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يهخص انبحث
يٍدف ٌذا البحث الى سلىط ا الءىُل طى الىه الالى ف رى ا حتى اصاىت ا اللىط ب ىىذ
سش دي ح سىة ٌ745ـ4431 /م ح ٍد المطك اللط ب حُلىك اصووىُ -715( Fulk Anjou
ٌ745ىىـ 4434 -4444 /م) ،كمىىت سىىىتَا البحىىث ايءىىت اصسىىبت الت ى ه ىىل ال ى ىت ىىً َالىتىىت
المت سبة ه سش دي ،حء ه ستبى الحالىتم اللىط ب ه الىذيه سوىتعبُا طى االمىً َا ى ٌ يىىُ
شتس ُن َ Renoud Chatillonالذ شالل اسىته اله الال ف ال ً وقطة سحىُا ٌت ىة َرط ى
ط اصصود الل تس ة َالولال ية َاصعتلتهية.
حمه الىتا ت ه الل تس ة َالولال ية يمثل اله الال ف را الىدحت اصَا ىه مطالىة ىل
المقدس اللط ب ة َالحت س القُ المى الذ يحم ٍت ه ٌومىت الملىطم ه ىه بتوب ٍىت الشى ع
َالوىُ َ ،حء ه سمت اله الال ف مُع اسىت اس و ٌىتم ى ه الشىتم َ لى كىتن ي اعى
سح كت الملطم ه ه بىتا هَلىتٍ ه شىو َالقىتٌ  ،ا ىت ىه الىتا ىة اصعتلىتهية حتوىد الالى ف
طى
اكب ت َو ة ي ه ىٍت ت د اعتلته لطممطالة اللط ب ة مت سحلىل ط ىً ىه سىُم سعى
ط حتصى طٍت الىُاح ىتل
ب ا اض ٍت َ مت سع ضً ه ض ا
القُاحل التوت ية المت
الالث ى  َ ،ىىذلك كتوىىل القط ى الىىىت ي لممطالىىة ىىل المقىىدس اللىىط ب ة ٌَ ،ى حىىو عتىىت الط ى
الولىال ية اص ى التى
الولال ية َاصعتلتهية لطملطم هَ ،حىُ للىك كطىً سىىتَا البحىث الحمى
عتهٌت الىتص ص الديه اصيُ لتح ي ي َكتن آر ٌت ح سىة ٌ753ىـ4455 /م َالتى اوتٍى
ح ٍت اله الال ف اللط ب .

ABSTRACT
This research aims at sheding light on the fortress of petra Deserti
castle during the occupation of crusades form its establishment in
537A.H./ 1142A.D. in the reign of the crusade King Fulk Anjou (526)538 A.H / 1131- 1143A.D.
The research also deals with the reasons that have been behind its
building and the results caused from that. In addition to following the
crasade rulers who succeed to its reign and the out standing of them
Renaud Chatillon, whose reign forms an important turning point on the
political, military and economic fields.
(*) يذرس في قسى انحضارة اإلسالييت ،كهيت انعهوو اإلسالييت،جايعت انًوصم.
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شػد عهدػ عملكمػؾعملبػمفولع الػؾعم

ػا Fulk Anjouiع)(1ع(ع538-526هػػ-1131/

1143ـع)عمقاكةعوعضعملكعاقؿعملعسكرفةع لعمل دةعمل اوفةعكفعككمكػةعوفػاعملكسػ سعملبػمفوفةع ع
اهلعقالعع(عوفاع ورففع Bethgiblinعػعفو ىع  Ibelinػعتؿعملبا فةع Blanchgardع)عإ عأ داع
لػـعتكػفعكمككػةعلمػ اععهػفعملسػ سعملتػلعكا ػاعملعابػكةعم مرفػةعامل ف فػةعاملعسػكرفةعلمبػمفوفففع ع
كازملاعه الػؾعغرػرتعتككػفعملكسػمكافعمل مػااعك دػاعاهػلعملك طسػةعملامقعػةعشػرقلعملومػرعملكفػاع عاقػ ع

م توهعإلىعالؾعملكمؾع الؾعم

ا ع ع مـعفستبرعمهتكاكهعوال دةعمل اوفةعملرروفةعوؿعمهتـعوإمكاـع

مئرتعملتمبف ااعماؿعككمكتهعملبمفوفةعكفعمل دةعمل اوفةعملشرقفةع)(2ع .ع

او ػاءمًعهمىعالؾعمككػؿعملكمػؾع الػؾعهػامعملسػامرعكػفعملسػالععوتشػفف عمبػفعملكػرؾع Petra

Desertiع)(3ع لعس ػ ةع537هػ/ع1142ـع)(4عقػاـعوو ػائهعوا ػافعملسػاقلع Paganus Pincernaع ع

بامبعكساطعةعملشاوؾع ع اؽعقكػةع وػؿعشػاهؽع)(5عومػ عمرتمػػاههع(969ـع)عهػفعسػطاعملومػرع)(6عع
اتمػػفطعوػػهعأا ف ػػةعهكفسػػةع)(7عكػػفعغ ػػالتع ػػدااععةعملش ػ ػرقفةعاملرروفػػةعاملشػػكالفةع عأك ػػاعكػػفعمل د ػػةع

مل اوفةع س عممرع فداعخ ؽعكوفرع)(8عهمىعأفعالؾعمل وؿعت م رعسمامهعكفعمل ا وففعوش تعمتػىع
ام عملساعاام عملمر ةعمسػمؿعملك ف ػةعملمبػف ةعتكاكػاع)(9عامل ػ فرعوالكالمظػةعأفعتمػؾعملا فػافع

ملتساعكعاًعقربعهففعسارتعملتلعتوع عمامللع(1كـ)عإلىعملرربعكفعملكرؾع عاكغماعكػ عقكػةعمل وػؿع

م م مرماعقافةع لع دتلعملشكاؿعاملشرؽعمكغرعم م م مًرعك داع لع دتلعمل ابعاملرربع)(19ع .ع

أكػػاعكػػاعفتبػػؿعوػػالكاق عمل ر مر ػػلعلمبػػفعملكػػرؾع فس ػ ع ػػلعمل ػػابعملرروػػلعكػػفعملككمكػػةع

مألر فػػةعملداشػػكفةع عافوع ػ ع(139كػػـ)عهػػفعك ف ػػةعهكػػافعمالف ػاًع)(11عام ػامللع(35كػػـ)عهػػفعك ف ػػةع

ملس سع)(12عاكالؾع(195كـ)عشكاللعقمعةعملشاوؾع)(13عاهمىعوع ع(39كـ)عأقبىعمل ابعملشرقلع
كفعملومرعملكفاع لعقمبعكما ظةعملكرؾعملمالفةع)(14عالكا هعهمىعأطرمؼعملشاـعكفع دةعملم ازع

)(15ع سػ عتمكػػـع ػػلعطػػرؽعملم ػػا عملكسػػمكففعإلػػىعملمػػركففعملشػرفمففعككػػةعملككركػػةعاملك ف ػػةعملك ػػارتع
)(16عهامع ضالًعهفعاقاههعهمىعملطرفؽعملكؤ عإلىعكبرع)(17ع ّككػاعهفأعلهع ع
ع

ع

ععملسفطرتعهمىعملطرؽعملامف تعملسالكةعملككت تعكفعوال عملشاـعإلىعكبرع)(18عا تف ةًعلالؾعملكاق ع
ملكتكفزع ع س عه هععموفعمألغفرعكفعمك عملكعاقؿعملعسكرفةعملتلعأقاكداعملبمفوفافعهمىعطرؼعملورع
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)(19عاق عمستسرع فهعه ابرع رسافعمل مافةع عاق عمتس علخكسةعم ؼعكساتؿعامظفػرتعمتسػعاعأللػؼع
مبافع)(29ع .ع

أكػػاع فكػػاعفتعمػػؽعوأسػػوابعو ػػاءعمبػػفعملكػػرؾع ع فػػرفعستفم سػػافعم ػػهعفػػا رعملمكافػػةعلسمعػػةع

ملشػػاوؾعكػػفعخطػػرعأ عه ػػاـعإسػػالكلعكػػفع دػػةعكبػػرع)(21عوف كػػاعمت ػػهعلػػففعوػػااؿعإلػػىعملسػػاؿعوػػافع
و اءهعكافع

ػؿعملػتمكـع ػلعطرفػؽعملسام ػؿعملكػارتعوػففعملشػاـعاكبػرع ػهعملك مػاعمألساسػلعلسػارفةع

الفكػػافعشػػاكةعضػ عملعػػربعملكسػػمكففع)(22عامل ػ مر اعكػػاعاهػػبعإلفػػهعر سػػفكافعوػػافعوا ػػافعملسػػاقلعلػػـع
ف سػػؿعكس ػرهعكػػفعملشػػاوؾعإلػػىعمبػػفعملكػػرؾعوع ػ عإ ػػازعو ائػػهعإ علرػػرضعملسػػفطرتعهمػػىعمل ػػا وففع

ملشكاللعامل اولعلمومرعملكفاع)(23ع .ع

شػػد عمبػػفعملكػػرؾعخػػالؿعملمت ػرتعملبػػمفوفةعتعاقػػبعه ػ عكػػفعملمكػػاـع عكػػافعأالدػػـعوا ػػافع

ملساقلع ػلعهدػ عملكمػؾعومػ اففعمألاؿعBaldwin Iع)(24عملػا عهكػؿعهمػىعتمبػففعملكػرؾعاروطدػاع
وػػوعضعملسػػالععكغػػؿعملشػػاوؾعاقمعػػةعام عكاسػػىع)(25عقػػربعملوت ػرمءعملس فكػػةع)(26عاك ػػاعالػػؾعملمػػففع
أبػػوماعملكػػرؾعقاه ػ تع طػػالؽعملبػػمفوفففعكػػفعم ػػؿعملع ػ امفعهمػػىعك طسػػةعش ػرقلعمألر فع عاكػػفع

م ؿعملتعرضعلسام ؿعملكسمكففعملت ارفةعملتلعكا اعتتمرؾعكاعوففعوال عملشاـعاكبر)(27ع .ع

اوع ػ عا ػػاتعوا ػػافعتػػالىعمو ػػهعكرقفػػاسعMauriciusع)(28عمكػػـعملكػػرؾع)(29عغػػـع ػػاءعوع ػ هع

راكا اسعوا Romanus Puyعملا عهرؼع لعملكبا رعملبمفوفةعواسـعراكا اسعوا فػاع
Podio

Romanusع عاق ػ ػ عك مػػػهعملكمػ ػػؾعوم ػ ػ اففعملغػ ػػا لعII

Baldwinع)(39ع(ع-512

526هػ1131-1118/ـع)عإقطاهفةعملكرؾعاملشاوؾعاق عتشا رعك عملكمؾع الؾعم

ا ع عاأ فػفع

وتدكػةعملخفا ػةعملعظكػىع ػهعمشػترؾعكػ عهفػاعوازفػهعملغػا لع  Hugh IIعمكفػرعفا ػاع ػلعكػؤمكرتعضػ ع

ملكمؾع الؾعم

ػا ع تكػاعكبػا رتعإقطاهفتػهع عاك مػاعلوا ػافعكوفػرعخػ ـعملكمػؾع الػؾعم

ػا ع

)(31عاقػ ع ػاءعوعػ هع فمفػبعكفممػلع Philippe Millyع(ع563-557هػػ1167-1161/ـع)عملػا ع
كافعق عمقط عملكرؾعو ًعكفع اومسع لعس ةع557هػ1161/ـع)(32ع .ع

املامق ػ عأفع فمفػػبعكفممػػلعمػػاكـعإقطػػاعع ػػاومسعكػػافعق ػ عت ػػازؿعهػػفعمقطاهػػهعلمكمػػؾعوم ػ اففع

ملغال ػػتعBaldwin IIIع)(33ع(ع559-538هػ ػػ1163-1143/ـع)عكساو ػػؿعمب ػػالهعهم ػػىعملك ػػرؾع
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املشاوؾعمغرعم تماؽعملا عتـعوففعملطر ففع لعم

تكاععملا عهس ع لعك ف ػةعمل ابػرتعفػاـعم غ ػففع

6عشػػعوافعسػ ةع556هػػ/ع11عفالفػػا1169ـع عافعػػا عت ػػازؿعملكمػػؾعومػ اففعملغالػػتعهػػفعأكػػارتعملكػػرؾع
املشاوؾعكساوؿعملمباؿعهمىع اومسعألسوابعه تع عأالداعةعإفع اومسعكا اعإمػ فعملكػ فعملتاوعػةع

لمتا عملكمكلعكواشرتًع عاغا فداعةعإفع فمفبعكفمملعسف عإقطاهفةع اومسعكافعق عاقؼع ع
إلىع ا بعملكمكةعكفمفس عأغ اءعبرمهداعك عمو داعملكمػؾعومػ اففعملغالػتعمػاؿعملسػفطرتعهمػىعهػرشع
ككمكةعوفاعملكس سعملبػمفوفةع عاغالغدػاعةعروكػاعشػعرعملكمػؾعومػ اففعملغالػتعإفع فمفػبعكفممػلعمبػواع
فشػػكؿعخط ػ مًرعهمفػػهعإامعكػػاعمسػػتكرع ػػلعمفازتػػهع قطاهفػػةع ػػاومسع عالػػالؾعقػػاـعوػػإ رمءعملكسافضػػةع ع
ارموعداعةعمستد ؼعملكمؾعكفعارمءعمستعا تع اومسعضكافع خؿعكوفرعف خؿعإلىعخ مز ةعمل الةعالكػلع

فمرـع فمفبعكفعملتكت عوخفرمتداعمألكرعملا عسفعا عوالمائ تعإلىعملخ مز ةعملكمكفةع)(34ع .ع

اهمػػىعأفػػةعمػػاؿع سػ عشػػد عمبػػفعملكػػرؾعخػػالؿعكػ تعمكػػـع فمفػػبعكفممػػلعتطػػا مًرعكمماظػاًع ػػلع

أسػػالفبعمل ػ اععملعسػػكرفةعت ػػاهعملد كػػااعم سػػالكفةع ع س ػ عمتخ ػػاعه ػ تعإ ػ ػرمءماعلتمب ػػففعملكػػرؾع
تكغمػػاعوممػرعخ ػ ؽعهكفػػؽع)(35عومػ عم خماضػػهعمػامللع(69عا مرهػاًع)ع)(36ع ػلعملك طسػػةعملامقعػةعوػػففع
ملروضعاملسمعةع عككاعأمفطعملمبفعوسارعكفع كف ع داتػهع)(37عالػهعوػابعاممػ ع مػاعك خمػهعكػفع

ملم رعملبمبع)(38عاكافعملػ خاؿعإلػىعمبػفعملكػرؾعفػتـعو مسػففعضػفسففعك مػ رففعاكممػارففع ػلع
ملب ػػخرعملب ػػمبع عا ض ػػالعه ػػفعملخ ػ ػ ؽعش ػػف اعهػ ػ تعأوػ ػ مر عتعزفػ ػ مًزعلمػ ػ اهااعملعس ػػكرفةع عم ػػاع
ملمبػػفعمكغػػرعقػػاتعاك عػػةعت ػػاهعملد كػػااعم سػػالكفةع عاوػػالؾعكػػافعلكاق ػ عملتمبػػف ااعاكتا تدػػاع

امألو ػ مر عملك ماتػػةعوأشػػكاؿعمألسػػا عأهكفتدػػاع ػػلع عػػؿعم هت ػ مءعهمفػػهعأك ػ مًرعبػػعواًعإاع ػػلعتركفوتػػهع

ملعاكػػةعكػػافعمب ػ اًعبػػمفوفاًعقتالف ػاًع دػػزعواألسػػممةعاملكػػاءعاملكػػؤفعملتػػلعأسػػدكاع ػػلعإطالػػةعكسااكػػةع

ملمبفعلمبارعوع عمبارع)(39ع .ع

اقػ عوسػػلع فمفػػبعكفممػػلع ػػلعمكػػـعملكػػرؾعمتػػىعهدػ عملكمػػؾعمكمرفػػؾعمألاؿع Amalyric I

(569-559هػ1174-1163/ـع)ع)(49ع لعس ةع563هػ1167/ـع ع ع كػػاعمبػواعرئفسػاًعلك ظكػةع
مل مافةعت ازؿعهفعمقطاههع و تهعمت فػاعكفممػلع Etiennette Millyعملتػلعشػد عهدػ هاعك ااشػااع
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هسكرفةعوففعمل ا وففعم سالكلعاملبمفولع)(41عا ظ مًرعألهكفةعملكرؾعاكاقعداعملمفا ع ع س عت ا سع

ملكسمكافعاملبمفوفافعلمسفطرتعهمفداعرغوةًع لعم ا تعك داعهسكرفاًعامقتبا فاًعومكـعهفك تداعهمػىع
طرؽعملكامبالاعوففعكبرعاملشاـعامل زفرتع)(42ع .ع

مػػلع كػػا عمآلخ ػرتعس ػ ةع565ه ػػ1169/ـعهػػا ـعملسػػمطافع ػػارعمل ػ ففعكمكػػا عز كػػلع(اع

569ه ػػ1173/ـع)مبػػفعملكػػرؾع

ػػؿعتػػاكففعكػػرارعقا مػػةعت ارفػػةعف أرسػػداع ػػـعمل ػ ففعأفػػابعامل ػ ع

بالحعمل ففعكت دةعكفع كشؽعإلىعكبرع عاوابالهع رضعمبا مًرعهمىعملمبػفعا بػبعهمفػهع
ملك ػػا فؽعلسػػاؼعملبػػمفوفففعملػػاففعكػػا امعو مخمػهعوالم ػػارتعام تظػػرعخػػرا دـعكػػفعملمبػػفعلكوػػاغتتدـع
غفرعم دـعلـعفورمامعككا دـع لعملاقاعملػا عتكك اع فهعملسا مةعكفعملكرارعوأكػافع افعمفعتتعػرضع

لخطرعملبمفوفففع لعملكرؾع)(43عكركزعملسمبعاملسرب ةعملورفةع)(44ع .ع

الـعفسؼع شاطعملسمطافع ارعمل ففعز كلعه عالؾعملم عوؿعومتعك عبالحعمل ففعملسوؿع

املاسػػائؿعملككك ػػةعلتسافػػةعم تبػػاؿعوػػففعملشػػاـعاكبػػرع فعسػػفطرتعملبػػمفوفففعهمػػىعمألر فعاام ع
هروةعوكاع فػهعمبػفعملكػرؾعاقمعػةعملشػاوؾعاغفرهػاعمتامػاعلمبػمفوفففعمككا فػةعملػتمكـع ػلعبػمرمءع

مل سبعملامقعةعوففعملومػرعملكفػاعاملومػرعمألمكػرع سػفكاعإفععفمػةعهمػىعخمػف عملعسوػةعكا ػاعخاضػعةع

لدـع عاهكامعبارعطرفؽعم تباؿعكسطاهاًعوففعملشاـعاكبػرع)(45عا ػؿعتمسفػؽعالػؾعملدػ ؼع سػ ع
ام مع دا هكاعامتمساعهمػىعكدا كػةعمبػفعملكػرؾع ػلعسػ ةع568هػػ1172/ـع عام ت مزهػهعكػفعأفػ ع
ملبػػمفوفففعغفػػرعإفعالػػؾعملتعػػاافعملكشػػترؾعوػػففعملسػػمطافع ػػارعمل ػ ففعابػػالحعمل ػ ففعلػػـعفغكػػرعهػػفع
تائ عكمكاسةع)(46ع .ع

اقػ ػ عو ػػرزع ارعمب ػػفعملكػ ػػرؾعملب ػػمفولع ػػلعهدػ ػ عملوػ ػػر سعمر ػػاطع)(47عمل ػػا عه ػػرؼع ػػػلع

ملكبػا رعاملك مر ػ عم

وفػةعواسػـعرف ػاعشػاتفافع Renaud Chatillonع)(48عاهػاعأمػ عملمرسػػافع

ملكراكرففع ر سلعمألبؿعق ـعإلىعوال عملشاـعكػ عملمكمػةعملبػمفوفةعملغا فػةع عضػكفعبػماؼع ػفشع

ملكمؾعلافسعملساو ع(ع576-532هػ1189-1137/ـع)ع عاوسلع لع مسطففعوع ع شؿعملمكمةع ع

ملبمفوفةعملغا فةعاها تعر الدػاعإلػىعملرػربعمألاروػلع)(49عغػـع خػؿع ػلعخ كػةعملكمػؾعومػ اففع

ملغالػػتعملػػا عمبػػطموهعكعػػهع ػػلعإمػ فعملكػرماعإلػػىعم طاكفػػةع ػػلعسػ ةع546هػػ1151/ـع عاشػػاءاع
مألق مرعمفعتزا عه اؾعكفعماككةعم طاكفةعمألكفرتعكا سػتا س  Constanceعأركمػةعمألكفػرعرفكا ػ ع
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وامتففػهعRaymond Poitouع(ع544-531هػػ1149-1136/ـع)ع)(59عملػا عقتػؿعهمػىعفػ عقػاماع

ملسمطافع ارعمل ففعز كلع لعكعركةعأ بع)(51عس ةع544هػ1149/ـع)(52ع .ع

هم ػىعإفعالػػؾعملػػزام عتػػـعوبػػارتعسػرفةعمغػػرعكعارضػػةعوطرفػػرؾعم طاكفػػةعمفكفػػر عملػا عكػػافع

ف ظرعإلىعمر اطع ظرتعشؾعامرتفابعوسوبعتطمعاتهعملسفاسفةع عا تف ةًعلخشفةعملوطرفرؾعهمىع مااهع
اسػػمطتهعملسافػػةع ػػلعم طاكفػػةع ع ض ػالًعهػػفعع مرئػػهعملكعارضػػةعملتػػلعهوػػرعه دػػاعهم ػاًعأكػػاـعبػػمفوفلع

م طاكفػةع خؿع لعكشا رتعك عمر اطعم تداعواهتساؿعمر اطعلموطرفرؾع لعقمعةعم طاكفةع)(53ع .ع

األ ؿعإضماءعملشرهفةعهمىعالؾعملزام عأق كاعمألكفرتعكا ستا سعملتػلعلػـعترغػبعوػإهالفع

زام داعهمىعملكألعمتىعتكافعق عضك اعقرمرعكام سػةعموػفعخالتدػاعملكمػؾعومػ اففعملغالػتعخابػةًعمفع

إكارتدػػاعتسػ عتمػػاعمكافتػػهع عاو ػػاءمًعهمػػىعالػػؾعأرسػػماعمر ػػاطعإلػػىعملكمػػؾعوم ػ اففعملغالػػتعملػػا عكػػافع

ع امؾعفمابرعك ف ةعهسسالفعلفومرهع فتداع عاوع عإفعمبؿعهمىعكام سػةعملكمػؾعهػا عإلػىعم طاكفػةع
عاأهمفعزام هعرسكفاًعكفعمألكفػرتعكا سػتا سعسػ ةع548هػػ1153/ـع عاوػالؾعملػزام عمبػواعمر ػاطع

ماككاًعألكارتعم طاكفةع(ع555-548هػ1169-1153/ـع)ع)(54ع .ع

اوالؾعمبماعأكارتعم طاكفةعهمىعكماربعقا عا ارسعبمفولعقاـعو ارعهػاـع ػلعكماروػةع

ملكسػػمكففع عاالػػؾعملكرػػاكرعملخطفػػرعمتبػػماعكغفػػرعكػػفعتبػػر اتهعوػػالطفشعاملتدػػارعاه ػ ـعك مرهػػاتع

عككػػاعسػػوبعكتاهػػبع عمبػػرعلدػػاعلمبػػمفوفففع ػػلعوػػال ع
ملعدػػا عامل دػػؿعوأمكػػاـعملسفاسػػةعاأبػػالداع ّ

ملشػػاـع)(55ع س ػ عهػػا ـعوػػال عملسػػمطافع ػػارعمل ػ ففعز كػػلع ػػلعشػػكاؿعملشػػاـع عامسػػتالىعهمػػىعملكرػػا ـع
امألسالبع عامغ اءعها تهع ا ئعوساماعمألكفرعك عمل ففعأولعوكرعوفعمل مفةعهاكؿع ارعملػ ففع ػلع

ممبع لعس ةع555هػ1169/ـع اق عأسفرمع لعف هاع)(56ععاق عظؿعمر اطعأسفرمع لعقمعةعممبعسػتةع
هشرعهاكاًعمتىعأطمؽعملمموفافعسرممهعس ةع571هػ1176/ـعك عه عكوفرعكفعأسػرفعملبػمفوفففع

)(57ع مغرعملت سفؽعملا عم تعوففعملبمفوفففعكفع دػةعاملكابػمفففعاملمموفػففعكػفع دػةعأخػرفع)(58ع
.ع

اوع عإفعأطمػؽعسػرممهعهػا عإلػىعم طاكفػةعاهمػـعمفعزا تػهعكا سػتا سعتا فػاعك ػاعكػ تعاقػ ع

مبواعمو داعواهفك عملغالتعBohemond IIIعأكف مًرع فدا(598-559هػ1291-1163/ـ)ع ع ع

اأزمءعالػػؾعملكاقػػؼعمضػػطرعإلػػىعملتا ػػهع مػػاعملسػ سع ع ػػلعملاقػػاعملػػا عكا ػػاعككمكػػةعوفػػاع

ملكسػ سعتعػػفشع ػػلعاضػ عسفاسػػلعسػػلءعوسػػوبعم سسػػاـعوارا اتدػػاع تف ػػةعلا ػػاتعملكمػػؾعمكمرفػػؾعملػػا ع
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تػػرؾعلا مرغػػةعملعػػرشعملبػػمفولعطم ػالًعبػػرفرعملسػػفع عفت ػػاازعملغالغػػةعهشػػرعكػػفعهك ػرهعاهػػاعوم ػ اففع

ملرمو )(59ع Baldwin IVع)(69ع .ع

اواب ػ ػ ػػاؿعمر ػ ػ ػػاطعك ف ػ ػ ػػةعملسػ ػ ػ ػ سع خ ػ ػ ػػؿع ػ ػ ػػلعخ ك ػ ػ ػػةعملكم ػ ػ ػػؾعومػ ػ ػ ػ اففعمل مروػ ػ ػ ػ ع(ع-569

581ه ػػ1185-1174/ـع)عا هك ػاًعلكرك ػزهعملسفاسػػلعزا ػػهعملكمػػؾع ػػلعس ػ ةع574ه ػػ1178/ـعكػػفع

مت فػػاعكفممػػلعارفغػػةعوارا فػػةعملكػػرؾعطكع ػاًع ػػلعمقط ػػاهداعاملت ػػلعكػػافعق ػ عك ػػااعه دػػاعزا ػػاهاعاهك ػػاع
هكمر عملغػالتعمػػاكـعتو ػففعIIIع Humphreyع)(61عاكفمػاع ا سػػلع Milo Phancyع)(62ع ابػواع

مر اطعوالؾعملزام عماككػاًع قطػاععملكػرؾع(ع583—574هػػ1187-1178/ـ)عاملػا عكػافعم ضػؿع
كفعفستطف عمل اععهفعككمكةعوفاعملكس سعملبمفوفةع)(63ع .ع

اش ػػكؿعإسػ ػ ا عأك ػػارتعملك ػػرؾعإل ػػىعمر ػػاطع سط ػػةعتم ػػاؿعهاك ػػةعاخطفػ ػرتع ػػلع اره ػػاعملسفاس ػػلع

ام قتب ػػا ع عإاعكا ػػاعوارا ف ػػةعملك ػػرؾعك ػػفعأه ػػـعوارا ف ػػااعككمك ػػةعوف ػػاعملكسػ ػ سعملب ػػمفوفةعك ػػفع
مل ػػامفتففعملعسػػكرفةعام قتبػػا فةع ع كػػفعمل امفػػةعملعسػػكرفةعةع دػػلعتكغػػؿعخػػطعمل ػ اععمألاؿعه دػػاع

الًع
املمارسعملسا عملك ف عملا عفمكفداعكػفعه كػااعملكسػمكففعكػفع ا وفدػاعملشػرقلعامل ػاولعا ضػ ع
هفعتكتعداعوكركزعمسترمتف لعهاـعوففعملشاـعاكبرعكا ػاعت مرقػبعتمركػااعملكسػمكففعوػففع ػاملع
التدـع كشؽعاملساهرتع عأكاعكفعمل امفةعم قتبا فةعةع تع عمكورعوارا فةعفر عك داعهائ ػ عمقتبػا ع

لمككمكةعملبمفوفةعوكاعتمبؿعهمفهعكفعرساـعتمرضعهمىعملسام ؿعملت ارفػةع ع

ملكػػارتعهوػػرعأ مرضػػفداع عاوكػػاعتمرضػػهعكػػفعض ػرمئبعهمػػىعكمابػػفمداعمل ػام رتعوػػالرالاعملكغف ػرتعاوػػالؾع
كا ػ ػػاعملسمػ ػػبعمل ػ ػػاوضعلككمكػ ػػةعوفػ ػػاعملكس ػ ػ سعملبػ ػػمفوفةع عاهػ ػػلعومػ ػػؽعكمتػ ػػاحعملطػ ػػرؽعملعسػ ػػكرفةع
ام قتبا فةعلمكسمكففع)(64ع .ع
اقػ عمتخػػاعمر ػػاطعمبػػفعملكػػرؾعقاهػ تع طػػالؽعه كاتػػهعملعسػػكرفةعضػ عملكسػػمكففع ع كػػافع
فعترضعملسام ؿعملت ارفةعاقام ؿعملم ا عأغ اءعكرارهاعو ا بعمقطاههعافسموداعكاعتمكمهعكفعأكامؿع

اسم ع)(65ع ضالعهكاعكافعفمبؿعهمفهعكػفعمألكػامؿعملكتأتفػةعكػفعملرسػاـعملكمراضػةعهمػىعملسام ػؿع
ملت ارفػػةعملسا كػػةعكػػفعكبػػرعاملشػػاـعاملع ػرمؽعاوػػالعكسعاكػػفعملػػفكفعاملم ػػازعاس ػاممؿعملشػػاـع)(66ع

الفسعالؾع مسبعوؿعم هعلـعفكفعفمدـعكؿعسفاسةعتتعارضعك عرغواتهع ع وكستضىعشراطعملبػماع
ملا عهسػ عوػففعمل ابػرعبػالحعملػ ففعاملككمكػةعملبػمفوفةع ػلعسػ ةع576هػػ1189/ـعمبػواعلمت ػارع

ملكسػػمكففعامل بػػارفعملمرفػػةع ػػلعم تفػػازعوػػال عمآلخػػرع)(67ع ا س ػاًعلم ػ ام مر عةع((عاق ػ عملبػػماعوف ػ دـع
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إلىعاقاعكعففعوشرطعإفعملكسا رففعفسػا رافعاملسمػاؿع عت سطػ عاملت ػارع عتتعػاؽعكػفعملشػاـعإلػىع

كبرعاملخمرعهمىعم ر ع))ع)(68ع .ع

غفرعإفعمر اطعملا عكافعككاعابمهعموفعمألغفرع((عكفعشفاطففعملمر ػ عاكر تدـع عامش هـع

ه ماتعلمكسمكففع))ع)(69عامغ رعامخوتعأكرمءعملبمفوفففعاأ كغدـعلمعدا ع)(79ع سػضعملد ػةعملكعسػا تع
وففعملطر فػفعوع عمفعساءهعمفعفرفعملسام ػؿعملت ارفػةعملػام رتعملغػراتعتسػفرعكطكئ ػةعقػربعأكػارتعملكػرؾع

)(71ع .ع

س ػ عتكػػا فعمر ػػاطعاابػػؿعوػػهعملمػػاؿعإلػػىعمفع((عشػػربعاماعلفمػػةعاسػػكرعاأكػػرعملخفالػػةعإفع

ت ػػزؿعتسط ػ عملطرفػػؽعهمػػىعملكسػػا رففعكػػفعملكسػػمكففع ع ركوػػاعملخفالػػةعاكعػػهعملر الػػةعا زل ػامع اخػػاامع
خمس ػاًعكغف ػ مًرعكػػفعملت ػػارعاملمس ػرمءعاملكسػػا رففع))ع)(72عالػػـعفكتػػؼعمر ػػاطعوتمبػػفؿعرسػػاـعملكػػرارعكػػفع
قام ؿعملم ا عملكارتعومبفعملكرؾعاقطػ عملطرفػؽعهمػىعملسام ػؿعمآلك ػةعملكطكئ ػةعوػؿعركوػهعملطػفشع
املرػػرارعاخفػػؿعإلفػػهعم ػػهعوم ػ عكػػفعملسػػاتعكػػاعفكك ػػهعكػػفعطعػػفعم سػػالـعاملكسػػمكففعوكدا كػػةعملك ف ػػةع

ملك ارتع)(73ع .ع

مػػلعر ػػبعس ػ ةع577ه ػػ/كا افعمألاؿعس ػ ةع1181ـعتا ػػهعمر ػػاطعوسامتػػهعكخترق ػاًعملبػػمرمءع

ملعروفػػةع او ػاًعاتاغػػؿع فدػػاعمتػػىعابػػؿعتفكػػاءع)(74عاه ػػاؾعهػػا ـعقا مػػةعت ارفػػةعكا ػػاعكت دػػةعكػػفع
كشؽعإلىعككةعاسموداعكاعكا اعتمكمهعكفعأكػامؿعاسػم عامسرعكفعتككفعكفعأسرهع)(75ع .ع

الـعتسؼعمألكارعوالبمفوففعه عالؾعملم عوؿعهس امعملعزـعهمىعضربعملكسمكففع ل ع

أهػػـعكس سػػاتدـع عاالػػؾعوكماالػػةعم سػػتفالءعهمػػىعملك ف ػػةعملك ػػارتع عا دػػبعملكس ػ عمل وػػا ع

ام سػتفالءعهمػىعكػؿعكػاع فػهعكػفعك ػازعااخػػائرع ع ضػالعهػفعقطػ عطرفػؽعملم ػا عكػفعكبػرعإلػػىع
ملشاـع عالكاعهمػـعوػاألكرعمألكفػرعهػزعملػ ففع رخشػاهعموػفعأاعبػالحعملػ ففعا ائوػهع ػلع كشػؽع كػ ع
ملعساكرعمل كشسفةعاتا هعوداعلكدا كةعأكارتعملكرؾع دوداعاخروداعامكتساع اممفداع عأكاعمر اطع ع

كػ ػاعأفعومرػػةعملخوػػرعمتػػىعم تاوػػهعملسمػػؽعلكػػاعقػػاـعوػػهعمألكفػػرعهػػزعمل ػ ففع رخشػػاهععلػػالؾعهػػا ع

كسػػرهاًعإلػػىعملكػػرؾع ػػلعمػػففعر ػ ع رخشػػاهعإلػػىع كشػػؽع)(76عهكػػامع شػػؿعمر ػػاطع ػػلعتمسفػػؽعغرضػػهع
اتب ععكشراههع لعم ستفالءعهمىعمل امملعملشرفمةع)(77ع .ع

اهمػػىعملػػرغـعكػػفعالػػؾعإ عإفعمر ػػاطعم تدػػزع ربػػةعم شػػراؿعبػػالحعملػ ففعواسػػتككاؿع دػػا هع

ملام افػػةع ػػلعشػػكاؿعملشػػاـعامل زفػرتع)(78عامخػػاعفمكػػرعكػػفع فػ ع ػػلعت مفػػاعكشػػراههعملسػ فـعوكدا كػػةعع
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مألرمضلعملكس سةعككةعملككركةعاملك ف ةعملك ارتع عاكماالةعملاباؿعإلىعه فعلمسفطرتعهمىعت ارتع
ملومػػرعمألمكػػرع)(79عا ػػؿعتمسفػػؽعه ػػهعقػػررعمر ػػاطعإفعفب ػ عأسػػطا عخاب ػاًعلت مفػػاعتمػػؾعملعكمفػػةع
ملمروفةعمل رفئةع ع اكرعوسط عأش ارعغاوااعملكرؾعامكمدػاعإلػىعمبػفعملكػرؾعلموػ ءعوعكمفػةعبػ ع

ملك مركػػبع)(89عككػػاعهد ػ عإلػػىعبػػمفوفلعك ف ػػةعهسػػسالفعوب ػ عوعػػضعك مركػػبعمألسػػطاؿعملتػػلعوم ػ ع
ه هاعخكسعسمفعمروفةعكوفرتعاه عكفعملك مركػبعملخمفمػةع)(81ععاوعػ عإفعتػـعبػ عداع سمػاعكمككػةع

همىعمل كاؿعإلىعملسامؿعوع عمفعمغرمهـعوالكاؿع)(82عغـعقاـعوتركفبعملكرمكبعا ه داعوالمافعمألسا ع
)(83عاش ػػم داعوالر ػػاؿعام سػ ػػممةع عاه ػ ػ عاب ػػالهعأك ػػرعوإفس ػػاؼعك ػػركوففعك دك ػػاعهم ػػىعقمع ػػةععفم ػػةع
لكمابرتداعاك عأهمداعكفعمستسساءعملكاءع عوف كاعمت هعملواقافع لعكرمكودـع ماعهفامبع)(84عهمىع

ا هعملسرهةع)(85ع .ع

اابػ ػػؼعملو ػ ػ مر عكػ ػػاعق ػػاـعو ػػهعملبمفوفػ ػػافعك ػػفعأهكػ ػػاؿعوعػ ػ عاب ػػالدـعهف ػػامبعق ػػائالعةع((ع

سطعػامعطرفػػؽعملت ػػارعاشػػرهامع ػػلعملمتػػؾعامل دػػبعام سػػارع عغػػـعتا دػامعإلػػىعمرضعملم ػػازع تعػػارع
همىعمل اسعا هعم مترمزع ا هعلـعفعدػ ع ػلعالػؾعملومػرعطػراؽعملكمػارع عظػـعملػوالءعامهضػؿعملػ مءع

امشرؼعأهؿعملك ف ةعمل وافةعهمىعخطرع))ع)(86عافسترسؿعموفع وفرعالؾعملابؼعةع((ع امرقامع فهع

(عملومػػرعمألمكػػرع)ع مػػاعس ػػتةعهشػػرعكركوػػاع عام تدػ ػامعإلػػىعهفػػامبع اخػػاامع فد ػػاعكركو ػاًعكػػافعف ػػأتلع
والم ا عكفع تع عامخاامعأفضاع لعملورعقا مةعكوفرتعتأتلعكفعقاصع)(87ععإلىع ع

هفػامبع عاقتمػامعمل كفػ عالػػـعفمفػامعأمػ ع عامخػػاامعكػػركوففعكا ػاعكسومػػففعوت ػػارعكػػفعملػػفكفع ع

اممرق ػامعأطعكػػةعكغف ػرتعهمػػىعالػػؾعملسػػامؿعكا ػػاعكع ػ تعلكف ػرتعككػػةعاملك ف ػػةعمهزهكػػاعم ع عامم ػ غامع
مام تعش فعةعلـعفسك عكغمداع لعم سالـع))ع)(88ع .ع

الـعفسؼعمألكرعه عالػؾعملمػ عوػؿعامبػؿعملبػمفوفافع شػاطدـعو سػؿعكشػراهدـعملدػ مـعإلػىع

شػػاطئعملم ػػازع ػػلعس ػ ةع578ه ػػ1182/ـع عا ػػلعالػػؾعقػػاؿعملكسرفػػز عةع((عاتا ػػهع ػػر عملشػػاوؾع
املكرؾع مػاعك ف ةعرسػاؿعم ع(ع)علف وشػامعقورهعاف سمامع س هعملشرفؼعإلىعوال هػـعاف اهعه ػ هـع
ا عفكك ػامعملكسػػمكففعك ػػفعزفارتػػهعإ عو ع ػػؿع ع سػػاراعملمػػر ع م ػػاعهفػػامبع ستمػ ػامعامسػػرامعاكضػ ػامع

فرف افعملك ف ةعمل وافةعهمىعسكا داعم ضػؿعملبػالتعاملسػالـ)))(89عهمػىعإفعابػاؿعملبػمفوفففعإلػىع

مأل مرضػػلعملكس سػػةعاملتكاسػػدـعملطرفػػؽعإلػػىعملم ػػازع عاكعر ػػةعكعالكػػهعلػػـعفػػتـعإ عومضػػؿعكسػػاه تع
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عككاعأتاحعلدـعملتاغؿع فدػاع)(99ع
وعضعملو اعملكتكر ففعكفعمألهرمبعملاففع لاهـعهمىع مخمفةعملوال ّ

.ع

اقػ ػ عمس ػػتد ؼعمر ػػاطعك ػػفعارمءعتم ػػؾعملمكم ػػةعتمسف ػػؽعأغػ ػرمضعمقتب ػػا فةعاهسكرفػ ػػةعا ف ف ػػةعع

ػػالررضعم قتب ػػا عاملعسػػكر عهػػاعملسػػفرتعمل وافة ػػفطرتعهمػػىعملومػػرعمألمكػػرعاملػػتمكـع ػػلعمرك ػػةع

ملت ػػارتعمل الفػػػةعملك ػػارتع ف ػػهع عاتماف ػػؿع ػػزءعك ػػفعت ارت ػػهعإل ػػىعخم ػػف عملعسو ػػةعاككمك ػػةعوف ػػاعملكسػ ػ سع
ملبمفوفةع)(91عأكاعملررضعمل ف لع دػاعقطػ عطرفػؽعملمػا عهػفعم ػهعاضػربعملعػالـعم سػالكلع ػلع
قموهع عاطعفعملكسػمكففع ػلعقومػتدـع)(92ع سػ عكػافعفسػعىعلتػ كفرعكعوػةعم سػالـعملكس سػةع)(93ع ضػالًع
هفعهفع خاؿعملك ف ةعاه ـعكس عملرساؿع(عع)عامخػ مر ع غكا ػهعملشػرفؼعكػفعملضػرفاعملكسػ سع
ا سمػػهعإلػػىعمبػػفعملكػػرؾعاه ػ ـعملسػػكاحعلمكسػػمكففعوزفارتػػهعإ عكػػفعخػػالؿع ػػرضعرسػػاـعكوف ػرتعهمػػىع

ملزمئرففع)(94ع عافر ع م عالؾعإلىعراحعملتعببعملورفضعاملكرمهفػةعملتػلعتعتكػؿع ػلعقموػهع ضػالع
هفعتش ف ع رسافعمل مافةعلهعلتمسفػؽعالػؾعملكطكػ عام سػتفالءعهمػىعككػةعاملك ف ػةعمقػ سعكس سػااع

ملكسمكففع)(95ع .ع

اه ػ كاعهمػػـعبػػالحعمل ػ ففعوكػػاعقػػاـعوػػهعملبػػمفوفافعوعػػتعإلػػىعأخفػػهعا ائوػػهعوكبػػرعملكمػػؾع

ملعػػا ؿعفػػأكرهعوتعكفػػرعمألسػػطاؿع ػػلعكبػػرعام سػػك رفةع عاق ػ عقػػاـعملكمػػؾعملعػػا ؿعوت مفػػاعتعمفكػػااع
بالحعمل ففعهمىعأتـعا هعاأسرههع ع عد عإلىعقائ عمألسطاؿعمساـعمل ففعلؤلؤع)(96عومكؿ ع

كرمكبعكمككةعهمىعمل كاؿعإلىععفمةعاه اؾعمشرؼعهمىعتركفودػاعاشػم داعوالر ػاؿعملكساتمػةع

كػػفعاا عملت روػػةع ػػلعشػػؤافعملومػػرعاخابػػةعملكراروػػةع عككػػاعقسػػـعمسػػاـعمل ػ ففعلؤلػػؤعأسػػطالهعإلػػىع
قسكففع عمألاؿعةعأومرعإلىعقمعةععفمةع استالىعهمىعك مركػبعملعػ اعوركتدػاعاقتػػؿعكعظػـعكساتػػمفداعع.ع

أكػػاعملسسػػـعملغػػا لعةع سػ ععغػػرعملتا ػػهعإلػػىعهفػػامبعاأطمػػؽعملكاسػػارففعكػػفعملت ػػارعار عهمػػفدـعكػػاعمخػػاع

ك دـعالـعف عأم عكفعملبمفوفففعه الؾع عاامبؿعمساـعمل ففع دا هع لعتعسبعمر اطعكػلعفك عػهع
كفعوماغعه هع عاق عأ ركهعوع عإفعمبواعهمىعكسا ةعفاـعكفعملك ف ةعمل وافة.ع ع

ػأاق عودػػـعه ػػاؾعاتمػػرؽعشػػكمدـعامضػػطرعوعضػػدـعوعػ عإفعشػػاه عملدػػالؾعلمخػػرا عإلػػىعملوػػرع

ماعملكرتمعااع تعسودـع لعكؿعككافع عاقتؿعامسػرعكعظكدػـع)(97عأكػاعمر ػاطعقائػ عملمكمػةعملمعف ػةع سػ ع
مسػػتطاععملدػػربعاملعػػا تعإلػػىعمبػػفعملكػػرؾعلفامبػػؿعكشػػارفعهعملع ام فػػةعكػػفع ف ػ عض ػ عملكسػػمكففع

)(98ع .ع

71

انًجهذ انرابع

يجهت كهيت انعهوو االسالييت
انعذد انسابع

1341ھ0212-و

ات رعم شارتعه اعإلىعأهكفةعملكرؾعا ارهاع لع احعم ستفطافعملبمفولع ع كفعمل امفةع

ملعسػػكرفةعك عػػاعأ عمتبػػاؿعهسػػكر عفككػػفعتمسفسػػهعوػػففع كشػػؽعاملسػػاهرتع عاشػػكماعمػػا مًزعك فع ػاًع
اقػػؼعوا ػػهعأ عمتبػػاؿعوػػففعم ػزمءعمل الػػةعملعروفػػةعم سػػالكفةع)(99عككػػاعكػػافعملمبػػفعك دػ مًزعت دفػ مًزع

كػػاكالعواألسػػممةعامآل اعملمروفػػةعملكع ػ تعلألغ ػرمضعملعسػػكرفةع)(199عاكػػفعمل امفػػةعمل ر مر فػػةعمكتػػازع

ملمب ػػفعوكاقع ػػهعملكالئ ػػـعلالس ػػتسرمرع ف ػػهعإاعاب ػػمهعمو ػػفع وف ػػرعوأ ػػهعةع((عسػ ػ مررتع(عمطف ػػبع)عمرضع
مسطففعالهع ظرعهظفـعم تساععكتبؿعملعكارتعفاكرعم هعف تدػلعإلػىعمروػ عكئػةعقرفػةع))ع)(191عاقػ ع

أك عملبار عهمىع شاءعملت كعػااعملسػكا فةعمػاؿعمبػفعملكػرؾع عك دػاعقرفػةعكالبػسةعلممبػفع ع
كػػافعسػػكا داعق ػ عأقػػاكامعك ػػازؿعه ػػاؾعككركػػزعأكػػفع سػػوفعاًعهمػػىعإفعتمػػؾعملسرفػػةعكا ػػاعكماطػػةعوسػػارع
لفسفداعكفعخطرعملد كااعم سالكفةع)(192ع .ع

أكػػاعكػػفعمل امفػػةعم قتبػػا فةع س ػ ع دػػزعملمبػػفعوػػالموابعكػػفعملسكػػاعاملشػػعفرع عككػػاعزا ع

والزفاعاغفرهعكفعمألقاماعل فكاكةعملا ا عملبمفولع لعملكرؾع)(193عإاعأ ا اعككمكةعوفػاعملكسػ سع

ملبمفوفةعكفعسفطرتداعهمىعشرقلعمألر فع ع س عأك تداعمسالداعملخبػوةعملػام رتعم تػا عوكػاعتمتػا ع
إلفهعكفعغالتعزرمهفةعا لعكس كتداعملسكاع)(194ع ضالًعهفعملرساـعملتلع رضاعهمى ع
ع

ملسام ؿعملكارتعهورعأرمضفداعكفعكبرعإلىعوال عملشاـعاملعرمؽعملتلعشكماع خالًع ف مًعلدا ع

ككاعم داعمستػطاهاعإفعتماؿعملسام ؿعملت ارفةعكػفع ػابعشػوهعمل زفػرتعملعروفػةعلتبػػؿعإلػىع كشػػؽع
غـعإلىعهكاع)(195عاكافعإلفداعفت هعملت ارعك عكاعفمكمػافعكػفعوضػائ عكختممػةع عاقػ عمسػتما اعكػفع

تمػؾعملمركػػةعملت ارفػػةعكغفػ مًرع عاوػػالؾعأبػػواعمبػػفعملكػػرؾعفسػػفطرعهمػػىعمركػػةعمل سػػؿعاملكامبػػالاع
وػػففعأ ػزمءعملك طسػػةعملعروفػػةعم سػػالكفةعاوطرفػػؽعملم ػػا عك ػػاعتشػػفف هعمتػػىعس ػ ةع584ه ػػ1188/ـع

)(196ع .ع

اقػ عكػػافعمل ابػػرعبػػالحعملػ ففعمألفػػاولعفػػرفعإفعمسػػتماماعملبػػمفوفففعهمػػىعمبػػفعملكػػرؾع

اوسائدـع فهعفشػكؿعخطػ مًرع مئكػاًعهمػىعملسام ػؿعملت ارفػةعاقام ػؿعملم ػا عملسا كػةعكػفعكبػرعإلػىعوػال ع

ملشػػاـعأاعملكت دػػةعكػػفعملشػػاـعإلػػىعكبػػرعاملم ػػازع)(197عالػػالؾعه ػ عتمرف ػرهعلػػالؾعملكاق ػ عملمبػػففع
إزملةعل كف عملعسوااعوففعملشاـعاكبرعملتلعهززاعكفع فكاكةعم تباؿعوف دكاع)(198عا سفكاعوعػ ع

ملعكػػؿعملمبابػػلعملػػا عقػػاـعوػػهعمر ػػاطعامهت مئػػهعهمػػىعملسام ػػؿعم سػػالكفةع عاتد فػ هعلك ػ فعم سػػالـع
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عككػػاعأ فعإلػػىعتػػأ ف عمشػ عكشػػاهرعملرضػػبع ػػلعضػػكائرعأو ػػاءعمألكػػةع
ملكس سػػةع(عككػػةعاملك ف ػػةع)ع ّ
م سالكفةع عاسعفدـعلتمرفرهعكفعورمغفعملبمفوفففع)(199ع .ع
اك ػػفعم ػػؿعإ د ػػاءعملا ػػا عملب ػػمفولع ػػلعمب ػػفعملك ػػرؾعق ػػا عمل اب ػػرعب ػػالحعملػ ػ ففعمروػ ػ ع

مكػػالاعهسػػكرفةعلتمرفػرهع عكا ػػاعمألالػػىع ػػلعسػ ةع579هػػ1183/ـعه ػ كاعكتػػبعإلػػىعأخفػػهعملكمػػؾع

ملعػػا ؿعفطمػػبعك ػػهعملك ػ ع ع ػػاءهعملعػػا ؿعوعسػػاكرعكبػػرعه ػ كاعكػػافعمل ابػػرعبػػالحعمل ف ػػفعق ػ ع
ابؿعإلىعملكرؾعع مرضامعهمفهعمبا مًرع عاتكك ػامعكػفعملبػعا عإلفػهعا بػوامعسػوعةعك ػا فؽعقا تػهع

والم ارتعلفالًعا ػدا مًرع رغػاـعملبمفوفففعو مخمهعهمىعم ستسالـعاملتسمفـع)(119عاكا عالؾعفتمسؽعلا ع

إفعب ػػالحعملػ ػ ففعر ػ ػ عملمب ػػارعه ػػفعملب ػػمفوفففعلس ػػووففعرئفس ػػففع عمألاؿعةعهػ ػ ـعكماف ػػةعمآل اع
ملمبارعملتلعممتا داعمل فشع قتماـعالؾعملمبفعملعظفـعاملكعسؿعملك ف ع عاملغا لعةعإفعبالحع

مل ففعهمـعوت ك عملبمفوفففعل عهعهفعملكرؾع ع ا سػمبعهائ مًعإلىع كشؽع)(111ع .ع

أكاعملمكمةعملغا فةع كا اع لعس ةع589هػ1184/ـعه كاعوعػتعبػالحعملػ ففعإلػىعأطػرمؼع

التػػهعفطمػػبعك ػ دـعملك ػ عاملعسػػاكرع ع ػػاءهعملكمػػؾعملظػػاهرعوالعسػػاكرعملمموفػػةع عككػػاعابػػؿع ػػارع

مل ففعكمك عوفعقرتعمرسالفعبامبعمبفعكفماع)(112عاعك ع لع فارعوكرعقا كاًعوالعسػاكرعمل زرفػةعع
اكػػالؾعق ػ ـعموػػفعأخفػػهعتسػػلعمل ػ ففعهكػػرع ائوػػهع ػػلعكب ػرعملػػا عتا ػػهعكواش ػرتًعإلػػىعملكػػرؾعلاللتسػػاءع

وبالحعمل ففعه اؾع ع ضالًعهفعهساكرعس ارعاكػار ففع

.ع

)(113ع

عاهػامعكػاعفعكػسعأهكفػةعملمبػفع

اوع ػ عمفعأككػػؿعب ػػالحعمل ػ ففعمسػػتع م متهعتا ػػهعو كف ػ عتمػػؾعملعسػػاكرعكػػفع كشػػؽعقاب ػ مًع

مبفعملكرؾع عاه كاعابػمهعضربعهمفػهعمبا مًرع عاأكرعو ببعملك ػا فؽعلسا ػهعوالم ػارتع)(114ع
سػ عكا ػػاعسفاسػػتهعتد ػ ؼعإلػػىعملتركفػػزعام سػػتكرمرع ػػلعقتػػاؿعملبػػمفوفففعملػػاففع مخػػؿعملمبػػفعكػػلع

فػػتككفعكػػفعتمرف ػرهعوأقػػؿع د ػ عاوأق ػػؿعخس ػػارتعككك ػػةع)(115ع أخػػااعملك ػػا فؽعتركػػلعأو ػ مر عملمبػػفع
اأسػامرهعاسػػتائرهعمتػػىعتد ػ كاع عالػػـعفمػػؿع افع خػػاؿعملكسػػمكففعملمبػػفعسػػافعخ ػ ؽعامس ػ عفوم ػ ع

هكسػػهعم ػامللع(69عاره ػاً)عا عسػػوفؿع

تفػػازهع ع ػػأكرعبػػالحعمل ػ ففعوإلسػػاءعمألم ػػارعاملت ػرمبع فػػهع

لفطكػػهع عككػػاعأكػػرعوضػػربعملمػػوفعا ك ػ عمألخشػػابعلو ػػاءعس ػ مر فبعتمػػاعملخ ػ ػ ؽعاسػػرهافعكػػاعو ػػىع

س ػ مر فبعكسػػسمةعوالخشػػبععمتخػػااهاعطرقػػاععك ػػةعفسػػفرافععو ػ مخمداعإلػػىعسػػارعملمبػػفع)(116عاوػػاؿع

ملكسمكافعقبارفع د هـعلر ـعملخ ؽعلا عإفعبالحعمل ففعمب رعأامكرهعوإفساؼعملعكؿع)(117ع .ع
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افر ػ عسػػوبعالػػؾعإلػػىعت ػزمكفعملمبػػارعك ػ عممػػؿعز ػػاؼعموػػفعزا ػػةعمر ػػاطعمألكفػػرعهكمػػر ع

ملرمو عماكـعمبفعتو ففعواألكفرتعمفزموفالعم و ةعملبررفعلكمؾعملس سعملساوؽعمكمرفؾعمألاؿعاأخػاع

ملكمؾعوم اففعملرمو ع ع أ مااعسف تعملكرؾعمت فاعاهلعزا ةعمر ػاطعاأـعملعػرفسعرسػالةعإلػىعبػالحع
مل ففعتر اهعهس عه ةعقبفرتعمتىعفتـعممؿعملز اؼع عالالؾعأكرعبػالحعملػ ففعواقػؼعملعكػؿع ػا مًرع
عامكتمىعوافعقاؿعم امعللعور عملعراسففعكلع عمضروهع)(118ع .ع

غف ػػرعإفعمر ػػاطعمس ػػترؿعملمرب ػػةعام م ػػاعرس ػػالةعإل ػػىعككمك ػػةعوف ػػاعملكسػ ػ سعملب ػػمفوفةعفطم ػػبع

ملكساه تعكفعملكمؾعوم اففعمل مروػ عافمغػهعهمػىعكدا كػةعملكسػمكففع هامرغػاكدـعهمػىعر ػ عملمبػارهفع
ملمب ػػفع عاس ػػرهافعك ػػاعمس ػػت هىعملكم ػػؾعمل ػػفشعملكمك ػػلعامسػ ػ عقفا ت ػػهعإل ػػىعرفكا ػ ػ عملغال ػػتع

Raymond IIIععأكفػػرعطػرمومسع)(119عالكػػاعهمػػـعبػػالحعملػ ففعوخوػػرعكسػػفرهـعرمػػؿعهػػفعملكػػرؾع

كت داًعإلىعطرفؽعق اكدـعلفواغتدـع عافعا عوع عإفعفدزكدـعإلىعملكرؾع عاه كاعابمدـ ع

عأقػػاـعهمػػىعكسػػا ةعقرفوػػةعكػػفعمل ػػفشعملبػػمفولعملػػا عهسػػكرع ػػلعك طسػػةعمكتػػازاعوخشػػا ةع

عككػػاعمضػػطرعبػػالحعملػ ففعإلػػىعملوسػػاءع ػػلع
أرضػػداعااهػػارتعطرقدػػاعاضػػفؽعملكسػػالؾعملكؤ فػػةعإلفدػػاع ّ
كاقعهعأفاكاعف تظرعخرا دـعكفعالؾعملككافعلفدػا كدـع عغفػرعم دػـعلػـعفرػا رامعككػا دـعخا ػاًعهمػىع
أراممدػػـع عه ئػػاعأ رؾعبػػالحعملػ ففعم ػػهعلػػفعفػػتككفعكػػفعتمسفػػؽعه ػػهع ع رػػا رعملكػػرؾعهائػ أعإلػػىع
كشؽع)(129عقوؿعإككاؿعكدكتهع لعتمطفـعملمبفعاخابةعوع عابػاؿعم كػ م ماعإلػىعملبػمفوفففع

عككػػاعر ػ عكع افػػاتدـعلمػ اععه ػػهع)(121ع ّككػػاعم فعإلػػىعه ػ ـعتمسفػػؽعبػػالحع
ملػػاففعو ػ مخؿعملمبػػفع ّ
مل ففع ه م هعكفعملمكمةع)(122ع .ع
هامزمءعملضرطعم سالكلعملكتكررعض عمبفعملكرؾع عمضطرعمر اطعإلػىعطمػبعهسػ عه ػةع
ك ػ عبػػالحعمل ػ ففع عا ػػلعالػػؾعقػػاؿعموػػفعمألغفػػرعةع((ع ػػاؿع(عمر ػػاطع)عاخض ػ عاطمػػبعملبػػماعكػػفع
بػػالحعملػ ففع ع ا اوػػهعإلػػىعالػػؾعاها ػػهعاتمالمػػاع عاتػػر اعملسام ػػؿعكػػفعملشػػاـعإلػػىعكبػػرع عاكػػفع
كبرعإلػىعملشػاـع))ع عغفػرعإفعراحعملرػ رعكا ػاعكتأبػمةع ػلع مسػهع عإاع سػضعملد ػةعاهػا ـع ػلع

سػ ةع582هػ1186/ـعأكاـعمبفعملكرؾعقا مةعكوفرتعكا اعكمكمةعوأ امععملسم عملت ارفةعقػا كةعكفع
كبػرع لعطرفسداعإلىعملشاـع ع ا سضعهمفداعامسرعر الداعا دبعأكاملداعاكتاهداع)(123ع .ع

اقػ ػ عأ اعتم ػػؾعملما غ ػػةعإل ػػىعتب ػػعف عملكاق ػػؼعم س ػػالكلعت ػػاهعملب ػػمفوفففع ع أرس ػػؿعإلف ػػهع

بالحعمل ففعفتد هعافتاه هعإفعلـعفطمؽعسرمحعمألسرفعامألكامؿعإ عم هعأبرعهمىعم كت اعع ارع
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بػالحعملػ ففع ػػا مًرعإفعظمػرعوػهعقتمػػهعوفػ هعهساوػاًعلكػاعمقتر تػهعفػ مهعكػفعأهكػاؿعه مئفػػةعضػ عملكسػػمكففع
اكس سػػاتدـع)(124ع مػػلعس ػ ةع583ه ػػ1187/ـعقػػاـعبػػالحعمل ػ ففعومكمػػةعغالغػػةعض ػ عمبػػفعملكػػرؾع
اأهكالهع ع وتعسرمفاهع ماهاعاقطػ عملكػ عهػفعسػكافعملمبػفعلفتسػ ىعلػهعتمسفػؽعكػاعفدػ ؼعإلفػػهع ع

أكاعمر اطعملا عسػك عوس اـعبالحعمل ففع ماعمقطاههع عأسػرععلمتمبفع لعمب ه ع

ف مرق ػػبعمألم ػ ػ متعكػػػفعمال ػػهع افعإفعف ػ ػػرؤعهمػ ػػىعملخػ ػػرا علمتبػ ػ علمكسػ ػػمكففع)(125ععاوع ػ ػ عهػػػامع

م هت ػ مءعملماضػػاعأخػػاعمل ابػػرعبػػالحعمل ػ ففعفع ػ عملع ػ تعاف ك ػ عمل فػػاشعافعوػػئعقامتػػهعلمكعركػػةع

ملك تظ ػرتعك ػ عملبػػمفوفففع.عاكػػاعمفعتكاكمػػاعمل فػػاشعمتػػىعملتسػػىعملطر ػػافع ػػلعقػػرافعمطػػففعفػػاـع

ملسواع25عروف عمآلخرعس ةع583هػ1187/ـعكا اع تف تداعم تبػارعملكسػمكففعاهزفكػةعملبػمفوفففع
امسرعكمكدـعاكوارعقا تدـعامورزهـعمر اطعكاق عش مررتعهاهعملمربعاملا عقتمهعمل ابػرعبػالحعملػ ففع

ت مفامًعلاه هعملساوؽع)(126ع ع

أك ػػاعملمكم ػػةعملروع ػػةع كا ػػاع ػػلعسػ ػ ةع584هػ ػػ1188/ـع عماس ػػكةعلالك ػػرعاخابػ ػةًعوعػ ػ عإفع

أب ػػوماعمل ػػوال عملس ػػاممفةعك ػػفعملش ػػكاؿعإل ػػىعمل ػػابع ػػلعقوض ػػةعب ػػالحعملػ ػ ففع عك ػػاعهػ ػ معوع ػػضع
ملمبػػافعكغػػؿعملكػػرؾعاكاكػػبعابػػم ع عإاعقػػررعبػػالحعمل ػ ففعإفع عفوسفدػػاع ػػلعأف ػ عملبػػمفوفففع

لكا دػػاعتسػ ع((ع ػػلعاسػػطعوػػال عم سػػالـع عا عفػ عؤكفعشػػرعأهمدػػاع عامفعمغمم ػػاهـع ػ ك اع فكػػاعوعػ عام ع

مهمـع))ع)(127ع .ع

او اءمًعهمىعالؾعهد عإلىعملسائ عسػع عملػ ففعم سػ ع)(128عمبػارعملكػرؾع عاتكمفػؼعأخفػهع

ملكمؾعملعا ؿعك اعتمؾعملس ةعإفعفسفـعوساتعهسكرفةعكوفػرتع ػلعتو ػففعلفكػافعهمػىعكسروػةعل ػ تعملسائػ ع

عوسفاعقامتهعتمابرعمبفعملكرؾعلك تعطافمةعمتىع مااعأقػاماعملبػمفوفففع
ع
سع عمل ففع)(129عملا
ااخػائرهـع عامضػطرامعإلػىعأكػػؿع امودػـع عوعػ عإفعفأسػامعكػفعابػاؿعأفػػةعإكػ م ماعبمفوف ػةعت ػ هـع

كػػفعملسػػساطع عاأ فعودػػـعملكاقػػؼعإلػػىعملرضػػااعلألكػػرعملامق ػ ع ع مرسػػمامعملكمػػؾعملعػػا ؿع ػػلعطمػػبع
مألكافعكساوؿعم ستسالـعاتسمفـعملمبفعلمكسمكففع ع ام ػؽعهمػىعطمػودـعاأرسػؿعإل ػىعكسػ ـعملعسػكرع
سػػع عمل ػ ففع ػػلعت مفػػاعمألكػػرع ع اكتغػػؿعاتسػػمـعملمبػػفعك ػ دـعامك ػ دـع)(139ع ػػلعشػػدرعركضػػافعس ػ ةع

584هػ1188/ـعوع عمبارعقاسلعمستررؽعكاعفسربعس ةعا بؼع)(131ع .ع

اوسساطعمبفعملكرؾعها عمألكفعاملسالـعإلىعرواععتمؾعملك طسػةع((عامك اعقمػابعكفع ػلع

الػػؾعملبػػس عكػػفعملػػوال ع عكالس ػ سعاغف ػرهع ع ا ػػدـعكا ػ ػامعككػػفعوتمػػؾعملمبػػافعا مػػففعكػػفعشػػرهـع
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كشمسففع))عمسبعقاؿعموفعمألغفر)(132عع اهكامعكا اع دافػةعمبػفعملكػرؾعملػا عتسػوبع ػلعإلمػاؽع
ملضػػررعوالكسػػمكففعاك ػػهعخر ػػاعأسػػاءعمكمػػةعبػػمفوفةعقػػاـعودػػاعبػػمفوفاعوػػال عملشػػاـعلرػػزاعملم ػػازع

امألك ػاكفعملكس سػػةعاملػػفكفعاهمػػىعهػػاتؽعماككػػهعمر ػػاطعاقعػػاعكسػػؤالفةع دافػػةعككمكػػةعوفػػاعملكس ػ سع

ملبمفوفةع) .(133ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

الهــوامـش:
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( 1)1الؾعم

ا عةعهاعغالتعكماؾعملككمكةعملبمفوفةعتػالىعهرشػداعوعػ عا ػاتعملكمػؾعومػ اففعملغػا لع

ػ ػ ػػلعس ػ ػ ػ ةع526ه ػ ػ ػػ/ع1131ـعتػ ػ ػػا لع ػ ػ ػػلعض ػ ػ ػامملعك ف ػ ػ ػػةعهكػ ػ ػػاعمامخػ ػ ػػرع بػ ػ ػػؿعبػ ػ ػػفؼعس ػ ػ ػ ةع

538هػ1143/ـع ع سؿع غكا هعإلىعك ف ةعملس سعلف فع لعك فسةعملسفاكةع.عف ظرعةعالػفـعملبػار ع
عتارفخعملمرابعملبمفوفةعم هكاؿعملك زتع فكػاعارمءعملومػارع عتر كػةعةعسػدفؿعزكػارع(ع مرعملمكػرع

لمطواهةعامل شرع عوفرااعةع1999ـع)ع 2ع عصع732-731ع.عع

()2عسػتفمفعر سػفكافع عتػارفخعملمػرابعملبػػمفوفةع عتر كػةعةعملوػازعملعرف ػلع(ع مرعملغسا ػةع عوفػػرااعةع
1967ـع)ع 2ع عصع396ع؛عس ػػعف عهوػ ػ عملمت ػػاحعهاش ػػارع عملمرك ػػةعملب ػػمفوفةع(عكطوع ػػةعل ػػةع
ملتالفؼعاملتر كةعامل شرع عملساهرتعةع1963عـع)ع 2ع عصع691ع .ع

(.)4فكتبعوالمرةعملعروفػةعمبػفعملكػرؾعاوالفا ا فػةعكرمككاوػاع Chara Chmobaعاوالمر ػةعملالتف فػةع
اك تػ ع

Crac Montrealع عاوفتػرمع فزرتػػر ع Petra Desertiعأ عوتػرمءعملبػػمرمءعأاع

بخرتعملبمرمءع.عف ظرعةع المرا عكالرع ملسالعع لعمفػاـعملمػرابعملبػمفوفةع عتر كػةعةعكمكػ ع
الفػ ػ عمل ػػال ع عط2ع(ع مرعملمك ػػرع ع كش ػػؽعةع1984ـع)ع عصع55ع.عاقػ ػ عمختمم ػػاعمآلرمءعم ػػاؿع
مبؿعتسكفةعملكرؾع ع سػ عاكػرعفػاقااعملمكػا عوأ دػاعكمكػةعأه كفػةع.عف ظػرعةعشػدابعملػ ففعأوػاع

هوػ م ع عكع ػػـعملوم ػ مفع(ع مرعبػػا رع عوفػػرااعةع1957ـع)ع ع 4ع عصع453ع.عاه الػػؾعكػػفع

رأفعأفعتسكفةعملكرؾعاماعمبؿعسرفا لعكفعكمكةعكاركاع Karkoعملتلعتع لعملمبفع.عف ظرع
ةعر سفكافع عتأرفخعملمرابع ع ع2ع عصع379ع عهاكشعرقـ()2ع.ع لعمففعه هاع فمفبعمتلع
لمظةععرمكفةعتع لعكرخاعاكع اهاعوم تع.عف ظرعةعتأرفخعسارفةعالو افعا مسػطففع عتر كػةعةعككػاؿع

ملف ػ ػ ػػاز لع عط2ع(ع مرعملغسا ػ ػ ػػةع عوف ػ ػ ػػرااعةع1972ـع)ع 2ع عصع231ع عه ػ ػ ػػاكشعرق ػ ػ ػػـع()1ع

.امل مر اعأفعملكرؾعلمظةععرمكفةعهرواعام خماعإلىعملمرػةعملعروفػةعاهػفعمآلرمكفػففعأخػاهاعملالتػففع
ملاففععأطمسامعهمىعكؿعكاض عمبففعفكاغؿع لعمبا تهعاكاقعهعملكرؾعكغؿعملكرؾع عاسػكاهاع

"عكػرؾعكػؤمبع"ع Krak Moabitesع"عاملشػاوؾع"عكػا ت ع"عاسػكاهاع"عكػرؾعكػا ت ع"ع Krak
Montrealع عاع"عكػػرؾعملشػػاوؾع"ع عامبػػفعم ك ػ مر ع سػػكاهع"عكػػرؾعملمرسػػافع"ع

Chevaliersع عاقمعػػةعبػػدفافع سػػكاهاع"عكػػرؾعبدفػػافع"ع Sahyun

Krak

Krakع.عف ظػػرعةع

فاسؼع رافشعغام كةع عإكارتعملكرؾعم فاوفػةع عط2ع(ع مرعملمكػرع عهكػافعةع1982عـع)ع عصع
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59-48ع.عالالطالععهمىعتخطفطعمبفعملكرؾعاكاقعهعف ظرعةعشكؿعرقـع(ع1ع)عاخارطةعرقـع
(ع1ع)ع.

()4ها زعمورهػار عكػافرع عتػارفخعملمػرابعملبػمفوفةع عتر كػةعاتعمفػؽعةعهكػا عملػ ففعغػا ـع(عك شػارماع
ك ك عملماتاعلم اكعااع علفوفاعةع1999ـع)عص136ع؛ ع
Andrew Ehrenkreutz , Saladin ( New York University press , New York :
1972 ) , p. 47
()5ععملبار ع عتأرفخعملمرابع ع ع2ع عصع1196ع .ع

()6ععامئػػؿعملرش ػ مفع ع"عملك رسػػةعملككماكفػػةع ػػلعقمعػػةعملكػػرؾع"ع(عك مػػةع مرسػػااعتأرفخفػػةع ع كشػػؽعةع
1996ـع)ع عملع مفع58-57ع عصع291ع .ع

()7ععفاقااعملمكا ع عكع ـعملومػ مفع ع ع4ع عص453ع؛عملبػار ع عتػأرفخعملمػرابع ع ع2ع عصع
1966عع .ع

()8ععملرش مفع ع"عملك رسةعملككماكفةع"ع عصع291ع .ع

()9ععكالرع عملسالعع عصع55ع؛عوساـعملعسملع ع فعملمربعم سالكلع ػلعمفػاـعملمػرابعملبػمفوفةع(ع
مرعملمكرعلمطواهةعامل شرع عوفرااعةع1988ـع)ع عـ4ع عصع361ع .ع

()19ععكمكػ عكػػؤ سعهػػاضع عملمػػرابعملبػػمفوفةع مرسػػااعتارفخفػػةعا س فػػةع(ع مرعملشػػراؽع عهكػػافعةع
1999ـع)ع عصع99ع .ع

()11ععغام ك ػػةع عملت ػػأرفخعملمض ػػار علشػ ػرقلعمألر فع ػػلعملعب ػػرعملككم ػػاكلع(ع مرعملمك ػػرع عهك ػػافعةع
1982ـع)ع عصع259ع .ع

()12ععأواعملمسفعكمك عوفعممك عوفع وفرع عرممةعموفع وفرع(ع مرعبا رع عوفػرااعةعةع1964ـع)ع
عصع269ع .ع

()13ععهكػػا عملػ ففعمسػػكاهفؿعوػػفعكمكػ عأوػػاعملمػ مع عتسػػافـعملومػ مفع عمهت ػػىعوتبػػمفمهعةعرف ػػا عاكػػاؾع
كاكففع فسالفع( مرعملطواهةعملسمطا فةع عوارفسعةع1845ـع)ع عصع247ع .ع

()14ع ظفرعمسافععسع ما ع عملتأرفخعملمرولعملكبر ع لعهد عبالحعمل ففع(عكطوعػةعل ػةعملوفػافع
ملعرولع عملساهرتعةع1957ـع)ع عصع126ع .ع

()15ععفاقااعملمكا ع عكع ـعملوم مفع ع ع4ع عصع .453ع
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()16ععهو عملمكف عزمف ع عملس سعملخال تع(كطػاو عملدفئػةعملكبػرفةعملعاكػةعلمكتػابع عملسػاهرتعةع1974ـع
)ع عص .229ع

()17ععكؤراعك داؿع عتأرفخعملرهاا عملك داؿع عتعرفبعةعم بعملوفػرعموا ػاع(عكطوعػةعشػمفؽع عورػ م ع
ةع1989ـ)ع ع 2ع عصع192ع .ع

()18ععسػػتا ملعلػػففعوػػااؿع عبػػالحعمل ػ ففعاسػػساطعككمكػػةعملس ػ سع عتر كػػةع ػػاراؽعسػػع عأوػػاع ػػاورع(ع
كطاو عم هرمـع عملساهرتعةع1995ـع)ع عصع298ع؛عمسػكتعغ ػفـع عمل الػةعمألفاوفػةعاملبػمفوفافع

(ع مرعملكعر ةعمل اكعفةع عم سك رفةع ع1988ـع)ع عصع32ع .ع

ػارفخع(ع مرعبػا رع عوفػرااعةع1966ـع)ع ع 11ع
()19ععهزعمل ففعكمك عوفعكمك ع عملكاكػؿع ػلعملت ع
عصع352ع .ع

()29ععسع ما ع عملتارفخعملمرولع عصع172ع؛عم تا لعور ع عتأرفخعملمػرابعملبػمفوفةع عتر كػةعةع
ممك عغسافعسواتاعا وفؿعملمفرا ع(ع مرعقتفوهع ع كشؽعةع1985ـع)ع عصع192ع .ع

()21عع

W. B. The Crusaders in the East , Second edition ( Slem press , Beirut
: 1968 ) ) , P . 146 .
()22ععبالحعمل ففع عصع119ع .ع
()23ععتأرفخعملمرابع ع 2ع عصع37ع؛عكافرعتأرفخعملمرابع عصع136ع .ع

()24عومػ اففعم اؿعةعهػػاعماؿعملكمػػاؾعملبػػمفوفففع ػػلعوػػال عملشػػاـع عافع ػ عملكؤسػػسعملمسفسػػلعلككمكػػةع
وفاعملكس سعملتلعظؿعفمككداعلك تعغكا لعهشرتعس ةع ع مالداعكفعمكارتعك سفةعإلىع الةعاسطع
كمفطعمسالكلعكعا علهع ع ضالعهفع ارهع لعتاسفسعمكارتعطرمومسع.عف ظػرعةع اشػفهعملشػارتر ع
عتارفخعملمكمةعإلىعملس سع عتر كةعةعزفػا عملعسػملع(ع مرعملشػراؽع عهكػافعةع1999ـع)ع عصع

163ع .ع

()25ععقمعةعام عكاسىعةعفس عالؾعملام ع لع ابعملسػ سعوػففعملك ف ػةعملكس سػةعاملم ػازع.عف ظػرع
ةعغام كةع عإكارتعملكرؾع عصع65ع.عأكاعملسمعةع تس عهمىعتؿعش ف عم م مرعفعػرؼعمالفػاًعواسػـع
تؿعهافرتعهمىعأطرمؼعملوترمءع.عف ظرةعر سفكافع عتأرفخعملمرابع ع ع2ع عصع371ع .ع

()26ععر سفكافع عتارفخعملمرابع ع ع2ع عصع371ع .ع
()27ععملعسملع ع فعملمربع عـ4ع عصع368ع .ع
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()28ععل ػػـعتزا ػ ػػاعملكبػ ػػا رعملعروفػػػةعاملالتف فػ ػػةعملكعابػ ػرتعملكتخبب ػػةعو مرسػ ػػةعملمػ ػػرابعملبػ ػػمفوفةع
وكعماكػػااعام فػػةعهػػفعكرقفػػاسعسػػافعم ػػهعكػػافعموػػفعأاعوا ػػافعملسػػاقلعمػػاكـعملكػػرؾع.عف ظػػرعةع

ملبار ع عتأرفخعملمرابع ع ع2ع عصع1966ع .ع

()29ععملبار ع عتارفخعملمرابع ع 2ع عصع1966ع .ع

()39عوم ػ اففعملغػػا لعةعهػػاعوم ػ اففعوػػار عمكفػػرعملرهػػاعتػػالىعهػػرشعملككمكػػةعملبػػمفوفةعوع ػ عا ػػاتعملكمػػؾع
ومػ اففعم اؿعمكتػػازعوالم كػػةعاملخوػرتع ػػلعملمكػػـع.عهػػرؼعوع مئػػهعملشػ ف علمكسػػمكففع عاقػ عمسػػتكرع
ػػلعمك ػػـعملككمك ػػةعملب ػػمفوفةعمت ػػىعمب ػػفبعوك ػػرضعخطف ػػرعم فعإل ػػىعا ات ػػهع ػػلع21ععبعسػ ػ ةع

526ه ػػ1131/ـعا ػػفع ػػلعك فسػػةعملسفاكػػةع.عف ظػػرعةعملبػػار ع عتػػارفخعملمػػرابع ع 1ع عصع
 574ع659ع .ع

()31ععسعف عهو م عملوفشاا ع عملككتمكػااعملك سػفةع ػلعككمكػةعوفػاعملكسػ سعملبػمفوفةع(ع مرعملكعر ػةع
مل اكعفةع عم سك رفةعةع1999ـع)ع عصع198ع عهاكشعرقـ()2ع .ع

()32ععملبػػار ع عتػػأرفخعملم ػرابع ع عع2ع عصع1966ع؛عكاسػػف فاسع ع"عشػػاوؾع"ع مئ ػرتعملكعػػارؼع
م سػالكفةع عتر كػػةعةعممكػ عملشػ ت اا عامخػػرافع(ع مرعملشػػعبع عملسػػاهرتعةع1969ـع)ع ع 13ع ع

صع439ع .ع

()33عوم اففعملغالتعةعهاعملكمؾعملبػمفولعمل مروػ علمككمكػةعملبػمفوفةعتػالىعملمكػـع ػلعملغالغػةعهشػرع

كػػفعملعكػػرعتمػػاعابػػافةعمكػػهعكفمسػػف ع عتػػا لع ػػلعوفػػرااع19عشػػواطع559هػػ1163/ـع عا سػػؿع
غكا هعإلىعملس سعلف فع لعك فسةعملسفاكةعو ا بعمسال ةعملساوسففع.عف ظرعةعملبار ع عتارفخع

ملمرابع ع 2ع عصع735-734ع.

ع

()34ععملوفشاا ع عملككتمكااعملك سفةع عصع91-89ع .ع

()35ععملبار ع عتأرفخعملمرابع ع عع2ع عصع1966ع .ع

()36عملػػارمععةعامػ تعقفػػاسعق فكػػةعلمطػػاؿعاتسػػاا ع(498875عسػػـع)عتسرفوػاًع.عف ظػػرعةع ػػالترعه ػػتسع ع
ملككاففؿعامألازمفعم سالكفةعاكاعفعا لدػاع ػلعمل ظػاـعملكتػر ع عتر كػةعةعكاكػؿعملعسػملع(عكطوعػةع

ملساماعملكسممةعمألر فةع عهكافعةع1979ـع)ع عصع63ع .ع
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()37عموػػفعمألغفػػرع عملكاكػػؿع ع ع11ع عص596ع؛عهػػزعمل ػ ففعكمك ػ عوػػفعهمػػلعوػػفعش ػ م ع عم هػػالؽع
ملخطفػ ػرتع ػػلعاك ػػرعمكػ ػرمءعملش ػػاـعامل زفػ ػرتع عتمسف ػػؽعةعس ػػاكلعملػ ػ ها لع(عملكطوع ػػةعملكاغالفكف ػػةع ع

وفرااعةع1963ـع)ع ع 2ع عصع69ع.

عع

()38عععكمك عوفعإورمهفـعوفعوطاطةع عرممةعموفعوطاطةعملكسػكاتعتممػةعمل ظػارع ػلعغ مرئػبعمألكبػارع
اه ائبعمألسمارع(ع مرعبا رع عوفرااعةع1964ـع)ع عصع111ع .ع

()39علففعوااؿع عبالحعمل ففع عصع119ع .ع

ػكفةعكػػر عاأنكػػر ع.عف ظػػرعةعموػػفع
()49عمكمرفػػؾعم اؿعةعمطمػػؽعهمفػػهعملكؤرخػػافعملعػػربعملكسػػمكافعتسػ
ً
م غفرع عملكاكؿع ع 11ع عصع391ع ع335ع؛ععشػدابعملػ ففعهوػ عملػرمكفعوػفعمسػكاهفؿعأوػاع
شاكةع عملراضػتففع ػلعمخوػارعملػ التففعمل ارفػةعاملبػالمفةع(ع مرعمل فػؿع عوفػرااعةع .اع)ع ع
1ع/عصع243ع ع 2ع عصع75ع.عكك ػػاعار عواس ػػـعمك ػػار ع.عف ظ ػػرعةعكمكػ ػ عو ػػفعكمكػ ػ عو ػػفع

ملعكا عملكاتبعم بمدا لع عملمتاعملسسلع لعملمتاعملس سلع عتمسفؽعةعكبطمىع دكلعملكتوػلع

(عكطوعةعملكاساهااع عكبرعةع .عاع)ع عصع13ع.ع عاكافعمكفرعلفا اعاهسسالفعتػالىعهػرشع
ملككمكػػةعملبػػمفوفةعوع ػ عا ػػاتعمخفػػهعملكمػػؾعوم ػ اففعملغالػػتع عشػػد عهد ػ هعتومػػارعسفاسػػةعملتاس ػ ع
ملبمفولعاك عمل مااع ماعكبرع عتا لع لعتكازعس ةع569هػ1174/ـع.عف ظػرعةعملبػار ع ع

تارفخعملمرابع ع 2ع عصع734ع ع973ع .ع

()41عر سفكافع عتأرفخعملمرابع ع ع2ع عصع649ع؛عكاسػف فاسع ع"عشػاوؾع"ع ع 13ع عصع439ع
.ع

()42عممك عهو م عملمساعاعخرع ع"عملكرؾعككاعأراعلداعملسخاا ع"ع(عك مةعملكؤراعملعروػلع عورػ م عةع
1999ـع)ع عع57ع عصع155ع.ع ع

()43ععموفعمألغفرع عملكاكؿع ع ع11ع عصع .352ع

()44ععخاش عملكعاضف عامخرافع عملاطفعملعرولعاملرزاعملبمفولع(ع مرعملكتػبعلمطواهػةعامل شػرع ع
ملكابؿعةع1981ـع)ع عصع127ع؛عكا ففعرمفملع عملرربعاملعالـع عتر كةعةعهو ملاهابعكمك ع
ملكسفر عامخرافع(كطاو عملرسالةع عملكافاع ع1985ـع) عصع159ع .ع

()45ععهاشارع عملمركةعملبمفوفةع ع ع2ع عصع715ع؛عهاضع عملمرابعملبمفوفةع عصع91ع؛
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( Rene Grousset , Historie des Croisades et du Royaume de Jersalem
Librairie plon , Paris : 1934 ) , Vol.I , p. 553 .
()46ععفرا عموفعمألغفػرعأفعةع((ع ػارعملػ ففعلكػاعابػؿعإلفػهعكتػابعبػالحعملػ ففعورمفمػهعكػفعكبػرع ع
سػارعإلػىعملكػرؾع ابػؿعإلػىعملػرقفـعاوف ػهعاوػففعملكػرؾعكرممتػافع(ع79كػـع)ع ع مكػاعسػك عبػالحع
تكػػاععو ػػارع

مل ػ ففعوسروػػهعخا ػػهعا كف ػ عمهمػػهع عامتمػػؽعرمفدػػـعهمػػىعملعػػا تعإلػػىعكبػػرع عاتػػرؾعم
مل ففع ع دـعهمكامعأ هعأفعم تكعاعكافعهزلهعهمػىع ػارعملػ ففعسػدالع))ع عه ئ فػاعمكتمػىعبػالحع
مل ففعوإرساؿعملمسفهعهفسىعملدكار عك عملد مفاعلفس ـعمهتامرهعإلػىع ػارعملػ ففعامكػرمعلػهعأفعتػ هارع

بػػمةعامل ػ عبػػالحعمل ػ ففعهػػلعملسػػوبعملكواشػػرعارمءعم سػػماوهع.عف ظػػرعةعملكاكػػؿع ع 11ع عصع

392ع–393ع .ع

()47ععهكػػامعار اعتسػػكفتهع ػػلعملكبػػا رعملعروفػػةعم سػػالكفةع.عف ظػػرعةعملعكػػا عمألبػػمدا لع عملمػػتاع
ملسسلع عصع88ع؛عموفعمألغفرع عملكاكؿع ع ع11ع عصع479ع؛عقامـعمل ففعوفعهملعملو مر ع ع
س اعملوػرؽعملشػاكلع عتمسفػؽعةع تمفػةعمل وػرما ع(عكطوعػةعمل ػوالا ع عملسػاهرتعةع1979ـع)ع عصع

94ع .ع

()48ععملب ػػار ع عت ػػأرفخعملم ػػرابع ع عع2ع عصع814ع؛عه ػػاكمتافع ػػبع عب ػػالحعملػ ػ ففعم ف ػػاولع
مرسػػااع ػػلعملتػػارفخعم سػػالكلع عتر كػػةعاتمرفػػرعةعفاسػػؼعمفػػوشع(عملكؤسسػػةعملعروفػػةعلم مرسػػااع

امل شرع عوفرااعةع1973ـع)ع عصع139ع؛ع ع

()49ععر سفكافع عتأرفخعملمرابع ع ع2ع عصع .557ع

Stevenson , The Crusaders , p. 228.

()59ععملبار ع عتأرفخعملمرابع ع ع2ع عصع814ع؛ع ع
J.R. Tanner ,The Cambridge Medieval History (Cambridge University
press , Cambridge : 1968 ) Vol. V,P.308 .
()51ععأ بعةعمبفعكفعأهكاؿعهزمزعكػفع ػامملعممػبع.عف ظػرعةعفػاقااعملمكػا ع عكع ػـعملومػ مفع ع
ع1ع عصع258ع .ع

()52ععموػفعمألغفػرع عملتػػأرفخعملوػاهرع ػلعمل الػػةعم تاوكفػةع عتمسفػؽعةعهوػ عملسػا رعممكػ عطمفكػػااع(ع مرع
ملكتبعملم فغةع عملساهرتعةع1963عـع)ع عصع99-98ع .ع

()53ععملبار ع عتأرفخعملمرابع ع ع2ع عصع824ع؛ ع
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Jean Richard ,‖ The Political and Ecclesiastical Organization of the
Crusaders States― in Ahistory of the Crusades (ed.) setton ― (Wisconsin
University press , Wisconsin : 1958 ) , Vol . V,P.203 .
()54ععملبار ع عتأرفخعملمرابع ع ع2ع عصع814ع .ع
()55ععهاشارع عملمركةعملبمفوفةع ع ع2ع عصع659-649ع .ع

()56ععملبار ع عتأرفخعملمرابع ع ع2ع عصع868ع؛ ع
Stevenson , The Crusaders , p. 183 .
()57ععملو ػ مر ع عسػ اعملوػرؽع عصع94ع؛ع كػػاؿعملػ ففعكمكػ عوػفعامبػػؿع عكمػر عملكػػرابع ػلعمخوػػارع
و ػػلعمفػػابع عتمسفػػؽعةع كػاؿعمل ػ ففعملشػػفاؿع(عكطوعػػةع اكعػػةع ػؤم عم اؿع عملسػػاهرتعةع1953ـع)عع
ع2ع عصع38ع .ع

()58ععلماقاؼعهمىعمسفسةعالؾعملتعاافعكفعه كهع.عف ظرعةع رف عهو عملسا رع ار ع عسفاسػةعبػالحع
مل ففعم فاولع لعوال عكبرعاملشاـع(عكطوعةعم رشا ع عور م عةع1976ـع)ع عصع181-178ع

.ع

()59عومػ اففعمل مروػ عةعهػػرؼعومػ اففعمل مروػ عواسػػـعملكمػؾعملك ػػااـعاوسػػوبعكرضػهع سػ عممت ػػبعهػػفع
ملظدػػارع ػػلعم اسػػاطعملعاكػػةع عككػػاعمفعالػػؾعملكػػرضعلػػـعف عمػػهعقػػا مًرعهمػػىعم مرتع ػػةعملمكػػـع ػػلع
ملككمكةعملبمفوفةع عالالؾعتركزاعا فةعملعد ع لعملو مفةعوف عمختهعسفوؿعملتلعتزا ػاعكػفع ػا ع

لاز افعملا عتالىعمكـعملككمكةعكفعوع عومػ اففعمل مروػ ع.عف ظػرعةعملبػار ع عتػأرفخعملمػرابع ع
ع2ع عصع972-971ع .ع

()69ععملبار ع عتأرفخعملمرابع ع ع2ع عصع892 971ع ع
Tanner ,The Cambridge , Vol. V,P. 313 .
()61ععهكمػػر عملغالػػتعةعهػػاعموػػفعهكمػػر عملغػػا لعمػػاكـعتو ػػففع عكػػافعقػ عتػػزا عكػػفعمت فػػاعكفممػػلعارفغػػةع
إقطاععمألر فع عغفرعأفعمرتواطهعوداعلػـعفػ ـعإ عكػ تعقبػفرتعلا اتػهع ػلعسػ ةع572هػػ1176/ـع.ع
ف ظرعةعملبار ع عتأرفخعملمرابع ع عع2ع عصع1921ع .ع

()62ععكفمػػاع ا سػػلعةعهػػاعأم ػ عملمرسػػافعملبػػمفوفففع عف تكػػلعإلػػىعأس ػرتع ر سػػفةع وفمػػةعقروػػهعإلفػػهعملكمػػؾع
ػترؾعكعػ ػػهع ػ ػػلعملمكمػ ػػةعهمػ ػػىعكبػ ػػرع ػ ػػلعس ػ ػ ةع
مكمرفػ ػػؾعا عمػ ػػهعقائ ػ ػ ع ػ ػػفشعملككمكػ ػػةع عاق ػ ػ عمشػ ػ ع
564هػ ػػ1168/ـع عاوعػ ػ عا ػػاتعملكم ػػؾعمكمرف ػػؾعسػ ػ ةع579هػ ػػ1174/ـع عهدػ ػ عك م ػػسعملككمكػػػةع
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ملبمفوفةعإلىعكفماعلت وفرعشؤافعملككمكػةعا مػ مر هعوالسػمطةع افعملتشػاارعكػ عمل ػوالءعملبػمفوفففع
خؿع لع زمععكعدـعم تدىعوتمرفضعوعضعملر اؿعوبارتعسرفةعلمتػمكرعهمػىعمفاتػهع ع ستػؿع ػلع

ك ف ػػةعهكػػاعس ػ ةع574ه ػػ1178/ـع.عف ظػػرعةعملبػػار ع عتػػأرفخعملمػػرابع ع ع2ع عصع933ع ع
975-974ع .ع

()63عهوػ ػ ػ عملعزف ػ ػػزعس ػ ػػالـع ع مرس ػ ػػةع ػ ػػلعت ػ ػػأرفخعم ف ػ ػػاوفففعاملككالف ػ ػػؾع(عكؤسس ػ ػػةعش ػ ػػوابعمل اكع ػ ػػةع ع
م سك رفةعةع1997ـع)ع عصع196ع؛عكاسف فاسع ع"عشاوؾع"ع ع 13ع عصع439ع .ع

()64ععغام كةع عإكارتعملكرؾع عصع117ع .ع

()65موفعامبؿع عكمر عملكرابع ع ع2ع عص8ع.

عع

()66غام كةع عإكارتعملكرؾع عصع132ع؛ ع

()67ر سفكافع عتأرفخعملمرابع ع ع2ع عصع696ع .ع

Stevenson , The Crusaders , p. 100 .

()68أواعوكرعهو م عوفعمفوؾع عك زعمل ررعا اك عملرررع عتمسفؽعةعسعف عهو عملمتاحعهاشارع(ع مرع
إمفاءعملكتبع عملساهرتعةع1972ـع)ع ع 7ع عصع51-59ع .ع

()69عملكاكؿع ع ع11ع عصع479ع .ع

()79ملو مر ع عس اعملورؽع عصع289ع؛عموفعش م ع عم هالؽعملخطفرتع ع 2ع عصع .71ع

()71ر سفكافع عتأرفخعملمرابع ع ع2ع عصع696ع؛علففعوااؿع عبالحعمل ففع عصع148ع .ع
()72عمل ا مر ع عك زعمل ررع ع 7ع عصع51ع .ع

()73ععأو ػػاعش ػػاكةع عملراض ػػتففع ع 2ع عصع23ع؛عممكػ ػ عركض ػػافعممكػ ػ ع عش ػػوهع زفػ ػرتعس ػػف اءع ػػلع
ملعبارعملاسطىع(عملكطوعةعملشرقفةع عملساهرتعةع1977ـع)ع عصع117-116ع .ع

()74ععتفكاءعةعومف تع لعأطرمؼعملشاـع عوففعام عملسرفعهمىعطرفؽعم ا عملشاـعا كشػؽع.عف ظػرعةع
فاقااعملمكا ع عكع ـعملوم مفع ع ع1ع عصع997ع .ع

()75ععأواعشاكةع عملراضتففع ع 2ع عصع23ع .ع
()76ععموفعمألغفرع عملكاكؿ ع 11ع عصع479ع .ع

()77ععسدفؿعزكارع عملكاسػاهةعملشػاكمةععلتػارفخعملمػرابعملبػمفوفةع(ع مرعملمكػرع ع كشػؽعةع1999ـع
)ع ع 23ع عصع61ع؛عسع ما ع عملتأرفخعملمرولع عصع126ع .ع
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()78ععلمكزف ػ عكػػفعملتمابػػفؿعمػػاؿع دػػا عبػػالحعمل ػ ففعاموعػػا هعملام افػػةع.عف ظػػرعةعكمكػػا عفاسػػففع
ملتكرفت ػػلع عمألفاوفػػػافع ػ ػػلعش ػػكاؿعملشػ ػػاـعامل زف ػ ػرتع(ع مرعملخم ػػا علمطواه ػػةعامل شػ ػػرع عوفػ ػػرااعةع

1981ـع)ع عصع .123-116ع

()79ععممك ع عشوهع زفرتع عصع118ع؛عغام كةع عإكارتعملكرؾع عصع127ع .ع

()89ععملكسرفػػز ع عملس ػػماؾعلكعر ػػةع اؿعملكم ػػاؾع عتمسفػػؽعةعكمكػ ػ عكبػػطمىعزف ػػا تع عط2ع(عكطوع ػػةع
ل ةعملتألفؼعاملتر كةعامل شرع عملساهرتعةع1956ـع)ع ع 1ع عصع74ع .ع

()81ععلففعوااؿع عبالحعمل ففع عصع155ع .ع

()82ععموفع وفرع عرممةع عصع34ع؛ععور ع عتأرفخعملمرابع عصع188ع؛ع ع
Stevenson , The Crusaders , p. 228 .
()83ععهارال ع كبع عشعمةعم سالـع عتر كةعةعكمكا عهو م عفعسابع(عككطوعةعم رشػا ع عورػ م عةع
1967ـع)ع عصع95ع .ع

()84ععهفامبعةعومف تعمس ةعاهلعك كػ عملت ػارعوػ مًرعاومػ مًرع عاكرسػىعملك مركػبعملسا كػةعكػفعهػ فعإلػىع
ملبعف عهمىعملومرعمألمكرع.عف ظرعةعفاقااعملمكا ع عكع ـعملوم مفع ع ع4ع عصع171ع .ع

()85عش ػػكسعملػ ػ ففعفاس ػػؼععس ػػوطعو ػػفعمل ػػاز ع عكػ ػرعتعملزك ػػافع ػػلعت ػػارفخعم هف ػػافع(عكطوع ػػةع مئػ ػرتع
ملكعػػارؼعملعغكا فػػةع عمل ػ كفعةع .اع)ع ع 8ع عؽ1ع عصع379ع؛عشػػدابعمل ػ ففعممك ػ عوػػفعهو ػ ع
ملاهابعمل ػافر ع ع دافػةعم ربع ػلع ػافعم بع عتمسفػؽعةعكمكػ عكمكػ عمكػففع(عكطػاو عملدفئػةع

ملكبرفةع عملساهرتعةع1992ـع)ع ع 28ع عصع397ع .ع
()86ععس اعملورؽع عصع213-212ع .ع

()87ععقاصعةعهلعك ف ةعكوفرتع عكا اعقبوةعبػعف عكبػرعوف دػاعاوػففعملمسػطاطعكسػا ةع(449كػـ)ع
اهػػلعكمػػطعملت ػػارعملسػػا كففعكػػفعه ػ فع عاتس ػ ع ػػلعم قمػػفـعمألاؿعضػػكفعأقػػالفـعملعػػالـعملسػػوعةع.ع
ف ظرعةعفاقااعملمكا ع عكع ـعملوم مفع ع ع4ع عصع413ع.ع ع
()88ععرممةع عصع34ع؛عملكسرفز ع عملسماؾع ع 1ع عؽ1ع عصع79ع .ع
()89ععملكسرفز ع عملسماؾعع ع 1ع عؽ1ع عصع79ع .ع
()99ععأواعشاكةع عملراضتففع ع 2ع عصع37ع .ع
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()91ععقاسػػـع عكاهفػػةعملمػػرابع عصع143ع؛عغام كػػةع ع"عملت ػػارتعاسفاسػػةعم هت ػ مؿعاملتسػػاكاعو ػففع
ملكسمكففعاملمر ع لعهدػ عبػالحعملػ ففعم فػاولع"ع عضػكفعأهكػاؿعكػؤتكرعوػال عملشػاـع ػلع تػرتع

ملبرمععم سالكلعملمر لع( اكعةعملفركػاؾع عمألر فعةع2999ـع)ع ع ع2ع عصع633-632ع

؛عغ فـع عمل الةعمألفاوفةع عصع33ع .ع

()92ععأواع عشاكةع عملراضتففع ع 2ع عصع75ع؛عممك ع عشوهع زفرتع عصع121ع .ع

()93ععلففعوااؿع عبالحعمل ففع عصع155ع؛ع كبع عشعمةعم سالـع عصع95ع؛عرمفملع عملرربع ع
صع159ع .ع

()94ععموفع وفرع عرممةع عصع35-34ع .ع

()95ععغام كةع عإكارتعملكرؾع عصع131ع .ع

()96ععمساـعمل ففعلؤلؤعةعكافعمرك لعمألبػؿعاكػفع كمػةعأ ػا عكبػرع ػلعأفػاـعملمػاطكفففع عاه ػ كاع
سػػفطرعبػػالحعمل ػ ففعهمػػىعكبػػرعس ػ ةع567ه ػػ1171/ـع عمػػهعهمػػىعمألسػػطاؿع عمشػػترؾع ػػلع
ملع ف ػ عكػػفعملكعػػارؾعض ػ عملبػػمفوفففع عتػػا لع ػػلعملسػػاهرتعس ػ ةع596ه ػػ1199/ـع.عف ظػػرعةعأوػػاع

شاكةع عملراضتففع ع 2ع عصع249عع .ع

()97ععموػػفعم غفػػرع عملكاكػػؿع ع 11ع عصع491-499ع؛عسػػوطعموػػفعمل ػػاز ع عكػرعتعملزكػػافع ع 8ع ع
ؽع1ع عصع369ع .ع

()98عع

كبع عشعمةعم سالـع عصع96ع .ع

()99ععغام كةع عإكارتعملكرؾع عصع67ع .ع

()199ععملبار ع عتأرفخعملمرابع ع عع2ع عصع1967ع .ع
()191ععرممةع عصع269ع .ع

()192ععتأرفخعملمرابع ع 2ع عصع1966ع .ع

()193عملبار ع عتأرفخعملمرابع ع عع2ع عصع1967ع؛علففعوااؿع عبالحعمل ففع عصع119ع

ع

()194عر سفكافع عتأرفخعملمرابع ع ع2ع عصع371ع .ع
()195غام كةع عإكارتعملكرؾع عصع67ع .ع
()196عزكػ ػػلعمل سػ ػػاشع عملعالقػ ػػااعم

تكاهفػ ػػةعاملغسا فػ ػػةعام قتبػ ػػا فةعوػ ػػففعملعػ ػػربعام ػ ػػر عخػ ػػالؿع

ملمػرابعملبػػمفوفةع( مرعملكتػابعملمو ػػا لعلمطواهػةعامل شػػرع عوفػػرااعةع1958ـع)ع عصع187ع؛ع
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غام كػ ػػةع عملتػ ػػأرفخعملمضػ ػػار علشػ ػػرؽعم ر فع ػ ػػلعملعبػ ػػرعملككمػ ػػاكلع(ع مرعملمكػ ػػرع عهكػ ػػافعةع

1982ـع)ع عصع43-42ع .ع

()197ر سفكافع عتأرفخعملمرابع ع ع2ع عصع711ع؛ممك ع عشوهع زفرتع عصع132ع .ع

()198ع فكتػػاعمفمفسػػفؼع ع"عملككمكػػةعملالتف فػػةع ػػلعملس ػ سعاملمكػػاـعملكمسػػكافع ػػلعملسػػرفعملغػػا لعهشػػرع
لمك ػػفال ع عخط ػػاطعكو ػػرفعلمعالق ػػااعملسفاس ػػفةعض ػػكفعكت ػػابعملبػ ػرمععم س ػػالكلعملمر ػػلعهم ػػىع
مسطففع لعملسرافعملاسطىع"ع عتمرفرعةعها فةعشكفؿع ا لعع(عكاسسةعمل مرسػااعملممسػطف فةع
عوفرااعةع1994ـع)ع عصع244ع .ع

()199عر فهعكراسفهع عملمرابعملبػمفوفةعبػرمععملشػرؽعاملرػربع عتر كػةعةعممكػ عمفػوشع(ع مرعقتفوػةع
لمطواهةعامل شرع ع كشؽعةع2993ـع)ع عصع73ع .ع

()119مو ػػفعمألغف ػػرع عملكاك ػػؿع ع ع11ع عصع592ع.عاقػ ػ عأكػ ػ ععملب ػػار عاط ػػأتعملمب ػػارعم س ػػالكلع
همػػىعملبػػمفوفففع ػػلعمبػػفعملكػػرؾع عإاعقػػاؿعةع((عمسػػتكرعملد ػػاـعوشػػكؿع عفعػػرؼعملتعػػبعلػػفالًع
ا دا مًرع عاقا اعأم ارعاماعم ـعكوفرع مًعومفتعلـعف رؤعأم عكفعملكا ا ففعضكفعمألسامرع
همػػىعر ػ عف ػ عأاعهمػػىعمل ظػػرعكػػفعملمتمػػااعأاعت رفػػبعأفػػةعاسػػفمةعكسااكػػةع عامسػػتمااعملره ػػبع
املفأسعهمىعملسكافعملوائسففعإلىع ر ةعم دـعلـعف رؤامعهمىعإظدارعأ مسدـعمتىعه كاعت لىع(ع

ملكسػػمكافع)عواسػػاطةعملموػػاؿ…عإلػػىع مخػػؿعملخ ػ ؽع))ع.عف ظػػرعةعتػػأرفخعملمػػرابع ع 2ع عصع
1979-1969ع.

ع

()111موفعمألغفرع عملكاكؿع ع ع11ع عصع592ع .ع

()112مبفعكفماعةعوم تعامبفع لعمل زفرتعملمرمتفةعكفع فارعوكرعفشرؼعهمىع مةعوففع زفػرتعموػفع
هكرعاوففعكفمارقففع.عف ظرعةعفاقااعملمكا ع عكع ـعملوم مفع ع ع2ع عصع265ع.ع ع

()113موفعمألغفرع عملكاكؿع ع ع11ع عصع596ع؛عأواعشاكةع عمل عراضتففع ع 2ع عصع55-54ع.ع ع
()114عععسوطعموفعمل از ع عكرعتعملزكافع ع 8ع عؽ1ع عصع382ع .ع
()115عع ار ع عسفاسةعبالحعمل ففع عصع289ع .ع

()116ععموفعمألغفرع عملكاكؿع ع ع11ع عصع596ع؛عأواعشاكةع عملراضتففع ع 2ع عصع56ع ع

()117ععموفعامبؿع عكمر عملكرابع ع ع2ع عص254ع؛ ع
Stevenson , The Crusaders , p. 234 .
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()118عع؛علففعوااؿع عبالحعمل ففع عصع159ع؛ع كبع عشعمةعم سالـع عصع97-96ع .ع
()119ععر سفكافع عتارفخعملمرابع ع ع2ع عصع712ع؛عممك ع عشوهع زفرتع عصع125ع .ع

()129ععموػػفعمألغفػػرع عملكاكػػؿع ع ع11ع عصع596ع؛عممك ػ عوػػفعإو ػرمهفـعملم ومػػلع عشػػماءعملسمػػابع ػػلع
ك اقبعو لعمفابع عتمسفػؽعةع ػاظـعرشػف ع(ع مرعملمرفػةعلمطواهػةعامل شػرع عورػ م عةع1978ـع)ع ع
صع114ع .ع
()121عع ار ع عسفاسةعبالحعمل ففع عصع281-289ع .ع
()122عع ابرعهو عملرزمؽعملكالع اسـع عبالحعمل ففعمألفاولع لعمل رمسااعم ستشػرمقفةععم

مفزفػةع

امألكرفكفةع(رسالةعكا ستفرعغفرعك شارتعكس كةعإلىعكمفةعمآل مبع ع اكعػةعملكابػؿعةع1992ـع
)ع عصع219ع .ع
()123ععملكاكؿع ع 11ع عصع528ع؛عموفعامبؿع عكمر عملكرابع ع ع1ع عصع185ع .ع
()124عسوطعموفعمل از ع عكرعتعملزكافع ع 8ع عؽ1ع عصع75ع .ع

()125عع-موفعمألغفرع عملكاكؿع ع ع11ع عصع539ع؛عملو مر ع عس اعملورؽع عصع292ع .ع

()126عملعكا عم بمدا لع عملمتاعملسسلع عصع81-89ع؛عالمكزف عكػفعملتمابػفؿعهػفعهػاهعملكعركػةع
.عف ظرعةعهو م ع اباعهمامفع عبالحعمل ففعم فاولعوطؿعمطففعاكمررعملس سعكفعملبمفوفففع

(ع مرعملسالـع عملساهرتعةع2992ـع)ع عصع56-55ع .ع

()127ععموفعمألغفرع عملكاكؿع ع 12ع عصع5ع ع29ع .ع

()128ععسع عمل ففعم س عةعهاعأم عككالفؾع ارعمل ففعكمكا عز كلع عاكافعق عهف هع ائواًعه هع لع
ملكابؿعس ةع566هػ1179/ـع عاظؿع لعك بػوهعمتػىعا ػاتع ػارعملػ ففع عإاعمضػطرعوعػ عالػؾع
إلػػىعملتا ػػهع مػػاعممػػبع عاه الػػؾعمخػػاعف ػػا سعمألك ػرمءع ػػلع كشػػؽعهمػػىعملسػػمطةع.عف ظػػرعةعموػػفع

مألغفرع عملتارفخعملواهرع عصع154ع ع176عع .ع

()129ععموفعامبؿع عكمر عملكرابع ع ع2ع عصع271ع ع

()139ععموفعمألغفرع عملكاكػؿع ع ع12ع عصع21-29ع؛عسوطعموفعمل از ع عكرعتعملزكػافع ع 8ع عؽع
1ع عصع134ع .ع

()131ععموفعش م ع عم هالؽعملخطفرتع ع 2ع عصع73ع؛عور ع عتأرفخعملمرابع عصع192ع .ع
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()132ععملكاكؿع ع 12ع عصع .21ع
()133ععغام كةع عإكارتعملكرؾع عصع162ع .ع
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