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 االستيطان الصليبي في فلسطين
 )*(د. مصعب حمادي نجم الزيدي

يعددموضوعددوسويطاددايصليوي فددفيسطونددطونفاددصييوضدديوي ضويعددي وي ض ضدد وي اددطو
اعل جوضادل  وي وودوموي فدفيسطوندطويط يعدطويطادلضي وي ضوافد  ووايضديوي ضياد وندطو

اددي ويوندد وياددفصوي عددوطويفددحوصسيعدد وو يدد ويطاددايصليوي فددفيسطوومو وي  ددو وي ايل
وي مينيدددد ونددددطويدلضدددد وي عميددددموضدددديوي ضادددداوصنلعوس ددددم وان يدددد ويط ددددمي ويطادددداعضل ي و
وضخصصلا وي  يضي وي دحويطادايصليوويطادا  ي وس ديئوميفضدطوندطويط يعدطوي ض ماد  و
ويفي ويضييواوعيحو  كوضيوخلئوي ن لصوي اطوافم وي سوثو ضعل وا لوو دطويضدلو

ويلاط:
وة.دون صوي عنف وي س  يووا وي وي  و و1
ودومو وي ضفوكوي ففيسيييونطوالايسوي ضااوصنلع.2
ودومو و ولئوي مييوي ففيسيييونطوالايسوي ضااوصنلع.3
 نقص العنصر البشري وتشجيع الهجرة  .1

  مويليونودل وي زد ووي فدفيسطوواويفدئويطضدميموضديوي زد يويلو سدطو فدمنلسو
وددموظه د عووييوي ييلنلعوي ففيسي ويعاضموس يئوضسل د ويفدحوينفد وي  دوةوي س د ي 

افددكوي ض ددديف ويي ددد وضددديو ي  ددلوي   دددئويليسددد و ففدددفيسييي ويضددلوس  ندددعويفدددحويون دددلو
نسعدموظيوو  دعوو(1)ي اسيوي وو  يونطوي   ئوي ضصفقو فييلنلعوي فدفيسي وندطوي  د ق

ي وضف وي ففيسي ويلو حو من لوي ضعفيوو وويودالئوي  دمسو دلم وسعداويسدل وي  ددلمةو
وو وسدددد عووRobert Flandr عوموقوي  لنددددم وي فددددفيسيييوأ ددددحوظو سددددلوض ددددئو وسدددد

Robert Normandyي نو ضلندددميو
وي عدددممويليسددد وضددديوي  دددلمةوي خددد ييوو(2) سينضدددلوهدددئد

                                                           

 .ولضع وي ضوفئ/يفي وي عفومويوإلالضي /ضم سو

يييو فم ياددلعووي سوددوثويطناددلني و )دلاددمويسددمةودلاددمو:وضدد ا وو يددل موي فددفيسيييو يو دد وسدد يو 1
 .94صوو( م1999و:ويطواضليي  وي  ل  ة

ومموو يموي فو يوظاسليو ويئوي  لفمييو وس عوموقونلنم وو وس عوي نو ضلنميوأ حوسلم ضدلو(و2)
نا دلطو  كوظيوطيو وف ي وجوي اطويلنلودموسدمظ لوددموينا دعوسن ليد ويودالئوضميند وي  دمس ووسعدموي
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وBaldwin IوسفددددموييويلوئووGodfrey Bouillonظسدددد   مووومنددددد يوي سويددددونطو
يونددعواو ددو وواددلني مووRaymond I وو يضونددمويطوئوBaldwin IIوسفدموييوي  ددلنطو

Tancardيودددددمييوندددددطوسدددددلموي  دددددلمون دددددمويدددددليويفدددددي موظيوي وضدددددويوسض ضددددد ويإلمي ةوضاووو
يطااعضل ي ويطاايصلني  ووطن مويلنويويدئوي ي ًيونطويمم موض ل ن وسل ع يوي ضافضييو

ن ددددموودددلو ويوددددم وي ضاددداصلسوظيوي دددوعويوي  وددد ةوضددديوظو سدددلوأ دددحوو(و1)ظفدددوليوي دددسلم
ظخسددل وي نوددل وي دد يوو  ادد ونفاددصييو ددميموووددوم موني ددل ووضدديونلويدد وظخدد  ويلنددعو

ي وضفدد وي فددفيسي ويلو ددحودددمو ددوععويندددلف وظو سيدد ووميددمةويفددحوي  ددموموأ ددحوسددلمو
ي  لمو  سً وندطوي وفدوئويفدحونفدييوضديوي ضزدلنمووي ضيلاديوي ادطو دليعوظخسل  دلو

و.(2)نطوي ز يويلو سطوض وي علفمييوضيونفاصيي
ي اددديليوسادددسيوادددفوكونسعدددمويودددالئوي  دددمسوظفدددسوعوي ضمينددد وي ض ماددد وخل يددد وضددديو

ي ففيسيييوي  ضوط ووندطوي ض لسدئو دموايديوظيدميموي فدفيسيييواي دطو ضدئطو دل سوويودمو
وس يعوي ض يف وي  فيا وي اطوويو عو(و3)ضيو وي سوضمين وي  مسووايودوئوي فو ي

ي ففيسيييو طون صوي عنف وي س  يووويمموانلايو  كوي دن صوضد وادع وي ضنص د و
مويناس ددددعوي اددددفصلعوي فددددفيسي و افددددكوي هددددل  ةوووولو ددددعوودددددو(4ي اددددطوظحادددداحوو  ويفي ددددل)

                                                                                                                                               

ينهد :وادل ياوي ود ويوو. مواوو لوضن لوأ حوظو سدلو ي ض ض وظسو يوسلوم وي ا يوأ حوي  اصنصيني 
و مي وي  يد و فصسليد ووي ن د  )ي ففيسي ويطيضلئوي ضنو ةونيضلوو يطوي سول  وا وض :واد يئو يدل 

 .461صوو 1ج( م1990سي وع:

مي و)موي عادددددددددددددددددفط نو دددددددددددددددددي وي  دددددددددددددددددل ا ي وادددددددددددددددددل ياوي وضددددددددددددددددددف وي دددددددددددددددددحوي  مس ا وضددددددددددددددددد : يلو(1)
 .79م( ص1990ي   وق يضلي:

؛وو131صوو م(1990و:ي يويدعو ضصلس وي ايلاد  )ضل ي وي و ويوي فدفيسي و دلامويسمهودلام2
ي ضوفد وي  فادصيني و فم يادلعو)"وم يا وض ل ند وسدييويطادايصليوي فدفيسطووي فد يونطو"و ي سي لوي
 .95صوو 1سو 1( وم1998و: يمويهللو ي ال يخي 

 .560صوو 1جو اوي و ويال يو(3)

و "وايليوي  مسونطون لي وي   يوي ولميوي د وي ضيلمي")ضوفد وي ضد  لوي ع سدطو ضوايويوا و()
 Rene, Grousset,Histoire des Croisades du؛وو94صوو 57م( س1999سزدميم:و

Royaume de Jersalem ,(Libairie Plon , Paris: 1934) Vol. I , pp. 218-219 
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ضعل وا دلوضند وسمييدد ووودوم موندطوسددلموي  دلمووندلطضي ووددومن يوي سويدونطووي د يويعددم و
ويعددد ودوييدددموي انهددديمويإلمي يويطادددايصلنطويفدددحوظادددسوض دددلس و فانهددديمويإلدصدددليطو

ظحنِ   دعوضديويلو سطوياخ وسعاويإلو يطيعوس  يوي فمم ون دلموساو يد ويل عدطوي ادطو
ظ ئوضمين وي  مسوضديوي ضادفضييووي نفدل  ووي ي دوم ويضدلويدد وضسدمظويطاداضلكوي د يو
يددليوي فددفيسيويودددمويا  ددويويفيدد ودسددئويوددال  موي ضميندد وووي دد يوظيصددحوسضووسدد ويدددئو

يضددلويضددموأ ددحووو(1)فددفيسطويعدد ويددمهويفددحوضندد ئوظووي اوي وددقونددطوضفييا ددلوضصف ددلًو
ي ادديليويطفدفييي وو  ددكوس دم وضدد موج:واددلضييووصد موضدديوهفدويويفددحوديدموي ويددلةوضدي

وضليد وي ضويدد وسإ ي  وي عنلف وي  لسف و فاول  وض وض لوموضواضئ وواخفيصوي ضميند و
و.(2)ي ض ما وويناد يي لوضيوويموي ضادفضيي

و موييا ويلضي وودومن يوسد  كوسدئوصفديوظ ندلطواوميعد و دسعاوضديوددلمةوي فدفيسيييو
ويودفددل  وو ددم مو ا ددوي ويلو سيددييو ف ددموموأ ددحوي  دد قوي علفددمييوأ ددحوظو سددلوظيويسدد  

س م )ي  الئوضيوظوئوي ففيي(وض ي ًيوأيل موسل وع وي و جوي  يويفسحويفي وسدلدطو
ي فددفيسييي ووطادديضلوييويلخصددل وسددمظعوا ددمم موواودديصوس ددم ووينددمضلواوودد ويددئوضدديو

فيسيييووسفددموييويطوئووضع ددموظيددميمويسيدد ةوضدديوي فددوBohemond Iسو يضنددمويطوئو
دددلمضييوضدديوينصلييدد و فوددجوأ ددحوي  ددمسووددلوئويلضيدد ووددومن يوظيوي ندد وداددضًلوضددن مو
يفدحوي س ددلطونددطونفاددصييوض لسددئوضددنو مووي عدديلسوويادداصلسوظيويو ددقوسعدداوي نوددل و

و.(3)س  يوي خفوص

                                                           
 .76صوو ال ياوي وضف و ي  ل ا يو(1)

عدددضيويادددليوي فددد يسويطادددلضطوو “ايدددوييوضضفيددد وي  دددمسوي لاينيددد ووسنيا دددلو“وودددليو ي دددل  وو(2)
 لميدد و ددييئومولنط )ض اادد وي م ياددلعوو:ي   نوددطويفددحونفاددصييونددطوي  دد ويوي واددصح واو يدد 

  و48صوو م(1994ي  فاصيني  وسي وع:و

و مي وي   لندددددددددد  )ا وضدددددددددد :ي سل وي ع ينددددددددددطو اددددددددددل ياوي ودددددددددد ويوي فددددددددددفيسي و ادددددددددداي يو نادددددددددديضلي3
و ي ودددددد ويوي فددددددفيسي و ؛و .واددددددطواددددددضيئو428و–و426و 420صوو 1جو م(1967سيدددددد وع:

 .30صوو( م1982سي وع:وو ي ض اا وي ع سي و فم يالعووي ن   )ا وض :الضطو ل م
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دددددددو494وينددددددمضلواددددددوجوسفددددددموييويلوئوضفيددددددًلويفددددددحوضضفيدددددد وسيددددددعوي ض ددددددمسوي فددددددفيسي )
كوضدديوي  دوةوي س د ي وضدلويي دطوو ا سيدعوظ يددليوم(و دموييديو ندل1118ددو1101 دد/512

ي ضضفيدد وي نل ددف  وأ ويلنددعوضعهددموي ضددوينطوي سو يدد وي  لضدد وطوادد يئوخلعددع و ادديص ةو
ي ضاددفضيي ويضددلوظيويل يعددطوي اددطويادداو حويفي ددلوي فددفيسيويويلنددعوطوادد يئوسولودد و

و.(1)أ حوميم
يوظيويددئوو ددومون ددطوي  ددمسوويودد واددوصييوي ضميندد وسل ادديليوأ دديل يلعويفددحوي دد  موضدد

ي وضفدد وي فددفيسي ويلو ددحووو ددعوأ ددحوافددكوي ضميندد وي اددطوداددئوضعهددموادديلن لونددطواددن و
موو ددمويزيدد وي فددفيسيويوافددكوي ايلادد واوددلهوادديليوي ضددميوي  ددلضي وأطو1099 ددد/492

م ووضددديومويو دددكوظيوي  دددمسو1110 دددد/504سعدددمويودددال  موضمينددد وفددديميوندددطوادددن و
 دددلويإلمي ةوي ايلاددي ووي يناددي وأطوظن دددلويلنددعويلفددض وي ضضفيددد وي فددفيسي وونهضددعوني

يلنعوا ا  وأ حووضي وي  يلف ويطدافلمي وسلاا نلطو يي ةوي وجونفمويووموني دلوأنادلجو
ونه ًيو ه و وي ويلةوي فعس ونطوي ضمين ووينعدميمويلضديوني دلو دمو(و2)ظوواول ةوخل وي 

يوياودددددلو واددددديليوي  دددددمسوندددددطوسمييددددد وي دددددموي ضفدددددكوسفدددددموييويلوئوسعددددد وضفدددددلعوضددددد
و ددد يويعندددطوظيوي فدددفيسيييو دددموي ددديفويوادددو وظدفيددد ولودددئوو(3)ي ضاددداوصنييوي فدددفيسييي

و.و(4)يطاايصليونطوي ضمين ووظ يلن لوي اطو و  لوظ ف لوي ضافضويوسليميمويسي ة
وددموظم كوي ضد  لوي فدفيسطوي  دل ا يوظ ضيد وي عنفد وي س د يوندطويضفيد ويطادايصليو

يوي فددفيسطونددطويل يعددطوي ض مادد وضندد وي  ادد ةوويددمدهحوينفدد ًيو فياددًلو عضفيددلعوي اددوصي
ي ضسيدد ةو ووددوم موني ددلوأ ودددلئ))س طوسععدد موسعددمو  ددكونددطويل يعددطوي ض مادد وويددلمو
يطخ ويوأ حوضويصن م وودموس يدعوظ يعدطوي  دمسوخل يد وضديوي اديليو  د يوي ادسي  مو

                                                           
 .131صوو ضل ي وي و ويو دلامو(1)

يضدددلموي دددمييو لنم)ضن دددو يعوو:عفيدددقا وضددد وواو ادددل ياوي وددد ويوي فدددفيسي و  دددلن ويس  دددل موضدددلي و(2)
 .227صوو( م1990 يسيل:و ضوض وي  لاحو فولضعلع

 .225صوو ن ا و(3)

مي ودايسد و فصسليد و )ا وض :يوضموييسشو ي و ويوي ففيسي وف يسوي   قووي ز ي  ني وي واي و(4)
 .58صوو( م2003مض ق:و وي ن  
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يادددون وني دددلوضددديوي ندددلسوضددديويدددمين وين دددل و دددووظيوي   دييي)ي ضادددفضيي(ووددد  ويويفدددحو
وضدديوظوددئوضعل ودد ويل ضدد وواعددوياوي ددن صوي وددلمونددطويددمموي ادديليوو(1)وضانددل((ض ل

ي دد يواعلنيدد وي ضميندد وي ض مادد و وددلوي ضفددكوسفددموييويلوئوأ ددحوايلادد وا ددوي وي  ودد ةو
يفحوظيوايويوافكوي  و ةويطاايصلني و يعوي لن ويلني وسضلوو(2)ويطاا  ي ونطوي  مس

و.(3) وسيعوي ض مسوي ففيسي يي ئوي ضاا سئوي   ييطوويطدافلميو ضضفي
ن ددددددطوي اددددددنويعويلخيدددددد ةوضدددددديوويضدددددد وظضدددددد وي ضفددددددكوسفددددددموييويلوئوسن ددددددئوي نفددددددل  و
ي  دد دييي)يل  و يس(وضدديوي  دد  وي ويدعدد ونيضددلوو يطون دد ويل ميوأ ددحوضميندد وي  ددمس و
وينددمضلودددمضويوأ ي ددلوياددا سف موي ضفددكوسفددموييوو ووددلا مووظص ددل  مووضددنو موظودد يطًيوضدديو

 ووونددد و  دددموي ضادددلييو ادلضددد وني دددل ويضدددلووددد  واخفددديصوظضدددلييوي ضمينددد وي ض ماددد
 دددد يونعددددلويدددديواددددوني هون فدددد وي عضددددئو  ددددمونددددطويل يعددددطوو(4)  صعددددلن مووضوي ددددي م

وولطعوافدكووي  ود ةوو(5)ي   ييي وي اطوا ي لوي ضافضويوي  وياايلطوي ففيسيييويفي ل
 وأ دددحواددديليوسندددلًطويفدددحويدددلضفيي ويلوئ:وظيوي ضمينددد وي ض ماددد ويلندددعوسدددلضسوي ولوددد

يضألويون ي  لوي ضدووش وو عدئو  دكويلضد وينصسدقويفدحوضعهدموي ضدميوي  دلضي وي ادطو
 وظضددددلوي علضددددئوي  ددددلنطوي دددد يواددددليمويفددددحوودددد يوي ضادددداوصنييو(6)ظواف ددددلوي فددددفيسيوي

 لاددا  ي وني ددلون ددوو ويدد وي ضميندد ووضيلنا ددلوي مينيدد و ددم ويضددوموي نفددل  وي  دد ديييو

                                                           
طودهوي ضفك)سفدموييويطوئ(و)) فدمم؛وودل يوضد وضدلو يد هوي فدو يوس د يوي112ص ال ياوي وضف 1

ويدثو دموييديو نل دكويدممويدل وو س فقويسي وظيوي ضمين وي ض ما ويلنعوخل ي وضديوي اديليوا  يسدلًو
وسل  عدددئو دددموييددديو نل دددكويدددممويدددل و وضليددد وو ضددديوي ندددلسو ضويفدددف وي ض دددل ي وي ل ضددد و فضضفيددد 

و:ينه و.((علمي وض لوف ي ضميخئوأ حوي ضمين وو فمنلسوييويطاوي وويطس يجوضيوخص و وضلعوض
 .560صوو 1جو ال ياوي و وي

 .561و–و560صوو 1جو ن ا و ي فو ي(و2)

 .58صوو ي و ويوي ففيسي و ي واي و(3)

 .164و–و163صوو 2جو ال ياوي و ويو  نايضليو(4)

 .561و-560صوو 1جو ال ياوي و ويو ي فو يو(5)

(6)
 J , Prawer ,” The S ettlement of the Latins in Jerusalem “و, in 

Speculum: 1981 , PP . 490 - 491. 



 

 268 

 م2006ـهـ 1427(44/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

اددددم يويًلوأ دددحووددددموثو يدددلمةوضفووهدددد وندددطويددددمموووددددموظمعوافددددكوي  وددد ةو(1)وي زددد سييي
ايلن لوواحووفئوي عمموأ حوووي طوي  ةوآط و دخصويادا  ويوني دلوس ديئوميفدم و
وسمو  لوظمعوافكوي  يلمةوي ضعص مةونطويمموي ايليوأ حوخفدقوض ديف وظخد  وااعفدقو

دددو1118 ددد/526دوو512؛و دد يودددلموخفي ادد وي ضفددكوسفددموييوي  ددلنط)(2)سا ويددم موسل صعددلم
مواعضيوأي لطوي اول وي ففيسيييو1118 د/512م(وسإفمي وض اومونطوان و1131

ضدديوي عددد يفيووي  ادددوموي ادددطويلندددعوا دد اويفدددحوي ادددف ووي سعدددلف وادددويًطوي ضاددداو مةو
ي ميخفد وأ ددحوي ضميند وي ض مادد وظووي ضفدم ةوي خل ودد وضن ددلوض ضدلويددليونوي دلويضددلوضددنحو

 ضدديويضايددل ًيويوددقو  ددموضدديوي نفددل  وضدديوي صويفدد ووضيع ددلويل ادد يليوويط  يددقوويل
خل  ويااي يموي وسويوضيوي  ضحووي  عي وو ي  لوووفس لوأ حوضمين وي  مسوضديومويو
عدد يس و دد يونعددًلويدديوأ زددلطوي عدد يس وي اددطويلنددعوا دد اويفددحويلو ييووي ضيلييددئ و
ودددددمووددددلطعوضولو دددد وي ضفددددكوسفددددموييوي  ددددلنطو يادددديووموي ادددديليووضدددديوظوددددئواو يددددقو

يو ان دديصوي  عل يددلعويطدافددلمي ويدديوص يددقواددوني وي ضددويمو  عدديي ويلوئ:ويدافددلم
ي ز يفيدد ونددطوي ضميندد وس دديئوينعددئوأ وظفددسوعوأضيلنيدد ووفدديوي اددف ووي سعددلف ووضدديو
ي خددل جوظضدد يوادد ًلوضددلوميضددعوضع ددوةوضدديوي عدد يفي وظضددلوي زدد اوي  ددلنط:ون ددووأمي يو

فيسيييونددطوياددايصلنط ون ددمواددل وي ضفددكوسفددموييوي  ددلنطويفددحون ددجوظاددلن وي ضفددوكوي فدد
 يلمةويمموايليوضمين وي  مسوي اطويلنعوسولو و فعنف وي س  يونطوخمض وض  وسو

و.(3)يطاايصليوي ففيسطوآن يك
م(ون دموودلوئو1174دوو1163 دد/569دوو559)Amalyric Iظضلوي ضفكويضف يكويلوئو

ظيوياا مموأ حوضضفي وسيعوي ض دمسوودوي طو ل دييوظ د و دخصوضديويل ضدي وويدلنويو
أ ي لوض لسدئوظيويد مويوي خمضد وي عادي ي وندطووديشوي ضضفيد وي فدفيسي وو يديوايوفسويو

                                                           
 .561صوو 1جو ال ياوي و ويو ي فو يو(1)

عدضيوييضدلئوو "وي ازي يعويإلمي ي ووي عض يني ووي ايلني ونطوضميند وي  دمسو"و ضوضموي ولنهوي ن  2
و(م2000و:يط ميو ولضعددد وي ي ضدددوك)ضددد اض وسدددلموي  دددلموندددطوناددد ةوي فددد يسويطادددلضطوي   نودددط

 .657صو 2ج

 .588صوو 1جو ال ياوي و ويو ي فو يو(3)
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ضولو اد وسددلطعوسل   ددئوي دد  ي وليوي ينيادد وصل سدعوسع دد وخددلصوس ددلويلنددعوا  عدد و
و.(1)يفحويئوضو موضيوي ضوي مونطووييويي طوي ضافضويوضيو  كوي ع  

ي  دد قوو  ددكووظضددلوي سلسويدد ون ددمويددليو  ددلومو وسددل  وظيعددلودددطوا ددوي ويطاددايصليونددط
ضدديوخددلئوضددلوظفددم ا وضدديواعفيضددلعواعددملوني ددلوضاددل  وي ادد  وويإلدلضدد ونددطويل يعددطو

وسنددددلًطويفدددحو  دددكون دددمويدددليوي ط وضددديوو(2)ي ض ماددد وضددديوسدددليوي اي يددد ويددديوي ددد نوي
ي وودددلجوي نفدددل  ويدددلاويويدددئويددددلمو  يدددل ةويلضدددلييوي ض مادددد وندددطونفادددصييووسضوددد مو

يضدلواويندمعوظيدميموضديوي   ادليوضديوظو سدلوو(3)وفو  موأ ي لويليوسعع موياا  وني ل
وودددلطو  دددكوي ا دددوي ونايوددد ووووو(4) الميددد ونددد و  مو فخمضددد وندددطونفادددصييوادددن وظووادددنايي

لنسلطويطنافل يعووصفسلعوي اع ي وي اطويلنعوافم وييوي   قونع موي عميدموضدن مو
طوئوي ع مويفحوي ض ل ي ونطوي عضفيلعوي عاي ي وويليوضيوسين موظيعدلوضديوي دل كو

 وو ددددموي افدددد ومو وي سلسويدددد وينددددمو  ددددكوي وددددموسددددئويادددداض وميض ددددلونددددطواوويدددد و(5)ضدددد ة
ي وضدلعوي فددفيسي  وويفدحوي دد  موضديوييوسععددًلوضديوافددكوي وضدلعو ددمواو دقونولوددًلو
ضفضواددًلوض فضددلوو  ادد وي وضفدد وي فددفيسي ويلو ددحوسددم يئويندد و ددمونهددموأ ددحوي ضادداوصنييو

 ددكوأ ددحوي خاددلف وي  لمودد وي اددطواع عددعووويعددومواددسيو و(6)يلوفددئواددو وظيددميمودفيفدد 
ويد  كوو(1)م1099 دد/492نطوان ووو(7)  لوي ويوشوي ففيسي وويفحويموي مين ضنمييي

                                                           
 .232صوو ال ياوي و ويو ضلي و(1)

 .47و–و46 و31صوو ن ا و(2)

 .157صوو ايوييوضضفي و  ي ل و(3)

م(و1945سزددميم:و ا وضدد :ي  يووميم)ي ضصسعدد وي  دد دي و سنيددلضييوسدديويونددلوي اصيفط  وفدد وسنيددلضييو(4)
 .100ص

 .106صوو ال ياوي و ويو ضلي (و5)

و ي نادددددددددعوسدددددددددل ي  ي و ويوي فدددددددددفيسي  وا وضددددددددد :وي سدددددددددل وي ع يندددددددددط )مي وي ن عددددددددد وي ع سيددددددددد و(6)
 .8 وصو(م1967سي وع:

 ددموأوددم ويطادد وي ا يضلنيدد وي اددطون ددلعونددطوي دد ييوي  ددضل طوي  دد دطوضدديوآادديلوو:ي مين ددضنميوي(7)
ي ادددطوويعدددمويلضيددد وي ا يضدددلنطويوضدددموسددديوي مين دددضنموي ض ادددسوي و ي دددطو افدددكويإلاددد ةوو ي فدددز  

و فض يددموو.اواددععويفددحوواددليوي ضضافيددلعوي سي نصيدد ونددطويسددمووييددلوويضلاددي ووادديويسووديفدد ي 
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مو1148/ ددد543اددن وو(2)خاددلف  مويفددحويددموي ضاددفضييونددطوي وضفدد وي فدددفيسي وي  لنيدد 
نيددليو افددكويلضددو ومو ونددطوا فدديصويطاددايصليوي فددفيسطونددطوضضفيدد وسيددعوي ض ددمسو

يف ونه ةوي  كووي  يس و فضااوصنييويلويفئواولهوي  لمضييوي ومموسوف  موونوقو  كو
ضنلناددييو  ددموو دد  كو ددموي وسددويوسلإلضددميميعوي اددطووددلطعو ضاددليما موويددمويوضويددف مو

و.(3) او يقوظصضلسووضيلايوااض ئوسإدلض وأضل يعووميمةوخلف وس مونطوسلموي  لم
ووندوهووسيد يون دموظاد ضعوندطوان يد ونيد ةووظضلوسل ناس و فضميويإليصل يد وي د لثوي سنمديد 

أ ودلضعوسدمو ونليدئوندطو سدصوأضدل يعوي  دلموي فدفيسي وسدل ز يوو يطاايصليوي ففيسط
يلو سطويضلوس  عوي ضاليمةو فففيسيييوو موا عئو  كوساسيووي سومينطووينضلوصفسعو

                                                                                                                                               

ناودددطوادددل موي ف يسدددط وضضفيددد وظ ضينيددد وي فز  ) ادددل  وضلواددداي و يددد وو:ينهددد و.ضددديوي ا لفددديئ
 .68دوو65م( وصو2000ولضع وي ضوفئ:وو ضن و ةوض مض وأ حويفي وي ميي

وي دم وو الو  ويفحويموي مين ضنميييوسل   يوضيوضميند واديويسو طوي وضف وي اطوضنيعوس  يض وو(1)
و نفدموي فدعوظودموضديوي  د نج))يسيويل ي وووموي خالف وي س د ي و ففدفيسيييوندطوافدكوي وضفد وددلفلًو

(ينه :يد وي دمييوضوضدموسديوضوضدم ي يلضئو(ويلنويو ل ضلف وظ   و ي و ل د وي ط وو  سدويو ديلًو
 .300 وص10م( ج1966ونطوي ال يا )مي وفلم  وسي وع:

يلنعوي وضف وي ففيسي وي  لني ودموياو عوضيوظو سدلوأ دحوسدلموي  دلموي ديواو يد وي   دلوضديودسدئوو(2)
وال  دددعوضدددديوي وددديشويط ضدددلنطوي ددد يودددددلمهوو م1144/ دددد539يلضيددد ويضدددلموي دددمييو نيددددطوادددن و

شوم(وسلط دددا يكوضددد وي ودددي1152-1138 دددد/547-533يإلضس يصدددو ويل ضدددلنطويدددون يموي  ل دددث)
م(.وينهدددددددد :ويسدددددددديو1180-1137 ددددددددد/576-532)   ناددددددددطوس يددددددددلمةوي ضفددددددددكو ددددددددويسوي اددددددددلس ي

يسدددموي  دددلم ويوضدددموصفيضدددلع )مي وي ياددديوو:يل ي  ي ادددل ياوي سدددل  وندددطوي مو ددد ويطالسييددد  واو يدددق
؛وضددلئوي ددمييوضوضددموسدديواددل موسدديوويفددئ ض  جوي يدد ويونددطو88م( وصو1963ي ومي دد  ي  ل  ة:

مييوي  دددددددددددددددددددديلئ)ضصسع وولضعدددددددددددددددددددد وندددددددددددددددددددد يمويخسددددددددددددددددددددل وسنددددددددددددددددددددطوييوي او يق:وضددددددددددددددددددددلئوي دددددددددددددددددددد
.وودمواع ععوافكوي وضف وأ حوخادلف ونلمود وندطوظيدل طو112 ص1م( ج1953ي  ل  ة: يطوئ

ي هدد و وي صسيعيدد وي  لاددي وي اددطوويو ددعوي فددفيسيييوضدديوويددثواعددل يسوي ضنص دد ووي  ددلموساددسي
يدددعووفدددعوس وضادددل ي لووادددوطويطودددويئوي وويددد و ددد يونعدددًلويددديوي  وضدددلعويإلادددلضي وي ادددطوي س

 .438–432صو 2ج ال ياوي و ويو ا مض مونوووي عضقويإلالضط.وينه : نايضلي

 .68صوو سل ي  وي و ويوي ففيسي و(3)
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نعفدددحوادددسيئوي ض دددلئوظم يدددعوو(1)نهيددد و  دددكويضايدددل يعواول يددد و لضددد وووفدددفعويفي دددل
نمديدد وظيوياددايلطوي فددفيسيييويفددحوضددميوسددلموي  ددلمونددطوي وضفدد وي فددفيسي ويلو ددحوي س

اي احو  لوضن  ًيوأ حواول ةوي   قو  يوال يعوي سنمدي وأ حوضسل ي وي و ي وي ففيسي  و
وا ددميمويددئوضاددليمةوضضيندد و ففددفيسيييوض لسددئوي وفددوئويفددحويضايددل يعواول يدد ونددطو

طوي  دد قويضدلواددن  ووندمخوئوي سنمديدد وميفدد ةوي ضدميوي اددطوياداو حويفي ددلوي فدفيسيويوندد
ي ودد ويوي فددفيسي واويضددعونيدد وضصلضع ددلوي منيويدد وو  سدد ونددطوأدلضدد وضادداعض يعونددطو

و.(2)سلموي  لم
يضلوال موي ونويويونطوي وضف وي ففيسي ويطو دحوضند وسدمييا لو خدون مويفدحوضيلادس مو

ي  د قويضدلض موي اول ي ونطوضف وي ادطو دمم لوي خصد وي ادفودطوي د يويوفدمويادويقو
وو ض موضيوي   وةوي صلفف وي اطويلنعوانفديوندطوييدميوول يدلا موضديوود يطواعدلضف مو
ي اول يوي نلوحوضيواف وي   قونطويئوضيوضف وووفيووسزدميموو ي  دلوضديوي ضدميو

و ددد يويعندددطوين دددموي دددا يويوندددطوي زددد وو فوفدددوئويفدددحويضايدددل يعوو وي ضدددوينططوي  ددد دي 
و.(3)ي ففيسيييوو  يوضلوامواو ي  وسل  عئونهي وضاليما موطسنلطووفما موضي

ن ددطوي ودددعوي دد يويادداصلسونيدد وي فددفيسيويوي ادديص ةويفددحوي ودد طوي  دد دطوضدديوي سودد وو
ي ضاوادددصويدددليوي اودددل ويطيصدددل يويو دددمويفدددوليوي  يدددلمةوندددطون دددئوي ادددف ووي سعدددلف و
ي   دي وسييوضوينططوي   قووضدوينططوي زد يوويدليوضديوي سدمي طويضدالكوي ضدميويفدحو

و وئوي  ددلضطويطضدد وي دد يويعددموضاددل  وويددلةويووضددوعوسل ناددس و فووددوموي فددفيسطي اددل

                                                           
ا ي ونعين  و"ويط ضي وي اول ي و ضمين وفو و ضيوي و ويوي ففيسي ووي ن لصوي اول يوني دلو" وو(1)

 و1مو(م1997و:فو و ضنام وفو وي   لنط)عضيوييضلئوي ض اض وي  لنطو ال ياوضمين وفو  
 .90-89ص

يلدددد وي سنمديددد وسضفددد ووي  دددلموندددطوي  اددد ةوو ي دددل واددديموفدددس ة ي علدلعوسدددييوي  ددد قووي زددد يو(2)
 .19صو م(983 ي  ل  ة:مي وي ن ع وي ع سي م )1400-1100ضي

ي علدددددددلعوسدددددددييوونددددددوةووي  دددددددلصيييونددددددطوي  ددددددد قويطمندددددددحوو ضفددددددص حوواددددددديوضوضددددددموي يندددددددلنطو(3)
و 110ص م(1981ي  ددددل  ة:و يف وي ضفدددد ي وي علضدددد و فياددددلي ددددد)ي  567ددددد448م/1171ددددد1095
 .118دوو117
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نيدددليويضالي دددلووودددمهويعدددضيو افدددكوي دددموئويافدددل  لوسدددل ز يويطو سدددطووادددحوافدددئو
يطضميميعوي س  ي ووي ضعونلعوي ضلمي وي عد و ي وندطوميضوضد ويطادايصليووس لف دلوندطو

و.(1)سلموي  لم
ي ويطاايصليوي ففيسطوندطوضضفيد وسيدعوي ض دمسووسنلًطويفحوضلوا ممون موي م  عوو و

نددددطوي ض وفدددد وي لو دددد وو  ددددكوينددددمضلواضيدددديوي فددددفيسيويوضدددديوي ادددديص ةويفددددحوي ضددددميو
ي الوفي ويض لئوي او ووديال ي ووييلوي اطويفسوعونيضلوسعمويلفض و ضضفي وسيعو

وي وددددد و  دددددكوي دددددحوي م دددددل ون دددددلص لويطدافدددددلميو يوي صدددددلس وو ي ض دددددمسوي فدددددفيسي 
(2)ي اودل ي

وطادديضلووين دلويضافيددعوضيندلًطويسيدد ًيوفدل وًلو  اددووي اد يونددطويدئونفددوئوو(
ي ادددن ووافدددكوي ضيددد ةووعفدددعوضينلط دددلويعدددموي ضيندددلطوي ددد فيسو فضضفيددد وي فدددفيسي وو  دددويو

و.(3)ي اف ووي سعلف وي حوي ز يويطو سط
يااوصنعوييلوي صس  ويط اا  يصي وي وليض وضيوي نسلطووي   ادلي وويفدحوي د  موضديو

 مويطوين مو يفويوي عضدوموي   د يو فضواضد وي فدفيسطوندطوسدلموي  دلم ووي ود ودف ويمم
اددسيو دد يوي انددلدصوي ضادداض ونددطوييددميم موي ددحوي ودد يووودددوي موعددوليلوي ضعددل كو

يضدددلويادددا  وندددطوييدددلودادددموضددديوو ويطاددد وويددد  كودفددد وي  دددلمضييوضددديوي زددد يويلو سدددط
ي زل سيددد وي عهضدددحوضدددن موي وودددلجوي فدددفيسيييوأطوظيوظيدددميم مويلندددعودفيفددد وودددمًيوطيو

و.(4)يلنعوا عئوي عومةوأ حوظو سلوسعموينا لطوضواموي وج
ن دددمووفددددئوو ويلندددعوييدددلوض يددد ًيواول يدددًلوض ضدددًلووددد يويإليصدددل يييو لادددايصليوني دددل

ي ونويدددويوسضووددديويطا دددلقوضددد وي فدددفيسيييوسعدددمويادددايلف مويفدددحوي ضمينددد ويفدددحو فدددثو
يضددلواددموضدددنو موو عوي ضن و دد وسودد يًوي علفددميعوي ضوضويدد ونددطوضيندددلطوييددلووضددديوي ددوي مي

                                                           
 .90"ويط ضي وي اول ي و"وصوو ؛ونعين و26صوو ي و ويوي ففيسي و اضيئو(1)

 .144و 26و 20صوو 2جو ال ياوي و ويو  نايضليو(2)

 .131صوو ال ياوي وضف و ي  ل ا يو(3)

 و وندددددددددد وي اددددددددددل ي ووي ا وضدددددددددد واددددددددددعيمويسددددددددددموي  اددددددددددل ويل ددددددددددو  وي و يدددددددددد وي فددددددددددفيسي  )ضصسعو(4)
 492ص 1م( ج1963وي ن   ي  ل  ة:
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ينيا وووطوخلصوس موي داضئويفدحو دل سووونحد يووصدويوييوووضدلموو يد و  دكوضديو
و.(1)ضضافيلعوون ًلو فخمضلعوي اطودمضو لو فففيسييي

وي ويد وظيوي و ن وي  فيا و افكوي  ف ويإليصل ي و طوي اول ةو   كو يفويوصس د وضادا ف و
فزدددددا مووطويخدددددل صويو يددددد  موأطوندددددطوي ضعدددددلضلعونيدددددلنويويايفضدددددويوسو دلفضددددد وسددددد يا ل

ودددمواضادد ويو فددكوي اوددل وسلضايددل يعويميددمةوظ ض ددل:ويإلي ددلطوضدديوي عدد يفي وو ي اول يدد 
 يدددلمةوظيدددميموي  دددلمضييوضددديوظو سدددلو لادددايصليوندددطوأ دددحووو ددد يوضدددلوظم وسصسيعددد وي ودددلئ

ميوي ادلوفي ويإليصل يد و ل سيد واديليوي ضد فضميوو يد يو يفعوي ول يد وي اودل ي و(2)ييل
ندددطوسدددلموي  ددددلموويلندددعوييدددلوظنضو ودددلو ددد  كو ددديضيوي صدددلس وي اوددددل يويفدددحونهض دددلو

و.(3)يطدافلمي ووي  علفي 
و ددموي افدد و  ددكويطاددايصليويفددحوي ول يددلعوي اول يدد ونوادديوسددئوظفددسوعوووضميندد و
ييدددددلويفددددحووددددمودددددوئوي ضدددد  لوي   ناددددطوي واددددي وضفوددددلو  صددددلسوي صدددد قووي ضو ضيددددديو

وضضددلوي يددمو  ددكوضددلو يدد هويطفدد  لنطووضدديون ددئوينددد وسددليووو(4) سدددلوي ضسعميددديوضدديوظوو
ظنوددلطووظو سددلووضمين وييلوظفسدوعوضفودلو فنالطوي ادلدصلعوي لادطودمضيوضيوضخافد 

و.و(1)م1189/ د585وأ حووسلمووي د لموونطووان و(5)ض وي وضف وي ففيسي وي  ل   

                                                           
 .513-512صوو 1جو ال ياوي و ويو ي فو يو(1)

 .158صوو “ايوييوضضفي و“وو  ي ل و(2)

 اددددل  وضلوادددداي و يدددد و )ي ودددد ويوي فددددفيسي وسددددمييلعويطادددداعضل ويطو سطو  ي دددديوولضددددموي سيدددد و(3)
 .109ص( م1983:ولضع وي ضوفئو ضن و ةوض مض وي حويفي ويطميي

(4)
 Histoire Croisades , Vol. III , p. 980. 

ظ ل عويطنافل يعوي ادطوو   دلوي نلفد وفدل وي دمييويليدوسطوندطو دضلئوي  دلمووونوسد وويدومةوو(5)
سيددعوي ض ددمسوأ ددحوي ويددموي ع سددطويإلاددلضطوضوودد و عدديو ددلضف ويضددعوظو سددلوآندد يكوسضفوي ددلو

ض يف ددلوو وددلئومين ددلوضضددلوميددلوي زدد يويلو و سددطوأ ددحوأيددميمووضفدد ووميددمةوعددموي ضاددفضييوي نددعووي 
سل وضف وي ففيسي وي  ل   وا يض لو يا دل م)دفيويلادم(وضفدكوينفياد يوونيفيديوي ادصسوضفدكون نادلو
ون م يكوس س والوأضس يصو وظ ضلنيلوي  يويليوياصف وأ حودالئوي ضافضييووندطوظ ندلطوادي هوسوي د و

يددل ون دد و نل ددكو  ددطووا دد ونددطوو يدد ييواددن ويل ضددلنطوي عددخموسادد ئواددفوديلوونددطوضولو ادد ويوا
نو  ددلوو م ظضددلوي ضفددكو يا ددل موونيفيدديون ددمواددل يوس ويا ضددلوواددحووفددلوسددلموي  ددلم1190/ ددد586
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يفددحوضعهددموضددميوي اددلوئووودددمواواددععو دعدد ويطاددايصليوسعددموظيوادديص وي فددفيسيوي
ي  لضطوو مويسقوضيوافكوي ضميوي الوفي واو وضميناطوفو وويا ليوويليوي ضفدكو
سفدددموييوي  دددلنطوددددموصفددديوي ضادددليمةوضددديوي سنلمدددد و فاعدددلويوي ض دددا كو لادددايلطويفدددحو

و.(2) لاييوي ضمينايي
موادددموي دددموضعل دددمةوندددطوضمينددد وييدددلووعددد  لويددديو1124/ دددد518وندددطوسمييدددد وادددن و

يفدحوضضفددي وسيدعوي ض دمسووWilliam Buresفددفيسطوو ديموسدو وي وفدطوي ولنديوي 
 ونعدددًلويددديو(م1128دوو1118/ دد522دوو512)Germondوي سصدد ي كوو ضدددونمو

سيندددددضلووعددددد وموقوي سندددددمدي وموضينييددددووضي دددديئووPaganسلودددددليو وي ضضفيدددد وضادددددا ل
Doge Domenico Michiel و.و(3) اودي وي ضعل مةوضيوو  وظخ  وو

سوعو وفو ةويطاايصليونطونصوي ضعل مةوي اطواعضنعوندطوول د وأاد لموووااوفح
ي سنلمددد وأاددد لضًلو فياددًلوندددطويطاددايلطويفدددحوي ضددميناييويفدددسحو فددثويدددئوضن ضددلوضفيدددًلو

يضلوودلطوعدضيوسندوموي ضعل دمةوصفديوو(4)خلفًلو  موسينضلويس حوي  ف ليوي خ ييو فضفك
وينيادد وون نددًلو وصلووندد وووضلضددًلونددطويددئوضميندد والسعدد ووي سنلمددد وضددنو مو ددل يًلووضيددميي 

أ دددحوي ضفدددكوظوولودددمووسل ونلاددد وو  دددكوضددديومويوأيصدددلطوظيواعدددوياويددد ي و فولنددديو

                                                                                                                                               

سعدداوي نوددل وسلاددايلف مويفددحوضددميوييددلوويلنددلووي اددو   ي وظيوي وضفدد ون ددفعونددطويادداعلمةو
اددالنفطو ددييوسددووئ وضميندد وي  ددمسوي اددطويلنددعوي  ددم ويلاددلسوي دد يوخ وددعوضدديوظوفدد .وينهدد :و

نددددددل وقواددددددعموظسددددددووولس )ضصددددددلس ويل دددددد يموو:فددددددل وي ددددددمييووادددددد وصوضضفيدددددد وي  ددددددمس وا وضدددددد 
و ي فددفيسيويونددطوي  دد قو ؛وضيخلفيددئو يسددو و و210و–و209 وصو(م1995ي اول يدد  ي  ل  ة:و

 .195و–و193م( صو1986مي وي ا مم ضوايو:و)ا وض :وي يلسو ل يي 

او يق:ضفددص حون ضددطوو ي  دداحوي  اددطونددطوي  دداحوي  ماددطو ضوضددموسدديوضوضددموسدديوي عضددلموي يلادديو(1)
؛و دددددد ليوي ددددددمييويسددددددموي دددددد وضيوسدددددديو170–169ص ع(.ضفدددددد :م )ضصسع ي ضواويلع ي ياسط

)مي و ي  وعدددددددددداييونددددددددددطويخسددددددددددل وي ددددددددددمو اييوي نو يدددددددددد ووي فددددددددددلوي و ياددددددددددضلييئوظسددددددددددوو ددددددددددلض 
 .149 وص2جو ع(.سي وع:م ي ويئ

 .265و 152صوو 2جو ال ياوي و وي  نايضليو(2)

 .602–601 ص1ج ال ياوي و وي ؛ي فو ي206ص ال ياوي وضف  ي  ل ا يو(3)

 .218و–و217صوو ن ا  ي  ل ا يو(4)
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ووو ي فددفيسط نعددًلويدديوصفددس موسددليويخفددصو  ددمونددطوضميندد وي  ددمسوويلددًلويضل ددئووددطد
وي ضفك ووو صوي سنلمد ويفحويممواع ع مو فضنلنا وضيوولنيوي ضميو

أطوا دددددوموضضفيددددد وسيدددددعوي ض دددددمسوساخ دددددياوي عددددد يفيووي اول يددددد ويلخددددد  ونل دددددا صوي
ودددددموويددددم موو ي ض  وعدددد ويفددددحواددددلف وي ول يددددلعووي  يفددددلعوضدددديومويوي  وددددوسوأ ددددي م

سص ي كوي  دمسوو ضوندموويدادمويفدحو  دكو يد وظيوي ضفدكوسفدموييوي  دلنطوسعدمو وويد و
ضدديويلادد و ددمويوينددقويفددحو  ددكوي  دد صويلخيدد وي دد يويوعددئوي ضضفيدد وواول ا ددلوِويدد ًيو

و.و(1)نلمد  فس
وظخيددددد يون دددددموددددددم ويدددددمموي ضاددددداوصنييوي فدددددفيسيييوندددددطوضضفيددددد وسيدددددعوي ض دددددمسوادددددن و

يدليوو موضيونسلطوو ولئومييووس ووي يييوسودوي طوضلفد ووي د ييوظ  دل1187 د/583
 ل ويوظ  لوضن مودمويااوصنويونطوضمين وي  دمسوسينضدلويادا  وي سعدويوي  دًلوندطووضميند و

  ييوأ حو ل ييوظ  لونطوضمين وفدو .وظضدلوييلونطووييويااوصيوضلوسييوخضسووي
سددلدطوي عددمموي خدد وضدديوي فددفيسيييون ددمواو يددويو لاددايصليونددطوضددميوظخدد  و فضضفيدد و

و.و(2)ي ففيسي 
و  يويعنطوظيوض ي وي   ئوي ففيسطو ضضفيد وسيدعوي ض دمسوي فدفيسي ويدليوضو يدًلوسدييو

ي اددلوئوسفدد ا لوي  ددمسوسفدد ا لوي علفددض ويإلمي يدد ووي مينيدد ووي عاددي ي ووسددييوضددميو
يطدافددددلمي وو يدددديوسعددددموي او يدددد ويإلاددددلضطو ف ددددمسوينا ددددئوي دددد خموي س دددد يوويإلمي يو
ويطدافددلميووي عاددي يووي ايلاددطوظوًطووأ ددحوفددو و ددمواددو سوسين ددلووسددييوييددلوي اددطو

و.و(3)ظفسوعوي علفض وي وميمةو فضضفي وي ففيسي وسعمويااعلما لوضيويليوسييي
لوويمموايي وي ففيسيييو  وودف وي صعلموويااض ي ووضيوولنيوآخ ويليو علضئوي ضنل

ول دد وي ودد يووي وفددل وس دديئوميفددموي   ددلونددطوا فدديصوضووددلعوي  ودد ةوي اددطو ددموايدديو
ضيوي ضااوصنلعوييلنلعوايلاي ووي ووطوايضلوييوناس وي ففيسيييويلني وطيواوعئو

                                                           
 .605و–و602صو 1ج ال ياوي و وي ي فو يو(1)

 .230صوو ال ياوي و ويو ضلي و(2)

عضيوييضلئوي ض اض وي  دلنطو ادل ياوو "وي ضواض ونطوفو ونطوي ع موي   نوطو"و ي يلسوي  صل و(3)
 .112 وصو(م1997و:فو و ضنام وفو وي   لنط )ييل و25دو24فو وضمين و
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 يو  دكووددموسد وو ميخئووموم موسل  يلسوأ حوأيميم مويلنعوويوميوأ دحوخضاد وا  يسدلًو
ي ا ييمويإلوفلفطويفحوظيوي ففيسيييون فويونطويطااعضل ويطاايصلنطويضلوظيو  دكو
ي ا ييمويليويي  وظ ضي وينموي نه وأ ي وضيوخلئويإلصل وي وز ينطوي ايلاطو ف  قو
يإلاددلضطوأ و ددموييدديو سدد وضفيددويوظو سددطويويو ددويوي ادديليوي ضاددفضييوميخددئوضنددلصقو

و.و(1)و ويوضليييوي ضافضييونطوي  لمووي ع يقووضف ايلما مونوايووينضلويلنويويوي
 دور الملوك الصليبيين في تأسيس المستوطنات  .2

ظادددد موي ضفددددوكونددددطوضضفيدددد وسيددددعوي ض ددددمسوي فددددفيسي ونددددطوأدلضدددد وي عميددددموضدددديو
وودددلطوا ددددييم لوطياسددددل يعوو ي ضاددداوصنلعونددددطويل يعددددطوي ادددطوخعددددععو ادددديص ا م

مي ي وويدافلمي ووميني وظولصعوسل  وو.ضضفي وي ففيسي وآن يكياي ي ووي 
سسنددلطوضادداوصن ونددطوسيددعووFullk Anjouن ددموددددلموي ضفددكونو ددكويطنوددويو

واه دددد وفددددو ةوو(و3)سددددل   يوضدددديوضميندددد ويادددد ليو(2)م1136 ددددد/531وسدددد ييواددددن و
مون ددموسفدددويددممويلادد و1168 ددد/564يطاددايصليوسوعددو ونددطوافددكوي ضادداوصن واددن و
يلنعواعوظحا وضن لونطويلفئووو ا ةي ففيسي وي اطويااوصنعوني لوي ناطوو ل ييوظ

ظضلوالف وو ضيوي ضااوصنييوي  ميضحونطوظ يعطونفاصييودسئوينا ل  لوأ حوي ضااوصن 
يلادد ونيلنددعوضدديوي  ددلمضييوي وددمموضدديوي زدد يويلو سددطووضدديوضنددلصقوضخاف دد وظض ددلئو

ودددموضنوددعويددئوو يون نددطوويادديونطوو وضسل ميددلووسوياددووودصل ونيدد ووسو  نددموونلنددم 
(و2م10 000ظيوضددلويعددلمئو) ياددل يًو42يوافددكويلادد وضاددلو ودددم عوسوددموموظادد ةوضدد

وض لسددئو  ييدد وافددكويل يعددطواوودديويفددي موو ضدديوظ يعددطوي ضادداوصن ولوددئو  ييا ددل
يضددلويددليوو ظيويددمخفويوي ودد يووييوي ددل يويونددطوي  اددلئوضدد وي فددفيسيييوعددموي ضاددفضيي

                                                           
 .96و–و95صوو يل موي ففيسيييو س يو و(1)

و  موا  وي ضفلم وي ع سي ووي لايني ووي ضعلف ةوأ حوديدلموضاداوصنلعوفدفيسي ودسدئو  دكوي ادل ياو(2)
ويددلض مووو عددئو  ددكويعددوموأ ددحوينليدد و ظيونددطوي ددموي ضفددوكوي دد ييواددس ويوي ضفددكونو ددكويطنوددوي

 .يلو ييوساواي وي ن و وي ففيسطونطوي سلموي ع سي ويي  وضيوينليا موسلطاا  ي 

و؛و683صوو 2جو ال ياوي و ويو ي فو ي(و3)
W.B.Stevenson ,The Crusaders in the East second edition ,(Slim 

Press,Beirut:1968),P.136. 
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 فعدد  وي ضاسدد ونددطوويفددي موظيويددمنعويوعدد يس وي ع دد ويفددحوي ضولفدديئوي   يييدد وصس ددلًو
و.و(1)يل يعطوي   ييي ووضيع لوي السع و فضضفي وي ففيسي 

ظضلوي علضئوي  لنطوي د يوميدمويضفيد ويطادايصليوندطوسيدعووسد ييووادليمويفدحوود يو
ي اددديليوناض دددئوندددطوأ زدددلطوضفييددد ويل يعدددطوي ادددطوي دددا ا لو يفددد ون ادددليويطادددسال ي  و

وندوقو  ددكوويفد ويددليوو ضعام د نلفدسوعويل اوانا دئوأ ددحوأدصدليطوض لسدئوعدد يس و
.وودددمويددليوسعدداوي ضاع ددمييوي ددلواوي اددلمةو(2) ددم وي ضادداوصن وضويضدد وخلفدد وس ددل

يإلدصددلييييوطواددد ييوضادداوصنييووادددوصين مونددطوسيدددعووسدد ييو فعضدددئونددطويل يعدددطو
ي   يييددد وض لسددددئويإلي ددددلطوضدددديوي عدددد يفيوضلضددددلوظادددد مو  ددددكونددددطو ندددد وديضدددد ويل يعددددطو

و.و(3)ي   ييي 
اايصليوي  لنطونطوي موي ضفكونو كويطنوويونيدليوالاديسوضاداوصن وظضلوض  وسويط

 وودموسفددويدمموي ضاداوصنييوي فدفيسيييوندطوافدكو(5)م1140 د/535نطوان وو(4)ف م
ويفدحواد حوو ي ضااوصن وووي طوي  ةوآط وناض وياو يويويفحوضفاييووااييود يد 
نيدد وي ادديليووي ضادداوصن ويددليويووددموييسدد ود يدد وضدديوافددكوي  دد  ووني ددلواددوقويضددل س

و.و(6)ضخاف ويلن ص ووي  عل يلعويطدافلمي 
وا مموي ضااوصن وفو ةوييوي   يي ووا سي وي ويوييووفيمويلاضلكوضضلو دو و  دكو

ووندطو د يوي فدمموي دا  عوي ضاداوصن وو يفحوأنول ويضفي ويطادايصليوندطوي ضنص د 

                                                           
ن قوي   سددليوي   اددليونددطوسددلموي  ددلمونددطو ضط؛نسيفدد ويسدد ي يموض ددل229صو اددل ياوي ودد وي ضلي و(1)

 .78ص م(1994ي  ل  ة: )ضصسع وولضع وي  ل  ة ي   نييوي  لنطوي  ووي  ل ثوي  

 .229صوو ن ا و ضلي و(2)

 .158صوو “ايوييوضضفي و“وو  ي ل و(3)

ينه : ددد ليوو.و ووضددديووسدددلئو سندددلي فددد م:ضمين وندددطووسدددئويلضدددئوضصفددد ويفدددحووضدددصوسل  دددلمو(4)
و )مي وفددددددددلم و فصسليدددددددد ووي ن دددددددد  ضعوددددددددموي سفددددددددمييو سددددددددميهللويددددددددلدوعوي وضددددددددويي ددددددددمييويسددددددددووي

 .412ص 3ج م(1957سي وع:

(5)  Stevenson , The Crusaders , P. 146و; R.obin Fedden and John 

Thomson , Crusader  Castles(No. p. , London , 1957) , p. 19. 
 .70صوو ين قوي   سلو ؛وض لضطو228صوو ال ياوي و ويو ضلي و(6)
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وي  ضددددليوي  ضددددحووي  ددددعي (و)سإناددددلجوي عميددددموضدددديوي ضولفدددديئوي   يييدددد وض ددددئوي وسددددوي
و.(2)ي عني() و  يونعًلوييوي ا ل  لوس  يي وي ي وم(1)وي  ياوي

يضلويلنعوي ضااوصن واناجوي عائ وويليو نل كونهلموط ويطويل يعطوي   ييي وييو
وضديوولنديويخد ويدليو فضاداوصن وو.ص يقوضيلهوي سل ووف ل يجوي ضيلةوميخدئودفعا دل
 ويفيدد وظووافددكوي اددطواددمي  لووضصددلويو:نويددليوضدديوي ضصددلويو صودديوي وسددوي ويلوئ

ي ضااوصن  وظضلوي نوسوي  لنط:ون طوي ضصلويوي ضلفي ووضودع لوخدل جووي ويوينلعوميخئ
ي ضااوصن وي اطوسفددويدمم لوي نادطوي د ةوصلووند وضلفيد  و د يوندطوي ضودلئوي   ييدط.و

ي اول يون مووومونطوي ضااوصن وظندويسوضديويلوودل وظضلوسل ناس و فن لصويطدافلميو
و.و(3)يض وي اطويليوياازف لوي ضااوصنويول  ياواول ي ي ي و

وضيوولنيوآخد ويدليول ضيد و  دكويطادايصليويوادويطوافدكوي ضاداوصن ويفدحوودميوئو
ضيدددلهوي  ددد يو فاددديليووط ويطويل يعدددطوي   يييددد وي ادددطويلندددعوضنا ددد ةوسلاودددلهوضمينددد و
 وصس يددد و ددد يوه ددد عوظويدددلطواددديني ويدددمةو دددزفعوضادددلو وويادددع وسفزدددعو فدددثوي ضادددلو

يضلوياا ونصلقويطاايصليوني لوسم يئوه و ونويوطوينا  عونطوو ي يفي و فضااوصن 
و.و(4)ي ضنلصقوي ضويص وسل ضااوصن 

 وويسدمووظيوي  دم وضديو(5)يلنعوضااوصن وف موض ي ًيووضع ًلو صلف د ون ادليوي ميويد 
سنددلطوي ضادداوصن ويددليوياددي يًلو فويفو دد ومويويسددو وي ضاددفضييو ن دد ويل ميووضددنع مو

                                                           
 .228صوو ن ا و ضلي و(1)

و او يق:ضوضدموضفدص حو يدلمو ي ادفوكو ضع ند وموئوي ضفدوك ا طوي مييويوضموسيويفدطوي ض  ي يو(2)
 .68صو 1قو 1م( ج1956ي  ل  ة:و )ضصسع و ون وي ال ي ووي ا وض ووي ن  3ص

 .228صوو ال ياوي و ويو ضلي و(3)

ييانحوسافددويو : ينومووضددلكويددويييو ا ددوموي سفددمييو يضددلموي ددمييوياددضلييئوسدديوضوضددمويسددووي  ددميو(4)
 .243صوو( م1840سل يس:و مي وي صسلي وي افصلني  )ميالي

 .246ص 2ج ض  جوي ي وي ؛يسيوويفئ558ص 11ج ي يلضئ يسيويل ي و(5)
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وسددد  كويلندددعوا دددمموو ضددديوي  يدددلموس وضدددلعويادددي ي واودددلهوي فدددفيسيييوندددطوضمينددد وييدددل
و.و(1)ي وضلي و ف  يي وويطاايصلي

وضدديوي ضادداوصنلعوي فددفيسي ويلخدد  وي اددطو دديم لوي فددفيسيويونددطوي ددموي ضفددكونو ددكو
و(2)يطنوويونطوونوسطو  سطوضمين وي  مسوي ضاداوصن وي ادطوظديضدعوندطوادئوي فدلني 

نوددل وسنددلطوي ضادداوصن ووعددع لوي ضفددكوو م1142 ددد/537اددن و وسعددمويياضددلئوي عضددئووي 
و وم ددلوسضددلويي ددطوضدديويلصعضدد وويلاددفو وو نو ددكويطنوددويواوددعووضليادد وي خلفدد 

وضعد ونييوسإخلفد موو وي موس لوأ حو ولئويليو  موخس ةوصويف ونطو د ويوي ود ي
و.(3)ووطف مو فضفك

أ وو اصدو ًيويادايصلنيًلوضفووهدلًووويفحوي فعيموي عض ينطو  معوضااوصن وادئوي فدلني 
ينا  عووو  لوظ سلاووعويٍ وي ي ةويااوصيوني لوظيميمويسي ةوضيويلاد وي فدفيسي و

وظفددددسوعوي ضنص دددد وو أ ددددحوولندددديوي  لوددددييوي دددد ييويعضفددددويونددددطويل يعددددطوي   يييدددد 
و.(4)سلا  لويي  وظضنلو اوين وي ض يوويإلضميميعوسافكوي ضااوصن 

فدددلني و اددد ميوظ  يعدددًلوضن دددلوي عادددي ي وويطدافدددلمي وويدددليوا دددييموضاددداوصن وادددئوي 
وي ميني  ونل ز اوي عاي يولوئواوني وي وضليد و ضميند وي  دمسوضديوخدلئوي افدميو

 ويضددلويلنددعوي ضادداوصن وض يدد ًيو(5)ااعدد او دد وضدديودسددئوي ضاددفضييليوخصدد وخددل وطو
فدلميو وظضدلوسل نادس و فزد اويطدا(6) وضي وي ايليوي د ييويفودلويوأ ي دلويندموي خصد 

وظفدددددسوعوافدددددكوو نيلندددددعوظ يعدددددطوي ضاددددداوصن وانددددداجوسعددددداوي ضولفددددديئوي   يييددددد 

                                                           
 .229صوو ال ياوي و ويو ضلي و(1)

ضعنددحوي اددئوظووي وسددئويددليو  ددكوي ضوددد وياددضحوسل فزدد وي ع سيدد وسلاددمواددئوي فددلني وسو:اددئوي فددلني و(2)
.واددئوي فددلني وضدديوظيضددلئونفاددصييو729 وص2ينهدد :وي فددو ي ال ياوي ودد وي وجو.ي ويعددح

 .42صوو 2جو ضعوموي سفمييو يلدوعوي وضويو:د يوسيعووس ييوضيونويوطوي  ضف .وينه 

 .729صوو 2جو ن ا و ي فو يو(3)

 .729صوو 2جو ن ا و(4)

 .99-98صوو "وم يا وض ل ن وو"وو ي سي لويو(5)

 .89ص م(1999يضلي: ي و ويوي ففيسي وم يالعوال يخي وون مي )مي ي   وقو يواو(6)
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يل يعددطويي دد وأنالوددلو فضناوددلعوي   يييدد ونهدد ًيو ددمو وي ضادداوصن ونددطواددوني ويلضدديو
وندددوقو  دددكوويفددد ويلندددعوي ضاددداوصن وض يددد ًيو دددامي ةوو(1) ف ددد  وويل يدددل وي ضويصددد وس دددل

ي  لودييووي  وينددئوي اول يد وي ضددل ةوي ضوفيد واادو حوض ضدد ووضد وي عدد يفيووي  ادوموضدديو
ظضدددلونيضدددلويافدددئوسدددل ز اوي دددمينطونيلندددعوض ددد ًيو   ادددليوو(2)يسددد وص يدددقوي ضاددداوصن 

و.(3)ي ميوي 
موسسنددلطو1153 ددد/548ن ددمودددلمونددطواددن ووBaldwin IIIظضددلوي ضفددكوسفددموييوي  ل ددثو

ي فددددددفيسي وي اددددددطواددددددضيعوسدددددد  كويطاددددددموناددددددس وطوددددددموي نددددددسلطوو(4)ضادددددداوصن ويضسدددددد ع
يدددم(ويفدددحوي ص يدددقوي ضددد ميوأ دددحوضمينددد و6) دددضل طوضمينددد وييدددلوسودددوي طو(5)ييي فدددفيسي
سينضدددددلوظ دددددل وظودددددموي ضددددد  خييوي ضودددددم ييوأ دددددحوظيوسنلط  دددددلويدددددليوندددددطوادددددن وو(6)فدددددو 
وي دد يوحوظن ددلو دديمعونددطواددن وو(7)موظيونددطوي ددموي ضفددكوسفددموييوي  دلنط1123 دد/517
ن وخدلئوويدمومووطايضلويند وطواوودموظيوأ دل ةويديوسندلطوظيد وضاداوص1153 د/548

و.ي ضفكوسفموييوي  لنط

                                                           
 .216صوو ي و ويوي ففيسي و اضيئو(1)

ي  دددددد قويلواددددددصووي ودددددد ويوو ؛وي سددددددل وي ع ينددددددطو369صوو 2جو اددددددل ياوي ودددددد ويو  نادددددديضليو(2)
 .374صوو 1جو( م1963و:ي  ل  ةو ضصسع و ون وي ال ي ووي ا وض ووي ن  )ي ففيسي  

 .90صوو ن قوي   سليو ض لضطو(3)

ي دد وضوعددع لونددطوي ودددعوي ولعدد وينددموسفددمةوي   دديمي وي اددطودلضددعوسضويص ددلوضادداوصن ون ل يددلوو(4)
 .(3 لضش)و85صوو ي و ويوي ففيسي و ي واي و:يإلا يفيفي .وينه 

 .98ي سي لويوو"وم يا وض ل ن و"وصو(و5)

اددددعيمويسددددميهللوو: وضدددد وواو يددددقووم يادددد او وفدددد ويطضددددلييوي ض مادددد ونددددطونفاددددصييو  يددددوم يشو(6)
 .148و–و147صوو و(م2003و:يضليو مي وي   وق )ي سي لويوو يلاو ل يي

"ونضووصس  وي نسلطويطدصلييييوسضضفي وسيعوي ض مسونطوي   يوي  لنطوي د وي ضديلميوو ي ع ينطو(7)
 .46 وصو2جو 20مو( م1958و:ي  ل  ةو ضوف ويفي ويطميي )"
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ددلوي ضفددكويضف يددكويلوئون ددمويدددلمونددطواددن و  يعووصددلس ووموضادداوصن 1170 ددد/566ظضل
و يد وي فدو يوو(2)ي ويدعد وندطوظدفدحووندويونفادصييو(1)ضنص  وي مي ومياي يونطو

ظيوي ضفددكويضف يددكوظن ددل لو يددطوافددسحوضميندد ويسدد  واادد مونددطواواددي ووددموموي ضضفيدد و
وافسحوضفيف وسل اديليوخدلئوو نطو  ن وظيوييويو  لووع وينعئوويليو ي ففيسي 

ن دددطوسدددلم ويلضددد وياددداوصيوني دددلويدددممو يددد ودفيدددئوضددديوي  لودددييوو ي ادددنويعوي لو ددد 
 فعضدددئوندددطويل يعدددطوي   يييددد ونعدددًلويددديوسعددداوي اودددل ووسددد  كو ددديفويوضاددداعض ةو

د يدد وونيضددلوسعددمواوادد ويطاددايصليونددطوضادداوصن وي ددمي وموضدديوخددلئوا ددييموو فددزي ة
ودددمووددلطوو(3)وينيادد و  وددلئوي ددمييوي فددفيسيييونددطوضوددد ود يدديوضدديودفعدد وي ضادداوصن 

  كوي اوا وي ديويادا  ي وصلف د وي   ادليوي ميويد وي ادطواو دعوض ضد ويإل د ي وويمي ةو
و.و(4)  ويوي ضااوصن ووي منلسوين لوعموخص وي  وضلعوي خل وي 

نددطوضنددلصقوضخاف دد وضدديوسددلموو(5)و يدد يون ددموظن ددلوي زدد يةوي فددفيسيويوضادداوصنلعويددمة
ي  لمويضال وسعع لوسل صلس وي عاي يوضيوظوئوادوني وي وضليد و فاويودموي فدفيسطوندطو

ودددددموظادددد ضعوافددددكوو يل يعددددطوي ض مادددد وسينضددددلويضاددددل وسععدددد لوسل صددددلس ويطدافددددلمي
ي ضادداوصنلعونددطو يددلمةوي  دعدد وي   يييدد ونددطويل يعددطوي ض مادد  ونعددًلويدديوانهدديمو

                                                           
نادددس وأ دددحوميددد ويدددليوددددموسندددلهوي ددد وموندددطو  دددكوي ضودددد وندددطوناددد ةو  دددل)مي وي  وم(مي وم:يصفدددقويفيو(1)

؛وي لئو  لوي مي ويوظيعلوا د وسعدمو د ةواودلهو949ص 2ج ال ياوي و وي ينه :ي فو ي.الس  
و؛424ص 2ج ضعوموي سفدمييو ينه :يلدوعوي وضوي.ضف وضصف ويفحوي سو ويلسياوي ضاواص

طيدددددلقوي خصيددددد ةوندددددطو يددددد وظضددددد يطوي  دددددلمويو يددددد وي دددددمييووسددددديوضوضدددددموسددددديويفدددددطوسددددديو دددددميم
 دددددلضشو 264ص 2ج م(1963سيددددد وع:و ي م لي)ي ضصسعددددد وي يل و يييدددد واو يق:اددددلضط وي و ي ة

 .(4 دم)

 , M. C. Lyons and D.E.P. Jackson؛و169صوو 1جو ظسددوو ددلض وي  وعدداييو(2)

Saladin: The Politics of the Holy War ,(No.P , Cambridge: 1986-1988) 

, P. 42. 

 و.949صو 2جو (وال ياوي و وي)

 .59صوو ي و ويوي ففيسي و اضيئو(4)

 . موا ي وي ضفلم وي ع سي وظووي لايني وي ضعلف ةو يفًلوييوافكوي ضااوصنلعووال ياوديلض لو(5)
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يضددًلويا ددقوضدد وولوددد وي زدد يةوضدديوي ضولفيدددئوي   يييددد  ووضدديويل يعددطوي   يييدد وانه
Aramظض ف وافكوي ضااوصدنلعوي  يمو

و.و(1)
و ي  دددلويضدددلوظيوسعددداوي ضندددلصقويلندددعوا خددد وسل ضاددداوصنلعوو(3)ويصدددل ةو(2)ودفنميددد 

ي فددفيسي وويلنددعوا دديئوي لندد وادديلني ويل يدد وض ددئوضنص دد ودياددل ي وي اددطويلنددعواعددمو
و.(4)وايوا مي يعوظوموي ض  خييوي ضوم ييوووي طواس وواسعييوضااوصن 

و يدددد يويلنددددعويل او ددددطويلاددددلسوي وددددو  يو فادددديلمةوي فددددفيسي ونا يدددد عووايلادددد و
وياددداخمضعوي وددد يوواددديف وايلادددي وضددديووظودددئوو ي ضفدددوكوي فدددفيسيييويفدددحويضالي دددل

و.و(5)ي اوا وظووي مندلسوييوضضافيلا لونطوي ضنص  وي ع سي 
 أسيس المستوطنات دور رجال الدين الصليبيين في ت

و ددلماونددطوي ايلادد ويطاددايصلني وويسدد  ووو   ددمويددليو  وددلئوي ددمييوي فددفيسيييومو ا
  ددكوي ددمو وسوعددو وينددمضلودددلمويلضيدد ووددومن يوي سويددونطوسضددنحوينيادد وي  يلضدد ويي دد و
ضدديوي دد ييود يدد ونددطووددموموسيددعوي ض ددمس وودددموياددازئو وددلئوي ددمييوي فددفيسيييونددطو

و ن دلطوضاداوصنلعوفدفيسي ومينيد وندطوسعداوافدكوي  د  ينيا وي  يلض وافدكوي ضنود وسإ
ي  دم ويلوئوي د يويخادل وهوإلن دلطوظو دحوضاداوصنلا موضيلن دل وو(6)نيلنعود يد وي سيد ة

                                                           
ي  يم:دددددموييددددويوياددددض لواو ي ددددلوضدددديوي  يضدددد وسضعنددددحوي ض ا عدددد وي نددددعوسدددد  كويطاددددمونددددطوي ع ددددموو(1)

ينه :وادددددييو وسدددددلنطوو.فيسيويوسلادددددض لوي ددددد يوو نددددد وي عددددد يوأ دددددحوي ددددد يمو ي  دددددلوي فددددد ي  وضلنط
 يموو ضعودددددددددددموظادددددددددددضلطوي ضدددددددددددميووي  ددددددددددد  وي  فادددددددددددصيني )ض ي وسلودددددددددددثو فم يادددددددددددلعو ي دددددددددددميضونط

 .116ص م(2003يهلل:

 .203صوو ن ا و:ينه و.و ووياض لوي ول طووKaIendie ي  لوي ففيسيويوسلاموو:دفنمي و(2)

 .177صوو ن ا و:ينه و.Atara Beretووظصفقويفي لوي ففيسيويو:يصل ةو(3)

و.99صوو "وم يا وض ل ن و"و ي سي لويو(4)
ضوفددددددددددددددددددد و ددددددددددددددددددد ويو) يددددددددددددددددددد موييلندددددددددددددددددددط "وي فدددددددددددددددددددفيسي ووي ف يوني :م ياددددددددددددددددددد وض ل نددددددددددددددددددد و"و(5)

 .29 وص52م( س1987ي سي  اونس:

و:ينهد و.د ي وي سي ة:ودممويدلدوعوي وضدويوي ضودد وي دمديقو   يد وي سيد ةوسدييوضدميناطوي  دمسووندلسفسو(6)
(؛ويسدددددمو1  دددددلضش)143 ص2ج؛يسددددديو دددددميم يطيلقوي خصيددددد ة 526 ص1جو ودددددموي سفدددددمييضع

يفدطوو:او يدقو ض يفمويطصلسويفحوظاضلطوويلضيند ووي س دلسوو ي ض ضيوسيويسموي وقوي سزميمي



 

 283 

 م2006ـهـ 1427(44/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

وسصسيع وي ودلئوددلموو يفحوي   موضيوظيوي   ي و مواييوض وو ةوضيوايلن لوي ضافضيي
ضاددفضييوأ ددحو وددلئوي ددمييونددطوينيادد وي  يلضدد وسا ويدد وضدديوس ددطوضدديوادديليوي   يدد وي 

وددموادموأن دلطوافدكوي ضاداوصن ويفدحوو ضنلصقوظخ  ودسئوي   وسوسالايسوي ضاداوصن 
ونقوام جوض وفطوأ وأيو ولئوي دمييوندطوينياد وي  يلضد وددلضويوسادوصييوضوضويد وضديو
يلو سيددييونددطوي سيدد ةوو ومو ددموس صدد وضدديويل عددطو يددطوي وضددويوس  ييا ددلوض لسددئومندد و

ياددد وي  يلضددد وويداادددلموي ضولفددديئوي ادددطواناو دددلوعددد يس وي ع ددد و  ودددلئوي دددمييوندددطوين
ويسدددددمووظيوضاددددداوصن وي سيددددد ةوددددددمويياضفدددددعوادددددن وووو(1)ظ يعدددددطوي سيددددد ةوضددددديوي ضاددددداوصنيي

سضدنحوو  Roger Bishop Ramlchموأ وددلمو وود وظاد  وي  ضفد و1115/ دد509
مي وي  ميا وض يمودصع وظ اوا د وظضدلموضاداعض ةوي سيد ةوأ دحوولنديوضند ئوي د وميخدئو

و دد يوي يدددموظيوسنددلطوي ضااوصنددد ويددليودددمويياضددئوخددلئوافددكوي ضددمةوو اددداوصن ياددوي وي ض
و.و(2)سم يئوووومويلادوي ووي  فع ووي ضنل ئوضاصفسلعوي ويلةوووضيع لوميخئوي سي ة

وي ويد وظيوضعهموي ضااوصنييوي  ييوياا  ويونطوي سي ةوضمةوصويف ويدلنويوضديونفد وي وودلجوي نفدل  و
حويل يعطوي ض ما وي  ييو موااوين و  موي ن وموي يلني وضيوظوئوي عومةوأ حوي  ييودمضويوضيوظو سلوأ 

ضادداوصن وي سيدد ةواواددعًلونددطويطاددايصليوي فددفيسطوأ وسفدددويددممووضدديو ددمو دد معوو سلم ددم
ضااوصني لوووي طوضفد ووظ سعدييوظاد ة و د يونعدًلويديوي ضادفضييوي د ييوادينويوضع دمو

ويضفددويونددطوي   ييدد وض لسددئومندد وعدد يس وونددطوي و دد وي ونوسيدد وي  دد دي وضدديوي ضادداوصن 
و.(3)يفحوي ضناولعوي   ييي 

وضدديويسدد  وينلفدد وي يددلم ويإلمي يوو ودددمويضاددل عوضادداوصن وي سيدد ةوسانهيض ددلويإلمي ي
ي ددددد يويدددددليوييندددددًلوادددددل  ةويفدددددحويليضدددددلئووضيع دددددلوندددددطوووDispensatorي  ديددددديوو

                                                                                                                                               

.وا دد ويفددحوسعددمو241 ص1م( ج1954مي وي ضع ندد و فصسليدد ووي ن دد  سي وع:و)ضوضددموي سوددلوي
.وظضدلوي فدو يوندليا حو124وف ويطضدليي صوو م يش يووو:ينه و.يم(و ضلئوي  مس6)ووي ط

 .951صوو 2جو ال ياوي و ويو:ينه و.سلإل ل ةوأ حوضودع لوسل   يوضيوي  مس

 .96صوو "وم يا وض ل ن و"و ي سي لويو(1)

 ي سي دددددددلوي ي ضضافيلعوي ينادددددددي وندددددددطوضضفيددددددد وسيدددددددعوي ض دددددددمسوي فدددددددفيسي  )مي وي ضع نددددددد و(2)

 .186-185م( ص1990ي ولضعي  يطاينم ي :

 .330-229صوو ال ياوي و ويو ضلي و(3)
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نددطوي ضادداوصن  ووويددليوي ددوموسددلميطوض لضدد وسايفيدد وضدديوي ادديمويإلدصددليطو ي ضاداوصن 
ضدددلوسادددويويل او واض فدددعوفدددلويلا وسضعلدسددد وي ضخدددل  وأضدددلوسدددمن و  يضددد وضل يددد ووي 
ضندد  وونددطوسعدداويلويددليويلنددعوي ع وسدد وفددل ض وافددئووددموي صدد موضدديوي ضاددداوصن و

و.(1)و  كوسلطا لقوض و يف ويإلمي ةوي ضوفي ونطوي ضااوصن 
للاددوي ويضددلوودد  وسنددلطووضضددلويوددم و يدد هو  نددلوظيوضادداوصن وي سيدد ةويلنددعوضولصدد وس

دفعددد وضددديوظودددئووضليا دددلوضددديويلخصدددل وي خل ويددد وي ادددطوددددموااعددد اوأ ي دددلوضددديودسدددئو
ووMagna Mahumeriaودددموظصفددقوي فددفيسيويويفددحوضادداوصن وي سيدد ةوو ي ضاددفضيي

ويلندددعوايلاددد و ودددلئوي دددمييوو سضعندددحوضنص ددد وي اعسدددموي يسددد  وظووي ضاددداوصن وي يسددد  
ي سي ةوضااضد ةوندطوي اواد وضديوويدثويل ضيد ويطاايصلني و طوي اطووعفعوضااوصن و

و.(2)ي  لنطوي  وي ضيلمي/صحدويئوي   يوي المسوي  و ي
ويفددحوي دد  موضدديويلاددوي ووي اوفددينلعوي اددطواددموأن ددل  لووددوئوضادداوصن ووي سيدد ةوأطو

مودلضدعو1124 دد/518ظن لو موااادص وي فضوموظضدلموي  وضدلعويإلادلضي ون دطوادن و
سض لوضدد وضادداوصن وي سيدد ةوواضينددعوضدديويادد وي ي يدد وضدديووولضيدد ويادد ليويإلاددلضي 

و.و(3)ايلن ل
ويليوي ز اوضيوأن لطوافدكوي ضاداوصن وي  يدلموسل ض دلموي عادي ي ووضفدميقو  دكوضدلو
 ي هوي فو يويديوينعدضلموددوةوض   د وضديوخضاد وواداييو ودًلوضديوضاداوصن وي سيد ةو

و فل وي مييويليدوسطأ حوي ويشوي ففيسطوي ض يسصونطوضمين و  ةو ضول س وي نلف و
وظ نلطو ووموي  ويعويإلالضي ويفحوضمين و  ةويلنعودوةوي سي ةوضيف  وسو ياد وي سدليو
ي خدددل وطو فضمينددد ووي دددمنلسوينددد و يددد وظن دددلو دددمواددداضييوضددديوي فدددضومووي ض لوضددد وظضدددلمو

ظضدددلوو(4)وظفدددييوآخددد ويوسوددد و و ي  ودددومويإلادددلضطوي عنيددد ون حاِدددئويدددممويسيددد وضدددن م
و دافدددلميوندددليوظ يعددطوي ضاادددوصن ويلنددعوادد  سوسضولفيدددئويددمةسل ناددس و فزدد اويط

                                                           
 .229صوو ن ا (و1)

 .96صوو "وم يا وض ل ن و"و ي سي لويو(2)

 .620ص 2ج ال ياوي و وي ؛ي فو ي214ص ال ياوي وضف و ي  ل ا يو(3)

 .951صوو 2جو ال ياوي و ويو(4)
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ظضلونيضلوياعفقوسل ز اوي ميندطونيي دطوظن دلويلندعوخلعددع و  وددلئوي ميدديوي فدفيسيييو
و فددًلوضدن مويفدحوو(1)ي  يديودلضددويوسإن ددلطوينياد ووضويضد وينايدد وميخددئوي ضادداوصن 

ظدددددلمو  ددمو ودددلئوي ددمييوضويضدد وو  ةضفدددل حوي ضددويصنييوي فدددفيسيييوي ض يضيددديوندددطوي سيددد
 Curie Sancit Sepulcre deيددددد نعوس ادددددموضويضدددد وينياددددد وي  يدددددلض و

Mahumeriaويلنددددعويخافلفددددلا لوضعل ودددد وي  عددددليلوي ضاعف دددد وسددددلن يموي صس دددد وو و
و ي س ووي يدد وي دد ييويعي ددويونددطوي ضادداوصن و م ودد وظن ددلوي نددعوسل ضويضدد وي س ووي يدد 

س فلادد وي ضادد وئويدديواددمسي و دد ويوينيادد وي  يلضدد ونددطوويلنددعوافددكوي ضويضدد واع ددمو
و ددددووي  ديدددديوي دددد يويددددليوي دددديمونددددطوي ض يدددد ويإلمي يوظووي سيددددعوي دددد فيسوو ي ضادددداوصن 

Curiaي ضع و وسل يو يلو
و.(2)

ظضلونيضلوياعفقوس فلعوي ايليوي  ييويادا  ويوندطوضاداوصن وي سيد ةونيدليوضعهض دموضديو
يصل يدلووظادسلنيلويلو سيييوي  ييو ل يويونطوي وضلعوي فدف يسي ووطواديضلوضديون نادلووي 

مواموأوفلطونوووااعييويلفف وظو سي وا صيونطوضااوصن و1155 د/550ونطوان و
يضددلو يمويددمموي ضادداوصنييونددطوي ضددمةوو ي سيدد ةوظيوضددلوي ددل يو ل ضفدد ووخضاددييو خفددلًو

أ ويادا  عوخضادويويلففد ووميدمةوو م1187دد1155 دد/583دد550ي ويدع وسدييوادناطو
ويددددليو دددد ططوو  ةووسدددد  كويااددددععوي ضادددداوصن وووددددل عويفددددحو دددد  ةووياددددع نددددطوي سيدددد

ي ضادداوصنويويعضفددويونددطووضيدد وي ض دديووطادديضلوي وددميمةووي اوددل ةووفددنلي ويلو يدد و
و.(3)وي سنلطووي فل  ونعًلوييوي ض ي يييوي  ييويضفويونطوي وميفقووي سالايي

و(4)ضادداوصن وي  سيسدد ووضدديوي ضادداوصنلعويلخدد  وي اددطوظدلض ددلو وددلئوي ددمييوي فددفيسييي
و ندددددلكووضددددديوو(1)يدددددم(و دددددضلئو ددددد يوضمينددددد وي  دددددمس11)ندددددطوضوعددددد ويسعدددددموودددددوي ط

و.(2)ييواصحوي سو و(2م771)يم(ووسفدوي ا لي لوووي ط14)دلئ

                                                           
 .97و–و96صوو "وم يا وض ل ن و"و ي سي لويو(1)

 .286صوو  ي ضضافيلعوي ينايو ي سي لويو(2)

 .287صوو ي ضضافيلعوي يناي و ي سي لويو(3)

ي  سيس :ياموضفز و يفض وي  سد وويصفدقويفي دلود يد ودسد وي  دمس.وينه :ي دميضونط وضعودموظادضلط وو(4)
وا دا  ود يد وي  سيسد وس  ييد وظ دول وي  يادويوو  ويووموني لويطيوينيا وففيسي وض مضد 200ص
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سضعندحوضنص د وي اعسدموي فدز  وظووي ضنسد ووParava Mahumeriaودموي نعوسلامو
ي ص يددقوي دد فيسوويطفددز ووي اددطواضاعددعوسضوددد وياددا يايوطو ددلمونهدد ًيو ضودع ددلويفددح

و دد  كون ددمويلنددعوا دد ويفددحوص يددقوو ي اددلوفطوأ ددحوضميندد وي  ددمسوي ضدد ميوضدديوي ادد ئ
مووديددددددددددئوسعددددددددددمواددددددددددن و1106 ددددددددددد/500ويددددددددددليوسنل  ددددددددددلوسعددددددددددمواددددددددددن وو(3)ي ووددددددددددلج

و.(4)م1129 د/524
نيدددلنويووضددديوو ظضدددلونيضدددلوياعفدددقوس فدددلعوي اددديليوي ددد ييويادددا  ويوندددطوضاددداوصن وي  سيسددد 

ضددلووددلطويوضدديوي ضنددلصقون ادد لوي اددطووددلطوضن ددلووادديليوي ضددويصنييويطو سيددييوي دد ييو س
و عف مويلنويويعضفويونطوود  وضخاف د ويل ودميمةووي اودل ةووفدنلي وو ضااوصن وي سي ة

يلو يدد ووي سنددلطونعددًلويدديوي عضددئونددطوضوددلئوي   ييدد ووي عنليدد وسل وددميفقووي ساددلاييو
ي  دد ديييويفددحوظيو  ددكوطويضندد وضدديوووددوموسعدداوي ادديليوضدديوي ضاددفضييووي نفدددل  و

و.(5)ي  ييويلنويوي يضويونطوي ضنص  ودسيئوأن لطووضااوصن وي  سيس 
ودموظدلمو ولئوي مييوي لاييونطوينيا وي  يلض وسعاوي ضن  عونطوضااوصن وي  سيسد و

ويسمويوين ويليوي ض ي ويإلمي يوو أ واموي ي  وييوضسنحويسي وض وموسضخ يو فوسوي
ادد وئويدديوو دد ويو وددلئوي ددمييونددطوي  سيسدد ونددطوي ضادداوصن  ووض دد وأدلضدد وي  ديدديوي ض

و يسو  كونوايوسئوين لو ولئوي مييوي لاييوينيا ونطوضااوصن وي  سيس  وويلندعو
ظو يط  لوي  ل  ويلنعونف وميف ي ونعدًلويديووأ وأيو اضل ئوينيا وضااوصن وي سي ة

                                                                                                                                               

مي وي صفيعدد و فصسليدد ووي ن دد  و)لغ سلمنلونفاددصيي وي اددييووي عنددي وينهدد :وضفددص حوضدد يموي ددمس
 .100-98 وصو2 وق8م( وج1965سي وع:و

(1)
 Lyons , Saladin  , p. 272. 

 .98صوو 2 وق8جو سلمنلونفاصييو ي مسلغو(2)

 .97صوو ؛و"وم يا وض ل ن و"و88صوو ي ضضافيلعوي يناي و ي سي لويو(3)

 .141و 139صوو 2جو يطيلقوي خصي ةو يسيو ميم(و4)

 .288صوو ي ضضافيلعوي يناي و ي سي لويو(5)
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ا وويضلوودلمو ولئوي مييوسإن لطوضويض ويلنعواع موس فلو فويوي ينيا ووي ونلويي
و.(1)ي  دييوظاوةوسافكوي اطو يمعووونطوي سي ة

وددددلص و ظضددلوسل ناددس و أل ددد ياوي اددطوظديضددعوضددديوظوف ددلوي ضادداوصن ونفددديسو ددمينلوم يددئا
و ييوضيوي ض وحوظن لويلنعوا وموسض لموياي ي وويدافدلمي وومينيد ويضدلوو يح سعو  ك

و. ووي ولئونطوضااوصن وي سي ة
ي ضادداوصنلعون ددصوسددئويادد ضويووس دديئوظووو ددموي افدد ومو و وددلئوي ددمييويفددحوأدلضدد و

س خ ونطويضفي وا وي وي ايليويطففيييوضيود ي موأ حوضنلصقوظخ  ووي م يئويفدحو
ودموو(3)أ حود ي وسيعونو يك(وو2)  كوينمضلوظف ويويفحوا ويئوايليود ي وي  وضل ك

اديليوي   يد وسعدموظيووفدفويويفي دلوو صفدس م ووظضد وسا ويد يااوليوي ضفكوي فدفيسطو
وسد  كوسدئووددلضويوسادوصييوضاداوصنييوظو سيدييوندطود يد وو و وضيوي ضفكيضن و دمويياد ح

ي دد وضل ددكوسددمًطوضدديوادديلن لويلفددفيييووسصسيعدد وي وددلئونددليويضفيدد وي ا ويدد و ددمواددامو
ن ددمووددم عوووض لوضدد وظمعوأ ددحوض اددئوسعدداوادديليود يدد وي دد وضل ددكوي دد ييوو سادد و  

و.(4)افمويو فضااعض وي ففيسط
يطاايصليوي ففيسطونطويل يعطوي ض ما ويلنعودموسمظعووظخي ًيونليويضفي و

وي ويددددد وينددد و ددددموييددديونددددطوو سعدددموناددد ةوضدددديوي اددديص ةووي فددددفيسي ويفدددحوافددددكويل يعدددط
والسلعوي ففيسيييوظوونطواخصيص مويإلدلض وي ميفض وويطاايصليونطوافكوي سلموضن و

                                                           
 .97صوو "وم يا وض ل ن و"و ي سي لويو(1)

واددسيوي ااددضي و يدد وضعدد و .وو Caphar Meleckي دد وضل ك:د يدد و ي  ددلوي فددفيسيويوسلاددموو(2)
و ددطواسعددموين ددلوو وا دد ونددطوظدفددحوونددويونددلسفسو.215ينهدد :وي ددميضونط وضعوددموظاددضلط وص

نعدًلوييوو  ي وي  وضل كوسو وئوي  ياويووي عنيووي ضدل وي فو ووي اييدو ووا ا  (يم33ووي ط)
-309صوو 2قو 8جو ي وسويووي خع يويعوسلنويي لوي ضخاف  .وينه :ي مسلغ وسلمنلونفادصيي

311. 

و ظووسيدددعونو يدددقووضعنل دددلوسيدددعوي   س.ينهددد :وي دددميضونط ون اددد و Beit Furikسيدددعونو يدددكوو(3)
وا دددددا  وس  ييددددد وي وسدددددويووي  صددددديووي خعددددد يويع.وو.ووا ددددد وندددددطووندددددويو ددددد قوندددددلسفس45ص

 .392 وصو2 وق3جينه :ي مسلغ ون ا  

 .97صوو "وم يا وض ل ن و"و ي سي لويو(4)
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طوضضفي وسيعووضيوي ض وحوظيوي  و وي ففيسي ووضيع لونو سميي وخ وو موضيوسلم م
ي ض ددمسويا  ددعويفددحوظ ضيدد ويطاددايصليوون دد عوي ض ددل ي ويطاددايصلني وي ضخاف دد وونددطو

وضددديوي ضواضدددئوظيويخايدددل وي فدددفيسيييو ضويدددد ويطادددايصليو دددموييددديوو ي س دددلسووضيع دددل
يخايل ًيوي ويًلووينضلوولطوسعدموم ياد وضالنيد و يدطواد ميويدئوضاداوصن وي مو ي د يو ادمو

يخايدل وضودد وضاداوصن وي  سيسد ويفدحوي ص يدقوي ضد ميوضديووضضلوي يدمو  دكويدليوو   ل
 سضدلويدليوضديوظودئوخمضد وي وودلجوي نفدل  و د يونعدًلوو ي الوئوأ حوضميند وي  دمس

ظضدددددلويددددديوأدلضددددد وو يددددديوي خدددددمضلعوي و سيددددد وويطدافدددددلمي وي ادددددطووا مي دددددلوي ضاددددداوصن 
ًلوونعددو(1)ي ضادداوصن ونددطوضوددد وي ددمي ومونيددليوي  ددم وضندد وض يدسدد وي وددموموي ضفدد ي 

يدديو  ددكويفدد ويددليوووددوموي ضادداوصنلعوي فددفيسي ونددطوي  دد قويعاضددمويفددحوظو سددلو دديسو
نضدلوضديوظودئوي علضدئوي ضدلميو فوفدوئويفدحويلضدويئ ن دموو ضيوظوئوي  و ةونوايووي 

  ديوي عميدموضديويلو سيدييوأ ددحوي  دلمو يداخفصوضديوديددوموي عسوميد ووي د قوو  سد ونددطو
نلادددددا  ويوندددددطوو (2) دددددمي موي عددددديشوندددددطوهدددددئوويدددددلةووميدددددمةوندددددطوظ او يددددد وضل ونددددد 

ضااوصنلعويلنعوسض لس ودوييمو ا اياوي ايص ةويطااعضل ي ونطوي ضنص  وي ع سي وضيو
ظوددئواصددوي وي ن ددلصويطدافددلميونعددًلويدديوظن ددلوضاددلييو ادلضدد ووي عدديشووض ييدد و

و.(3)أمي ي وو ينلعو فويشووض يي و فافص ووي  يلمة
ووو:يوسل نالفجويطاي ونخ جوضيواو س ويطاايصليوي ففيسطونطونفاصي

ييويطاايصليو وونوسوضيوينويسويطااعضل وويخص وينويي  ون طوول د ويودالئوواواًل:
يط اووي ا ييددد ويفدددحوي  وددد ةووي ا دددوي ويفي دددلوويدلضددد وي ض اادددلعويفدددسحويوا دددلثو

وويااففلئويطااعضل ويض ًيونطو لي وي فعوس .
   ميدد ووي وضلييدد وي اددطواددععوييوض يوددئويطاددايصليوي فددفيسطوسددمظعوي  ودد ةويوثانيــًا:

 فاديص ةويفددحويط يعددطوو د ووي ضنص دد وي ضاددا من ووينا يي دلوسددل عن وويدلضدد وي اددفص و
ووي ييليويطاايصلنطوون اويطض وي ويد وسل  وة.

                                                           
 .100و–و99صوو ن ا و(1)

 .104صوو يل موي ففيسيييو س يو و(2)

 .27صوو ي و ويوي ففيسي و اضيئو(3)
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ييوي او سد ويطاددايصلني وي فدفيسي وندطونفاددصييو دموي دم و  ددلوييوان دلوواادداض وووثالثـًا:
ويطن اددددلمووا يددددكوي ضوددددد وي ايلاددددطو ف ددددو ونددددطويط يعددددطويطاددددلضي و ددددوطوي اودددد  و

يطالضي ووا ليا لونطوي منلسوييويط يعدطويطادلضي ووض مادلا ل وو د يويعندطوييو
عدددع وي ضودددد وي ايلادددطويطادددلضطويدددليوادددسسًلوندددطوسددد و وددددوةوي فدددفيسيييووا دددوقو

ودم يا موي عاي ي .
ادددداعضل ويعددددومون ددددئواو سدددد ويطاددددايصليوي فددددفيسطونددددطونفاددددصييووين يددددل ويطورابعــــًا:

ويطاايصلنطويطو سطوي حو ل  ويويضئ:
ن ددصوي عنفدد وي س دد يونددطوفدد و وي فددفيسييي ون ددمويلنددعوي ييلنددلعووالعامــل االول:

ي ففيسي ونطوسلموي  لموسفو ةويلض وونفادصييوسفدو ةوخلفد وضاداعض يعوويدلموطو
ضااعض يعوطاايصليوي ايليوسينضلويلنعونفلعوي  عيوندطوي  يد وضديوي ضادفضييوظوو

ونفل  وي   ديييونطوسلموي  لم.ي 
يلضئوي ضنللوويمموايي وي فدفيسيييو د وودفد وي صعدلمووياداض ي وول د ووالعامل الثاني:

ي و يووي وفل وس يئوميفدمويدليو د وي د ويسيد وندطوا فديصوضوودلعوي  ود ةوي ادطو دمو
واييويلني وطيواوعئوي ضااوصنلعوييلنلعوايلاي ووي .

 ضافضييوي و لمووايدلا ويسندلطوي ضواضد وويإلادلضطون وويياضلمويواما العامل الثالث:
وا ددلني مو صدد موي ضوافددييوي فددفيسيييويساددميطوسو ددوموي  ددلمةوويضددلموي ددمييو نيددطوضدد و ًيو
سلسن ونو وي مييووفدوًطووي دحوي نلفد وفدل وي دمييويطيدوسطويدليو د ويسفددويط د وندطو

ايصلني وا ددددوياوميددددلفمو  ددددكوي ييددددليوي فددددفيسطوي صددددل  ووين ددددلئوي ضخصصددددلعويطادددد
وواخفيصوي ض مالعويطالضي وضيوس ي يوي ففيسييي.
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Abstract 

Crusade Settlement in Palestine 

 Mus'ab H. Al-Zaidy
)*(

 

Crusade settlement in Palestine is regarded as one of the 

important issues that tackles the Crusade existence in Palestine. 

The signicance of this subject lies in shedding lights on the 

nature of the settlement movement and the role of the politiacl 

and religious powers in establishing a number of  settlements. 

The present paper sheds light on the crusade settlement 

in Palestine. It studies the subject though studying three points, 

namely, encouraging the immigration to Palestine, the role of 

the crusade kings and the churchmen in establishing the 

settlements.  
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