،اعذاا ا منا إعانو ما لنأ و مفنجناا إعل  ات اعمهن ب

 ننر   ا مننو ل مننا ىماننا اننوقنت اع منننن ،ألج عمأضننوه   ننر  ننو ئ اامننأنفهنن امنو اعخ مننب ناعونن
                                           

 ، كماب اعومن  اراألماب، جوموب اعمن س.قا  اع ضوأة اراألماب (*)
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نعك نا أ منو ل منا هننذ   ،موجمنا فانماب اع  نا اا منأ، نعن  ا ناا ان ب فانمافا  ننذا ا ان 
 .لن ا ا كوا ق    ر ما  جوأة ذات عنا ا مأ ،ا اعفاماب  ا ب عنا   و

 ،ك اعمنمنب إعنل ها نب اعنن انابانكمنت فمن ، و  لا فن  ا فعنوا اع ننو ر ىمنل   نوا   نا ى مانث
نعوننب  ،نا جننزت اعمنمننب  ننر اعانن ب ذافنننو ، 9191هننن/596ىمماننب اع  ننوا  ننر ا نننب   واننفف عنا

 انث ا ن ا اعمأكنز اعنأ اب عنا نب اع انانب  ،اع  ا  نأاو ك اأاو  ر ى نأ اع نأنب اع نما اب
ر   نا ى مانث  ممنو أل  اع اناننب  ن .ن هر  فل اعو أ اعمممنكر ا نس ، ر لاومنو ااخاأة

 ، نو أنا إعنل اف نول ااوانب ااأم اعم أنقنب ناعفخأانب ،خمن اعانو س اعمنومر منا اع نما ااا
عكنننننر   افأكننننننا لن مننننني امكنننننا عمهننننننات  ، نننننو أقنا اع نا نننننس ناعمنننننزاأل اعم ا نننننب  وع  نننننا

  خمنا اعمانممنا ى ننة  ،نهأ نا جماونوو ىنا  أانا اع  نأ ،اعمممنكاب ا افعو ة م ا ناعفهنن  ا
عن   ، و  اا  هر ععفأة اافمأت خمانب نان ونا ىومنوو  ، 9119آب  4هن/ 510و وا م 5 ر 

نننأ ت جماننن  ااأاضنننر اعوأ انننب  ا نننا عم نننما ااا ىمنننل انننو س اع  نننأ  جنننأاو ىمنننل  جنننأ، ن  ن 
   ىنو  اعانم وا ا منأ  خمانس  ،اراألماب  ر  أل  اعمو  ما اعنجن  اع ما ر  مكس  نو ر

 .  ا  فعوس ا فنوجوو  نذ  اععأ ب اعورامب ناع  أ اع وهأنلقامت مأااا ، و هو إعل اعهوهأة
 

ABSTRACT 
As Knowen that the Cross Wars even if it is different in their 

aims , it was very good chance for the meeting between Islamic east 

and European west During the Middle ages era , in the different Civil 

and war fields , after that many results of these wars are seemed , the 

focus one is developing of fighting and their ways that is  because the 

military conflict between the two sides during the fighting battles , 

the building Castle in the east considered from the defence ways So 

this building of Castle (Athileeth)(615 A.H/1218A.D)considered as 

aresults of the Cross war in general and the fifth Cross war praticully 

which Jerusalem King leading it (the Cross Jan Dibreen(615-

618A.H/1218-1221A.D)to invade Egypt. 

Athileeth Castle having its importance and its renown from 

its Geographic state and its big Castle which make it one of the most 

important of the Palestinian  airport and mak it the only way to arrive 

the goods from the west to the Cross in Al sham country during the 
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last period of the Cross war , being at coatstal road  which attaching 

between Hyfa and Kaisaria. 

When the final agreemant has been Fixad above the building 

of Athileeth Castle , this mission give to Al-Dawiya institution , this 

institution complete the building during the year(615A.H/1218A.D) 

and finished the mission at this year it self after that it become the 

main center of Al-Dawiya mission during its last days , they remain 

tell Al Mamloki era , when Al-Dawiya seen in the Athileeth Castle 

that Alshami coast become emty from the Cross , they escape by the 

road sea , then Islamic People entered it forcibly  at sixth of shahban 

of ( 690A.h , the fourth of August 1291 A.D ) after that it rimain for 

aperiod it continue about seventy five years, and the Cross lost every 

thing anthe Coast  sea , and then All the Arabic –Islamic earths from 

Al-sham country had been purify from the available of the Cross 

after that AlSultan Al-Ashraf Khalil came back to Cairo , and they 

make the ceremonies of the party as arejoicing to this great happiness 

and victory 

 
 

كو نت  ،ما اعموأن  لا اع أنب اع ما اب منمو فو  ت لغأاضننو نف وا نت  نا وننو
ق ننس كننس منني مجننو و نااننووو اعفهننل  ننا اعمننأا اراننألمر  ننوعحأب اانأ ننر  ننر  ه ننب اعو نننأ 

ممنو كنوا عنا اا نأ  ، ر مخفم  اع نا ر اع أ اب ناع ضنوأاب نىمنل لنان    نوا ،(1)اعنا ل
نقنن   ،ف أ عكننس مننا اعننن ا اعوأ ننر نلنأ ننو ىمننل  نن  انننااااك ننأ  ننر رننننأ  أكننب فننف اأ نفنن

نذعنك  ،نمنا ل أزهنو ف ننأ   ننا اعهفنوس نلانوعا نو ،رنأت  امنو  ون   فنو   ىن ة عفمنك اع نأنب
ناون    نوا اع  ننا ناعهنألل  ، عوس اع أال اعواكأن  اا اع نأ اا  نر نقنو   نمونوأك قفوعانب

نا هفمننو   ف  ننا نو مننا اجننس فوزاننز  ،نخو ننبو  ننر اعم ننو ا اعج ماننب ناعاننو ماب ، ننر اعمننأا
مننننا  ،قنننن أفنو اعواننننكأاب ىمننننل اعمهونمننننب ناع ننننمن   نجننننا اعف نننن اوت اعخوأجاننننب اعفننننر فننننن  هو

  مننا  فننو   اع ننأنب 9191هننن/596 كننوا   ننوا   ننا ى ماننث  ننر انن ب  ،اااننوعاب اع  وىاننب
 اعفنننر قو هنننو ممنننك  انننت ،ناع ممنننب اع نننما اب اعخومانننب  منننكس  خنننو  ،اع نننما اب  منننكس ىنننو 

 .(2 )  ( عحزن م أ9119ن9191هن/ 591ن596اعمه ب اع ما ر جوا   أاا )
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ا فمأت اععنضل اعااوااب ناع أال ىمل فنعر اعام ب  ر اع نعب ااان انب  ون  ن نوة 
نى نن مو  ،(3 )  9911مننواب4هننن/611 ننعأ انن ب  12اع و ننأ  ننألح اعنن اا اااننن ر  ننر 

ل أك اع نما انا ا نا  ن ل  ،ااانن ر  ونس مهاها اعممنك اعونو س  نوك  م نأ جمن  منمس اع انت
عمو ل  ا  ما ف نس معوجي ما ااوانب اعن  ول إعنل  ،امكس خ أاو ىمل نجن ه   ر  أل  اعمو 

 فانننفحس اعممنننك جنننوا   نننأاا هنننذ   ،(4)ناهفمومنننا    نننوا اع  ننننا ناعمووقنننس  ،ااوانننب اعنجنننن 
ا   اننفأ ا   اننت اعننذن امننفنأ   مواننا اعمنن  ،اعرننأن  منجنننوو اعنن ىنة عم و ننو ا نانن ت اع وعننث

 وع نننوو م نننا إىننن ا   ممنننب  نننما اب فكننننا مانننفو ة عأل  نننألا إعنننل  ،(5)اعمهننن ب منننا اعمانننمماا
اجفمن   ،نعحنأم فنوماا ن ننس اع ممنب اع نما اب اعخومانب ، 9992هنن/694اعمأا  ر ا ب 

 مو  ان  اعممنك جنوا   نأاا نعان نعن  امانأ اانفأاو ن ونم  ،اعزىموا اع ما انا  ر  أل  اعمو 
ن  ننوا قموننب ضننخمب  ننر  ،(6)نااننفهأ ألاننن  ىمننل ف  نناا م ا ننب قااننوأاب  ،وا اآلخننأاااعزىمنن

 .(7 )م  هب ى ماث اعناقوب إعل اعج نب ما او و نىمل ج س اعكأمس
 ضننألو  ،منا منقوننا اعجحأا ننر اععأان  ناعمماننز ،اانفم    ننا ى مانث لهمافننا نمنننأفا

إذ ف كن   ن ننس  ،ما ا اب اعمنمنبممو لهما عاكنا ما اعمنا ي اعع ،ىا فمفوا    و ب  و أة
ارمننن ا ات مننننا اعحننننأب إعنننل اع ننننما ااا  ننننر  نننأل  اعمننننو   ننننر اع ه نننب ااخاننننأة مننننا اع ننننأنب 

ناننمر  هموننب  ،(8 ) نننن اهنن  ىمننل اع أاننا اعاننو مر اعننذن ا ننس  اعننو  هااننوأاب  ،اع ننما اب
 نىمنل ،(9 )(castrum peregrinorum اع جوج كمنو ل مهنت ىمانا اع نعانوت اع نما اب ) 

مننو ا نن ن لا اعهموننب اننمات  نننذا ا انن   انن ب إعننل اع جننوج اع  ننوأ  اعننذاا ا ننمنا إعانننو مننا 
لن أ منننو رانا ننننو عم جنننوج اع  نننوأ  نفهننن امنو اعخ منننب  ،لنأ نننو مفننننجناا إعنننل م ا نننب اعهننن ب
 نر موجمنا فانماب  (10 ) ا مو ل ما ىمانا انوقنت اع مننن ،ناعوألج عمأضوه   ر  و ئ اامأ

 ،  و نننانأ منننو اوننن  انن ب ذعنننك عنننا  ،ا نناا انن ب فانننمافا  نننذا ا انن نعننن   ،اع  ننا اا مننأ
 ،نل   هننذا اع  ننا  نأاو ك اننأاو  ننر ى ننأ اع ننأنب اع ننما اب ، وع جننوأة ذات اعنننا ا  مننأ

 .(11 ) اث ا  ا اعمأكز اعأ اب عنا ب اع اناب  ر لاومنو ااخاأة 
انكمنت  ، ا ى مانثن و  لا ف  ا فعوا اع نو ر  اا ا مأاا اع ما ااا ىمل   وا  

 ا مننو  ،(12)  9191هننن/596ىمماننب اع  ننوا  نر ا نننب   واننفف عنا ،فمنك اعمنمننب إعننل ها ننب اعنن اناب
إعنننننننل ا نننننننا كنننننننوا منننننننا  فننننننننح اع و نننننننأ  نننننننألح اعننننننن اا اننننننن ب  (13)امننننننناأ انننننننوقنت اع مننننننننن 
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إ  ا ننا نقنن   ننر اعمنن ب  ، نننن اخفمنن   ننر أناافننا هننذ  ىننا اعأنااننب اانعننل ، 9915هننن/611
إذ كو نت  ،نأ مو اه    نذا  فا اعم  هب اعفر لقا  ىماننو اع  نا  امنو  ون  ،ى  مو ذكأ ذعك

نممنو ان ى  هنذا اعنألن منو  ،فامل هذ  اعم  هب  و ماث  ا ب إعل م ا نب ى ماث اعمنجن ة  اننو
ى ننن مو اننننأ   ننن  اعن  نننب اعموهنننن ة ن ننناا ها نننب اع انانننب ناعممنننك  ،(14)ذكنننأ  ا نننا ى ننن  اعرنننوهأ

   اننث 9111هنن/511  (  نر انن ب 9110نن9121هن/511ن521اع و نأ م م   نا قألؤنا )
((  نن اؤك  ما خألس هذا اع   ىمنل نجنن  م ا نب ى مانث وعثميث القمعة والمدينة)) :اهنس

لن  نوعهأب م ننو خنألس  فنأة اعانا أة  ،اعفر   ر اع  ا اعم انب اعانو ضما   نوا  ن ن هو
 .اع ما اب ىمانو

ر   ننوا اع  ننا ها ننب  ننما اب لخننأ    فهننس كمننو امننفأك إعننل جو ننب ها ننب اع اناننب  نن
اعننذاا اانننمنا  ،(15)نهننر ها ننب اععأاننوا ا انن فوأاب ، نأاو ىننا اع اناننب  ننر اع ننأنب اع ننما اب

نممننو اننأن  ا ننن  ى ننأنا  ننر ل  ننوا ىمماننب اع عننأ عفن انن   ،نف  ننا ا   و نناإانننومو ك اننأاو  ننر 
 ، ننمنا إعننل فننوأا  اننكنواعفننر عنن  افن  ،لاننب اع  ننا ىمننل كماننوت ك اننأة مننا اعوممننب اعذه اننب

 وننن  لا قنننومنا  وممانننب  ننننأهو نانننكنو ىمنننل  ، وانننفحمنو اع نننما انا  نننر   ننن  أنافنننب ج نننن ه 
ن  ننوا   ننا ى ماننث  ،ن ونن  لا قننو  اع ننما انا  ف  نناا م ا ننب قااننوأاب ، ننأاهفن  اعخو ننب

نااننفهأت  انننو  و فرننوأ ن نننس قنننات  ننما اب لخننأ  مننا  ،ا انن  ت قنننافن    نننن م ا ننب ىكننو
ن ضنألو ىا ذعك ل   ت ىكو مأكزاو عن  اف أ نا  اا ناخ  نا عمنجن  ىمنل م ا نب   ،لنأ و
 .(17 )فمنا او عحزن م أ  فكممنو (16 ) ماو 

خاننأ مننو اؤانن   ،اا أنااننب اكفمننو  اعوممننب اعذه اننب ا  ننوا ىمماننب اع عننأ ن  ننوا اع  ننا
 ،انننو اع  ننااعأنااننب اعفننر انأ هننو ا ننا ى نن  اعرننوهأ ىمننل نجننن  م ا ننب ى اماننث اعفننر  اننب اع

 .ناا اعم ا ب هر اعفر كو ت ما  فنح  ألح اع اا نعاب اع  ا  عاا
منننواب 14هنننن/596 نننعأ اننن ب 15 وننن  لا فننن  ا فعنننوا ىمنننل اعم  هنننب اع نو انننب  نننر 

  أت اانامنأ إعنل اعهننات اع نما اب اعمفمأكنزة  نر م ا نب ىكنو  هانو ة جنوا   نأاا  ، 9191
اعننننذن ل منننني لاواننننو عخ مننننب ااهنننن ا   ،ممننننك اعهنننن ب  وعفنجننننا ج ن ننننوو   ننننن   ننننا ى ماننننث

نكننوا اعننن    ،نخو ننبو عفننفماا ن نننس اع ممننب اع ننما اب اعخوماننب كمننو لمننأ و آ عننو ،اع ننما اب
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 ضننننألو ىننننا  ،اعننننأ اب مننننا ا  ننننألا اع ممننننب إعننننل ى ماننننث هننننن إجننننأاا ا اننننفو ا ات اع نو اننننب
 .(18 )اع  نس ىمل مؤا إضو اب ق س ا  ألا اع ممب إعل م أ

ل   ننا ى ماننث اعاننو مر نفنن  ا فعنننوا ىمننل منىننن  اعفنجننا ن ننس أجننوس اع ممننب إعنن
إ  لا  وننم اعاننعا عنن  فكننا قنن   ،نىمننل اعننأغ  مننا  منننس اعنقننت اعمفعننا ىماننا ،  ننن م ننأ

ممو ل   إعل أ انس اعانعا اعمانفو ة عأل  ننألا   نن م ا نب  مانو  اعناقونب  ،جنزت عأل  ألا
 ا مو  هننر اعممنك جنوا   نأاا  ،(19 )مواب ما اعا ب ذافنو  14 عأ / 15ج نب اعهوهأة  ر 

منا اجنس  ،نمور  أجوس اع انا  ر   ا ى ماث ،نأؤاوا كس ما ها فر اع اناب نا ا فوأاب
إعنل لا ه ننب أانوح ىوفانب  (21 ) ا منو امناأ ل نن منومب  ،(20 )إكمنوس اانفو ا  اعانعا اعمف هانب 

انننعا قمامنننب  نف أكنننت ،اج ننأ اعهاننن  ااك نننأ منننا انننعا اع ممنننب ىمنننل اع هننوا  نننر ما نننوا ى مانننث
 . وفجو  م أ

إا هذ  اعأنااب هر ااأجا قاواوو  وعأنااب اانعنل  ا  فنأة إ ننوا ا انفو ا ات عون   
نعكنا ه ننب اعأانوح قن  اكننا  ،  امكنا لا انف  خنألس اننماا لن  أل نب لانو  ،ك اأ منا اعانعا

 .ممو ل   إعل إكموس  هاب اعاعا مااأفنو إعل م ا ب  ماو  ،اقس ما هذ  اعم ة
ن مت اعاعا اعفر ل  نأت  نر   اانب اامنأ إعنل اعانو س اعمهو نس عم ا نب  مانو   نر 

نذعنك  ، ، ا  ا نن  عن  احنومأنا  نر اع نزنس إعنل اع نأ9191هنن/596مواب  12لناخأ  عأ / 
 ضنأل ىنا قمنب اعمهنوفماا  ،(22)عو   نجن  مخ اب قاو اب موا نب منا ق نس اعممنك جنوا   نأاا 

ممو اض أه  إعل اع هنوا  نر ىنأم اع  نأ  ،(23)هذ  اعاعا  اع ما ااا اعمنجن اا ىمل مفا
 نقنن   ،ممننو   وننن  إعننل اخفاننوأ قو نن  عننن  ،عمنن ة انننماا عونن   ن نننس  هاننب ااانن نس اع ننما ر

 فمأ  إ زاس اعهننات إعنل اعضنعب اعحأ انب ع ننأ  ،ا خفاوأ ىمل اعكن ت اامنا لن  اوأ أنكا
 كننوا اخفاننوأ هننذا اعمنقنن   ،مننواب 11/  أ انن  اانس1ناعفننر فوننأ   جاننزة  ماننو   ننر  ،اع اننس
 .(24 )  فروأ ن نس  هاب اعاعا  ،نلقومنا مواكأه   ر هذا اعجو ب ،من هوو 

 هن  ل  نأت مفنجننب إعنل  مانو   نر  ، نر ى مانث فنفخأتلمو  هاب اعا اع ممب اعفنر 
نىمننل ألانننو اعممننك  ،لن  ونن   أل ننب لاننو  مننا أ اننس اعاننعا اانعننل ،مننواب 11 ننعأ /  12

ن ومنننأ ج ن هنننو  نننوع زنس إعنننل اع نننأ  نننر  عنننب اعم  هنننب اعفنننر  زعنننت  اننننو مه منننب  ،أااجنننوا   ننن
كمننو أا ننا اعممننك جننوا   ننأاا كننس مننا اماننأ اع ماننو عان نعنن  ننعننا  لن   ناانناا  ،(25)اع ممننب 
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نهكنذا كنوا ععأانوا اع انانب  ، ضألو ىنا أ ناب ها نب اععأانوا ا ان فوأاب ،مه    أاوا اع اناب
 ،منا خنألس ممنوأكفن   نر اع ممنب اع نما اب اعخومانب ، نأاو ك انأاو  اعمهاماا  ر   ا ى مانث

 .(26)نخو بو  و  لا ا  ا    ن  اعهوى ة اااوااب    ألا اع ممب إعل م أ
 هنن  ل نن ت  ،عهنن  كننوا أ  اععوننس اراننألمر  ننر م ننأ ىمننل هننذا ا ىفنن اا ى اعننوو جنن او 

لمننو ىننا  ،ا ىمننل ج ن هننوم ا ننب  ماننو  مهونمننب  واننمب مننا اجننس إ مننوس هننذ  اع ممننب ناعهضننو
إذ  ، هنن  نقنن  اعمننومانا إعننل جو ننب إخنننا ن   ننر م ننأ ،اعمنقنن  اراننألمر  ننر  ننأل  اعمننو 

افجنا اعممنك اا ضنس ا نا اعممنك اعونو س  نو ب  ممننا منا م نأ إعنل  نأل  اعمنو  منا اجننس 
أانوعنو إعنل م نأ  ف هاا ه  اا أ اااا اانس  م  اك نأ ىن   ممكنا منا اعهننات اعمنوماب ناا

 ،ناعن   اع و ر عمضح  ىمل اع ما ااا اعم و نأاا عم ا نب  مانو  ، اا اعممك اعوو سع ج ة ل
ن وعفنوعر اعفخعان   ،ما خنألس منوجمنب م نو ا  عننذه   نر  نأل  اعمنو  نخو نب من ا اعانو س

ناأغومن  ىمل ا ب قاموو منا قننافن  اعم و نأة عمم ا نب  ،ما اعضح  اع ما ر ىمل  ماو 
إ  لا ن ننوة اعممننك اعونو س  ننر جمننو   اآلخننأة  ،(27) ننأل  اعمنو   منا اجننس إ هننوذ ممفمكنوفن   ننر

ناضنن أاب اانضننول  ،  كننوا عننا ا ننأ ك اننأ ىمننل انناأ اا نن اث9191آب 19هننن/596انن ب 
نا فمنوأ اان  نب ناامنأام  نر  ، ضنألو ىنا قمنب اعمنؤا نارمن ا ات ،(28 )اع اخماب  ر م نأ 

  مهو ننس م  نننو 9191اا اع ننو ر فمننأ 6هننن/595مننو وا 12اعم ا ننب ل   إعننل اافاننألمنو  ننر 
إ  لا اع نننننما ااا انننننأىوا منننننو  ك ننننننا اعونننننن  اعنننننذن ق ونننننن  ىمنننننل ل عانننننن  عمانننننكوا  ،اامنننننوا

ناأاننمنا اعم ننو   نأؤنب اعهفمننل  ،ن نعنننا ماننج هو إعننل ك ااننب ، هفمنننا نااننأنا ،اعماننمماا
 .(29 )إعل  أل ه  

ب  نر ذن اع جنب ن ر اعمهو س  و أ اعممك اعمور  ىاال  ا اعوو س م ا نب قاانوأا
نعننن  اكنننا عننن    ،ماف ننن  وو مونننا ىننن ة ضنننخمب منننا آ ت اع  نننوأ ، 9110هنننن/آذاأ 595

 ،(30)اع ما ااا  ر  أل  اعمو  ى   ذ مو امك ن  ما اع خنس  ر موأكب ك اأة ضن  اعمانمماا 
نااننفمأ  ،ناأجنن  ذعننك إعننل لا مورنن  قنننافن  قنن  فنجنننت إعننل م ننأ   ننفألس م ا ننب  ماننو 

نى  مو ل أك اكو نو ما اع ما ااا ى   ج ن  اعمهونمنب عمهننات  ، ماوعانواع  وأ لأ وب لاو  
 ،مهو ننس منن  ن  ىننن  لمننوا عمخننأنج م نننو ،اضنن أنا إعننل فاننما  اعم ا ننب عمماننمماا ،اعم و ننأة

عكننر   افانن ل عم ننما ااا  ،(31 ) نن خمنو اعممننك اعمورنن   هنافنننو ن مننأ قموفنننو فنن ماأاو كننومألو 
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مننو لا ا فنننل اعممننك اعمورنن  مننا  ننفا م ا ننب قااننوأاب  فننل فنجننا ن  ،ا اننفعو ة م نننو  امننو  ونن 
عكنر ا نزس  نا منو ا نزس  م ا نب قاانوأاب منا  ،  عاا ىمل أاب قنات ك اأة   ن   نا ى مانث

إ  لا اعهموننب اعأ ااننب ع  ننا ى ماننث كو ننت ىمننل قنن أ ك اننأ مننا  ، ننفا نفخأاننب ف  ننا وفنو
نزا  مننا  ،ن  أضننا اعماننممنا ىمانننوممننو مك نننو مننا مهونمننب اع  ننوأ اعننذ ،اعم وننب ناع  ننو ب

 كننوا ذعننك انن  وو  ننر ىنن   مهنن أة اعماننمماا  ،ف ننما  اننكو نو ىمننل اعمهونمننب نىنن   ا افاننأل 
هننننذا  ضننننألو ىننننا ارمنننن ا ات اع ننننما اب اعفننننر ن ننننمت ع جنننن فنو مننننا  ،(32)ىمننننل اع اننننس م نننننو

 ان وب منا إذ قنو  اع انانب  و  ،نم نو ا  نأل  اعمنو  ااخنأ  ،اع ما ااا اعمهاماا  نر  مانو 
مننننا اجنننس إ هنننوذ  مننننا اع  نننوأ ااانننن ر اعمعننننأنم  ، مانننو  مفننننجناا إعننننل   نننا ى مانننث

كمو لا قاو  اعاكوا  خزا كماوت كو اب ما اعمنا  اعحذا اب ناعماو  كر فمكن ن  منا  ،(33)ىماا
 .(34)كوا عنو  نأ ك اأ  ر ى   اافاأل    ا ى ماث ،مهونمب   وأ  ناس اام 

 ،و ننننت نأاا  مننننس اع  ننننوأ اااننننن ر ع  ننننا ى ماننننثإا هننننذ  اعونامننننس مجفموننننب ك
ىمل اعنأغ  منا اعم نون ت اعمفكنأأة اعفنر قنو   ، ف ا  ت اعهنات ااان اب  نا ا افاألا ىماا

نمن  لا اعنجمنوت  ، نو اعممك اعمور  ما اجس  فا  حأة  ر انأ  عفمكا اعهنات ما اقف ومنا
ا   ،خو ننبو لمننو    ننا ى ماننثن  ،اراننألماب عنن  ف هننا غأضنننو  ننر  ننأل  اعمننو   مننكس ك اننأ

 أمنوا  :لنعننو ،ل نو  ج ت  ر ف هاا ىن ة اهن ا  كنوا عننو اا نأ ااك نأ  نر فمنك اا ن اث
 :ن و اننو ،اعهنات اع ما اب اعم فمب ع ماو  ما ارم ا ات ناعمؤا اعفنر ف نمنو منا  نأل  اعمنو 

 نا ى مانث منا إج وأ قا  ما اعهنات اع ما اب كوع اناب ىمل ا  ان وب منا  مانو  إعنل  
اع نزال اعنذن  منب  ناا اعم ن نب اع نو نن اعكوأ ا نوس  :ن وع ننو ،اجس  ك اع  نوأ ااانن ر ى نا

ل    (35) ألجانب ناعممك جوا   أاا  ر م نأ  ان ب ف و انن  ىمنل م  نب قانو ة اع ممنب 
ف ننت ذأاوننب قانو  اعهنننات ااان اننب  منوجمنب كننأل مننا قااننوأاب  ،إعنل أ اننس ااخاننأ ىنا  ماننو 

 )ممنو كننوا عننا ا نأ م ومننأ  نر  مننس اع ممننب اع نما اب اعخوماننب ىمننل م نأ ، ماننثن  نا ى

36). 
ن نننر اعنقنننت ذافنننا ل ت اعهننننات اراننننألماب  نننر م نننأ  نأاو ك انننأاو  نننر أ  ا ىفنننن اا 

نمنا  ن  نعنن    ،منا خنألس اعمهونمنب اعفنر ل ن فنو  هانو ة اعممنك اعونو س ،اع نما ر ىمنل لأاضنانو
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 وب اعهنننات اع نما اب ىنا  ماننو  نفانمامنو عممانمماا  ننر ممنو ل    وعفننوعر إعنل ا ان ،اعكومنس
  .(38 )  9111اامنس 1هن/ 591 (37 )أجب 91ان  اعخماب 

 ،ناهفمنننا  ف  ننا ا ناعننذن  ى ننا ، هننر   ننا ى ماننث ف ننت اننا أة اع اناننب ن عنننذه 
نخو ننبو لا ا هفمننو  اع ننما ر  وع  نننا ناعهننألل كننوا قنن  از ا   ننر اعهننأا اعاننو   اعنجننأن / 

عكنننر امك ننننو منننا  ،إذ ل ننن  نا  ونننم اعفحانننأات  نننر ف نننما  اعهنننألل ،ىمنننأ اعمننناأل ناع وعنننث 
 ، فمناا  اع نأج اعمفنان  اعنذن اون  ام ن  جو نب  نر اعهمونب  فخذنا ،مناجنب ااخ وأ اعخوأجاب

نذعننك  ا اعانن ا اعمنن نأ كننوا  ننوعي اع ننأل ب  امننو افوننأم عننا مننا قننذ   ،نذن مننكس  ا ننأن
قن موو  60، اعفنر  مني اأفعوىننو (39 )إقومب اااناأ اعمز نجنب  ضألو ىا  ،اع جوأة  وعم ج اهوت

ع ننأ  خ نن ا  منني ىأضننا اأ ونناا ق موو  ،قنن موو  10ن منني اننمكنو  ن رننأاو  (40)نىمهننا ىمننأة اقنن ا ،ن  
 ا   نننا ى مانننث كنننوا نا ننن  منننا لهننن  اع  ننننا اع ما اننننب اعفنننر لقامنننت منننا اجنننس هننن   

خنننن   اعمألزمننناا عننننذا اعوننن   منننا  و نننا  نننم  رانننناا ىننن ة آ   منننا اعمهنننوفماا ناع ،ىانننكأن
 .(41 )اعمهوفماا

نى نن مو ن ننمت اع ممننب اع ننما اب ااعمو اننب  هاننو ة ارم أا نننأ  أ أاننك اع ننو ر إعننل  
نفنننج  عاننا ممكننوو ىمننل  ، خننس ارم أا نننأ إعننل اعهنن ب ، 9111هننن/512 ننأل  اعمننو   ننر انن ب 

  اع انانننب نمهننن   ن  ضننننأ كنننس مننا مهننن  ،مممكننب  انننت اعمهننن ب اع ننما اب  نننر ك اانننب اعهاومننب
نىممننا  ،اعذاا اونا جوه اا ما اجس كاب ن  نأضو ارم أا نأ  أ أاك اع نو ر ،ا ا فوأاب

كمو  ىو ارم أا نأ ناعممنك اعمفننج جمان  مم منر اعمممكنب  نر اعانن  اع نو ر  ،ىمل اعفهأب م ا
ف نب عونأ  اعفر ع  فما إ  اعأ م ا ن  ى ن  مح ،ما  خنعا عفه ا  فهأاأاو عن  ىا لىموعا

ننضن   أانوو  ننس  ،ممو اض أ  إعل اافخ ا  اعهنة مون  ،ناا ففناجا غاأ مأىر ،اعمممكب
 .(42)ق أ كس ما اع  أاأك نمه مر اع اناب نا ا فوأاب

ا فمنننأت ارمنننوىوت اعفنننر فهننننس  نننوا ارم أا ننننأ  أ أانننك اع نننو ر قننن   نننن  م نننو أة 
  ىننز  ىمننل ه مننا مننا اجننس فنجاننا نا ننا قنن ،  ننا ى ماننث اعك اننأ اعننذن فوننن  ممكافننا عم اناننب

غاأ اا ارم أا ننأ ىن س ىنا اعهانو   م نس هنذا اعومنس  مجنأ  موأ فنا  نف ناس  ،ضأ ب عم اناب
 انامو ا نا كنوا ممن ن وو   ومانب ك انأة منا أجنوس  ،ن مو افمف   ا ما قننة ن  نو ب ،اع  ا
نهنن اخف نو  كنس  ،عذا  ه   كأ  وفخوذ إجأاا آخأ   اهنس لهمانب ىنا ااجنأاا اانس ،اع اناب
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 ،ما مه   اع اناب  وك    ا ى ماث ن  و  ن ا مناا  نوك   انأنت ن عنان  خنوأج  نأل  اعمنو 
 ،نل ننو   عاننا   ننأب عحننأم  موافننا ،غاننأ لا كننس منن ن  كننوا قنن  افخننذ ا  فاو ننوت اعألزمننب

إذ ا ننا انننا اأ  ،عننذعك عنن  اجنننأؤ ارم أا نننأ ىمنننل اعهاننو   م نننس هننذا اعومننس ا نننا اونن  مخنننو أة
كمننو قننو  ارم أا نننأ  ،(43)كننس مننا ها ننب اع انانب ناع ننما ااا مننا اف ننول  نوك   اننأنت غضنب 

إ  لا هنذ  اع نما عن  امنا فأ ا نوو منا  ، أ أاك اع و ر  وه   م و م  اعممنك اعكومنس ااانن ر
 .(44 )اناا  ع ا اعمامماا ناع ما ااا ىمل     

ناعفنر عن  فون   (45)أ و اعفر او ت لن  ،عه  كوا عانا اانضول ا قف و اب ناعااوااب
 ضننألو ىننا ىننن ة ارم أا نننأ  أ أاننك  ،فاننما  إأاننوس ارمنن ا ات إعننل اع ننما ااا  ننر اعمننأا

نلن    وع هانب اع وقانب  ، نأاو ك اأاو  نر إ ننوك اعهنن  اع نما اب  نر  نأل  اعمنو  ،اع و ر إعل  أل  
اانننامو مأ منننب  ،كمنننو لا اانضنننول اعااواننناب اعمضننن أ ب اعفنننر ىمنننت اع نعنننب ااان انننب ،م ننننو

 انننث   ننن  ذعنننك  ،اع نننأال ىمنننل اعانننم ب  ننناا ل  نننوا اع انننت ااانننن ر نخو نننب  نننر  نننأل  اعمنننو 
ممننو اضننو  اامننب  ،(46)اع ننأال  وضننن  إعننل اعف ننوع  منن  اع ننما ااا ضنن  اع ننأ  اآلخننأ

 فأك نو ذعك إعنل  ،نع  فو  قو أة ىمل اعف  ن عألخ وأ اعخوأجاب  وعمكس اعم منب ،نل نكنو
 ننو    ،ىنا رنننأ اعمحنننس كهننة غوزانب هن  ت كننألو منا اع نما ااا ناعمانمماا  ضنألو  ،اعنن نا

 ،نىنن    منننا مجو نننوت ىاننكأاب ىمننل ماننفن  ك اننأ ،ذعننك إعننل  فنننأ اعوألقننوت  نناا اع ننأ اا
اعفنر ل أزفننو  ، 9150هنن/561ناافمأ هذا اعنض   فل قاو   نعب اعمموعانك  نر م نأ ان ب 

عفهن    نأهو اعفنوأاخر  نر اعهضنوا  ،اراألماب آ ذاكاعف نأات اعااوااب اعفر من فنو اعج نب 
نمو لا قومت اع نعب اعمممنكاب  فل لخذت ىمنل ىوفهننو اعهانو   منمنب  ،ىمل اعنجن  اع ما ر

 ننفجنزنا ىمانمننو  ،ف أاننأ ااأاضننر اعوأ اننب اراننألماب مننا ا  ننفألس اع ننما ر ناعمحنننعر موننوو 
 عننر ىننن  اعاننم وا اعرننوهأ  ا ننأب  ،عننن   نا لا فننفمكا لنأ ننو مننا فهنن ا  اعنن ى  ناعماننوى ة

ن نر م من  ان ب  ،(47)  ( ف  فن ا  كس منا م نأ ن نأل  اعمنو  9122ن9150هن/525ن561)
   خنننس اعرنننوهأ  نننر ىممانننوت ىانننكأاب ناانننوب ضننن  إمنننوأات نمننن ا اعانننو س 9151هنننن/551

 عننر منننأ أمضننوا / كننو نا اانس مننا اعانن ب ذافنننو نجننا اعاننم وا اعرننوهأ قنافننا  ،اع ننما اب
 نوجمننت هننذ   ،نلهنن   وعحننوأة ىمننل كننس مننا م ا ننب قااننوأاب ن  ننا ى ماننث ،ل  ننأل  اعمننو إعنن

اننن  ااننأ  ،إ  ا ننا  نا جنن ن  ،اعهنننات   ننا ى ماننث نضننأ ت  نعننا اع  ننوأ عونن ة لاننو 
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نغ منت  نر اعنقنت ذافنا كمانوت  ،نقفس ى   ك اأ منا ل نأا  اع انانب منا انكوا م  هنب ى مانث
ن ومنت  ننو كمنو  ومنت  ،ما ى ماث  وفجنو  م ا نب قاانوأابك اأة ما اامناس ناعمؤا نا ا  ت 

 .(48)   ا ى ماث 
نقاانوأاب،  ،(49)اوأل اع اناب إعل فن ا  جنن ه  م   أاوا ا ا فوأاب  ر اأان  

نكننوا ذعننك ك أكننب أ   وننس ىمننل غننوأات اعهنننات اعمممنكاننب ىمننل م ننو ا  عنننذه   ننر ى ماننث 
 ،عانزنا اع نحاأ اعمونأن   وان  مجن ن    نا 9154هنن/551نهوجمنا  ر ا ب  ،نقااوأاب

   قومت اع و عفوا  و  ىن ة منننأ  نوجمنب م ا نب ىانهألا مفخنذاا منا   نا ى مانث مهنأاو 
نأ  اعمانننممنا ىمنننل فمنننك اعحنننوأات  نننوا مننن  نا  نننر ىممانننوت اعنجنننن  ىمنننل مننن ا نقنننأ   ،عنننن 

 ،ب  و  نبنانقوننا  ننو خانو أ مو انب ن منأا ،اع ما ااا اعناقونب إعنل اعج ننب منا ج نس اعكأمنس
 .(50 )إعل  أجب لا اع اوة ل   ت غاأ مفمن ب  انو 

عننن  فوننن  مج انننب  ،ل أك اعرنننوهأ لا اعم ونمنننوت ناعنجمنننوت اعم مانننب ىمنننل اع نننما ااا
نعف هاننا هننذا اعحننأم   نن  مننا اعهاننو    ممننب  ،نكو اننب عننأ ىن  ناع نن  مننا ل مننوىن  اعفناننواب

 نعنننب اعمممنكانننب اعفنننر ا ننن ا نفننننقعن  ىمنننل مننن   قننننة اع ،فمنننس قنننناه  (51)ىانننكأاب منننوممب 
 جننز اعانم وا اعرنوهأ اعهننات نانوأ   عانا  ، إمكو نو إ نوا اعنجن  اع ما ر  ر  أل  اعمنو 

اعننذن  ، ن ننس إعننل   ننا ى ماننث ،(52)جمننو   اانعننل مننا اعانن ب ذافنننو 15ىمننل ألانننو  ننر 
 ننفمأ  فخأاننب كننس مننو هننن م ننا   ،جمننو   اانعننل 12كننوا اعننن   اعننأ اب عنننذ  اع ممننب  ننر 

 ن   ، ه ونت جماوننو نخأ نت ل  افننو  نر انن  نا ن  ،   ا ى ماث منا قنأ  نق ن  لمنجوأهو
 .(53 )ا ا ب ى نو اعام وا

ن منا خنأاب إ  ا نن  عن   المقر الرئيس لمداويةىمل اعأغ  ممو  س    ا ى مانث ن 
ما خنألس فونون ن  من  اعمحننس عمهانو   وعحنوأات ىمنل  ، كأأ اع اناب اعو ناا ،اوف أنا ما ذعك

ممنو  ن ا  وعانم وا  ، واىمنوس اعو نا انب ضن هو ن ن لنا ،ااأاضر اعوأ اب ارانألماب اعمجنونأة
  إعننل اعخننأنج ىمننل أاب جننا  ك اننأ اعونن   ناعونن ة 9156هننن/554اعرننوهأ  ننر ماننفنس انن ب 

إ  لا  جننننوح اعهنننننات  ،اعمننننو  عمننننأ  ىمننننل ا ىفنننن ااات اع ننننما اب اعمحنعاننننب ىمننننل مننننموس  ننننأل 
 وننن  لا ا ننن ا  ،اعمنننوماب  نننأ  فمنننك اعنجمنننوت  جننن اأة   ونننا إعنننل فحاانننأ نجنفنننا   نننن اعج ننننب
 فرنوهأ اعانم وا  ، ناوا اافخ ا  قنافا  ر منوجمب م و ا  عنذ اع ما ااا  ر فمك اع و اب
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ب نرننننأ  جنننفة لمنننو  م ا ننن ،اعرنننوهأ  ا نننأب   ممنننب  نننا   نننر اعنننفألس اعناقونننب خمننن  اأانننن 
 ا منو انه ت اعهمونب اعفو ونب عم نما ااا  ون   ،(54) اه ت اعم ا ب  ننأاو  نا مهونمنب  ،قااوأاب

نعك نننو اضنن أت إعننل  مننب اامننوا منننا  ، ننر نجننا اعهنننات اعمممنكاننب ،مهونمفنننو انن وب لاننو 
 اما اعام وا ع ومافننو  نوعخأنج  نر  نوانب اامنأ  نا  ،اعروهأ  ا أب مهو س فاما  اعم ا ب

عكنر   افان ل عم نما ااا  ،نلمأ  ف ماأ فمك اعهموب نفانافنو  واأم ،ن لذ لا ففوأم ا
 ،نم نننو فنجننا إعننل م ا ننب  اعننو ،ا اننفعو ة م نننو كمنقنن    نناا إذ مننو نقوننت ف ننت اننا أفن 

ن مننأت  ،ن ونن  ىنن ة لاننو  مننا اعمهومننب اافاننممت اعم ا ننب  ونن  لا ل أكننت ىنن   جنن ن  اعمهونمننب
 .(55 )قموفنو ىا آخأهو 
نأكنننز  نننر هنننذ  اعمنننأة ىمنننل قموفنننا  ،وا ذعنننك هنننوج  اعرنننوهأ   نننا ى مانننثن نننر ل  ننن

لمنننو  . نننومأ  نننو أاا اعهأانننب اعناقونننب خنننوأج اعاننننأ اعنننأ اب عم  نننا ،اعضنننخمب اعفو ونننب عم انانننب
آذاأ منا اعان ب  12ن نر  ،اعهموب اع  ا ب  إ نو  ج ت  ر مهونمب   وأ اعهنات اعمممنكاب

اأاننن  اعفننر انن ا عألانن فوأاب لا   نن نهو  نفنجننا   ننن ،ذافنننو فخمننل اعرننوهأ ىننا   ننوأهو
نعك نا  جنا  نر  نوانب اامنأ  نر  ،(56)نم  نهو  وعأجنوس ناعمنؤا ف ان وو ان هجنن  مممننكر 

 و اننن ب ى نننو ىو ننن او إعنننل  ،(57)ا اننفاألا ىمنننل اعم ا ننب  نا قموفننننو اعفننر اافو نننت ىماننا 
اعننوجب اعنذن  إ  لا  فا   ا ى ماث رس ،ن وعأغ  ما ا ا وب اعام وا اعروهأ ،م أ
 ،(58) ه  لمأ قو     و أ اع اا اعهامأن  ر اعان ب ذافننو  وعحنوأة ىمنل   نا ى مانث  ،اأان  

إ   ،نقفننس نااننأ ىن  او مننا اع ننما ااا ، هنو   ومماننب فونأم  اننا ب ىمننل  نوب   ننا ى مانث
 .(59 )لا هذ  اعم ونعب كو ت  فاجفنو اععمس كاو هوفنو 

س  اعاننم وا اعرننوهأ ك اننأاو   ننر لمننأ اعهضننوا ىمننل  هواننو اعنجننن  اع ننما ر  ننر عهنن  م ننح 
 ضننألو  ،إذ عنن  ا ننا ضننما  ا ننأة  عنننذه  اننن    ننا ى ماننث اعفننو   ع عنننذ اع اناننب ، ننأل  اعمننو 

ىا مممكب ىكو نفنا ونو ن أا مب نم ا ب او و اعفر كو ت  ر  نزة جون   و  ن  مناا  نوك   
 ، 9155هنن/556ل ن وفا  ر ان ب اعذن رس ناع    ا موو منض  ا فأا  اعمامماا  ف ، اأنت

كمو لا اعم ا ب ع  فكا  نر  وعنب فانما  ،نع  افمف  نع   جون   عب اعمكو ب اعفر كو ت عناع  
 556ممننننو مننننج  اعرننننوهأ ىمننننل اعخننننأنج عمنوجمفنننننو  ننننر انننن ب  ،عنننننو  وعنننن  ول ىننننا  عانننننو

مننا لمننو  امننو افو .(60)ن جننا  ننر إاننهو نو  ونن  ن نننعا إعانننو  و  ننو ىمننأة اننوىب ، 9155هننن/
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 ناا اعاننم وا  ، 9152هنن/555   نا ى مانث  هن   خنس ضنما اع نما اعننذن ىهن   نر ان ب 
ى نن مو نا ننا اعاننم وا ىمننل  مننب ممننك ىكننو اع ننما ر  نننس ىهنن   ننما  ،اعرننوهأ ناع ننما ااا

كمنو فن   ،نق نس اعنن ااو اعمأانمب مونن  ، وافه س اعأانس اعنذاا اأانمن  هنذا اعممنك ، اا اع أ اا
ناع وعحنب ا ن    ،مك اع ما ر ىمل م ا نب ىكنو ناعم نو ا اعفو ونب عننوا فعوا  اا اعام وا ناعم

لمنننو  امنننو افومنننا  م ا نننب او نننو  هننن  ا هنننر عننننو  نننألث ضننناول نمنننو  هنننر م ننننو  .ن أل ننننا ضننناوب
 نننر  ننناا م  نننت ى مانننث خمنننب قنننأ  ناع نننوقر  ،نف و ننن  اع أ نننوا  نننأل  اعكأمنننس ،م و نننعب

 ضنألو ىنا مننأن   ،عن  نب ىمنأة ان اانىمل اا فكناا م ة ا ،م و عب  اا اعام وا ناع اناب
 .(61 )اخنأ  كو ت ضما هذا ا فعوا

نىمنل منو ا ن ن اا اعانم وا اعرنوهأ هنن   منا نأاا منا هفنا ىمنل ىهن  اع نما منن   
اع ننما ااا اعننل كاننب اعنقننت عمناجنننب ا خ ننوأ اعخوأجاننب ا خننأ  كننوعمحنس نا أمننا اعننذاا 

نمنا  ن   ،عنأ  عفنجانا ضنأ وت قو نمب عنن عكر افا ل عنا اعف ،ك أت غوأافن  ىمل  أل  اعمو 
 . ر  أل  اعمو  اعنجن  اع ما راعفنجا   نوا 

إا اعنجمنوت اعمممنكانب ىمنل م نو ا  عننذ ا ان فوأاب اضنو  هنذ  اعنا نب اعوانكأاب 
اعمهننأ اعننأ اب عنننو  ننر  (62)نخو ننب  ونن  اعف أاننأ اعمممنننكر ع  ننا ااكننأا  ،نا هنن هو لهمافنننو

نعن  ا نا  نر  نزفننو  ،(63)ى ننةو ىمنل ان  اعانم وا اعرنوهأ  اعنذن  نفا ، 9120هن/551ا ب 
نخاننأ مننو او ننأ ىننا ذعننك  مننكس  قاننا نا نن  ضننو   ،اعضننخ  (64)اننن    ننا اعمأقننب 

ها ب ا ا فوأاب نقنة اع اناب  ر  أل  اعمو  مو كف ا مه   ا ا فوأاب هان أاعاس إعنل اع و نو  نر 
لطائفة ] االسبتارية[ سوى أن تنفق  انه لم يعد في وسع ا)) :  قو ألو عا9151هن/552ا ب 

عمى ثالثمائة فارس في الشر  اإلفرنجي بعدما كان لديها فقي اييقام السقابقة عشقرف  ال  
عمققى  ن الداويققة الاالققوا يمتمكققون مقققر  يققادتهم فققي انطرسققوس ف ققاًل عققن  ققيدا  ،فققارس

الوا عقة  وما ااد من  وتهم ما كان لهقم مقن  قمة مقع جميقع القبالد ،و معة عثميث ال خمة
 .(65 )((شر  البحر المتوسط 

منننا خنننألس  ،اانننفمأ اعضنننح  اعمممننننكر ىمنننل اعممفمكنننوت اع نننما اب  نننر  نننأل  اعمنننو 
نخو ننبو فمننك اعنجمننوت اعفننر نجننننو إعننل  ،اعضننأ وت اعمففوعاننب  امننب ىننن  اعاننم وا اعرننوهأ

 عننذ    ا ى ماث اعذن افخذفا اعهنات اع ما اب ] اع اناب [ قوىن ة عننو عاغنوأة ىمنل م نو ا
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  مننا مهننأه   ننر ى ماننث 9129هننن/520إذ لغننوأ اع اناننب  ننر انن ب  ،اعماننمماا  ننر  ننأل  اعمننو 
إ  لا ن نننس  ،نغ منننا نااننأنا ىنن  او منن ن  ،ىمننل جموىننب مننا اعفأكمننوا  ننر اعنن أل  اعمجننونأة

عكنن ن  عنن  ام  نننا لا لغننوأنا  ،قانن  مننا ىاننكأ اعاننم وا  جننا  ننر  ننك لاننأه  مننا لانن ن اع اناننب
 م ننا  ،و اننب اععأمنو اعهأا ننب منا اننو س اع  نأ اعمفنانن  ىمنل ا ننأا  انا وامنأة لخننأ  ىمنل  

 .(66 ) ن  ىاكأ اعام وا نااأ م ن  ىمأاا  وأاوو 
 ، 9122هنننن/525عن نننوة اعانننم وا اعرنننوهأ  ا نننأب  نننر م ف ننن  م نننأ  اننن ب  كنننوا

ناز اننننو  اع ننننأال اعنننن اخمر ىمننننل اعاننننم ب  نننناا اامننننأاا اعمموعاننننك نقوننننوو ك اننننأاو  ننننر اانضننننول 
ممنننو ل   إعنننل ا منننحوس اعمموعانننك  نننر اع زاىنننوت  ،(67 )عوننن   نجنننن  خمعنننوو قنانننوو عنننا  ،اننناباعااو

اع اخماننب  نن  و مننا ا هفمننو   واخ ننوأ اعخوأجاننب نخو ننبو مناجنننب اعخ ننأ اع ننما ر  ننر  ننأل  
 ،(68)  هر اعان وت اعمممننكر فجنو  اع نما ااا  فنل فننعل اعانم وا اعم  ننأ قنألؤنا  ،اعمو 

نمنننا  ننن  اعفنجنننا عننن أا  ،ماا اعج ننننب اع اخمانننبف نننو ئ اامنننأ ىمنننل فننناعنننذن ىمنننس جوهننن او  نننر 
إا هذا اامأ كوا اع ا   اعأ اب اعذن  عز اعم  نأ قألؤنا ىمنل ىهنن   ،ااخ وأ اعخوأجاب

  منن  اع ننما ااا مننا اجننس كانننب اعنقنننت 9111فمنننز  1هننن/511ه  ننب  ننر أ اننن  اانس انن ب 
 .(69)ع ما ر  ر  أل  اعمو ا عألافو ا  ما اجس ضأب م و ا اع عنذاعألز  

ىكو نمه   اع انانب  نر  (70)عه  م س اعجو ب اع ما ر  ر هذ  اعن  ب كألو ما قنمنا
ننت هنذ  اعن  ننب ىمننل لا اكننا عم ننما ااا اعم  هنب اعممفنن ة مننا  ،  نا ى ماننث ن نا ا م  نف أج 

 ا منننو فهنننأأ إ ونننو   ننننأ ن انننأنت ىنننا  ،  أ ج  ننننأ منننموس ىكنننو إعنننل ج نننس اعكأمنننس نى مانننث
نكوا منقن  ى مانث منا هنذ  اعن  نب م و نعب  ناا اعانم وا اعم  ننأ  ،(71)نس  ر اعن  باع خ

وعثميقققث القمعقققة والمدينقققة ))  :قنننو ألو  (72)قنننألؤنا ناع انانننب  انننث لكننن  ذعنننك ا نننا ى ننن  اعرنننوهأ
كمننو امننفأ  اعاننم وا ىمننل اع ننما ااا  ننوا   اجنن     ننا  ،(73)((منا ققفة  …وبسققاتينها 

ىمنننل لا  (74)وانننف  وا   نننا ى مانننث نم ا نننب ىكنننو ن نننا الن ا  نننل اننننأ لن اجننن     ،نقمونننب
ن   ،فاننفمأ اعن  نننب  ننناا اعاننم وا ننعننن   نلن  همنننو ن نناا  كنننو  مممكنننب ىكننو ن نننا ا نى مانننث

ن فنل ا هضنوا هنذ   ،ن   فحانأ مهن   نفنعانب غانأ  ،ففحاأ  فحانأ لن مننت ل ن  ممننك اعجنفناا
 ،نا نو   اأجن  كنس نا ن  إعنل ن  نا ،اعن  ب كو ت اعمنمب  نر ذعنك لأ وناا انمنوو  ناا اعجنفناا
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نمن ة هنذ  اعن  نب ىمنأة  ،ن  ف  نس  ونزس ل ن  اعجنفناا ،ن  ام   ما اعاعأ ما ق س اعجنفناا
 .(75 )ا نات نىمأة مننأ نىمأة اوىوت

 انث  ، 9110هنن/511او  اعن نا  اا اع أ ر  منجب اعن  ب اعموهنن ة  فنل ان ب 
ا مننأ  خماننس اعننذن قننأأ  انن  اعن  ننب مننا نخمعننا نعنن    ،فننن ر اعاننم وا اعم  نننأ قننألؤنا

ا أ  نفا م ا نب ىكنو  (76)مافحألو  وعب اعضو  اعفر   ت  ر جا  ارموأات اع ما اب ،جو  ا
 ،(78)  9119هنن/510 ر ان  اعجمونب جمنو   اانعنل  (77) و    وأ ما جنب اع أ ناع  أ

منا م ا نب  ننأ  فخمات ا أ ذعنك كنس  ،اعذن قأأ م اأ اعم ا ناع  نا اعاو ماب اعمف هاب
 نف   ،نم ننو فنجنا اعانم وا ا منأ    نن  نا ا ،اعفر اافو ت ىمنل اعمانمماا  فننأة  نامنب

أجنب / 11 انأنت اعفنر انممت  وامنوا  نر كمو فن   نفا  ،فمنز 94أجب / 96ا ففو نو  نر 
،  ضننألو ىننا قموننب ج اننس اعفننر  ف ننت، نامننأ اعاننم وا  فاننناب قموفنننو  ننو أم (21)فمنننز 19

 .(10)م ما ااا ا افعو ة م نوكر   افا ل ع

ن أأهنننو  نا لن مهونمنننب  ،ن نننر اعاننن ب ذافننننو فنجنننا اعانننم وا ا منننأ    نننن  اعنننو
نعن  ا نا  نر  ننزة اع نما ااا  نر  نأل   ،نلموس اع وأ اا اأة اعناقوب ىمل ج س اعكأمس ،فذكأ

عننذا ىننز  اعاننم وا ا مننأ   ،اعمننو  اننن    ننا ى ماننث نقموننب ا  أانننب اعفننو وفاا عم اناننب
ن منأنا  ،مل  ف نمو ناا نوا اعنجن  اع ما ر  نر  نأل  اعمنو  اعفنر اغف ن نهو ن ن ننا خاأافننوى

 .(81 )مه اوفنو ن   نا  أنافنو
مو لا ىممت اعهنات اع ما اب اعمفناج ة  ر كس م نمو ناعمفكن ب منا  أانوا اع انانب 

ىنننا نمهونمفنننا  ، فهننن   اعانننم وا   نننن   نننن ن   فنننل انننونا جوهننن اا منننا اجنننس اعف ننن ن عنننا
إ  لا هنذ  اع ومانوت ل أكنت  نر  نوانب اامنأ ل ننو  ، أانا ا ىف نو   نر  اخنس هنذ  اعهنألل

 فخمننت  ،(82)عااننت  وعماننفن  اعننذن اؤهمنننو عمناجنننب اع  ننوأ اعننذن اعأضننا اعاننم وا ىمانننو
آب  1هننننن/510مننننو وا  6 نننن خمفنو اعهنننننات اعمممنكاننننب  ننننر  ، وماننننب ا  أانننننب ىننننا قموفنننننو

نب منننا انننكوا   نننا ى مانننث خمنننن اعانننو س اعمنننومر منننا ى نننو   ممنننو أل  اع اناننن ،(83) 9119
 نننو أقنا  ، نننو أنا إعنننل اف نننول ااوانننب ااأم اعم أنقنننب ناعفخأانننب ،اع نننماب منننا اع نننما ااا

عكنننر   افأكننننا لن مننني امكنننا عمهننننات اعمممنكانننب  ،اعم و ننناس ناعمنننزاأل اعم ا نننب  وع  نننا
 5 خمننا اعماننممنا ى نننة  ننر   ،نهأ نننا جماوننوو ىننا  أاننا اع  ننأ ،ا اننفعو ة م ننا ناعفهنننن  ننا
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لمننو  هواننو اع اناننب مننا اع ننما ااا  منن  اونن   ننر  نننزفن   .(84) 9119آب  4هننن/ 510مننو وا 
اعفنننر اعفج ننننا إعاننننو  وننن  هنننأن ن  منننا ا  أاننننب  ،(85)اننن  اع  نننا اعناقننن   نننر جزانننأة اأنا 

نعن  احننو أنا  ،إذ رمننا م ننو راا ىمنل هنذا اع  ننا ا  نر ىمنأ انن ب  لخنأ  ،ن  نا ى مانث
ى ننن مو  ف ننننو اعمانننممنا  وننن    نننوأ  ا  انمنننوو  ،(86) 9101هنننن/201انننأة إ   نننر اننن ب اعجز 
 )نااأنا م ن  خمامو ب لااأ اقفا نا إعنل  ممنا ،نقفس  انو ما اع ما ااا   ن لععاا ،كومألو 

87). 
ن عفا   ا ى ماث اعنذن كنوا عنا  نأاو ك انأاو منا خنألس اانفخ اما كهوىن ة  نما اب عمنوجمنب 

نععفنأة ف أب بننا ىمنل اع  ن  قنأا  ، ه ب اعمففخأة ما ى أ اع نأنب اع نما اب أل  اعمو   ر اع
ن  ن نأ ت  ،(88)ن  محت خماب نا ونا ىوموو ن ع  ا ا عم ما ااا ىمل انو س اع  أ لن نجننن  

 نن  ىننو  اعاننم وا ا مننأ  خماننس  ونن هو إعننل  ، ننأل  اعمننو  مننا اعنجننن  اع ننما ر  مننكس  نننو ر
نهكنذا كننوا  ،فعنوس ا فنوجنوو  نننذ  اععأ نب اعورامنب ناع  نأ اع نوهأنلقامنت مأاانا  ا   ،اعهنوهأة

  ا ى ماث اخنأ موهنس  نما ر  نر  نأل  اعمنو  اافانم  عممانمماا  ون  اافانأل  اع نما ااا 
 . وعمو  نخأنجن  م نو
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 هوامش البحث
                                           

(1)  Mohammed Hussein , The Imperialistic Elements Of The 

Crusades (Speculum: 1981):  1 /487.   
؛ نا رنننأ:  1/9946:( 9151اعهنننوهأة: )( انننوا  ى ننن  اععفنننوح ىومننننأ، اع أكنننب اع نننما اب 1)

 .( 9121اراك  أاب: )م من  اوا  ىمأاا، اع ممب اع ما اب اعخوماب 
 أ اعانننم و اب ناعم وانننا اعانانننعاب، ف هانننا: ( اناننن   نننا أا ننن   نننا فمنننا   نننا مننن ا ، اع ننننا1)

؛ ا منن   ننا إ ننأاها  اع   مننر، مننعوا  145،  ( 9154جمننوس اعنن اا اعمنناوس )اعهننوهأة: 
 .  921،  ( 9121 ح ا : )اعهمنب  ر م وقب   ر لانب، ف هاا:  ور  أما  

 .941( ىمأاا، اع ممب،  4)
، ( اننننأنت:  . ت.) 1،  ( اأ اننننت  ننننوأكأ، اع ننننأنب اع ننننما اب، فأجمننننب اع ننننوز اعوأا ننننر6)

 906. 
( قااوأاب:  من ة فهن  ىمنل او ننس اع  نأ اعمفنان ، نهنر منا لىمنوس  مان اا ن ا ننو ن ناا 5)

  أاننب مانناأة  أل ننب لاننو . ا رننأ: منننوب اعنن اا ل ننر ى نن  اح اننوقنت  ننا ى نن ح اع منننن 
 .419/  4: م  ( 9126موج  اع م اا ) اأنت:)

 4ىمل م ا ب  اعو  اننا س اعمنو . ا رنأ:  عانا: من  ( ج س اعكأمس: هن اعج س اعممأ  2)
/465. 

 .9946/ 1( ىومنأ، اع أكب: 1)
 ؛1/155(: 9151 اأنت: )( افاعا أ ااموا،  فوأا  اع أنب، فأجمب اع وز اعوأا ر 1)

 W. Stevenson, The Crusaders in the East (Cambridge: 1943), P. 

303. 
ع اا ى ن  اعمنؤما  نا ى ن  اع نا، مأا ن  ا  نألل ؛  عر ا 4/16( موج  اع م اا: م 90)

 انننننننننأنت: )ىمنننننننننل لانننننننننموا اامك نننننننننب  ناع هنننننننننول، ف هانننننننننا: ىمنننننننننر م مننننننننن  اع جنننننننننونن 
9164 ):1/110. 

( اع اناننب:  مننفة ها ننب اع اناننب م ننذ  نن ااوت ففااانننو ىمننل لاننوب ىاننكأن  أ ننر، ناأجنن  99)
انن ىل    ى نن مو نضنن  لاوانننو  ننوأب  أ اننر9991هننن/ 691فننوأا  ففااانننو إعننل انن ب 
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هاننن ن  ننوا ز، نقنن  اخفننوأ هننذا اععننوأب جننزا مننا هاكننس اننماموا  ننر اعماننج  ااق ننل 
عاكنننا مهننأاو عنا فننا، نمننا  نن  ل مننا ىمننل اف وىننا اانن   أاننوا اعمو نن ، اعفننر  أ ننت  ننر 
اعمحب اعوأ اب إعل اع اناب، نع  فم نث لا ف مننأت، نافخنذت  و وننو اعخنو ، نا ن ا عننو 

 اب. ا رنأ:  أان  ى ن  اعهنو أ  ننأن، ااوانب  نألح اعن اا  نأاو ك اأاو  ر اع أنب اع نما
 ؛  19ن  10،  ( 9125 ح ا : ) ر  أل  م أ ناعمو  ناعجزاأة 

R. Grousset , A Histories des  Croisades etdu Royaume , Franc 

de Jerusalem (Paris: 1934): 1/ 542. 
 ؛  155/  1( أ ااموا، فوأا  اع أنب: 91)

Stevenson, The Crusaders, P. 303. 
 .16/ 4( موج  اع م اا، م 91)
( م اننر اعنن اا  ننا ى نن  اعرننوهأ، فمننأا  اااننو  ناعو نننأ  ننر انناأة اعممننك اعم  نننأ، 94)

 .40،   ( 9159ف هاا: مأا  كومس )اعهوهأة: 
( ا انن فوأاب: ل مننا اعمؤأخنننا اعوننأب اعماننممنا ععننر ا انن فوأاب ىمننل جمواننب اععأاننوا 96)

  ىمنل ان  9011هنن/411اعفر اأج  ففااانو إعل ا ب  (Hospitiliersاعننا فوأااا )
(Blesse Agerard) فهنننر اعننن اا ل نننر اعو نننوب ا مننن   نننا ىمنننر اعمهأانننزن، اعانننمنك ،

 9/ا 9: ج( 9126عموأ نننننب  نس اعممننننننك، ف هانننننا: جمنننننوس اعننننن اا اعمننننناوس )اعهنننننوهأة: 
 .  4/51/هوم  

م نأ ىمننل أانانب اع  ننأ اعننأن  ] (  مانو : م ا ننب م نأاب ق امننب فهن   نناا ف ناب نم ا ننب 95)
اع  أ اعمفنا  [ ناع انس، نهنر  حنأ منا  حننأ ارانأل . ا رنأ: انوقنت اع مننن، موجن  

 .421/ 1اع م اا: م 
 .911( ىمأاا، اع ممب،   92)
 .1/151( أ ااموا، فوأا  اع أنب:91)
( منننمب اعننن اا اعنننذه ر،  نس ارانننأل ، ف هانننا  ننننا  م مننن  منننمفنت نم مننن  م ننن عل 91)

 .992/ 1: ( 9124اعهوهأة: ) إ أاها 
 .101( ىمأاا، اع ممب،  10)
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( منننوب اعنن اا م منن   ننا ى نن  اعننأ ما اعموننأن   ننو ر مننومب، اعننذاس ىمننل اعأنضننفاا، 19)
 .901 (،  9142 اأنت:) 1 

 .101ن  101( ىمأاا، اع ممب،   11)
 ( ى ننن  اعنننأ ما ا نننا خمننن نا اع ضنننأمر، اعو نننأ ن انننناا اعم فننن ل ناعخ نننأ  نننر لانننو  اعونننأب11)

 .6/144:( 9121 اأنت: )ناعوج  ناع أ أ نما ىو أه  ما ذنن اعام وا ااك أ 
 .101( ىمأاا، اع ممب،   14)
 .144/ 6( ا ا خم نا، اعو أ: 16)
 .101( ىمأاا، اع ممب،   15)
 .106ن  104،  ( 9110اعكأك: )( انا   أنا  غنا مب، اموأة اعكأك ااان اب 12)
 عكننننننننأ  ا ننننننننا اا اننننننننأ، اعكومننننننننس،  ) اننننننننأنت:( ىننننننننز اعنننننننن اا ل ننننننننر اع اننننننننا  ننننننننا ل ننننننننر ا11)

9155:) 1/195  . 
 .1/991؛ اعذه ر،  نس اراأل : 992( ل ن مومب، ذاس،  11)
 .992( ل ن مومب،  عاا،  10)
 .1/111( أ ااموا، فوأا  اع أنب: 19)
 .141( ىمأاا، اع ممب،   11)
 .1/111( أ ااموا، فوأا  اع أنب:11)
 .  1/151( ىومنأ، اع أكب، 14)
 . 901كأ، اع أنب،  (  وأ 16)
 .141ن 141( ىمأاا، اع ممب،   15)
(  ا منننو امنننناأ ل ننننن مننننومب إعنننل لا ذعننننك فنننن   ننننر مننننأ جمننننو   اآلخننننأة. ا رننننأ: اعننننذاس، 12)

 911. 
 .1/911( اعذه ر،  نس اراأل : 11)
 .1/519( أ ااموا، فوأا  اع أنب:11)

(40)  Fedden , Robin And John Thomson ,  Crusader Castles 

(London :1957), P. 93-95. 
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 .1/519( أ ااموا، فوأا  اع أنب:49)
 .991؛  وأكأ، اع أنب،   1/9095( ىومنأ، اع أكب: 41)
 ؛1/112؛ أ ااموا، فوأا  اع أنب :1/9095( ىومنأ، اع أكب: 41)

Grousset , A historie des Croisades: 3 /320. 
  نر لاننب ف هانا: جمنوس ( جموس اع اا  ا م م   ا نا س، معنأج اعكنأنب  نر لخ نوأ 44)

 .  110/ 9/ا9؛ اعمهأازن، اعامنك، ج 1/146(: 9161 اع اا اعماوس )اعهوهأة:
 ؛ 42،   ( 9162اعهوهأة: )( ىومنأ، ق أ  ناع أنب اع ما اب 46)

Cambridge Medival History (Cambridge: 1966): 6 / 147. 
 .126( اع   مر، معوا اعهمنب،  45)
 .1/415/ ا 9( اعمهأازن، اعامنك:ج42)
؛   أ اع اا م منن  اعوا نر، ىهن  اعجمنوا  نر فنوأا    1/691/ ا9( اعمهأازن،  عاا:ج41)

 .411ن9/411: ( 9112اعهوهأة )لهس اعزموا، ف هاا: م م  لماا 
( اأان : م ا ب ىمل او س   أ اعمو  ] اع  نأ اعمفنان  [  ناا قاانوأاب ناو نو. ا رنأ: 41)

 .969/  9اوقنت اع منن، موج  اع م اا: م 
 .645ن1/646( أ ااموا، فوأا  اع أنب: 60)
 .1/9946( ىومنأ، اع أكب: 69)

(52 )  M. C. Lyonz, Ayyubids, Mamlukas and Crusaders (Cambridge: 

1971): 1/82. 
( ا نننا ى ننن  اعرنننوهأ، اعنننأنم اعزاهنننأ  نننر اننناأة اعممنننك اعرنننوهأ، ف هانننا: ى ننن  اعوزانننز 61)

- 112/  1/ ا 9مهأاننننننزن، اعاننننننمنك: ج؛ اع 114،  ( 9125اعأاننننننوم: )اعخننننننا أ 
111. 

 .1/951( اعذه ر،  نس اراأل : 64)
 نر  ة اعزموا نى أ اعاهضوا’( ل ن م م  ى  ا ح  ا ااو   ا ىمر اعام ر اعاو ور، مأآ66)

 .959/ 4:( 9120 اأنت: )موأ ب مو اوف أ ما  نا ث اعزموا 
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 .1/645( أ ااموا، فوأا  اع أنب:65)
 .1/9946( ىومنأ اع أكب:62)

(58)  Lyonz , Ayyubids , : 1/89. 
/  1/ ا 9؛  اعمهأانننننزن، اعانننننمنك:ج 114( ا نننننا ى ننننن  اعرنننننوهأ، اعنننننأنم اعزاهنننننأ،  61)

646. 
 .1/665( أ ااموا، فوأا  اع أنب:50)
 .114( ا ا ى   اعروهأ، اعأنم اعزاهأ،  59)
(   ا ااكأا :   ا م ا    اا ىمنل اعج نس اهو نس  من  منا جننب اعحنأب، نهنن 51)

اعجماننس اعمف ننس  ج ننس ع  ننوا، ناهنن   نناا  وم ننك ن منن . ا رننأ: اننوقنت اع منننن،  ج ننس
 .154/ 1موج  اع م اا: م 

 .921/ 1( اعذه ر،  نس اراأل  : 51)
(   ا اعمأقب:  م  نقمونب   نا ب فمنأ  ىمنل   نأ اعمنو  ] اع  نأ اعمفنان  [ نىمنل 54)

  ىمنل ان  9051هنن/ 464م ا ب  و اوب،  وعهأب ما ج مب، نف    وا هذا اع  نا ان ب 
 .901/ 6اعمامماا. ا رأ: اوقنت اع منن، موج  اع م اا: م 

 .  1/611( أ ااموا، فوأا  اع أنب: 56)
( ل ننن  كننأ  ننا ى نن ا ح  ننا اا ننك اعنن نا اأن، ك ننز اعنن أأ نجننوم  اعحننأأ، ف هاننا: انأعنن  55)

 .955ن1/956: ( 9162اعهوهأة: )هوأموا 
 .1/921( اعذه ر،  نس اراأل : 52)
 .1/111: ( 9150اعن  : )ق ب اع اا منال  ا م م  اعان ا ر، ذاس مأآة اعزموا  (51)
؛  ا منن   ننا ىمننر اعهمهمنن  ن،  نن ا  194ن  191( ا ننا ى نن  اعرننوهأ، فمننأا ،  51)

: ( 9112 اننأنت: )ا ىمننل  ننر  نن وىب ا  مننو، ف هاننا: م منن   انناا مننمب اعنن اا 
94/62. 

اعانناو ة اعوماننو  ننر لن إمننوأة لن مممكننب، ( اعهنمنننا: هننن مجمننب  كنن  فكنننا عننا اعاننم ب ن 20)
نافكنا ما   ألا اعم ا ب نلىاو نو نلمأا نو، ناؤانب هنذا اعمجمنب ى ن مو فكننا ارمنوأة 
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لن اعمممكنننب ف نننت اعن نننواب لن ى ننن  خمننن  ااانننأة اع وكمنننب  اننننو. ا رنننأ:  ف نننر انننوع  
ب أانننوعب موجانننفاأ غانننأ م مننننأة مه منننب إعنننل كماننن)اعمنا نننر، مممكنننب لأما انننب اع نننحأ  

 .15،   ( 1000اآل اب، جوموب اعمن س: 
 .556/ 1( أ ااموا، فوأا  اع أنب: 29)
 .49( فمأا  اااو ،  21)
( إ  لا اعمنؤأخاا اعحننأ ااا اعم ن  اا لمننوأنا إعنل أنااننب  عن   و ننأ ىمنل م نن أهو، نهننر 21)

 لا م  هنننب ج نننس اعكأمنننس م و نننعب، نى مانننث فكننننا عننننو  نننألث قنننأ  ناع نننوقر م و نننعب.
 ا رأ: 

Lyonz , Ayyubids , : 1/165. 

ناعأنااب اعفر لنأ هو ا ا ى   اعروهأ هر اا ا ا ا اق   زم انوو منا هنؤ ا اعمننأخااا،     
/  94 ضننأل ىننا إمننوأة مننؤأخاا قنن موا آخننأاا إعانننو. ا رننأ: اعهمهمنن  ن،  نن ا ا ىمننو: 

، نعكنننا  وننن  اعأجننننل اعنننل ا نننا ى ننن  115نننن 116/  1/ ا 9؛ اعمهأانننزن، اعانننمنك، ج 52
عرننوهأ،  إ  ننو نجنن  و اا هننذا اع  نن  قنن  ذكننأ ضننما مووهنن ة اع ننما  نناا اعاننم وا اعرننوهأ ا

. ن ننذعك امكننا 114ا رننأ: اعننأنم اعزاهننأ،    . 9152هننن/555نممننك ىكننو  ننر انن ب 
اعهننننس  نننوا هنننؤ ا اعمنننؤأخاا اعحنننأ ااا قننن  خم ننننا  ننناا اعمووهننن ة اعموهنننن ة  ننناا اعانننم وا 

عمووهننن ة اعموهنننن ة  ننناا اعانننم وا اعم  ننننأ اعرنننوهأ  ا نننأب نممنننك ىكنننو اع نننما ر، ن ننناا ا
  .9111هن/511قألؤنا ناع ما ااا  ر ا ب 

؛  52/  94:  نن ا ا ىمننو؛ اعهمهمنن  ن،  41( ا ننا ى نن  اعرننوهأ، فمننأا  اااننو ،  24)
 .115، 1/ ا 9: جاعامنكاعمهأازن، 

 .112ن  115/  1/ ا 9( اعمهأازن،  عاا، ج26)
؛ زافنننننأ انننننفاا، فنننننوأا   291/  1اع نننننأنب:  ( أ اننننناموا، فنننننوأا  اع نننننأنب، ج، فنننننوأا 25)

 .1،  ( 9191عا ا: )األ اا م أ ناعمو  ن مب ن ات اعمه ب 
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( كمننوس اعنن اا ل ننر اععضننس ى نن  اعننأزاا  ننا اععننن ر، اع نننا ث اعجوموننب ناعفجننوأب اع ننو   22)
؛ اعممنك اعمؤان   420،  ( 9166 حن ا : ) ر اعمو ب اعاو وب، ف هاا م  عل جننا  

 .11/  2: ( 9159 اأنت: ) ا، اعمخف أ  ر لخ وأ اع مأ إاموىاس ل ن اعع
( جمننوس اعنن اا ل ننر اعم واننا انانن   ننا فحننأن  ننأ ن، اع جننن  اعزاهننأة  ننر ممنننك م ننأ 21)

 .90/  1: (اعهوهأة:  . ت.)ناعهوهأة 
 ؛  116،  (م أ:  . ت.)( م م  جموس اع اا اأنأ،  نعب   ر قألؤنا 21)

D. M. Lang, Armenia Cradle Of Civilization (London: 1970), P. 203. 
 .90/  1( ا ا فحأن  أ ن، اع جن  اعزاهأة: 10)
 .25،  ( 9125اعهوهأة: )1( ىومنأ، اعو أ اعمموعاكر  ر م أ ناعمو ،  19)
 .1/291( أ ااموا، فوأا  اع أنب: 11)
( مننمب اعنن اا ل ننر ى نن ا ح م منن   ننا ل ننر  وعننب اا  ننوأن اعموننأن   مننا  اعأ نننة، 11)

،   ( 9111  ا نزك: ) Al Herenاعن هأ  نر ىجو نب اع نأ ناع  نأ،  وىف نوا:  خ نب
 .656/  1/ ا 9؛ اعمهأازن، اعامنك: ج 191

؛ ل نن  121؛ ا نا ى ن  اعرنوهأ، فمنأا  ااانو ،    101/  4( اعاو ور، مأآة اعج نوا:14)
جن : اع )اعاما مجاأ اع اا اع   مر اعومامر، ا  نب اعجمانس  نر فنوأا  اعهن ب ناعخمانس 

، ( 9169 انننننننأنت: )؛ ااننننننن عو نب اعننننننن نانر، فنننننننوأا  اازم نننننننب  111/ 1: ( 9151
 969. 

( اأنا : جزاننأة  ننحاأة فهنن   ننر اعجنننب اعمننموعاب مننا  ننأا مب اعمننو  نىمننل  ونن  خمانناا 16)
كامننننمفأ ى ننننو، ناعنننل ج ننننب غنننأب ا  أاننننب، نىمنننل  وننن   نننألث كامننننمفأات ى ننننو، 

 انمب  4061 ات، ناانك نو  نناعر  190  ن انو  ناعر 600  نىأضنو 100 نعنو 
فهأا ننوو نمورمننن  مننا اعماننمماا  ننر اعنقننت اع ننوعر. ا رننأ: ا ننا فحننأن  ننأ ن، اع جننن  

 .9/ هوم   99/   1اعزاهأة: ج
 .291/  1( أ ااموا، فوأا  اع أنب: 15)
 . 950؛ اع نانر، فوأا  اازم ب،   102/  1( اعذه ر،  نس اراأل : 12)
 .656/  1/ ا 9؛ اعمهأازن، اعامنك: ج 442اعجوموب،   ( ا ا اععن ر، اع نا ث11)


