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 حصي خماضة يعقوب وأثرٍ يف الصراع الصليبي اإلسالهي
 ىـ(414-415م/1111-1111)

 د. حجازي عبد املٌعن سليواى

                                    أستاذ تاريخ العصور الوسطى الم ساعد 
 جامعة المنوفية( -كمية اآلداب )

 

                       ن  ُ       ُ    ن                                لعب حصف مخاضػ  ععوػكب دكرنم ُمًّم ػا كُمػا رنم لػر ملصػرمع مالػلمر ملصػمع ر    ػ  
                                                                لعى لع  ملصػمع عكف للػى   ػال ملحصػف لومػب مػكمزعف ملصػرمع ضػد ململػممعف                لر ملكقت ملذم

                                                                           عمػػى ملحػػدكد ملةػػرقع   عامػػ  كعمػػى ممػػرمت م ردف كملخمعػػؿ م عمػػى  خاصػػ  لصػػالحًّـ  لػػ ف 
                                                      ملتعلل ململممعف عمى ملحصف كتدمعره قمب ملصرمع لصالحًّـ.

             الػلمر مػف خػلؿ  ُ                                                         كُععالج هذم مل حث حصف مخاضػ  ععوػكب كر ػره لػر ملصػرمع ملصػمع ر م
                                                                                عدة محاكر عتصدرها تعرعؼ  حصف مخاض  ععوكب  كرل اب مختعار مكضع   ال ملحصف كرهمعت  
ـ                                                                                        لػػر ملصػػرمع  ػػعف ململػػممعف كملصػػمع ععف  كملدرملػػات مللػػا و  لػػر هػػذم ملمكضػػكع  كدرملػػ   ودعػػ   هػػ

              كعف لػر عممعػات            ُ                                                        ُ     ملمارخعف ملُمعاصرعف ملذعف عػالخكم تػارعا ملحصػف  كعممعػات   ػال ملحصػف كملُمةػار 
ـ ملع اصػػر ملمعمارعػػ  لػػر ملحصػػف  كملعو ػػات ملتػػر كمخًًّّػػا ملصػػمع عكف لػػر   ا ػػ                                                                                               مل  ػػال كملتػػ،معف  كرهػػ
                                                       ن                        اهعػػؾ عػػف ملمعػػارؾ ملتػػر خاضػػًّا ململػػممكف ضػػد ملصػػمع ععف تمًّعػػدنم لحصػػاره  كمل لػػات حصػػار 

ـ مل تا ج ملتر                  كقػؼ عمعًّػا مل احػث                                                                          ململممعف لمحصف كلوكط   كمل تا ج ملتر ترت ت عمى لوكط   كره
                                                                  مف درملت  لًّذم ملمكضكع عمى ملتو ؿ ملصرمع  عف ملصمع ععف كململممعف.

                                        تعريف بالحصن وأىميتو والدراسات السابقة:
ـــرف الحصـــن                                                     لػػػر ملمصػػػادر ملعر عػػػ   الػػـػ  عػػػت م حػػػزمف كحصػػػف مخاصػػػ  ععوػػػكب             ع 

             مى مكقػع   ػال                                                                    كملحصف ملععوك ر  كرطمؽ كؿ مف م صفًّا ر كر ر ةام  "ملمةًّد ملععوك ر" ع
                                                                            كرةار للع  م ف م  عر  ،   ملحصف ملذم ةعده ملصمع عكف ع د  عت ععوكب  مكاف  ٔ( )     ملحصف

                                                           

(ٔ                                 مل ػرؽ ملةػامر  تحوعػؽ  لػالي حلػعف       هػػ(     ٜٚ٘                                                 م صفًّا ر )محمد  ف صػفر ملػدعف  ػف محمػد م صػفًّا ر  ت    (
                          ف كمصػػؿ )محمػػد  ػػف لػػاـل خمػػاؿ   م ػػ       ٖٛٔ       ٚ٘ٔ ص    ـ     ٜٚٛٔ  ُ                                ُماللػػ  ع ػػد ملحمعػػد ةػػكماف  عمػػاف  ٖ   خػػػ
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                                                    . ككصػف  كػؿ مػػف م ػف ر ػػر طػر كعػاقكت ملحمػػكم   عػت م حػػزمف   ٔ( )ُ                  ُععػرؼ  مخاضػ  م حػػزمف
                                 كرطمػؽ كلػعـ ملصػكرم عمػى ملمكقػع  ٕ( )                                             كرةار م خعر للى كقكع   عف دمةؽ كمللػاحؿ ملةػامر

  . ٖ( )           مخاض  ععوكب    ملـ 
                               غمكض ةدعد  كصفًّا ملمكضع ملذم   Gués Jacob                        كعرؼ رر كؿ مخاض  ععوكب 

                                        كحػػدد عكح ػػا لكرز ػػكرج مكػػاف ذلػػؾ مل ضػػاؿ  ٗ( )                                     اضػػؿ لعػػ  ععوػػكب عمعػػ  مللػػلـ ضػػد ململ كػػ 

                                                                                                                                                    

             ملوػاهرة  ٕ                                                                ـ(  مفرج ملكركب لر رخ ار   ػر رعػكب  تحوعػؽ  خمػاؿ ملػدعف ملةػعاؿ  خػػ    ٜٕٛٔ   هػ/   ٜٚٙ          ملدعف  ت  
  .  ٕٚ     صـ     ٜٓٙٔ-    ٖٜ٘ٔ

(ٔ                        دمر ملكتػب ملعممعػ     ٓٔ                          هػ(  ملكامؿ لر ملتارعا  خػ   ٖٓٙ                                                م ف م  عر )عمر  ف محمد  ف ع د ملكرـع ملخزرم  ت    (
  .  ٜ٘     صـ     ٖٕٓٓ                عركت  ل  اف 

(ٕ                                 هػػ(  ملركضػتعف لػر رخ ػار ملػدكلتعف    ٘ٙٙ                                                               ر ك ةام  )ع د ملرحمف  ف للماععؿ  ف ل رمهـع ملمودلر ملدمةور  ت    (
                 عػاقكت ملحمػكم   ٛٔ ص    ـ     ٜٜٚٔ                          ماللػ  ملرلػال    عػركت  ٖ                                            مل كرع  كملصلحع   تحوعؽ  ل ػرمهـع ملزع ػؽ  خػػ

        دمر ٔ                     ـ(  معخـػ مل مػدمف  خػػ    ٕٕ٘ٔ   هػػ/   ٕٕٙ          غػدمدم  ت                                               )ةًّاب ملػدعف عػاقكت  ػف ع ػد مح ملحمػكم ملركمػر مل 
ُ                                                    . كقػد ُعػرؼ مكقػع ملحصػف   عػت م حػزمف  لػ     ػ  ةػًّد رحػزمف ععوػػكب    ٜٔ٘    ـ  ص    ٜٚٚٔ             صػادر   عػركت         
                  ُ                                                عػدما عمـػ  مكتػ  ملُمزعػؼ  كمعتػاد  عػض ململػممعف ملتػردد عمعػ  لعمػا  عػد   -             عمعًّمػا مللػلـ   -              عمى كلده عكلػؼ 

                                                               قؼ لعمع  مـك لػر كًّػؼ قرعػب مػف صػفد علػمى "مغػارة   ػات ععوػكب" عمػى  ػص                           خلؿ ملعصر ملمممككر. كقد ك 
ـ. كقػػد مزدمد    ٘ٔٛ           ـ/ر عػػع ركؿ     ُٕٔٗٔ              ُمػػارخ لػػر عك عػػ                                                             هػػػ كعلػػرد ملػػتو اؿ ععوػػكب لومػػعص عكلػػؼ عمعًّمػػا مللػػل

 Ford of Jacob's                                            ُ                               مالهتمـا  مخاض  ععوكب خلؿ ملورف مللا ع عةر كُعرلت آ ذمؾ  ػ "خلر   ات ععوكب" 
Daughters ن                               كملتمرهذ ملتومعد قا منا خلؿ ملورف مل امف عةر. م ظر                        

Ellenblum, R. ‘Frontier activities: the transformation of a Muslim sacred site into 
the Frankish castle of Vadum Iacob’, Crusades, 2, ) 2003( , pp. 85-6. 

                                                   ل تارع  كملدمكع  مف حركب مل اصر صلح ملػدعف م عػك ر"                                        مصعب حمادم  خـ ملزعدم  "مكقؼ ت ظعمر مال    ن   كرعضنا  
  .  ٜٛ    ـ  ص    ٜٕٓٓ                                                               مخم  كمع  ملعمـك ماللمع   ملمكصؿ  ملمخمد مل الث  ملعدد مللادس  

(3) William of Tyre, A History of Deeds done beyond the Sea, trans. and annotated 
by Babcock, E. A., and Krey, A.C., vol. 2, (New York, 1943), pp. 436-7. 

(4) Ernoul, Chronique d’Ernoul et de Bernard Le Trésorier, ed. M. de Mas Latrie. 
Société de l’Histoire de France (Paris, 1871), pp. 51-3. 
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                         ملتػػر كرد ذكرهػػا لػػر ملكتػػاب    ٔ( )Vadum Iaboc                               مخاضػػ  ععوػػكب كلػػعس مخاضػػ  رع ػػكؾ 
                                                     كرج  لذم كاف ملمكضع ملذم صحي تلمعت   هك مكقػع مخاضػ    ُ        ن               ملُمودس  حونا لـ عكضي لكرز 
                                                           كلك   ركد ملتةا   ملك عر  عف مخاض  ععوكب كمخاض  رع كؾ   ٕ( )                      ععوكب ملتر  وصدها رـ ال

                          ع ما كرد ملحصف لر ك ػا ؽ   .  ٖ( )  هػ   ٘٘٘  ـ/    ٓٙٔٔ                   ن                     كرف ملمكاف كاف قا منا  الفعؿ لر حدكد عاـ 
 ُ    كُعػرؼ   Jacob’s Ford         ضػ  ععوػكب       رم مخا  Vadum Jacob                     مممكػ   عػت ملموػدس  الـػ

ا لر ملورف مل ا ر عةر  الم  ملعر ر  عت م حزمف   . ٗ( )   ن                                             رعضن

                                                           

(ٔ            عمػى ملطرعػؽ   Gerasa     خ ػكب   Wadi az-Zarkah               لػر كدمم ملزرقػا   Vadom Iaboc                   حػدد لعمع  مػـك مكقػع   (
ـ  مػف ذلػؾ لةػارة عكح ػا لكرز ػكرج   لل                         ُ                                                                       ى عماف. ك م  مكمقػع رخػرل ُعةػار للعًّػا مرت طػ   ػ،حزمف ععوػكب عمعػ  مللػل

                                                                                             للى   ر ععوكب ملذم ع عد عةرة رمعاؿ للػى ملخ ػكب ملةػرقر مػف مخاضػ  ععوػكب  رك  كقكعػ  لػر كمدم دكلػاف 
Dothan    ععف عػاقكت ملحمػكم مكقػع   ػر    ن                                         معلن للى ملةماؿ ملةرقر مف مخاض  ععوكب.  ع ما     ٓٙ          عمى ملال                          

                                                                                        عكلػػؼ  ػػعف ط رعػػ  ك ا عػػاس رك  ػػعف دمةػػؽ كمللػػاحؿ  كركػػد آخػػركف رف ععوػػكب عمعػػ  مللػػلـ عػػاش حعاتػػ  لػػر 
  ـ     ٚ٘ٔٔ                                                                                           ا مس  ك كقكع مل  ر لر قرعػ   ػعف لػاف خعمػز ك ػا مس. كرخػي لعمع  مػـك   ػال مػزمر مخاضػ  ععوػكب عػـا 

                                     ُ               ععف لػػر معركػػ  كقعػػت آ ػػذمؾ. كلعمػػ  مػػف ملُم عػػر ل هتمػػـا رف           ن                                  ر مػػا تخمعػػدنم لػػذكرل م تصػػار ململػػممعف عمػػى ملصػػمع 
                                      ـ  كلذم ر ػدل ململػممكف لرحػ  ك عػرة ظًّػرت     ُٚ٘ٔٔ       ن              ُذكر رعضنا  كؿ مرة عـا   Vadum Jacob             ماللـ ملفر خر 

ـ حاؿ ملتعل ًّـ عمى ملحصف كتدمعرهـ لعاه. م ظر  عاقكت ملحمكم  معخـ مل مدمف  خػ        ٜٔ٘     صٔ                                                                                      لر رةعاره
       ن  . كرعضنا   ٜٚ-  ٜٙ     ص  ٓٔ                         م ف م  عر  ملكامؿ  خػ181     صٖ             ؽ ملةامر  خػ               م صفًّا ر  مل ر 

John of Wűrzburg, Descripition of the Holy Land, (1160-1170 a.d.), In PPTS., 
trans.by: Aubrey Stewart, vol. V, (London, 1896), pp 8, 14. Cf. also: Ellenblum, 
Frontier activities, pp. 84-5. 

(2) Wűrzburg, Descripition of the Holy Land, pp. 8, 14. 
(3) Ellenblum, Frontier activities, p. 85. 

(ٗ              ُ          رما ملعـك لُععرؼ لر Chastelez  ك  Chastellet                                                      رةار كع دم للى مةتًّار ملمكقع لر ملورف مل الث عةر  الـ   (
ُ                                ما ُحػػـر مػػف ملػػم  ملعر ػػر "قصػػر ملعطػػرة"                           مع ػػى قمعػػ  ملػػكلرة  عػػدMetzad ‘Ateret                     م د عػػات ملع رعػػ   الػـػ     

Qasr al-‘Atara.    م ظر      
 Kennedy, H., Crusader Castles, (Cambridge, 1994), p. 57. 
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                                                                           كت  ع رهمع  هذه ملدرملػ  مػف مامػاؿ ملعرعضػ  ملتػر لػعى ملصػمع عكف للػى تحوعوًّػا مػف 
   ٔ( )                    ملغػرب مػف مخاضػ  ععوػكب                           ُ                               ال ملحصف لر ذلؾ ملمكقع ملُمًّـ لمغاع   لذ عوع ملحصف للى 

                                    ن                  ن           مى ملال  متوار   مف كؿ مف هك عف ةماالن ك حعرة ط رع  خ ك نا  كما عوع                عمى  ًّر م ردف ع
لػى ملخ ػكب ملغر ػر مػػف   ٘ٔ                                         ملحصػف للػى ملةػماؿ ملةػرقر مػف صػفد عمػػى ملػال           ن     ى                    كـػ تورع نػا  كمى

   كػػـػ      ٓٙٔ        ن                                    كػػـػ تورع نػػػا  ك ػػػعف ملحصػػػف ك عػػػت ملموػػػدس لػػػر ملخ ػػػكب     ٙٔ                  ا عػػػاس عمػػػى ملػػػال  
  َِّ                         ةعَِّد ملصمع عكف حص ًّـ عمى تؿ       كه اؾ   .  ٖ( )         مف ملحكل                                  كعوع عمى ملال  قرع   لمغاع  ٕ( )     ن تورع نا

                  اػػػدت كمحػػػدة مػػػف رك ػػػر                               متػػػر خ ػػػكب اػػػرب مخاضػػػ  ععوػػػكب ملتػػػر      ٓٓ٘              عوػػػع عمػػػى ملػػػال  
                      ن                                                            مخاضات ع كر م ردف رما نا كملمفتاح ملر عس لع كر م ردف للى رحد رهـ ملطػرؽ ملر علػ   ػعف 

                                                           

(ٔ                                                                            َْ  َ            مغ عدد مخاضات م ردف حػكملر خملػعف مخاضػ  ملػتخدمًّا ملمػارة لػر ع ػكره م ػؿ مخاضػ  َعْ ػَرة ةػماؿ ةػرؽ   (
                                               لزرقػال كمخاضػ  ررعحػا م كلػى  كتوػع ع ػد ملتوػال  ًّػر                                              علاف  كمخاض  لحؿ كمخاض  دممع  ع د مصب  ًّػر م

                                                                                               مرعف  ا ردف  كمخاض  ملزكمر رك حخل خ كب ةرقر ررعحا. ك ات لتمؾ ملمخاضات رهمع  ك عرة لر ملتكمصؿ 
                                                                      صػعك   ململحػػ  لػر مل ًّػػر لغم ػ  ملكحػػؿ عمعػ  رامػػب لصػكؿ مللػػ    كال عفػعض مل ًّػػر                        ػعف ضػػفتر مل ًّػر  تعخػػ  ل
                                                                            ج خ ػػؿ ملةػػعا لػػر ر رعػػؿ   اهعػػؾ عػػف ك ػػرة تعػػارمت مل ًّػػر كتعرخاتػػ  كضػػحال  معاهػػ   كقػػد                    لػػكل حع مػػا تػػذكب  مػػك 

   .                                                         ن      ن                        ملتخدمت رماكف ضحال  ملمعاه كمخاضات ع كر تصػؿ  ػعف ضػفتع  ةػرقنا كار نػا  كمػف  ع ًّػا مخاضػ  ععوػكب
             لخلر ملذم تـػ              ن                                                       ُ         صلح ملدعف خلرنم ه اؾ كخدده ملظاهر  ع رس لعما  عد  رما ملخلر ملرمهف ل،ُقـع عمى م         كقد ر ة، 

                                                       ُ                                   تخدعػده لػػر ملوػرف مللػػادس عةػػر. كمػف رهػـػ ملخلػػكر م خػرل ملتػػر رُقعمػت عمػػى مل ًّػػر  خلػر ملصػػ  رة كملخلػػر 
               كـ خ ػك ر مدع ػ      ٕٔ                       كخلر ملمخامع عمى ملعرة                                                       ملعادلر تحت عو   لعؽ كخلر ةام  ملموارب لورع  ملمخامع  

                     كـػ خ ػك ر  علػاف  كخلػر      ٘.ٚ        ى ملػال                                  ِ                       ط رع  كعمى  ضع  رمعاؿ ةماؿ ط و  ِلحؿ  كخلر ملةعا حلعف عم
    ٔ                                    مصػػطفى مػػرمد ملػػد اغ   لد ػػا لملػػطعف  خػػػ                               كػـػ خ ػػك ر خلػػر ملةػػعا حلػػعف. م ظػػر      ٖٗ                دممعػػ  عمػػى ملػػال  

  .  ٙٚ-  ٖٚ    ـ  ص    ٜٜٔٔ               دمر ملًّدل  ٔ  ؽ

(2) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 436-37. 
                                                   تػرة ملحػركب ملصػمع ع   خاصػ   كتوػع عمػى مللػفي ملخ ػك عر                                              ا عاس  كمحػدة مػف رةػًّر مػدف  ػلد ملةػـا  عامػ  كل

                                                           ن                                     ملةرقر لخ ؿ ملةعا  عمى ملطرعػؽ ملكمصػؿ  ػعف دمخػؿ  ػلد ملةػـا ةػرقنا كمللػاحؿ ملخ ػك ر ةػماؿ  حعػرة ملحكلػ   
ةرملًّا عمػى  عػض ممػرمت م ردف.                              ن                                         ى                            كعتردد ذكرها لر ملمصادر ك عرنم خلؿ هذه ملفترة  ل ب ما مكقعًّا ملحعكم كمى

  .   ٕٗٚ-   ٖٕٚ     ص                                               ف خ عر  رحم  م ف خ عر  دمر صادر   عركت  )د.ت(       م ظر  م

(ٖ  م ظر مكقع ملحصف عمى ملخرعط  ملممحو   ملحؽ مل حث. (
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                              مى ذلؾ  ل ف   ال ملحصف لر تمؾ          . ك  ال ع ٖ( )                         كدمةؽ  ك عف دمةؽ كملواهرة   ٕ( )      كط رع    ٔ( )   عكا
          مػػا عكفػػؿ   Chateau-neuf        ُ                                           مل وعػػ  لُعةػػكؿ خ ًّػػ  قكعػػ  مػػع حصػػف هػػك عف رك كالػػتعل  كلػػا 

ـ مف دمةؽ ضد                                                                               لالؽ معا ر م ردف للى ةماؿ مممك   عت ملمودس لر ململممعف كم طلقاتًّ
  . ٗ( )                               مدف ةماؿ ملمممك  كمكم رل مللاحؿ

            ُ                          مؾ ملم طو  لػُعمكف ملصػمع ععف مػف مللػعطرة     ن                             كلضلن عف ذلؾ  ل ف تةععد ملحصف لر ت
    للػى   Smail        ر لػماعؿ          . كقػد رةػا ٘( )                                               عمى ممرمت م ردف كملخمعؿ م عمى كممػرمت ع ػكر م ردف

                                                           

(ٔ                                                        ُ                                        عكا  مف ملمدف ملحصع   كملكمقع  عمى لػاحؿ مل حػر ملمتكلػط كتُعػد مػف رهـػ مػكم ر مممكػ   عػت ملموػدس كلع ػت   (
  .    ٕٗٔ-   ٕٗٔ     صٗ                                  ر  عػػػاقكت ملحمػػػكم  معخػػـػ مل مػػػدمف  خػػػػ   ن      ن                               دكرنم  ػػارزنم لػػػر ملصػػػرمع مالػػػلمر ملصػػػمع ر. م ظػػ

ػػػا  مػػػكلر  ملوػػػلع رعػػػـا ملحػػػركب ملصػػػمع ع   ترخمػػػ   محمػػػد كلعػػػد ملخػػػلد  دمر ملفكػػػر  دمةػػػؽ      ـ      ٜٗٛٔ    ن                                                                              كرعضن
  .  ٜٚ-  ٜٗ ص

(ٕ             ُ                                                                 ن                         ط رع    مدة ُمطم  عمى  حعرة ط رعػ   ك ع ًّػا ك ػعف ملوػدس حػكملر م  تػى عةػرة كعمػك متػرنم  ك ع ًّػا ك ػعف عكػا حػكملر   (
    ٗ              ن                                                                            ا عف كعمػك متػرنم  كهػر قرع ػ  لمغاعػ  مػف حصػف مخاضػ  ععوػكب. م ظػر  عػاقكت ملحمػكم  معخـػ مل مػدمف  خػػ   م
  .  ٜٔ-  ٚٔ ص

(ٖ    ـ      ٜٜٗٔ                                                                                                    عم  ل رمهـع موامر  لرؽ ملفرلاف ملره اف لر  لد ملةـا لر ملور عف مل ا ر عةر كمل الث عةر  ملواهرة    (
  .  ٕٜ ص

 (ٗ                                                        ع  صػفح  مةػرق  لػر تػارعا ملخًّػاد مالػلمر لػر ملعصػكر ملكلػطى                                      لععد ع د ملفتػاح عاةػكر  ملحركػ  ملصػمع (
               ن                          . كا ت دمةػؽ موػرنم لملػمط  مللعالػع  مالػلمع    ٓ٘    ـ  ص    ٕٓٔٓ                                   مكت   م  خمك ملمصرع   ملواهرة  ٜ       طػٕ   خػ

                                                                                    رك ػر رهمعػػ  مػػف حمػػص  كرصػػ ي ملع ػػكر مػػف دمةػػؽ للػى م ردف كمللػػاحؿ رخطػػر مػػف ملع ػػكر مػػف حمػػص للػػى 
                                                                            علعر عمى قكة لللمع  رف تتكاؿ للى ةماؿ ملمممك  ع ر ملطرعؽ ملػر عس مػف دمةػؽ للػى                   طرم مس  ك ات مف مل

                                                                                        صػػكر كصػػعدم  رك مال ػػدلاع ع ػػر م ردف للػػى لػػًّؿ عكػػا. كقػػد لػػعى ملصػػمع عكف للػػى   ػػال قلعًّػـػ لمػػدلاع عػػف 
              كم رل ملر عل                                                                                          حدكدهـ لر ظؿ ملتوار ملحدكد ملةرقع  للى ملحماع  ملط ععع  مما لمي لمملممعف  الكصكؿ للى ملم

                                                                                                لر ملمممك .  عد رف لماعؿ عرل رف م مر ـل عكف كذلؾ ك خاص  رف  ا عاس كا ت لر رعدم ملصمع ععف لوػط مػف 
                                         ـ  لضػػال  للػػى رف حصػػف مخاضػػ  ععوػػكب ت،لػػس عػػـا     ٗٙٔٔ    للػػى       ٓٗٔٔ       ـ  كمػػف     ٕٖٔٔ    للػػى       ٜٕٔٔ    عػػـا 
                             مع ر م ردف للى ملخ كب م اةرة                                     ـ. ككاف ملدخكؿ للى ملمممك  عف طرعؽ    ٜٚٔٔ                  ن      ـ كـت تدمعره  ًّا عنا عـا     ٛٚٔٔ

  ـ     ٖٔٔٔ                                                                                    مػػف  حعػػرة ط رعػػ  لػػر ملصػػ  رة  كملػػذم تػػـػ ملػػتخدمم  خػػلؿ ملغػػزكمت ملر علػػ  لمػػكدكد كطغتكػػعف عػػػـا 
ـ                    ُ    ن        ـ كـل عكف كقتًّا ُمحص نا. م ظر     ٚٛٔٔ ك      ٖٛٔٔ ك      ٕٛٔٔ                             كملتخدم  صلح ملدعف لر رعكم

Smail, Crusading Warfare, p. 207. 
(٘   .   ٔٛٔ     صٖ         ةامر  خػ                  م صفًّا ر  مل رؽ مل  (
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                                                                            مودمر ملخطر ملذم لعتعرض ل  ململممكف مف خرمل   ال ملحصف لر ذلؾ ملمكضع ك خاص  
    عمػػى    ٗ( )    كصػػفد   ٖ( )  عف    كت  ػػ   ٕ( )           ككككػػب ملًّػػكم   ٔ( )                                      رف تخػػارب ملصػػمع ععف مػػع حصػػك ًّـ لػػر ملفكلػػ 

ػا لػر تًّدعػد حركػ  ملمػركر                                                     ن                             ملخط ملحدكدم ملةػرقر ملفاصػؿ  عػ ًّـ ك ػعف دمةػؽ لع ػت دكرنم مًّم 
                     ُ                                    كمػػا لػػعكم للػػى م ػػع ملُملػػممعف مػػف حةػػد قػػكمتًّـ  اللػػرع  ملتػػر  ٘( )                     مػػف ةػػرؽ م ردف للػػى ار ػػ 

                                                           

(ٔ                                                                                                 ملفكل   قمع  لػر لملػطعف توػع عمػى ملطػرؽ ملتػر تػر ط  ػعف  عػت ملموػدس ك ػا مس كط رعػ  ككا ػت خاضػع  لمدمكعػ    (
ػػا    عمػػ  موػػامر  لػػرؽ    ٕٓٛ     صٗ                                                           كمػػف ه ػػا   عػػت خطكرتًّػػا. م ظػػر  عػػاقكت ملحمػػكم  معخػـػ مل مػػدمف  خػػػ       ن                    . كرعضن

  .  ٜٙ-  ٜ٘          ملفرلاف  ص

(ٕ ْ َ   َكْكَكب   (  َBelvoir تةػرؼ عمػى م ردف  كتوػع عمػى                  كتتلـػ  الحصػا   ك           ُ                   ملخ ؿ ملُمطؿ عمى مدع   ط رع              قمع  عمى                         
         ُ                                            مكقعًّػػا ملُمطػػؿ عمػػى  ًّػػر م ردف كط رعػػ  كملخمعػػؿ كملخػػكالف لػػر       ك لػػ ب                    متػػر لػػكؽ لػػطي مل حػػر       ٓٓ٘       مرتفػػاع 

                                                                                                 خ كب  علػاف  ل  ًّػا لػعطرت عمػى اال عػ  ملطػرؽ ملمحمعػ  لػر ملم طوػ . م ظػر  عػاقكت ملحمػكم  معخـػ مل مػدمف
  .  ٜٚ      ن                                      . كرعضنا    عم  موامر  لرؽ ملفرلاف ملره اف  ص   ٜٗٗ     صٗ   خػ

(ٖ           ُ                        ن                                           توع عمػى ُ عػد  ل ػ  كعةػرعف كعمػك متػرنم للػى ملخ ػكب ملةػرقر مػف  ا عػاس كعمػى ملػال  Toron               ت  عف رك تكركف   (
                       عػػاقكت ملحمػػكم  معخػـػ    ٕٗٚ ص                                                             قرع ػػ  مػػف ذلػػؾ مػػف صػػكر لػػر ملغػػرب. م ظػػر  م ػػف خ عػػر  رحمػػ  م ػػف خ عػػر  

  .  ٗٔ     صٕ   خػ          مل مدمف 

(ٗ ـ رهػدمؼ ملفػر ج   -َ  َُ                                                                  َصفَُد  قمع  قكع  توع لر كمدم ملحكل  ك ًّر ملخمعؿ  كتلعطر عمى طرعؽ دمةؽ   (                                 ط رع   ككاف مػف رهػ
                                                                                                  مػػف ل ةػػال قمعػػ  صػػفد ملتصػػدم لغػػارمت ململػػممعف ملم طموػػ  مػػف دمةػػؽ عمػػى ملخمعػػؿ كط رعػػ  كمػػكم رل مللػػاحؿ. م ظػػر  

  .  ٚٛ     ص                                  عم  ل رمهـع موامر  لرؽ ملفرلاف    ن   كرعضنا     .   ٕٔٗ     صٖ                               عاقكت ملحمكم  معخـ مل مدمف  خػ

(٘                                                                              رف ملصمع ععف معتمدكم لر دلاعًّـ عف حدكدهـ عمى مخمكع  ملحصكف كملولع ملتر تكفمػت Prutz           عرل  ركتس   (
                                                                              ُ                  تكفمػت  الػػدلاع عػف حػػدكدهـ ضػد اػػارمت ململػممعف عمعًّػػا. كعػرل لػػماعؿ رف م ػؿ تمػػؾ ملراعػ  ُمتػػ، رة  التعمعمػػات 

            ُ         ُ                                                   طموًّػا  عػػض ملُمػػارخعف ملُمعاصػػرعف كع  غػر ملتعامػػؿ معًّػػا  حػػذر   ف مػا صػػي م ًّػػا لػػر                    اعػر ملمدركلػػ  ملتػػر ر
               ن                                                                      ى    مكػاف لػـػ عصػػي كمعنػػا لػػر آخػر. كعػػرل لػػماعؿ رف قػػلع ملعصػػكر ملكلػػطى لـػ تكػػف لمغػػرض ملػػدلاعر كحػػده كمى مػػا 

     ماعػػ               ُ                                                                           كا ػػت رك ػػر مػػف ُمخػػرد قمعػػ   ػػالمع ى ملعلػػكرم ملحػػدعث    ًّػػا مك ػػت لػػعدها مػػف تم عػػ  محتعاخاتػػ  لػػر ملح
                                                                 ُ                              ملخارخعػػ  كملةػػرطع  لػػر حفػػظ م مػػف م ممػػا مك تػػ  مػػف مالػػادة مػػف ملم طوػػ  ملُمحعطػػ   الومعػػ  كملػػتغلؿ لػػكا ًّا. 
                                                                                                    كعدعـ هذه ملراع  رف ملغزك ملصمع ر كتكلعات  ـل عـت   ػال عمػى مخطػط عػـا تـػ ت فعػذه  دقػ  كلـػ تػ،مر  ػ  لػمط  

ـ  ككػػاف ُ                    ن                             ُمكحػػدة كعامػػ    ػػؿ ك عػػرنم مػػا تكلػػع مل ارك ػػات كم مػػرمل ع                                           مػػى حلػػاب خعػػرم ًّـ  لػػ ب خةػػعًّـ كةػػخاعتًّ
ـ. م ظر                                                                                                    ملخا ب ملمادم لمومع  رك ر رهمع  لدعًّـ مف مل احع  ملعلكرع  رك مف راع  ملمممك  كملصالي ملعا

Smail, R.C., Crusading Warfare, (1097-1193), (Cambridge, 1956), pp. 204-5. Cf. 
also: Prutz, Kulturgeschichte der Kreuzzüge, (Berlin, 1883), pp. 195-6. 
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          ك عػركت   ٔ( )                                                                 معتادكم عمعًّا لر مًّاخم  ةماؿ ملمممك  ك عض مػدف مللػاحؿ م ػؿ عكػا كصػكر
  . ٕ( )                                              كذمؾ ما م ي حصف مخاض  ععوكب مكا ت  ماللترمتعخع 

ـ ملصػكرم ملوػػرل                   ُ                                                          كتمتعػت ملم طوػػ  ملُمحعطػ   الحصػػف  ظًّعػر زرمعػػر متمعػز  حعػػث كصػؼ كلػػع
ُ                                                       كملضػػػعاع ملُمحعطػػػ   التػػػؿ ملػػػذم ُةػػػعد عمعػػػ  ملحصػػػف  ك ػػػرة  لػػػاتعف ملفاكًّػػػ  كملزرمعػػػات م خػػػرل  ًّػػػا                  ُ          ( )ٖ     

                                                الخصػػك   لور ًّػػا مػػف  ًّػػر م ردف  كلػػذم ك ػػرت ملحوػػكؿ                     ُ             كصػػؼ ر ػػك ةػػام  م رض ملُمحعطػػ   الحصػػف   ك 
                                                           

(ٔ                                                                                           صػػكر  مدع ػػ  حصػػع   عمػػى لػػاحؿ مل حػػر ملمتكلػػط  كعوػػع رام ًّػػا لػػر مل حػػر كهػػر رةػػ   مػػا تكػػكف  ػػالكؼ دمخػػؿ   (
                م صػػفًّا ر  ملفػػتي        ٖٗٗ-   ٖٖٗ     صٖ                                                            مل حػػر كمللػػاعد لػػر مل ػػر. م ظػػر  عػػاقكت ملحمػػكم  معخػـػ مل مػػدمف  خػػػ

       ن  . كرعضنا   ٛٛ     صـ ٗ    ٕٓٓ                                   ملولر لر ملفتي ملودلر  دمر ملم ار  
Richard of Holy Trinity, Itinerary of Richard I and others to the Holy Land (formerly 

ascribed to Geoffrey de Vinsauf), (Cambridge, Ontario, 2001), pp. 48-49. 
(2) Barber, M., ‘Frontier Warfare in the Latin Kingdom of Jerusalem: The Campaign 

of Jacob’s Ford, 1178-79’, in the Crusades and their Sources, (eds.) John 
France and William G. Zajac, (Ashgate, 1998), p. 19. Cf. also: William of Tyre, 
History of Deeds, vol. 2, pp. 436-7. 

                                  ةػمؿ لمحصػكف لػر تمػؾ ملفتػرة  عامػ                                                                 كقد ر ط كؿ مف  ركتس كلماعؿ  عف رهمع  ملحصػف  خاصػ  ك ػعف م همعػ  م
ػا قكع ػا لمػدلاع عػف ملحػدكد ملصػمع ع . كررل لػماعؿ                                             ُ         ن                                              كمعت ر  ركتس رف كخكد قلع  عع ًّا مف ة،   رف ُعةػكؿ  ظامن
                                                                                        رف مػػف رهػـػ ركلكعػػات ملحامعػػات ملتػػر دملعػػت عمػػى تمػػؾ ملحصػػكف لػػر زمػػف مللػػـم قمػػع مالضػػطرم ات كملتصػػدم 

                                                                 ملحػػػركب ملةػػامم  رك ملك عػػػرة  ل  ػػ  لػػـػ عكػػف لػػػر موػػدكرها م ػػػع مػػركر ملوػػػكل                                  لمغػػارمت ملصػػػغعرة  كلكػػف حع مػػػا توػػع
  ُ                                                                                  ملُمًّاخم    ػدلعؿ رف حامعػ  حصػف مخاضػ  ععوػكب لةػمت لػر م ػع اػارمت صػلح ملػدعف عمػى صػفد ك عػركت 

                                                 هػ. كركد لماعؿ رف ململممعف  خحػكم لػر مختػرمؽ حػاخز     ٘ٚ٘-   ٗٚ٘  ـ/    ٜٚٔٔ                          كصكر كملحصف  فل  طكمؿ عـا 
                                             ع ػػر مخمكعػػ  مػػف ملممػػرمت ملكملػػع  ملتػػر مك ػػتًّـ مػػف   -                              ملػػذم كلػػر حماعػػ  ماقتػػ  لمصػػمع عف   -              ملخ ػػاؿ كملػػتلؿ 

                                                                                            مخترمؽ ملعمؽ ملصمع ر مف ملةرؽ للى ملغرب  ككا ت  عض م ماكف لع   ملتحصعف ك خاصػ  ملطػرؽ ملر علػ  
           م ًّػا مخاضػ    ك   -  ُ                                                                               ملُمادع  للى ملمممك  كـل تتكلر حماع  ط ععع  ل عضػًّا  كلػذم ةػعد ملصػمع عكف  عػض ملحصػكف 

                                                                      ًّدؼ ملمخكل للعًّا كقت ملخطر كلمحصكؿ عمى ملدعـ ملمادم كمل ةرم. م ظر    -          حصف ععوكب 
William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 437-43. Cf. also: Prutz, 

Kulturgeschichte der Kreuzzüge, pp. 195-6. Cf. also: Smail, R.C., Crusading 
Warfare, (1097-1193), (Cambridge, 1956), pp. 204-8.  

(3) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 436-8. 
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                                                  ُ        كلػػػر هػػػذم حػػػرص مػػػف ملصػػػمع ععف عمػػػى مالػػػادة مػػػف مل ع ػػػ  ملُمحعطػػػ   ٔ( )                         كمل لػػػاتعف كملمػػػركج ملخضػػػرمل
                                                                                   الحصػػف لتػػكلعر  عػػض محتعاخػػات حامعتػػ  مػػف ملغػػلؿ كملفاكًّػػ . ك خػػؿ هػػذم كذمؾ كػػاف   ػػال ملحصػػف 

ـ ملغر ع  ك                                    ُ         خمؽ حال  مف ملخدؿ لدل صلح ملدعف كُملتةارع .ُ    ن                                 ُمزعخنا لمملممعف كهدد حدكده
ـ عوؼ مل احث عمػى رعػ                                                    مفػردة كملػتوم  لػر هػذم ملمكضػكع  المغػ  ملعر عػ   رمػا               دراسـات سـابقة                       كل

ـ عػػف تػػارعا مممكػػ   عػػت ملموػػدس  عامػػ  كعصػػر ملممػػؾ  مػػدكعف ملرم ػػع              مػػف تعرضػػكم لػػ                                                                             لػػر لطػػار درملػػاتًّ
Baldwin IV of Jerusalem  ( ٔٔٙٔ    -ٔٔٛ٘    /ـ  ٘٘ٙ   -٘ٛٔ   )رك عصػػر صػػلح ملػػدعف    ٕ( )   هػػػ                 

ـ كملةمكؿ كمالقتضاب  ما ال عمعػؽ  ػا  ر ملػذم تركػ  هػذم ملحصػف عمػى                                                                                          خاص   لود امب عمعًّا ملتعمع
                                كقؼ مل احث عمى عدة درملػات لػا و                                                          ملتو ؿ ملصرمع ماللمر ملصمع ر. رما ملدرملات م خ  ع   لود 

                   عػػف حصػػف مخاضػػ  ععوػػكب   Barber َّ         دَّها  ػػار ر                                  ُ            لػػر هػػذم ملمكضػػكع عتصػػدرها ملدرملػػ  ملُمًّمػػ  ملتػػر رعػػ
     م  ػر                                                                                       كملحدكد ملصمع ع  ماللمع . كعالج  ار ر عدة لةكاالت مًّم  رلاد م ًّا مل احث  كلك   ركز عمػى 

                                                                                       ملذم ترك  ملحصف عمى ملحدكد ملصمع ع  ماللمع  حع مػا تت ػع  تػا ج ملػتعلل ململػممعف عمػى ملحصػف 
  .       ُ                        صالي ملُملممعف لر ملفترة ملتالع                                  لر تغعر مللعال  ملحدكدع   رمتًّا ل

ـ عكػػف  ػػار ر ُمكلونػػا لػػر  عػػض ماةػػكاالت ملتػػر طرحًّػػا م ًّػػا لةػػارت  للػػى ُمعاصػػرة         ملواضػػر               ُ    ن                                            ُ       كلػػ
                                                               ن                  ملفاضػػؿ   ػػال ملحصػػف  صػػفت  رحػػد ةػػًّكد ملععػػاف  ككصػػؼ ركمعتػػ   ػػا كلى خللنػػا لمحوعوػػ   كلػػر ظػػؿ 

ـ                                                         حرصػػ  عمػػى رصػػد م  ػػر ملػػذم تركػػ    ػػال ملحصػػف كهدمػػ  عمػػى ملػػتو ؿ                              ملحػػدكد  ػػعف ملطػػرلعف  ل  ػػ  لػػ
            كمػػا للػػى ذلػػؾ    ٖ( )                                                                      عصػؼ عممعػػات مل  ػػال رك تكػالعؼ ملتةػػععد كتفاصػػعؿ عمػارة ملحصػػف كعممعػػات ملحصػار

                                 ُ         مف ملوضاعا ملتر علعى مل احث للى ُمعالختًّا.

                                                           

(ٔ   .  ٜٕ      ٕ٘     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(ٕ   ـ     ٘ٛٔٔ   هػػ/   ٔٛ٘                                                     ُ                                  مدكعف ملرم ع  هك م ف ملممؾ عمكرم م كؿ ككرع    كقد ُرصػعب  الخػذـم كلـػ عتػزكج  كتػكلر عػـا  (
ػػا م ػػف مختػػ   مػػدكع                 مخًّػػكؿ  ذعػػؿ كلػػـع        ٕٛٛ                                                        ف ملخػػامس ملطفػػؿ كلع ػػا لعًّػػده. م ظػػر  مل  ػػدمرم  لػػ ا مل ػػرؽ  ص    ن                تاركن

  .   ٕٔ     ص .   ٖٕٓ     صـ     ٕٕٓٓ                                                                ملصػػػكرم  ترخمػػػ   حلػػػف ح ةػػػر  ملًّع ػػػ  ملمصػػػرع  ملعامػػػ  لمكتػػػاب  ملوػػػاهرة  
     ن  كرعضنا 

William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 397-509. 
(3) Barber, Frontier Warfare, pp. 9-10. 
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ـ                                                     لم  رك ر مف درمل  مصط غت  الطا ع م  رم  تعخ   عماؿ   Ellenblum              رما لعمع  مك
                                                           ر مكقػع حصػف مخاضػ  ععوػكب  كرلػاد مل احػث ممػا قدمػ  لعمع  مػـك لػر                       ملت وعب ملتر قاـ  ًّػا لػ

                   ن                                              حك   كدرملات    ظرنم لك عر مف ملرال كملتفلعرمت ملمًّم  ملتر طرحًّا
                 . كقد حػرص مل احػث  ٔ(

                                                                               عمػػػى مالػػػادة مػػػف  تػػػا ج درملػػػات لعمع  مػػػـك م  رعػػػ  كتكظعفًّػػػا لػػػر هػػػذم ملمكضػػػكع مػػػف مل احعػػػ  
                ُ    ن                                 عمع  مـك لـػ عكػف ُمكلونػا لػر ك عػر مػف معالخاتػ   مػا لػر ذلػؾ                                ملتارعخع . كعلكة عمى ذلؾ  ل ف ل

       صػػح     -   هػػػ    ٗٚ٘       ـ/ةػػكمؿ     ٜٚٔٔ         لػػر ر رعػػؿ   –           ُ                       لةػػارت  للػػى ُمًّاخمػػ  صػػلح ملػػدعف لمحصػػف 
       ُ                        كهػذم ُمخػالؼ لمحوعوػ    ف صػلح  ٕ( )                                             ملواضر ملفاضؿ ككصف  ل   ، ػ  كػاف م عػكث ملخمعفػ 

     ٖ( )                      عفػ  كلػعس ملواضػر ملفاضػؿ                                                 ملدعف راار عمى ملحصػف  صػح   ملخػادـ لاضػؿ م عػكث ملخم
  . ٗ( )                              ى        ُ               م خعر لـ عكف لر ملةاـ آ ذمؾ كمى ما كاف ُعادم لرعض  ملحج   ن       لضلن عف رف 

ـ مكتماؿ   ال  ـ ضد ململممعف  ل    ت  ى راع  محددة مفادها عد                                                                                 ك تعخ  لتعصب لعمع  مك
                                                                   ُ          ملحصف كقت مًّاخم  ململممعف ل   كلعى  كػؿ كلػعم  ا  ػات تمػؾ ملفرضػع  لُعومػؿ مػف ةػ،ف
                                                                         مال تصار ملذم حوو  صلح ملدعف عمى ملصمع ععف  االلػتعلل عمػى ملحصػف كتحكعػؿ مخػرل 

                                                  . كرافػػػؿ لعمع  مػػػـك لػػػر  حك ػػػ  م  رعػػػ  ملتػػػر رخرمهػػػا حػػػكؿ  ٘( )                            ملحػػػكمدث لصػػػالي ململػػػممعف  عد ػػػذ

                                                           

(1) Ellenblum, Frontier activities, pp. 83–97; Ellenblum, R., Crusader Castles and 
modern histories, (Cambridge University Press, 2007); pp. 258-74; Mitchell, D.,  
Nagar, Y., Ellenblum, R., ‘Weapon injuries in the 12th century Crusader garrison 
of Vadum Iacob Castle, Galilee’, International Journal of Osteoarchaeology, Int. 
J. Osteoarchaeol, 16, March (2006), pp. 146-8. 

(2) Ellenblum, Frontier activities, p. 89. 
(ٖ   .   ٚٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٗ   .   ٕٛٔ-   ٔٛٔ       ٓٙٔ-   ٙ٘ٔ       ٚٗٔ     صٖ                 مل رؽ ملةامر  خػ          م صفًّا ر    (

(5) Ellenblum, Crusader Castles, pp. 262-4. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Mitchell%2C+P+D
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Nagar%2C+Y
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Nagar%2C+Y
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ellenblum%2C+R
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                        كمعرك  مػرج ععػكف كر رهمػا    ٔ( )Humphrey of Toron             كمقع  همفرم                  ملحصف ماةارة للى 
                                                     كرم لصػػالي ململػػممعف كحػػ ًّـ لللػػتعلل عمػػى ملحصػػف  ػػالراـ مػػف                     لػػر تغععػػر ملمكقػػؼ ملعلػػ

                                  ُ                                       لصػػرمره عمػػى ت،كعػػد خػػكؼ صػػلح ملػػدعف مػػف ُمكمخًّػػ  ملصػػمع ععف   لػػ ب هزعمتػػ  لػػر معركػػ  
  . ٕ( )  هػ   ٘ٚ٘               ـ/ خمادل م كلى     ٚٚٔٔ          لر  كلم ر   Mont Gisard           مك تخعلارد 

                                                   دراسة نقدية ألىم المؤرخين الذين عالجوا تاريخ الحصن:
                                                                لر   ال ملحصػف  ل  ػ  ع  غػر ملكقػكؼ عمػى رهـػ ملمػارخعف ملػذعف ت ػاكلكم            كق ؿ ملخكض 

                                                                                ال ملحصف كماللتعلل عمع  كتدمعره. كع  ع حرص مل احث عمى معالخػ  هػذه ماةػكالع  مػف 
عم  ع مـك  خصكص هذه  ـ ملدق  لدل كؿ مف  ار ر كمى                                   ن                              ى                    كقكل  عمى ك عر مف ملم الغات كرحعا نا عد

                                   ُ     ن      ُ             كصؼ م ف م  عر لمحصف  الوكة كملم ع  ُمعت رنم ذلػؾ ُم الغػ  كعػدها                            ماةكالع . كقد م تود  ار ر
                                                                               كمحدة مف صكر ملتممعع ملتر رضفاها م ف م  عر عمى كعفع  ملػتعلل ململػممعف عمػى ملحصػف 
                                                                         كتػػدمعرهـ لعػػاه. كلعمػػ  رصػػاب لػػر معترمضػػ  عمػػى كصػػؼ م ػػف م  عػػر لمحصػػف  الم عػػ    ف 

             ُ     ن           ُ    ن              م  عر لـ عكف ُم الغنا      كاف ُمطمعنا عمى ملمصادر                                    م خعر لـ عر ملحصف  الفعؿ  كلكف م ف 
  . ٖ( )  ُ                                  ُ       ن               ُ         ُ       ملُمعاصرة كعمى متصاؿ  ةًّكد ععاف كلـ ُعودـ كصفنا لـ عرد لدل ملُمارخعف ملُمعاصرعف

                                                           

(ٔ                                               ن                                                    كرد ذكػػر م خعػػاؿ ملتػػر حممػػت ملػـػ عا مػػ  همفػػرم مورك نػػا  تػػكركف كت  ػػعف عمػػى مػػدل رر عػػ  رخعػػاؿ متتالعػػ   ككػػا كم   (
    صػكر                         صػادر مالػلمع  كملصػمع ع                                                                    ممف ةغمكم مكا   مرمكق  لر مممك   عت ملمودس. ككرد ملـ همفرم لر ملم

ُ                                                                                            ُمختمفػػػ  م ًّػػػا ه فػػػرم كهمفػػػرم كه غػػػرم عمػػػى مػػػا كرد لػػػدل ملمػػػارخعف ململػػػممعف   ع مػػػا كرد  ،ةػػػكاؿ رخػػػرل لػػػدل 
 Reunfru du                 كرع فػرك دم تػكركف   Amfrid       كرمفػرد   Onfori                                            ملمارخعف ملصمع ععف عمى ةاكم  همفرم كرك فركم 

Toron  مل  ػػدمرم )ملفػػتي مل  ػػدمرم(  لػػ ا مل ػػرؽ ملةػػامر     ٜٖٔ    ٖ   ٔٔ ص                       م صػػفًّا ر  ملفػػتي ملولػػر          . م ظػػر                                                 
                   م ػف كمصػؿ  مفػرج   ٜٔ     صٖ                           ر ػك ةػام   ملركضػتعف  خػػ   ٕٖٔ    ـ  ص    ٜٜٚٔ                                تحوعؽ  لتحع  مل  رمكم  ملواهرة  

        ن  ـ. كرعضنا   ٖٚ-  ٕٚ     صٕ           ملكركب  خػ
William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 452-453; Ernoul, Chronique d’Ernoul, 

pp. 31, 63, 311. 
(2) Ellenblum, Frontier activities, p. 86. 

(ٖ   .  ٜ٘     ص  ٓٔ                     م ف م  عر  ملكامؿ  خػ  (
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                                                         لر ت اقض آخر  خصكص ملمصػادر حع مػا خعػؿ ركمعػ  ملواضػر ملفاضػؿ            ككقع  ار ر 
                                  فاضؿ كاف رحد ةًّكد ملععاف عمى   ال            ن                   ُ                 م ك ر تفصعلن مف  عف ملركمعات ملُمعاصرة  حخ  رف مل

                                                      ن                  ملحصػػف  كر ػػ  حصػػؿ عمػػى ركمعتػػ  مػػف صػػلح ملػػدعف  حكػـػ عممػػ  كات نػػا لػػ  ك خاصػػ  رخ ػػار 
                                                 . كعرل مل احث رف ملتعكعؿ عمى ركمع  ملفاضػؿ لسلػ اب  ٔ( )                        ن       ملحكمدث ملتر لـ عكف ةاهدنم عمعًّا

                       ع مػا كػاف ملعمػاد ملكاتػب                                               ن              ملمذككرة اعر دقعؽ   ف ملفاضؿ لـ عكف كقتًّػا كات نػا لصػلح ملػدعف  
     ٖ( )                                                   ككاف ملفاضؿ رقرب للػى صػلح ملػدعف مػف م صػفًّا ر ذمتػ  ٕ( )                      م صفًّا ر كات   كمرملو 

                                                                                عد لف م خعر كػاف رحػد رهـػ ةػًّكد ملععػاف عمػى   ػال ملحصػف  كةػارؾ لػر ملعممعػات ملحر عػ  

                                                           

(1) Barber, Frontier Warfare, pp. 9-10. 
(ٕ                              ن  ـ لػكل مػرمت معػدكدة  كمةػترل  عتنػا     ٘ٚٔٔ ُ              ُ                                       عُفارؽ م صفًّا ر ُمعلػكر صػلح ملػدعف م ػذ ملتحاقػ   خدمتػ  عػـا    ـل   (

             ن                        هػ لعككف قرع نا م   لر رم كقت  كملتمر    ٕٛ٘  ـ/    ٙٛٔٔ                          ام  صلح ملدعف لر دمةؽ عـا                    عمى مور   مف مور لق
         ـ. م ظػػر      ٖٜٔٔ    هػػػػ/   ٜٛ٘             ن                                                       م صػػفًّا ر كات نػػا لصػػلح ملػػدعف م ػػذ ملتحاقػػ   خدمتػػ  حتػػى كلػػاة صػػلح ملػػدعف عػػـا 

-   ٖٕٚ      ٜٜ      ٗٚ      ٕٙ-  ٔٙ ص                       م صػػػفًّا ر  ملفػػػتي ملولػػػر         ٔٛٔ     صٖ                           م صػػػفًّا ر  مل ػػػرؽ ملةػػػامر  خػػػػ
      ٖٚ      ٜ٘      ٓٔ-ٜ     ٗ       خػػ   ٖٙٗ-   ٖ٘ٗ       ٖٕٖ      ٙٙ-  ٘ٙ      ٜٕ-  ٕٛ     صٖ                  ام   ملركضتعف  خػػ         ر ك ة   ٖٕٛ
       ن  . كرعضنا    ٖٚٚ       ٜٕٚ      ٜٙ      ٕٜ      ٕٛ

Lutz, R. B., ‘Imād al-Dīn al-Iṣfahānī’, Medieval Muslim Historians and the Franks in 
the Levant, (ed.) Alex Mallett, (Brill, 2014), pp. 29-36; Gibb, H. A. R., ‘Al-Barq 
al-Shāmī: The History of Saladin by the Kātib ‘Imād ad-Dīn al-Iṣfahānī’, Wiener 
Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes, vol. 52, (1953), pp. 93-115; Gibb, H. 
A. R., ‘The Arabic Sources for the Life of Saladin’, Speculum, vol. 25.1, (1950), 
pp. 58-72; Reynolds, D. F., ed., Interpreting the Self: Autobiography in the 
Arabic Literary Tradition, London, (2001), pp. 10, 146-55;  Lutz, R. B., ‘Funken 
aus dem kalten Flint: Iʿmād ad-Dīn al-Kātib al-Iṣfahānī (II)’, In: Die Welt des 
Orients. Bd. 22 (1991), pp. 119-21, 126-8, 130, 132. 

(ٖ                                                                                        ر ملواضػر ملفاضػؿ مللعالػر كملعلػػكرم م ظػر  حخػازم ع ػد ملمػػ عـ لػمعماف  "رصػدمل ملتخطػعط مللعالػػر       عػف دك   (
                                                                                              كملعلكرم لدل صلح ملدعف لر رلا ؿ ملواضر ملفاضؿ كدعكم ػ "  مخمػ   حػكث كمعػ  مادمب  خامعػ  ملم كلعػ   

  .   ٖٙٔ-   ٜٜٕ    ـ  ص    ٕٓٔٓ                               ملعدد مل الث كمل ما عف  ركتك ر 

http://booksandjournals.brillonline.com/search?value1=&option1=all&value2=Lutz+Richter-Bernburg&option2=author
https://de.wikipedia.org/wiki/Lutz_Richter-Bernburg


 

ــ م8282  -األول اجمللد   –(82)  العدد  - العربي املؤرخ جملة ــ ــ ـــ ــ ــــ  سليواى عبداملٌعن حجازى. د  ـ
 

- 111 - 
 

          عمى مادت                                                                         ملتر رلضت للى لوكط   ،عدم ململممعف كهدم . كرما ت،كعد  ار ر حصكؿ ملفاضؿ 
                                                          ُ                      مف صلح ملدعف لل عمكف ملخدمؿ لع    عد لف م صفًّا ر ذمت  كاف ُعكملر ملفاضؿ لػر ر  ػال 

  -                    ق لت،دعػ  لرعضػ  ملحػج    ٗٚ٘             ـ/ركمخر ةكمؿ     ٜٛٔٔ         م ذ مارس   –                     كخكد م خعر لر ملحخاز 
  . ٔ( )                                                 رلا ؿ رطمعت  عمى مخرعات ملحكمدث ملمتعمو   الحصف

                                     ؿ  ػػا كلى لكك ػػ  رحػػد ةػػًّكد ملععػػاف ك لػػ ب                                   كملةػػاهد  لف كصػػؼ  ػػار ر لركمعػػ  ملفاضػػ
                                                    ن                          مصادره ملمتعددة كصؼ اعر دقعؽ   ف ملفاضؿ لـ عكف مكخػكدنم لػر  ػلد ملةػاـ لعةػًّد   ػال 

                      ن     . كلػـػ عكػػف ملفاضػػؿ مكخػػكدنم لػػر  ٕ( )                                          كملغػػارمت ملتمًّعدعػػ  كمعركتػػا همفػػرم كمػػرج ععػػكف      ملحصػػف 
            هػ  كلكف لـ    ٗٚ٘            ـ/ر عع ركؿ    ٜٚٔٔ                                            ملةاـ ذلؾ ملعاـ لكل كقت لوكط ملحصف لر رالطس 

                   ُ                                                      ن  عوػػؼ مل احػػث عمػػى مػػا ُعفعػػد  مرملوػػ  ملفاضػػؿ لمخػػعش كقػػت لػػوكط ملحصػػف رـ ال  كذلػػؾ خللنػػا 
                                                                         سصفًّا ر ملذم ةػارؾ لػر اال عػ  ملعممعػات ملعلػكرع  ملتػر خاضػًّا ملخػعش مالػلمر ضػد  ل

   مػػف     ٕٛ                                                                         ملصػػمع ععف مػػف  ػػدمعتًّا للػػى  ًّاعتًّػػا  ككػػاف  رلوػػ  ملخػػعش  حع مػػا مقػػتحـ ملحصػػف لػػر 
                                 . كعمػػػػى ملػػػػراـ مػػػػف معتمػػػػاد  ػػػػار ر عمػػػػى  ٖ( )  هػػػػػ   ٘ٚ٘            مػػػػف ر عػػػػع ركؿ     ٕٗ  ـ/    ٜٚٔٔ       رالػػػػطس

                                                                                 ى    م صفًّا ر  ل    لـ ععد للى كتا   مل رؽ ملةامر ملذم تعرض لتمؾ ماةكالع   التفصعؿ  كمى ما 
  . ٗ( )                               وؿ ركمع  م صفًّا ر مف ر ر ةام 

        عف    ػ                                                                     كت  ع قعم  ركمع  م صفًّا ر عف ملحصف مف صػفت  مادمرعػ   ال لػ   لصػلح ملػد
     . كال  ٘( )                                                                                   كاف كات   ككاـت رلرمره كرملو  لر اال ع  تحركات   عام  كتحركات  تخاه هذم ملحصف  خاص 

                                                                           رعػب لػػر رف م صػػفًّا ر رلػاد مػػف م لػػرل ملػػذعف حػررهـ صػػلح ملػػدعف مػف ملحصػػف لػػر ملػػتكماؿ 
                                                           

(ٔ   .   ٔٛٔ-   ٔٛٔ       ٓٙٔ-   ٜ٘ٔ       ٕ٘ٔ-   ٜٗٔ       ٚٗٔ-   ٙٗٔ     صٖ       مر  خػ                    م صفًّا ر  مل رؽ ملةا  (

(ٕ   .   ٙٗٔ-   ٘ٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٖ   .   ٔٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(4) Barber, Frontier Warfare, pp. 9-10. 
(٘       ػػػػرؽ                      مل  ػػػػدمرم  لػػػػ ا مل   ٖٕٗ                         م صػػػػفًّا ر  ملفػػػػتي ملولػػػػر  ص        ٔٛٔ     صٖ                           م صػػػػفًّا ر  مل ػػػػرؽ ملةػػػػامر  خػػػػػ(

                                              هػػ(  كلعػات م ععػاف كر  ػال ر  ػال ملزمػاف  تحوعػؽ     ٔٛٙ                                           م ف خمكاف )رحمد  ف محمد  ػف ر ػر  كػر  ت    ٜٓ ص
     ن  كرعضنا    .   ٗٚٗ                         ر ك ةام   ملركضتعف  ص   ٜٗٔ    ـ  ص    ٜٚٚٔ                     دمر صادر   عركت  ٗ               لحلاف ع اس  خػ

Lutz, Imād al-Dīn al-Iṣfahānī, pp. 38-9; Lyons, M. C. & Jackson, D.E.P., Saladin: The 
Politics of the Holy War, (Cambridge, 1982), pp. 293-5; Gibb, H. A. R., The Life of 
Saladin from the Works of Imād ad-Dīn and Bahā’ ad-Dīn, (Oxford, 1973), pp. 94-8. 
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         كقػت لػوكط                                  م ممػا رلػاد مػف مرملوتػ  لمخػعش ٔ( )                                             ملصكرة ملتر قدمًّا ع    حكـ مةاركتًّـ لػر تةػععده
                              ُ                         ُ                 ن           ملحصػػف  ك ػػذم عتفػػرد م صػػفًّا ر عػػف ُمعاصػػرع   ، ػػ  عكػػاد عكػػكف ملُمػػارخ ملكحعػػد تورع نػػا ملػػذم ةػػًّد 

                                                                عممعات   ال ملحصف كحصاره كلوكط  كتدمعره مف  دمعتًّا للى  ًّاعتًّا.
                                                                          رمػػا ملمارخػػػكف ماخػػػركف لمػػـػ تضػػػاهر ركمعػػتًّـ ركمعػػػ  م صػػػفًّا ر  ككػػػاف ملمػػػارخ ملصػػػمع ر 

       ن                                                          م مكخكدنم لر ركر ا لحضكر مخمع مللتعػرمف مل الػث ملػذم عوػد لػر ركمػا لػر   ُ                 ملُمعاصر كلـع ملصكر 
                                      حع مػػا ةػػرع ملصػػمع عكف لػػر   ػػال ملحصػػف كلػـػ    ق     ٗٚ٘         مػػف رمضػػاف     ٕ٘  ـ/    ٜٚٔٔ       مػػف مػػارس  ٘ 

                                                        ك الراـ مف عكدت  للى ملمممك  حع ما ةرع صػلح ملػدعف لػر  ٕ( )                               عةًّد اال ع  ملحكمدث ملمتعمو    
                                           هػػػ ملػػذم رلػػفر عػػف لػػوكط ملحصػػف لوػػد خػػالت ركمعتػػ     ٘ٚ٘           ـ/ر عػػع ركؿ     ٜٚٔٔ           حصػػار رالػػطس 

          ن                                 كذلؾ خللنا لعادة كلـع ملصكرم لػر مهتمامػ   ٖ( )              ُ                            حع ًّا قصعرة كُم ًّم  كاالم  عف تفاصعؿ عمارت 
                                                ُ    ن     ن                الخكم ب ملمعمارع  كملط كارملع   ر ما     كاف ُمت، رنم لم نا  تدمعر ملحصف.

                           ملتػر عػاد لعًّػا مػف ركر ػا للػى      ُ                                          كمما ُعرخي عدـ راع  كلػعـ ملصػكرم لمحصػف رف ملفتػرة 
                                                    ُ     ن             ن   ملمممكػػػ  هػػػر ملفتػػػرة ملتػػػر ام ػػػت لعًّػػػا كفػػػ  صػػػلح ملػػػدعف ك ػػػات ُمحاصػػػرنم لمحصػػػف تورع نػػػا  
                                                                         كةػػػًّدت ملم طوػػػ  حالػػػ  حػػػرب دم مػػػ   كم ةػػػغؿ ملصػػػمع عكف  التصػػػدم لمغػػػارمت ملتػػػر ةػػػ ًّا 
                                                                        صػػلح ملػػدعف مػػف  ا عػػاس كمػػا حكلًّػػا عمػػى مػػد ًّـ كضػػعاعًّـ  كلػػذم لػـػ عصػػؼ كلػػعـ عمػػارة 

ف       ملحصف                                                                       ى   الراـ مف ركمعت  ملطكعم  عف ملمعارؾ كمالةت اكات ملتر دمرت حػكؿ ملحصػف كمى
                                                                      حػػاكؿ تصػػكعرها  معػػزؿ عػػف محػػاكالت ململػػممعف لللػػتعلل عمػػى ملحصػػف. كلعمػػ  لػػك ررل 

                                         ككػاف هػذم مػف م مػكر ملصػع     ف ملػذعف ةػًّدكم   –                               ملحصف رك كصػف  لػ  رحػد ملصػمع ععف 
     ل وػؿ     -                                    ت ماللتعلل عمع  لوطكم  عف قتعؿ كرلػعر                                    آخر رعماؿ   ال ملحصف  ككا كم لع  كق

                         رك كصػػػػف  لموػػػػاهرة ملفاطمعػػػػ     (ٗ )                         مولػػػػط طع ع   عػػػػد زعارتػػػػ  لًّػػػػا ل         ن             ل ػػػػا كصػػػػفنا لػػػػاؽ  ػػػػ  كصػػػػف 
                                                           

(ٔ   .   ٓٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(2) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 436- 8. 
(3) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 438-45 

(4) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 379-84. Cf. also: Runciman, S., ‘The 
visit of King Amalric I to Constantinople in 1171’, (eds.) Kedar, B. Z., Mayer, H., 
and Smail, R. C., Outremer: Studies in the History of the Crusading Kingdom of 
Jerusalem presented to Joshua Prawer, (Jerusalem,1983), pp.153–8. 
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ػا رصػا ت   ااح ػاط  (ٔ )      كاعرها ـَ  ًّػا رعضن ِ َ         ن                   كلكف ع دك رف مللرع  ملتػر ُةػعِّد  ًّػا ملحصػف كُهػِد  ُ             ِّ  ُ                            
                           ُ    ك تعخػ  لتمػؾ ملظػركؼ ر مػا لـػ ُعحػط                                                 كخعمت  عحخـ عػف كصػف  ملمعتػاد  كقػد ررل  ػار ر ر ػ 

         ن                    كلعـ تمامنا  مل لات   ال ملحصف
( ٕ) .  

            بناء الحصن:
: المشاركون في البناء وتأمين الموقع:     ا                                    أوًلا

                             هػػ  كركػد كلػعـ ملصػكرم رف كالػ     ٗٚ٘           ـ/ر عػع ركؿ     ٛٚٔٔ                              درت عممعات مل  ال لر ركتػك ر 
                           د لف ذلػؾ لـػ عحػدث طػكمؿ لتػرة                                                          قكل ملمممكػ  محتةػدت لمملػاهم  لػر عممعػات مل  ػال كت،مع ًّػا   عػ

ُ  ِّ                                                           مللػت  رةػػًّر ملتػػر ُةػػعِّد لعًّػا ملخا ػػب م ك ػػر مػػف ملحصػف  لوػػد ةػػارؾ لػػر   ػال ملحصػػف كػػؿ مػػف                  
                                                                                     ملممؾ  مدكعف ملرم ػع كاال عػ   ارك ػات ملمممكػ  كك ػار مكظفعًّػا كعمػى ررلػًّـ همفػرم ركؼ تػكركف 

                كما ةارؾ كؿ  ٖ( ) ا      كاعرهم  Reinaldus Sydoniensis                                   ملكك لتا ؿ ملممكر كرع الد لعد صعدم 
-   ٖٗ٘  ـ/    ٕٔٓٔ-    ٗٗٔٔ )  Bohemond III of Antioch                              مػف  كهم ػد مل الػث رمعػر ر طاكعػ  

-   ٖٗ٘  ـ/    ٚٛٔٔ-    ٓٗٔٔ )  Raymond III of Tripoli                               هػ( كرعمك د مل الث رمعر طػرم مس    ٜٚ٘
                                                           

(1) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 318-322. Cf. also: Schlumberger, 
G., Campagnes du Roi Amaury I de Jérusalem en Egypte, (Paris, 1906). pp. 
116-24. 

(2) Barber, Frontier Warfare, p. 20. note. 3. 
(3) Delaville Le Roulx, (J.), Cartulaire général de l'ordre des Hospitaliers de St Jean 

de Jérusalem, vol. 1, (Paris, 1894-1906), pp. 379-80, no. 559, pp. 362-3, no. 
530, pp. 363-4, no. 531; Mayer, H. E., Die Urkunden der lateinischen Könige 
von Jerusalem, vol. 2, (Hanover, 2010), pp. 647-8, 687-8, nos. 376, 404, pp. 
688-91, no. 405, pp. 692-3, no. 406,  pp. 697-8, no. 408; Müller, G., 
Documenti sulle relazioni delle città toscane coll’Oriente cristiano e coi Turchi fino 
all’anno 1531, (Florence, 1879), pp. 17-18, no. 15; Hiestand, R., 
Papsturkunden für Templer und Johanniter, vol. 2, (Göttingen, 1972-84), pp. 
239-47. 
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                     كمودـ مالل تارع  ركخر   Odo of St Amand                                       هػ(  كمودـ ملدمكع  ركدك ركؼ لا ت رما د    ٖٛ٘
                                      . ك الراـ مف مػرض  مػدكعف ملرم ػع كتػدهكر  ٔ( )           كاعرهـ ك عر  Roger de Moulins         ركؼ مكالف 

        هػػ كحتػى    ٗٚ٘           ـ/ر عػع ركؿ     ٛٚٔٔ                           ن                            حالت  ملصحع   ل    ظؿ معلكرنم لر مكقع مل  ػال م ػذ ركتػك ر 
           ُ                    هػػ عمػى مػا تُفعػد ملك ػا ؽ ملممكعػ     ٗٚ٘        مػف ةػكمؿ     ٖٕ  ـ/    ٜٚٔٔ         مف ر رعػؿ   ٕ                  كقت رحعم  ع   لر 

                                           حػػرر مػف معلػػكره لػػر مخاضػػ  ععوػكب ملممػػؾ خػػلؿ تمػػؾ                               ملتػر حررهػػا مػػف مكقػع ملحصػػف. كقػػد 
ػا  ػعف ملدمكعػ   ٖ( )                    كصػادؽ عمػى  عضػًّا ماخػر   ٕ( )                              ملفتػرة  عػض ك ػا ؽ ملمػ ي كملًّ ػات           ن                كلػض  زمعن

                                                                             كاعر ذلؾ مما كرد لر ملك ا ؽ ملتر حررها ملممؾ لر ر  ال لقامت  لر مكقع مل  ال.   ٗ( )          كمالل تارع 
                                    مػػ  ةػػًّكد تمػػؾ ملك ػػا ؽ كخػػكد كػػؿ مػػف رمعػػر     ن                               كلضػػلن عػػف  مػػدكعف ملرم ػػع  لوػػد ركػػدت قا 

-    ٖٗٔٔ )  Joscelin III of Edessa              خكلػػمعف مل الػث                              ر طاكعػ  كرمعػر طػػرم مس كملكك ػت 
ـ ملدمكع  كمودـ مالل تارع  كرع الد لعد صعدم كر رمهاـ مل اصرم      هػ(   ٜٙ٘-  هػ   ٕٛ٘  ـ/    ٕٓٓٔ                                                                 كمود

Abraham de Nazareth  ـ ك عر مف  ارك ات ملصمع ععف لر ملةرؽ لر             مكقع مل  ال                                               كاعره
ػػا لػػر ملفتػػرة مػػف ل رمعػػر كحتػػى ر رعػػؿ                     م مػػر ملػػذم ععكػػس  ٘( )  هػػػ   ٗٚ٘       ـ/ةػػكمؿ     ٜٚٔٔ    ن                                 خصكصن

                                                                          تكاتؼ ملصمع ععف كتعاك ًّـ لل تًّال مف   ال ملحصػف لػر كقػت قصػعر  ك خاصػ  رف صػلح 

                                                           

(1) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 379-80, no. 559; Mayer, Die 
Urkunden, vol. 2, pp. 692-3, no. 406, pp. 697-8, no. 408; Müller, Documenti, 
pp. 17-18, no. 15; Hiestand, Papsturkunden, vol. 2, pp. 239-47, no. 28. 

(2) Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 688-91, no. 405. 
(3) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 1, pp. 362-3, no. 530, pp. 363-4, no. 

531; Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 647, 687, nos. 375, 403, pp. 647-8, 
687-8, nos. 376, 404, pp. 692-3, no. 406. 

(4) Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 693-7, no. 407, pp. 697-8, no. 408, pp. 698-
700, no. 409; Hiestand, Papsturkunden, vol. 2, pp. 239-47, no. 28. 

(5) Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 704-5, no. 412. 
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                                    كعػػاد للػػى دمةػػؽ لػػر م تصػػؼ مػػارس ممػػا خعػػؿ    ٔ( )                                ملػػدعف كػػاف قػػد م تًّػػى مػػف حصػػار  عم ػػؾ
                                                           . رما  عد مل ا ر مف ر رعؿ حعث حرر ملممؾ آخر ك عو  ممكع  ل   ٕ( )     طرلعف           ن        ملصدمـ كةعكنا  عف مل

               م تدمل مف م كؿ   -   ن                      كلونا لما كقؼ عمع  مل احث   –                                        لر مكقع ملحصف  ل    حرر ملك ا ؽ ملتالع  
   مػف     ٕٗ                           ـػ لػر عكػا مػرة رخػرل لػر  ٖ( )         هػ لر عكػا   ٗٚ٘             مف ذم ملوعدة     ٖٕ /    ٜٚٔٔ        مف ماعك 
   مػػػف     ٕٕ                    ن      كلػػػر  عػػػت ملموػػػدس ركالن لػػػر  ٗ( )  هػػػػ   ٘ٚ٘   رة             مػػػف خمػػػادل ماخػػػ    ٖٕ  ـ/    ٜٚٔٔ        ػػػكلم ر 
      ُ       كما ُتةعر  ٙ( )  هػ   ٘ٚ٘      ـ/رخب     ٜٚٔٔ              ـ لر دعلم ر    ٘( )  هػ   ٘ٚ٘               مف خمادل م كلى     ٕٓ       ركتك ر/

  . ٚ( )ُ                                      ُتةعر ك ا ؽ ملمممك  كملدمكع  كمال تارع 

                                                           

(ٔ   .  ٛٙ-  ٚٙ                                                                         عف قمع   عم ؾ ملكمقع  لر مل واع م ظر  مكلر  ملولع رعـا ملحركب ملصمع ع   ص  (

(ٕ                       ن      ن                                      ممؾ مف مكقع مل  ال عددنم ك عرنم مف رمرمل ملةرؽ ملصمع ر ملذعف ةارككم                                       تضم ت قا م  ةًّكد ملك ا ؽ ملتر حررها مل  (
ـ  خكلمعف كك ت ملرها  كرع الد لعد صعدم كمل  عؿ  الع اس مف ر معف  ك طػرس دك كرمعزعكػا                                                                                                       لر   ال ملحصف كم ًّ

                                                                   قلطلف  عت ملمودس  كخالتعركس دم  عرتك كاعرهـ مف كخكه ملمممك . م ظر 
Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 1, pp. 362-3, no. 530, pp. 363-4, no. 

531; Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 647, 687, nos. 375, 403, pp. 647-8, 
687-8, nos. 376, 404, pp. 688-91, no. 405, pp. 697-8, no. 408; Hiestand, 
Papsturkunden, vol. 2, pp. 239-47, no. 28. 

(3) Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 704-5, no. 412. 
(4) Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 708-10, no. 415. 
(5) Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 706-7, 848, nos. 413, 498. 
(6) Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 704-5, no. 412. 
(7) Prutz, H., Malteser Urkunden und Regesten zur Geschichte der Tempelherren 

und der Johanniter, (Munich, 1883), p. 115 no. 44. 
       دعلػم ر     ٕٗ          ر رعػؿ للػى     ٓٔ                                                                             كتارعا هذه ملك عو  اعر محدد عمى كخ  ملعوػعف  كعػرخي  ػركتس صػدكرها  لػر ملفتػرة مػف 

                              حصػف لػر ملعاةػر مػف ر رعػؿ. كتاكػد                                                          ـ  مما عع ر ر   لر رلػكر ملفػركض لػ ف ملممػؾ  مػدكعف رحػؿ عػف مل    ٜٚٔٔ
         ـ. م ظر     ٜٚٔٔ                                                               عض ملك ا ؽ رف آخر ظًّكر لمممؾ لر ملحصف كاف لر مل ا ر مف ر رعؿ 

Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 700-3, no. 410. 
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ـ مف لةارة ملك ا ؽ للى كخكد كؿ مف رمعر طرم مس         لر مكقع    ٕ( )             كرمعر ر طاكع    ٔ( )                                                   ك الرا
                                                                      ا ا عتركا   كععكدمف للى لمارتعًّما مف كقت اخر  عمى ما لعؿ كؿ مف  كهم د                 مل  ال  ل  ًّما ك

                                                                                        مل الث كرعمك د مل الث ملذعف عادم مرة كر ما رك ر للى لمارتعًّما لوضال  عض رةغالًّما عمى ما 
        مػػف ةػػكمؿ     ٖٕ  ـ/    ٜٚٔٔ         مػػف ر رعػػؿ   ٕ                                                 تفعػػد ملك ػػا ؽ ملتػػر حررمهػػا مػػف ر طاكعػػ  كطػػرم مس ق ػػؿ 

                                                        لـ  عض ملخللات رك ملمكملو  عمى ل ًّال  زمع ما عمػى مػا حػدث                   هػ  كتعمؽ  عضًّا  ح   ٗٚ٘
                                                     . كقػػػد ةػػػارؾ رعمك ػػػد مل الػػػث لػػػر معركػػػ  مػػػرج ععػػػكف ك خػػػا م ًّػػػا  ٖ( )                       ػػػعف ملدمكعػػػ  كماللػػػ تارع 

                                                                          كلكف لـ عوؼ مل احث عمى مةارك  رمعر ر طاكع  لر تمؾ ملمعرك  رك اعرهػا مػف  ٗ( )       صعك  
                                       ملممػػؾ عػف مكقػػع ملحصػف لػػر مل ػا ر مػػف ر رعػػؿ                                          ملمعػارؾ ملتػػر كقعػت لػػر ملفتػرة مػػا  ػعف رحعػػؿ

   مػػف     ٕٛ                                         هػػػ كحتػػى كقػػت ملػػتعلل ململػػممعف عمػػى ملحصػػف لػػر    ٗٚ٘        مػػف ةػػكمؿ     ٖٕ  ـ/    ٜٚٔٔ
    هػ.   ٗٚ٘            مف ر عع ركؿ     ٕٗ  ـ/    ٜٚٔٔ      رالطس 

                                                                         كعػػرخي مل احػػث لػػر ضػػكل تمػػؾ ملك ػػا ؽ رف كػػؿ مػػف رعمك ػػد مل الػػث ك كهم ػػد مل الػػث لػـػ 
       ـ/ةػكمؿ     ٜٚٔٔ                      ى لػوكط ملحصػف لػر رالػطس ُ                                        ُعةاركا لر ملعممعات ملعلكرع  ملتر رلضت لل

    ٕ٘         مف رالطس/    ٜٕ                                                         هػ  حعث صدرت ك عو  لر ر طاكع   ت،كعد مف  كهم د مل الث لر    ٗٚ٘
             ُ                                                           مف ر عع ركؿ كُترخي م تعاد  كهم ػد عػف مػا عحػدث لػر حصػف مخاضػ  ععوػكب كقػت حصػاره 

                                                           

(1) Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 692-3, no. 406; Müller, Documenti, pp. 17-18, no. 15. 
(2) Hiestand, Papsturkunden, vol. 2, pp. 239-47, no. 28; Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 

697-8, no. 408. 
(3) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 1, pp. 379-380, no. 559. 

(ٗ        ن  . كرعضنا    ٓٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 442. 
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       ـ رلػكؿ                                كلـػ عوػؼ مل احػث لػكل عمػى قػدك  ٕ( )                                     ككذم ملحػاؿ  ال لػ   لرعمك ػد مل الػث ٔ( )      كلوكط 
  . ٖ( )                                                            رعمك د مل الث للى معلكر صلح ملدعف عوب ملتعلل م خعر عمى ملحصف

                                                                                 كرما ملدمكع  كمالل تارع   لمـ عمتزما  ال وال لر ملمكقع طكمؿ لتػرة مل  ػال  كذلػؾ عمػى 
                                                                        ملػراـ مػػف رف   ػػال ملحصػف  ػػتج عػػف ضػػغط ملدمكعػ  عمػػى ملممػػؾ لتةػععد ملحصػػف لػػر هػػذم 

                                                      علكة عمى ت، ر مللعال  ملحدكدع  ملخدعدة لمصمع ععف  رال      (ٗ )                      ملمكقع عمى كخ  ملتحدعد
                       حصػػػكف ملخ ًّػػػ  ملةػػػرقع  لػػػر   -              رك لعػػػادة   ػػػال   –                                 كػػػؿ مػػػف ملدمكعػػػ  كماللػػػ تارع  لػػػر   ػػػال 

                                                                       هػػك عف لػػر رعمػػى ملخمعػػؿ كمخاضػػ  ععوػػكب لػػر م طوػػ  ممػػرمت م ردف للػػى قمػػب ملمممكػػ  
          اهعػػػؾ عػػػف      (٘ )  كر                                                      كمللػػاحؿ ككككػػػب ملًّػػػكمل لػػػر خ ػػػكب اػػػرب ط رعػػػ  لملػػػعطرة عمػػػى ملغػػػ

                                                           

(1) Delaville Le Roulx, J, Les Archives, la bibliothèque et le trésor de l’ordre de Saint- 
Jean de Jérusalem à Malte, (Paris, 1883), pp. 142-4, no. 52; Cf. also: Prutz, 
Malteser Urkunden, p. 117, no. 47. 

(ٕ                                                           عًّػػا  عػػض ملمػػ ًّي كمالقطاعػػات كذلػػؾ لػػر ملتالػػع كملعةػػرعف مػػف رالػػطس                                     قػػـا رعمك ػػد مل الػػث  تحرعػػر ك عوػػ  رقػػر ل  (
                                                                              ـ  كهذم عاكد ر   ـل عةارؾ ملممؾ لر ملتحرؾ ا واذ ملحصف مف حصار ململممعف. م ظر     ٜٚٔٔ

Delaville Le Roulx, Les Archives, pp. 142-4, no. 52. Cf. also: Prutz, Malteser 
Urkunden, p. 117, no. 47. 

(ٖ   .   ٓٛٔ     صٖ                       ًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ    م صف  (

(4) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 436-8. 
(٘ ُ                                                                        ُ                       ُععرؼ ملغكر  ، ػ  مال خفػاض مللػًّمر ملك عػر ملكمقػع  ػعف لملػطعف كلػكرع  كم ردف  كُعلػمى قلػم  ملةػمالر  لػًّؿ   (

ـ  كتُودر ملاحت   حكملر   ٛ                         ملحكل   كال عزعد عرض  عف  ـ  كُعع     ٕٕٙ      ُ                  ك                                    رؼ ملولـ ملكمقع  ػعف  حعػرة ط رعػ  لػر      ُ  ك
                                                                 ن     ُ          ن                  ملةماؿ كمل حر ملمعت لػر ملخ ػكب  الـػ كمدم م ردف رك اػكر م ردف  كك عػرنم مػا ُعػذكر تخفعفنػا  الـػ ملغػكر لوػط  

ـ. كع مغ عرض ملغكر لر ملضف  ملفملطع ع  لػر خ ػك ر  حعػرة ط رعػ   حػك      ٔٛٙ  ُ                  كتُودر ملاحت   حكملر       ٘.ٙ                                                                 ك
ـ  ـ  عتلع حتى ع مػغ  ـ   ـػ   ٘                                                           كـػ موا ػؿ  علػاف  كلك ػ  عضػعؽ حع مػا عػدخؿ  علػاف لعصػؿ عرضػ  للػى     ٖٔ                     ك        كػ

      ٘.ٕٕ                                                        كـػ ع ػد خر ػ  مضػاعؿ  رمػا رقصػى عػرض لػ  لعصػؿ موا ػؿ ررعحػا للػى     ٓٔ                       عتلع  ا ع  حتى عصؿ للى 
ـ. كلر ملغكر قرل كمزمرع كمدف ك عرة م ًّا ررعحا كط رع  ك علاف كعمتا كملعكخا كلحػؿ كملصػ  رة كعػعف خػالكت                                                                                                      ك

  .   ٖٓٔ-  ٕٜ     صٔ      ؽٔ                                                                   فر عل ةرقر  علاف كاعرها ك عر. م ظر  مصطفى ملد اغ   لد ا لملطعف  خػ  كع
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                                                لػػر خ ػػكب ةػػرؽ ملمممكػػ   حعػػث عمكػػف مللػػعطرة عمػػى لعوػػاع    (ٕ )       كملةػػك ؾ   (ٔ )           قمعتػػر ملكػػرؾ
                                             ن                                 هػػذه ملحػػدكد كتحخػػعـ قػػكة ململػػممعف لػػر دمةػػؽ  كك عػػرنم مػػا كػػا كم عتركػػكف مكقػػع مل  ػػال مػػف 
                                                                 كقػػػت اخػػػر كلػػػؽ مصػػػالحًّـ. كقػػػد رصػػػدت ملك ػػػا ؽ  ةػػػكب خػػػلؼ  ػػػعف موػػػدمر ملدمكعػػػ  

                                                          ػػال ملحصػػف كتػػدخؿ  كهم ػػد لمصػػمي  ع ًّمػػا لػػر ر طاكعػػ  كلػػعس لػػر                    كمالػػ تارع  لػػر لتػػرة 
                                                                   . كعمع   ل ف ملممؾ تكلى م ذ مل دمعػ  ملػاكلع    ػال هػذم ملحصػف كت،مع ػ   (ٖ )          مكقع ملحصف

                                                ن                      ُ        كلـ عرحؿ عف مكقع مل  ال لمتا ع  تطكر ملعمؿ كت،ه نا  م رد لعؿ مف خا ب ملُملممعف  
                                  ن             ودمر ملدمكع  كمال تارع  رقؿ ملتزممنا  ال وال لػر                                        ُ  ع ما كاف رمرمل ر طاكع  كطرم مس  ككذم مُ 

             مكقع مل  ال.
     ا                            ثانياا: عمميات البناء ووصف الحصن:

                   ُ        هػ العت ارمت رم ع  كُم اخع      ٗٚ٘            ـ/ر عع ماخر     ٛٚٔٔ                              درت عممعات مل  ال لر ركتك ر 
    ًّػا                         اخماد تمرد م ػف ملموػدـ                                                         ل،ما م م ع   لمردها م ةغاؿ صلح ملدعف  حصار مدع    عم ؾ 

                   كلػػـػ ت فػػػرج رزمػػػ   ٗ( )                                                         لالػػػتغؿ ملصػػػمع عكف هػػػذم ملمكقػػػؼ لصػػػالحًّـ  كةػػػرعكم لػػػر   ػػػال ملحصػػػف
                                 ـ  كلػػػذم ملػػػتغؿ ملدمكعػػػ  تمػػػؾ ملفرصػػػ      ٜٚٔٔ                                 حصػػػار  عم ػػػؾ لػػػكل لػػػر م تصػػػؼ مػػػارس عػػػاـ 

       هػػػػ م ػػػذ    ٕٚ٘  ـ/    ٚٚٔٔ                                                        كةػػرعكم لػػػر   ػػػال ملحصػػف ك خاصػػػ  رف ملصػػػمع ععف  وضػػػكم هد ػػ  عػػػاـ 
                       هػػػ ق عػػػؿ حصػػار صػػػلح ملػػػدعف    ٗٚ٘       عػػػع ركؿ     ـ/ر     ٚٛٔٔ                         هخػػكمًّـ عمػػػى حمػػاة لػػػر رالػػطس 

                                                           

(ٔ ْ                                                                                               ملَكَرْؾ  قمع  حصع   توع لر خ اؿ مل موال كتتكلط مع ال رعم  كمل حر م حمر ك عت ملموػدس  كتوػع عمػى قمػ  خ ػؿ   (  َ  َ  
  .   ٖ٘ٗ     صٗ            مل مدمف  خػُ       ُ                                                      ُمرتفع كتُحعط  ًّا م كدع  مف  لث خًّات. م ظر  عاقكت ملحمكم  معخـ 

(ٕ ْ                                                                                             ملَةْكَ ْؾ  توع قمع  ملةك ؾ ملحصع   عمى عمعف كمدم عر     عف عماف كرعم  كمل حػر م حمػر ك ػالورب مػف ملكػرؾ    (  َ ْ  َ   
  ُ                                                                                         كُةعدت  ًّدؼ مرمق   ةرؽ مممك   عت ملمودس. م ظر  لكلةر ركؼ ةارتر  ماللتعطاف ملصػمع ر لػر لملػطعف  

ـ  ملوػػاهر      ٖ                                   عػػاقكت ملحمػػكم  معخػـػ مل مػػدمف  خػػػ   ٕٛ٘-   ٕٚ٘    ـ  ص    ٕٔٓٓ   ة                                       ترخمػػ  كتعمعػػؽ  قالػـػ ع ػػده قالػػ
  .   ٖٓٚ ص

(3) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 1, pp. 879-80, no. 559. 
(ٗ   .  ٕٜ     ص  ٓٔ                         م ف م  عر  ملكامؿ  خػ   ٘ٗٔ-   ٗٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
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                 ُ                           ُ                              . كرمػػا مالعت ػػار ملُم اخعػػ  لمرخعػػ  رف ملحػػرمرة ال ُتحتمػػؿ لػػر ملخػػزل ملعمػػكم مػػف كمدم  ٔ( )      ل عم ػػؾ
                                                                                   م ردف لر ملفترة مف عك ع  للى  ًّاع  ل تم ر   ـ ت خفض درخات ملحرمرة  ةكؿ ك عر لر ةًّر 

ا   ًّاع  ةًّر ركتك ر                                 كتصؿ ذركتًّا لػر ملفتػرة مػف دعلػم ر                                 ن                   ركتك ر  كت در مكملـ م مطار رعضن
             ك ػؼ لػر ملطوػس                                                                     ُ للى ل رمعر  كلػذم لـػ عكػف رمػاـ ملصػمع ععف لػكل ةػًّرعف مػف رعمػاؿ مل  ػال ملمُ 

   ُ                                              ملُمعتدؿ لر ركتك ر ك كلم ر ق ؿ  دمع  مكلـ م مطار.
                                                                        كرةار كلعـ ملصػكرم للػى مختعػار مكػاف ملحصػف عمػى خػارم عػادة ملصػمع ععف لػر   ػال 

         كركػػد  ٕ( )             متكلػػط مالرتفػػاع  Mediocriter Eminens        تػػؿ ملػػطي                    ملحصػػكف كملوػػلع عمػػى
                   كعػػرل كع عػػدم ر ػػ  تػـػ   .  ٖ( )                                                         م صػػفًّا ر رف ملصػػمع ععف قػػامكم  تلػػكع  ملتػػؿ لع الػػب   ػػال ملحصػػف

ػػػا ملدمكعػػػ  لػػػر   ػػػال                                                       ن                  تةػػػععد ملحصػػػف لػػػر مكقػػػع حعػػػكم عمػػػى خػػػارم عػػػادة ملصػػػمع ععف خصكصن
                        لػػػى  اةػػػكرة ملحصػػػف دكف رعػػػ                     . كقػػػد رةػػػار ملفاضػػػؿ ل ٗ( )                           حصػػػك ًّـ عمػػػى رحػػػد ملطػػػرؽ ملمًّمػػػ 

                  ُ                              ُ                    ككصػػػفًّا  ػػػار ر  ػػػالُمحعط ملضػػػخـ ملػػػذم عػػػرت ط  الحصػػػف كتُم ػػػؿ رمػػػاكف ملخدمػػػ   ٘( )      تفاصػػػعؿ
            عػد لف  ٚ( )                    ن                                    كحفر ملمعمارعكف خ دقنا لر ملخًّػ  ملةػرقع  رمػاـ مل ػاب ملػر عس   . ٙ( )            لتةغعؿ ملحصف

              خ ػػكب مػػف خػػدرمف               ُ                ُ                    ن                مكقػػع ملخ ػػدؽ ملُملػػتو مر كػػاف عمػػى ُ عػػد عةػػرة رمتػػار تورع نػػا للػػى ملةػػماؿ كمل
  . ٛ( )     ملحصف

                                                           

(1) Ernoul, Le Chronique, p. 52. 
       ن  . كرعضنا   ٕٜ     ص  ٓٔ                         عر  ملكامؿ لر ملتارعا  خػ    ن          كرعضنا  م ف م  

Barber, Frontier Warfare, pp. 10-11. 
(2) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 437. 

(ٖ   .   ٓٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(4) Kennedy, Crusader Castles, p. 57. 
(٘   .  ٕ٘     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(6) Barber, Frontier Warfare, p. 10. 
(7) Ellenblum, Crusader Castles, p. 263. 
(8) Ellenblum, Crusader Castles, p. 270. 
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    ُ                                                                  كلػـػ ُعةػػر للػػى ملةػػكؿ ملًّ دلػػر لمحصػػف لػػكل كلػػـع ملصػػكرم ملػػذم ركػػد رف ملحصػػف كػػاف 
ُ        ملحخر كعمى مرتفاع معوكؿ كُلمؾ عخعب                  ُ      ر اعر ملةكؿ كر   ُةعد مف           .  عد لف  ٔ( )             كرلالات عمعو                            

ُ                ن                                ار ر رخػي رف عكػكف ملحصػف ُلدملػر ملةػكؿ   ػالن عمػى تكزعػع رعمػاؿ  وػب ملحصػف عمػى         خملػ                        
                              ن             ممػػػا عػػػرخي تكزعػػػع رعمػػػاؿ مل وػػػب كلونػػػا لعػػػدد خػػػدرمف                                         مكمضػػػع مػػػف ملخػػػدرمف ملتػػػر لغمًّػػػا ململػػػممكف

                                                                   ُ       .  عػػد لف تػػرخعي  ػػار ر اعػػر دقعػػؽ    ػػ  معتمػػد لػػر لرضػػعت  تمػػؾ عمػػى ركمعػػ  ملُمػػارخعف  ٕ( )     ملحصػػف
                                                                                      ململممعف  تولـع  وب ملخدرمف عمى خمل  لرؽ مختمف    عد لف ملركمع  ذمتًّا ركػدت مةػارك   عػض 

                                          ُ             ُ                          فرؽ ملخمل  لر  وب خًّ  كمحدة مف ملحصف  كـل تُحدد ركمع  ملُمارخعف ململػممعف لػكل خًّتػعف   مل
           ُ                        كخال كصؼ ملُمارخعف لتكزعع  وع  خًّات      ٖ( )                             ن                        كهما ملةمالع  كملخ ك ع  تورع نا ملمتعف  و ًّما ململممكف

                                                           

(1) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 436-7. 
ـ مف ملحفرعات م  رع  ملتػ         ر رخرعػت    ُ      ُ                                                                             ـل تُةر ملُمصادر للى عمؽ رلاس ملخدرمف لر حصف مخاض  ععوكب  ك الرا

ـ  وػػؼ لػػر  تا خًّػػا عمػػى موػػدمر ُعمػػؽ رلالػػات ملخػػدرمف  كلك ًّػػا ركقفت ػػا عمػػى رلػػاس خػػدرمف  ُ                                                  لػػر مكقػػع ملحصػػف لمػػ                                            
                                                                                               ملوصر ملًّممع لتر ملذم ع رت  ع   ملت وعب عمػى  عػض  واعػاه لػر ملمكقػع  لوػدرت  عػض رلالػات  عػض ملخػدرمف 

ـ لر درملت  ملتػر             ُ ِّ                                            متر كمحد كقُدِّرت رلالات لكمها  عف متر ك صؼ كمترعف مف مللط                                             ي ملحدعث. كقد رةار لعمع  مك
ُ                معتمػػد لعًّػػا عمػػى  تػػا ج ت وع اتػػ  لػػر مكقػػع ملحصػػف للػػى رف عت ػػ  خػػدمر ملحصػػف كا ػػت عمػػى ُعمػػؽ مػػف  ل ػػ  للػػى                                                                              
ـ ر مػا تعممػكم                  ن                                                                                        خمل  رمتار تورع نا. كع دك رف ملمعمارععف كا كم عمى درمع   ضركرة تصػرعؼ ملمعػاه مػف م لالػات    ًّػ

                                                                                             ر   عخب تخ ب كخكد كمع  ك عرة مف ملتر    عف ملخدرمف ملدمخمع  كملخارخعػ     ًّػا لػتمتص كمعػ  ك عػرة            مف تخار ًّـ 
                   ُ        ن           ن                                                             مف معاه م مطار مما ُعةػكؿ ضػغطنا هعػدركلعكعنا عمػى ملخػدرمف كعتلػ ب لػر م ًّعارهػا. كت ػدك هػذه ملظػاهرة رك ػر حػدة 

ـ م مطار لر  ضع  رةًّر ـ كهػك ملكقػت ملػذم ةػرع لعػ                                                              لر م طو  مل حر ملمتكلط  حعث تتركز معظ                                     لوط مف ملعا
ـ ملمعمارعكف  حفر رلػاس ملخػدرمف عمػى عمػؽ ك عػر ك ومػكم                                                                                                       ملصمع عكف لر مل  ال. كمف رخؿ تخ ب هذم ملخطر لود قا
                                          ُ                                                               للػى مكقػػع مل  ػػال  ػػكععف مػػف ملتر ػ   مل  عػػ  ملُمكك ػػ  مػػف صػػخكر مل ازلػػت ملغ عػ   اللػػمكعتعت كملفملػػ ار ككمعػػ  رقػػؿ مػػف 

                              ُ                                                    كملتر ػػػ  ملصػػػفرمل ملغ عػػػ   ػػػ، كمع ُمختمفػػػ  مػػػف ملطػػػعف  كعحتػػػكم هػػػذم ملخمػػػعط عمػػػى خصػػػا ص ه دلػػػع              ملكاكلع عػػػت  
                                                                            كهعدركلتاتعكع  تعمؿ عمى م ع تغمغؿ ملمعاه لر م لالات رك ملحد مف خطرها. م ظر 

Ellenblum, Crusader Castles, pp. 269-70. 
(2) Barber, Frontier Warfare, p. 10. 

(ٖ  . .  ٕ٘     صٖ                           ر ك ةام   ملركضتعف  خػ   ٖٛٔ-   ٜٚٔ     صٖ              رؽ ملةامر  خػ             م صفًّا ر  مل   (
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                          ُ   ن خًّات ملحصار ك وب ملخدرمف ُم ًّمنا
                                                كعمى ملترمض صح  لرضع   ار ر  ،ف ملحصف لدملػر  ٔ( )

                                                         ةكؿ   ال عمى لرؽ مل وب ل ف تمؾ ملفرؽ ـل تزد عف خمل  لرؽ.  مل
                                                                     كرخػػي كع ػػدم ملػػتطال  ةػػكؿ ملحصػػف حع مػػا كضػػع لػػر مالعت ػػار رف ملصػػمع ععف كػػا كم 

                   مػػف  ػػكع ملعم ػػ   كهػػك   Rectangular 'castrum' plan ُ                   ُ        ُعفضػػمكف   ػػال ملوػػلع ملُملػػتطعم  
       ُ                                ًّا ُتة   م دعرة لر قكة تحصع ًّا                                                    مل مكذج ملذم لضم  ملدمكع  كمالل تارع  لر   ال قلعًّـ

ـ عكف ُعةعد  دمخؿ هذم مل مكذج لكل ك عل  كقاع  لمطعاـ كر  ع  رخرل ُمو                 كقد ركدت  ٕ( )        ُ                                                          ُ     كل
                                  . كعمى ما ع دك  ل ف هذه مالعت ارمت  ٖ( )                                          ُ    رعماؿ ملت وعب رف  واعا ملفرف كا ت تحت لوؼ ُمو ب

                                             ماللمع   هر ملتر دلعت ملدمكع  كمال تارع  للى                 ُ                            ملكظعفع   اعر ملُمت، رة  ا م م  ملركما ع  رك 
ـ لر مكقع   .  ٗ( )                      ُ       ت  ر خط    ال ملولع ملُملتطعم                                                         كقد رخحت  تا ج ملت وع ات ملتر رخرمها لعمع  مك

  . ٘( )                                                  ُ            ملحصف ك خاص   عد كةف  عف رلاس خدرمف ملحصف ر   كاف ُملتطعؿ ملةكؿ
ػػاؿ مل  ػػال كملُمًّ دلػػعف ةػػعدك  ُ  َّ             ُ             كركػػد لعمع  مػػـك رف ُعمَّ                                 م ملحصػػف عمػػى مكقػػع   ػػال قػػدعـ ععػػكد                   

                                                                       كرف ملمعمارععف ردخمكم  واعا رخزمل مف خدرمف مخمػع ر  عػ  تعػكد للػى تمػؾ  ٙ( )                  لمحو   ملًّممع لتع 

                                                           

(ٔ   .  ٕٙ     صٖ                           ر ك ةام   ملركضتعف  خػ   ٜٛٔ       ٔٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(2) Kennedy, Crusader Castles, p. 57. 
(3) Ellenblum, Crusader Castles, p. 270. 
(4) Kennedy, Crusader Castles, p. 57. 
(5) Ellenblum, Crusader Castles, p. 263. 

(ٙ                                                ُّ                                                        ع رت  ع   ملت وع ات عمى  واعا ر  ع  هممع لتع  ُةّعدت لر مكقػع ملحصػف  كتوػع تمػؾ ملم ةػ،ت لػر ملخػزل ملةػمالر مػف   (
لى ملخ ػكب مػف ملخػدمر ملخ ػك ر لمحصػف  كمقتطعػت تمػؾ م   عػ  لػر ملمػكقععف ملةػمالر                     ى                                                                          حصف مخاض  ععوكب  كمى

                                                     ن                      . كقػػد حػػد ت لزمحػػ  لػػ عض ملخػػدرمف تصػػؿ للػػى لػػت  رمتػػار تورع نػػا ر مػػا  فعػػؿ زلػػزمؿ ضػػرب                    كملخ ػػك ر  لػػ ب ملصػػدع
ـ ملتعػرؼ عمػى                                                                                       ملمكقع لر ملورف مل ا ر ملمعلدم  كال تكخد هعاكػؿ عظمعػ  تعػكد لمعصػرعف ملًّممع لػتر كملصػمع ر                  كتػ

              ملمعلد. م ظر                                                                             ملوطع م  رع  عمى ر ًّا ةمكع كركم ر طًّر كما لكل ذلؾ تعكد للى ملورف مل الث ق ؿ 
Ellenblum, R., Marco, S., Agnon, A., Rockwell, T., and Boas, A., ‘Crusader castle torn apart 

by earthquake at dawn 20 May 1202’, Geology, v. 26, (1998), pp. 303-6. 
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                 . كقػد كصػؼ ملفاضػؿ  ٔ( )                                                          ملحو   كر طكم  ع ًّا ك عف ملخدرمف ملخارخعػ  لحصػف مخاضػ  ععوػكب
                   خدمت لػػػر   ػػػال خػػػدرمف                                                         لػػػر رلػػػالت  للػػػى ملخمعفػػػ  ملع الػػػر مػػػدل ضػػػخام  ملحخػػػارة ملتػػػر ملػػػت

ُ                     ملحصف  كقدر رحخار مل  ػال  عةػرعف رلػؼ حخػر "...ال علػتور ملحخػُر لػر مكا ػ   كال علػتوؿ                                                          
                                          . كتػـػ حةػػك مػػا  ػػعف ملػػكخًّعف ملػػدمخمر كملخػػارخر  ٕ( )                                        لػػر   عا ػػ  لال  ،ر عػػ  د ػػا عر لمػػا لكقًّػػا..."

ُ                                      كُلػػػوعت تمػػػؾ م حخػػػار  ػػػالكمس ملػػػذم زمد مػػػف صػػػ ٖ( )           حخػػػار ملصػػػم                 لمخػػػدرمف  وطػػػع م      ل      
   ُ                                          ُ                 ُ       . كُعرخي مل احث كلر ضكل ضخام  تمؾ م حخار ر ًّا ُقطعت مف ملخ اؿ ملُمخاكرة  ٗ( )       ملخدرمف

  ُ                                                                                   ملُمخاكرة كرف ملصمع ععف ر ما رخ ركم م لرل ململممعف عمى ملعمؿ لر قطعًّا ك ومًّا للى مكقع 
      ن                                                                     تمامنا م مما رلاد ملصمع عكف مف خ كد ملخعش لر ملاعدة ملمعمارععف كملحرلععف ٘( )      مل  ال

( )ٙ .  

                            كقػػػدر لعمع  مػػػـك مرتفاعًّػػػا  (ٚ )                                      ار م صػػػفًّا ر للػػػى ةػػػدة مرتفػػػاع خػػػدرمف ملحصػػػف   كرةػػػ
                                    ُ   َّ               . كقػػػد رةػػػار كع عػػػدم للػػػى رف عػػػرض ملخػػػدمر ُعوػػػدَّر  ،ر عػػػ  رمتػػػار  (ٛ )                 ن  عةػػػرة رمتػػػار تورع نػػػا

                                                              كلػػر هػػذم مخالفػػ  لمػػا رةػػارت للعػػ  ملمصػػادر مالػػلمع  ملتػػر م فػػردت  (ٜ )          ن ك صػػؼ تورع نػػا
ػػػا ك صػػػفنا مػػػف موػػػدمر  (ٓٔ )   رعػػػ                                  توػػػدعر عػػػرض ملخػػػدمر  تلػػػع  رذرع  خا        ُ          ن      ن             ملػػػذم ُعلػػػاكم ذرمعن

                                                           

(1) Ellenblum, Crusader Castles, p. 270. 
(ٕ   .  ٕٛ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(3) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 436- 7. 
(ٗ   .  ٕٛ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(٘   .   ٓٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(6) Ellenblum, Frontier activities, p. 89. 
(ٚ   .   ٓٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(8) Ellenblum, Crusader Castles, p. 270. 
(9) Kennedy, Crusader Castles, pp. 106, 110. 

(ٔ   .  ٕٛ     صٖ                           ر ك ةام   ملركضتعف  خػ   ٓٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (ٓ
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    عػرل   ك                                                     ن     كهذم عع ر رف عرض ملخدرمف تخطى لت  رمتػار ك صػؼ تورع نػا.  (ٔ )             ملذرمع ملعادم
                                                          ُ                عػػرل كع ػػدم ر ػػ  مػػف ملممكػػف تمععػػز ملخطػػكط ملعرعضػػ  لمخػػدرمف ملتػػر ُتكخػػد عمػػى ملر ػػكة   ك 

  . (ٕ )                          خا ب مل ًّر لر مكقع ملحصف
                                       لضػغط ملًّعػدركلعكر مل ػاتج عػف لػوكط م مطػار                                    كحرص ملمعمارعكف عمى تخ عب ملخػدرمف م

                                                                                    لر ةًّرم  كلم ر كدعلم ر ك خاص  مع مرتفاع ملخدرمف للػى عةػرة رمتػار  كلػذم صػمـ ملمعمػارعكف 
    ن       ن                                        ظامنا  دم عنا لصرؼ معاه م مطار للى خارج مكقع مل  ال
                                     . كقد رةار كع عدم للى رف ملخدمر ملذم  ٖ( )

                         ُ   َّ          ر  كرف ملخػػدمر ملخػػارخر لػـػ ُعةػػعَّد حتػػى كقػػت                                             ملػػذم ةػػعده ملصػػمع عكف لػـػ عكػػف لػػكل ملخػػدمر ملػػدمخم
                                                                              لػػوكط ملحصػػف  كملػػتدؿ عمػػى ذلػػؾ  غعػػاب  عػػض تفاصػػعؿ ملعمػػارة ملحر عػػ  مللػػا دة لػػر ملعصػػكر 

                                          . كقػػد خمصػػت ت وع ػػات لعمع  مػػـك كدرملػػات  للػػى  ٗ( )                ُ                       ملكلػػطى ك خاصػػ  ملُمرت طػػ   ا لػػكمر ملخارخعػػ 
                            لخػػػدمر ملخػػػارخر   ف ملصػػػمع ععف                                                    كصػػػؼ ذلػػػؾ ملخػػػدمر  ، ػػػ  ملخػػػدمر ملػػػدمخمر رك مللػػػاتر كلػػػعس م

                              ن                                                         مضطركم للى تةععده عمى عخم  خكلنا مف مًّاخم  ململممعف لًّـ لر ر  ال مل  ال مما خعؿ مف   ال 
               ن                            هذم ملخدمر رمرنم ضركرع ا مف مل احع  م م ع .

                                                                        كرةار لعمع  مـك للى رف خط    ال ملحصف تضػم ت  ػلث مرمحػؿ عمػى رف عكػكف ركلًّػا 
                                                        تر  كعػػادة مػػا عػػتـ مال تًّػػال م ػػ  لػػر اضػػكف  ضػػع  رةػػًّر  مػػا علػػمي                       ػػال هػػذم ملخػػدمر مللػػا

                                                           

(ٔ                                                                                                  رةار  عض ملمارخعف للػى ر عػاد ملحصػف  الػذرمع  كركػدكم رف ملموصػكد  الػذرمع ململػتخدـ لػر ملحصػف هػك ملػذرمع   (
                               ُ                          لعادعػ  عمػى مػا رةػار م ػف م  عػر  كُععػرؼ هػذم  الػذرمع مل خارعػ                        ن                  مل خارم ملذم علاكم ضعفنا ك صؼ مف ملذرمع م

ـ.     ٘ٚ                                                                                           ملمصرع . كقد رةارت مكلكع  كحدمت ملوعاس ملعر ع  للى رف ملذرمع لر ملورف ملرم ع عةر كاف علاكم      ل
ـ. ك     ٛ٘          ُ                               لـ  ع ما عُودر ملػذرمع ملعػادم رك مل مػدم  ػػ     ٘ٚ                      ُ                       كمف مل احع  ملًّ دلع  عُودر ملذرمع ملمعمارم  ػ  ذم رخػذ ا       لػ  ى         مى

ٚ.ٙ                                                ُ      لـ عمى معت ار ر   ملذرمع مل خارم ل ف عرض ملحا ط ُعلاكم   ٘ٚ                  ،ف ملذرمع علاكم      ن       ن         ذرمعنا تورع نػا. م ظػر        ٘
ػػػػا  ه تػػػػز  ملمكاععػػػػؿ كم كزمف مالػػػػلمع   ص  ٜٚ-  ٜٙ     ص  ٓٔ                     م ػػػػف م  عػػػػر  ملكامػػػػؿ  خػػػػػ           محمػػػػكد   ٜٓ      ن                                    . كرعضن

ـ  مكلكع  كحػدمت ملوعػاس ملعر ّعػ  ك       ّ                                        مالػلمّع  كمػا ععادلًّػا  الموػادعر ملحدع ػ   مكت ػ                 ّ     ّ                             ّ     لاخكرم كصلح ملّدعف خّكم
  .   ٕٛٔ    ـ  ص    ٕٕٓٓ                     ل  اف   عركت  ل  اف  

(2) Kennedy, Crusader Castles, p. 57. 
(3) Ellenblum, Crusader Castles, p. 270. 
(4) Kennedy, Crusader Castles, p. 117. 
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                                                                                 تطكعػػؽ مكقػػع مل  ػػال كتػػكلعر ملحػػد م د ػػر مػػف م مػػاف لممعمػػارععف كملحػػرلععف.  ع مػػا تضػػم ت 
    رخػي   ك   .  ٔ( )                                                                                ملمرحمتعف مل ا ع  كمل ال   تةععد ملخدمر ملخارخر كم   عػ  كملمرملػؽ ملدمخمعػ   الحصػف

               هػػػػ  لػػػر حػػػعف خصػػػص    ٗٚ٘       ـ/ةػػػكمؿ     ٜٚٔٔ                  دمخمر  حمػػػكؿ ر رعػػػؿ                           لعمع  مػػػـك م تًّػػػال ملخػػػدمر ملػػػ
                                                                                  ملمعمارعكف م ةًّر م ر ع  ملتالع  لتحلعف ظركؼ ملحعاة دمخؿ ملحصف كتخًّعزه ل ركدة ةًّكر 

                                        ن                               در   اة هذه ملمرحم  رعماؿ ملتةػععد م طلقنػا مػف ملزمكعػ  ملخ ك عػ  ملةػرقع      . ك  ٕ( )              ملخرعؼ كملةتال
  . ٖ( )                                    لكف تعرض ملحصف آ ذمؾ لمحصار كملتدمعر                                  لمحصف كم تومكم م ًّا للى ملةماؿ  ك 

                                                                          كرلض لعمع  مـك ركمع  كلعـ ملصكرم ملكمضػح  عػف م تًّػال ملعمػؿ لػر   ػال ملحصػف لػر 
ـ لـ عةًّد   ال ملحصف   ٗ( ) ق   ٗٚ٘       ـ/ةكمؿ     ٜٚٔٔ      ر رعؿ                        كذلؾ لمغادرت  ملمممك                                        حخ  رف كلع

                     هػا تكقػؼ رعمػاؿ مل  ػال                    ملت وع ػات ملتػر رخرم                كرخي لػر ضػكل  ٘( )ـ     ٛٚٔٔ                   للى ركما لر ركتك ر 
ـ ململممكف ملحصف لر رالطس                     هػ  كرف ملمعمارععف    ٘ٚ٘           ـ/ر عع ركؿ     ٜٚٔٔ                                        لخ،ة حع ما هاخ

      ن                                   . ككلونػا اعمع  مػـك لوػد مضػطر  مػدكعف ملرم ػع  ٙ( )               % مػف رلػاس ملحصػف  ٘ٚ                  لـ عحفػركم رك ػر مػف 
        ق  كذلػؾ    ٗٚ٘       ـ/ةػكمؿ     ٜٚٔٔ                                                      للى ملرحعؿ عف ملحصف لكر مكتماؿ ملخدمر مللػاتر لػر ر رعػؿ 

                                                                     ن      ػػ  حةػػد ملخػػعش لػػر مكقػػع ملحصػػف لتػػ،معف رعمػػاؿ مل  ػػال ممػػا كمػػؼ ملصػػمع ععف مزعػػدنم مػػف   
                                                                              مل فوػات  ك خاصػػ  مػع ممتػػدمد ملمرحمػ  م كلػػى مػػف مل  ػال للػػى لػت  رةػػًّر  ككػاف مػػف ملصػػعب 
                                                                              عمػػى لػػرؽ ملخػػعش مل وػػال حتػػى تكتمػػؿ ملخػػدرمف ملخارخعػػ  ملتػػر معػػزت ملحصػػكف ملصػػمع ع  م ػػذ 

  . ٚ( )         ل ا ر عةر                       ملعود مللا ع مف ملورف م
                                                           

(1) Ellenblum, Crusader Castles, pp. 264-5; Ellenblum, Frontier activities, pp. 89-90. 
(2) Ellenblum, Frontier activities, p. 88. 
(3) Ellenblum, Crusader Castles, p. 270. 
(4) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 444. 
(5) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 436, 438. 
(6) Ellenblum, Crusader Castles, pp. 264-5. 
(7) Ellenblum, Frontier activities, p. 89. 
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                                                                         كلذم ك مخرد   ال ركؿ خدمر لاتر لمحصف  لود تـ ماعلف عف مكتمػاؿ   ػال ملحصػف  
                                                                         ُ         كرحؿ ملممؾ كملخػعش عػف مكقػع مل  ػال لتخفػعض مل فوػات ملعكمعػ   كتكلػت ملحامعػ  ملُمالفػ  مػف 

     كدعػـػ    . ٔ( )                                                                               لرلػاف ملدمكعػػ  ملػ كلع  تػػ،معف ملمعمػػارععف كملحػرلععف اكمػػاؿ ملمرحمػػ  مل ا عػ  كمل ال ػػ 
                                                                                  لعمع  مػػـك لرضػػعت   ، ػػ  خػػرل ملعػػرؼ لػػر تمػػؾ ملفتػػرة عمػػى لعػػلف مكتمػػاؿ   ػػال ملوػػلع ملمركزعػػ  
                                                                                 ع ػػدما عػػتـ مال تًّػػال مػػف   ػػال ملخػػدمر مللػػاتر رك ملػػدمخمر  كدلػػؿ عمػػى ذلػػؾ  ومعػػ  صػػفد حع مػػا 
ُ                                                                                 ُطكؽ مكقع مل  ال  خدمر لاتر كر تتمكف ملومع  مف ملدلاع عف  فلًّا  كذلؾ عمػى ملػراـ مػف 

  . ٕ( )                                            ُ  ِّ             تمرمر رعماؿ مل  ال لر صفد لفترة طكعم  تالع  ُقدِّرت  عةرعف ل    مل
                    كت  ػى لعمع  مػـك  ٖ( )                                                         كرخي  ار ر كخكد  رج ةدعد ملصل   لكؽ ملخدرمف ملغر ع  لمحصػف

ا كمحدنم لوط  ٗ( )                                            تمؾ ملراع  كركد كخكد  رج عمى رحد خدرمف ملحصف                           ن      ن        كرف ملمعمارععف ةعدكم  رخن
ُ  ِّ                  هذم مل رج لوػد ُةػعِّد  صػفت  م صػ   ا تػ                              لوط لكؽ ملخدمر ملدمخمر كحتى                  . كلـػ عوػؼ مل احػث  ٘( )              

             ُ                                                                    لر ملمصادر ملُمعاصرة عمى رع  لةارة للى كخكد ر رمج عمى رلكمر ملحصف  كذلؾ عمى ملراـ 
                                                           

(1) Ellenblum, Frontier activities, p. 89. 
(ٕ                                                                                              رةػػار لعمع  مػػـك للػػى رف مفًّػػـك كػػؿ مػػف كلػػـع ملصػػكرم كر ػػر ةػػام  عػػف مكتمػػاؿ   ػػال ملحصػػف عختمػػؼ عػػف تصػػكر ا   (

Benoı̂                                  لذلؾ  كملتةػًّد  ركمعػ  رلػوؼ مارلػمعا  t of Marseille’s   عػف   ػال حصػف صػفد لػر ملفتػرة                          ٕٔٗٓ    -
                                                                                            ـ حع ما رةار للى م تًّال   ال ملحصف  ـ  رةاد  عد عةرعف لػ    ا لػكمر ملخارخعػ  لمحصػف كركػد كقتًّػا     ٕٓٙٔ

                                                                                              ن  مكتمػػاؿ   ػػال ملحصػػف. لػػذلؾ ععتوػػد لعمع  مػػـك رف مفًّػػـك مكتمػػاؿ   ػػال ملحصػػف لػػر ملعصػػكر ملكلػػطى عوػػدـ تفلػػعرنم 
                                       ن       ن               تارعخعػػ  ملتػػر تصػػؼ هػػذه ملحصػػكف  صػػفتًّا كعا نػػا مكػػتملن عػػادم كظعفػػ  مػػا                             لمت ػػاقض ملكمضػػي  ػػعف مل صػػكص مل

                                                                                                 ك عف مل واعا ملمادع  ملتػر تةػًّد عمػى حالػ  ملحصػف اعػر ملمكتممػ   الفعػؿ. كع ػدك ر ػ  خػرل ماعػلف عػف مكتمػاؿ 
    لػذم                                    ُ                                            ُ              ال حصكف ملعصكر ملكلطى  حع ما كاف ُعحعط ملخدمر مللاتر  مكقع مل  ال  كع دها لوػط ُعلػمي لمخػعش م

 ُ                                                                              ُحةد لمدلاع عف ملمعمارععف  الرحعؿ كم ي ملاكلع  ت،معف ملمكقع لحامع  ملحصف. م ظر 
William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 443-4. Cf. also: Ellenblum, Crusader 

Castles, pp. 264-5; Ellenblum, Frontier activities, p. 88. 
(3) Barber, Frontier Warfare, p. 10. 
(4) Ellenblum, Crusader Castles, p. 270. 
(5) Ellenblum, Crusader Castles, p. 270. 
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                                 ن                                                   مف لةارة م صفًّا ر للى ملحصف رحعا نا  ال رج  كلعؿ هذم ما دلع  ار ر للى ترخعي كخكد  رج 
                                            عػػد لف م صػػفًّا ر كظػػؼ مصػػطمي مل ػػرج لمداللػػ  عمػػى      ٔ( )                           لػػر مل احعػػ  ملغر عػػ  مػػف ملحصػػف

                                                          َُ            ُ         ملحصف  كلـ عمزج لر كصف  ذمؾ  عف لفظر مل رج كملحصف  ما قد ُعَفلر عمى ر   ُعةعر للى 
    ى                                             كمى ما كظؼ مصطمي "مل رج" لمدالل  عمى حصػف مخاضػ   ٕ( )               ن          مل رج  صفت  خزلنم مف ملحصف

                                    ف   ػال م  ػرمج كػاف مػف رهـػ لػمات                                   ُ ِّ          ععوكب كمع . كال عع ر هذم رف ملحصف ُةعِّد  ل ر ػرمج
ُ                                       عد ل  ر ملتزمُت  ما قدمت  ملمصادر عف تمؾ ماةكالع . ٖ( )                             ملعمارة ملحر ع  لر تمؾ ملفترة                  

                كركػػدت رعمػػاؿ  ٗ( )                                                   ككػػاف لمحصػػف رك ػػر مػػف  ػػاب عمػػى مػػا خػػال لػػر ركمعػػ  م صػػفًّا ر
          ملحصػف عمػى                 ممػا قمػؿ مػف قػدرة                                                 ملت وعب كخػكد خملػ  ر ػكمب عمػى م قػؿ لػر خػدرمف ملحصػف 

ـ تعددها لمر ط  عف ملف ال ملدمخمر كملخدمر   .  ٘( )                            حماع   فل  حع ما تعرض لمحصار                                                        ك رر لعمع  مك
َ        ُ                                             كملخدمر ملخارخر لمحصف كملذم ُخِطَط ل  رف ُعةعد ضمف ملمرحم  مل ا ع  رك مل ال   مف مرمحؿ   ِ  ُ                             

لى                                                  ُ               . كقد لًّمت تمؾ م  كمب مف حرك   وؿ مكمد مل  ال كملُمعدمت كملعماؿ م ٙ( )            ال ملحصف     ى   ف كمى
لى ملحصف   ف   ال ملخدمر ملدمخمر لر مرحم  ُم كرة مف عممعات مل  ال كاف مف ة،   رف    ى                                          ُ                                      كمى
                            ُ                                                   عخعؿ مف ملصعب عمى ملعر ات ملُمحممػ   الحخػارة كم خةػاب ملػدخكؿ للػى مكقػع مل  ػال  كرف 

  . ٚ( )                                                                             عم ع خركج ملعر ات ملفارا   كهذم مف ة،   ملتل ب لر زحاـ  الورب مف مل اب ملر عس
               ُ                            لػػدل ملمػػارخعف ملُمعاصػػرعف لػػكل عمػػى لةػػارمت عامػػ      رقػػؼ               ات ملحصػػف  لمػـػ        رمػػا ةػػرل

 ُ          ن                                                                  كُم ًّم    ظرنم لتػدمعر ملحصػف عوػب ملػتعلل ململػممعف عمعػ . كقػد كظػؼ رخػاؿ ملحامعػ  تمػؾ 
                                                           

(1) Barber, Frontier Warfare, p. 10. 
(ٕ   .   ٚ٘ٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(3) Ellenblum, Crusader Castles, p. 270. 
(ٗ   .   ٛٚٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(5) Ellenblum, Crusader Castles, pp. 268-9. 
(6) Ellenblum, Crusader Castles, p. 270. 
(7) Ellenblum, Crusader Castles, p. 268. 
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          ن                                  كلكػػف كلونػػا لمدرملػػ  ملتػػر رخرمهػػا لعمع  مػػـك  ٔ( )                                    ملةػػرلات لػػردع ملًّخػػـك مالػػلمر عمػػى ملحصػػف
                              ُ                 ر عمعًّا لر مكقػع ملحصػف  ل  ػ  ُعفًّـػ مػف تركػز  عػض                               ُ عمى  عض ملًّعاكؿ ملعظمع  ملتر عُ 

                            ُ                                          ماصػػػا ات ملتػػػر تعػػػرض لًّػػػا  عػػػض ملُمصػػػا عف مػػػف ملصػػػمع ععف دمخػػػؿ ملحصػػػف لػػػر ملكتفػػػعف 
                                                           رف حامع  ملحصػف رلػادت مػف تمػؾ ملةػرلات لػر للوػال قػكمرعر ملمػكمد    ٕ( )                       كملفورمت ملع وع  كملررس

                            ر ر  ػػال حصػػارهـ لمحصػػف  م ممػػا                                                   ملحارقػػ  كرمػػر مللػػًّاـ مػػف رعمػػى ملخػػدرمف عمػػى ململػػممعف لػػ
ُ                                           ُعفًّـ ضم نا مف لةارة م صفًّا ر مختفال ُرماة ملصمع ععف لر ملحصػف  حعػث لـػ عخػرا رحػدهـ   ُ       ن                           

ُ       ُ          عمى لظًّار ررل  كقت ملتًّدمؼ ُرماة ملُملممعف لًّـ                            ( )ٖ .  
                                                                 كحػػرص ملصػػمع عكف عمػػى تػػكلعر مصػػادر ملمعػػاه لػػر ملحصػػف مػػف خػػلؿ حفػػرهـ ل  ػػر 

                             ن      ن                الحخػػارة مػػف رلػػفم  للػػى رعػػله طعنػػا كرصػػفنا لػػ   كقػػد رةػػار                              كملػػع  كقػػد رحكمػػكم   ػػال خكم  ػػ  
                                                                         م صػػػػفًّا ر للػػػػى تكلػػػػط مل  ػػػػر لمحصػػػػف كرف ملصػػػػمع ععف حفػػػػركه لػػػػر ملكقػػػػت ملػػػػذم   ػػػػكم لعػػػػ  

     ٘( )                                                                            كقد لةؿ لعمع  مـك لر ر  ال ت وع ات   المكقع لػر ملكقػكؼ عمػى مكقػع ذلػؾ مل  ػر ٗ( )     ملحصف
                                           مـك مالادة م ًّا لمع كر عمى ك عر مف ملًّعاكؿ                                           ك خاص  ر ًّا كا ت لرص  ك عرة كاف عمى لعمع  

            ن                                  ُ                                   ملعظمع    ظرنم لما كرد لدل م صفًّا ر مف للوال ملُملممعف لخ ث عدد ك عػر مػف قتمػى حامعػ  
                        .  ع مػػا كردت كلػػعم  حصػػكؿ  ٙ( )                                                ملحصػػف كدكم ًّػـػ لػػر ذلػػؾ مل  ػػر  عػػد ماللػػتعلل عمػػى ملحصػػف
                           رةػػار للػػى تػػكلر مصػػادر ملمعػػاة                                       ُ           حامعػػ  ملحصػػف عمػػى ملمػػال لػػدل كلػػعـ ملصػػكرم ُم ًّمػػ     ػػ  

                                                                          كلكف دكف ماةارة للى ملكلعم  ملتر حصمكم  ًّا عمع  لكمل عف طرعؽ رحػد ملع ػا عع    ٚ( )       لمحامع 
  . ٛ( )                                    رـ  حفر   ر مال عمى ما رةار م صفًّا ر

                                                           

(ٔ   .   ٕٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(2) Ellenblum, Weapon injuries,  pp. 147-8. 
(ٖ   .   ٕٛٔ       ٚ٘ٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٗ   .  ٕٙ     صٖ                           ر ك ةام   ملركضتعف  خػ   ٔٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(5) Mitchell, Nagar, Ellenblum, Weapon injuries,  p. 146; Ellenblum, Crusader Castles, 
Castles, p. 273; Ellenblum, Weapon injuries, p. 146. 

(ٙ   .   ٔٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(7) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 437. 
(ٛ   .   ٔٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ellenblum%2C+R
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Mitchell%2C+P+D
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Nagar%2C+Y
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ellenblum%2C+R
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ellenblum%2C+R
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                                                                            كرةػػار لعمع  مػػـك للػػى ع ػػكره عمػػى مكػػاف ملفػػرف لػػر ملخًّػػ  ملةػػمالع  ملغر عػػ  مػػف ملحصػػف 
                                                         ك دعًّر رف عوـك ملصمع عكف  تخًّعز حظا ر لمخعكؿ ملتػر لػف عوػؿ    . ٔ( )     ُ               ككاف ُمغطى  و ك مرتفع

                                                                              عددها عف  مػا عف كهػك عػدد حامعػ  ملحصػف مػف لرلػاف ملدمكعػ   ككػذم مخػازف ك عػرة لكمعػات 
                                  ُ                                              ملللح ملك عرة ملتر ملتكلى عمعًّا ملُملممكف كقت دخكلًّـ لمحصػف  لضػال  للػى مخػازف آم ػ  

ـ ملضخم  كملحعكم ات ملُمخص ـ حامع  ملحصف كملمعمارععف كملحرلععف                                   ُ   لكمعات ملطعا                                            ص  اطعا
                                                 ُ           كلكف لـ عوؼ مل احث لر ملمصادر ملمعاصرة عمى ما ُعاعد ذلؾ. ٕ( )      كاعرهـ

     ا                                      ثالثاا: أىم الصعوبات التي واجيت بناء الحصن:
                                                                          كمخػػ  ملصػػمع عكف عػػدة صػػعك ات لػػر ر  ػػال   ػػال ملحصػػف كعتصػػدرها مػػا ترتػػب عمػػى مقتػػرمب 

                                                      ُ      ا مضطر ملمعمارععف كملحرلععف للى ملعمؿ لر  ع   حدكدع  ُمتكترة                           مكقع   ال ملحصف مف دمةؽ مم
                                                                            ُ    ن      كعرضًّـ لمغارمت ملمتكررة ملتر ة ًّا ململممكف ضدهـ  ك خؿ ذلؾ كاف  مدكعف ملرم ػع ُمخ ػرنم عمػى 
                                                                                      مل وال  الخعش لر مكقع مل  ال لمدة لت  رةًّر لت،مع  . علكة عمى عدـ كخكد مركز صمع ر قرعػب 

                                                             لػػػر ملحصػػػكؿ عمػػػى ملمعمػػػارععف كملحػػػرلععف كدكمب مل وػػػؿ كم دكمت كماالت                   عمكػػػف مالعتمػػػاد عمعػػػ  
  . ٖ( )                                                                        كملح كب كما للى ذلؾ مما رخ ر ملممؾ عمى  وؿ تمؾ مالحتعاخات للى مكقع مل  ال

                                                           

(1) Ellenblum, Crusader Castles, p. 270. 
(ٕ   .  ٕ٘     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(ٖ ػػا للػػى تػػكلعر قكملػػؿ لػػر ر  ػػال لعػػادة   ػػال  ا عػػاس. كقػػد هػػاخـ  كرملػػدعف قالمػػ                     مضػػطر ماللػػ تارع  م ػػذ   (          ن                                                                      عةػػرعف عامن
ِ                                      لتخمر عف  ا عاس كهك عف  كُ ِظمت قالمػ  مما مػ  لتػ،معف   ػال قمعػ  صػفد                                    ملمعلكر كرخ ر مالل تارع  حع ًّا عمى م  ُ                         

ـ  لضػػػال  للػػػى دكمب لحمػػػؿ مامػػػدمدمت     ٕٓٗٔ    عػػػـا                                                                                    ـ. كتكك ػػػت مػػػف ك عػػػر مػػػف ملفرلػػػاف كملمةػػػاة كملرمػػػاة كاعػػػره
                     ذعػؿ تػػارعا دمةػػؽ   ةػػره              م ػػف ملول لػػر        م ظػػر                                                      كملضػركرعات ملمادعػػ  م خػػرل مػػف اػلؿ كرمػػكمؿ كمػػا للػػى ذلػؾ. 

     ن  كرعضنا    .   ٖٖٗ-   ٜٖٖ ص   ـ      ٜٛٓٔ                              لًّارل  كقدـ ل   آمدركز  لعدف        ككضع
William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 258-261. Cf. also: Huygens, R. B. C., ‘De 

constructione castri Saphet’, Construction et fonctions d’un cha t̂eau fort franc en Terre 
Sainte’ Amsterdam, Oxford, New York (1981), pp. 117–30. Cf. also: Ellenblum, Frontier 
activities, p. 88. 
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                                                         ن      ن    ك تج عف حةد ملخعش للت  رةًّر لر ملمكقع صعك ات رخرل   ف خعةنا عاطلن عف 
                                     عدمل كم صدقال عمى حد لكمل. كال رعب لر                               ن      ن    ملعمؿ لر ملعصكر ملكلطى كاف رمرنم خطعرنم لس

ـ عف مكمد مل  ال لر                      ُ                                                                      رف ملعدعد مف ملخ كد ُررلمكم لمرملو  ملعماؿ لر ملتدعال مل  ا عف كلر  ح ًّ
                                                . كمضػػػطر ملممػػػؾ خػػػلؿ ةػػػًّكر ملةػػػتال للػػػى مل حػػػث عػػػف مًّػػػاـ  ٔ( )          ُ            ملم ػػػاطؽ ملُمخػػػاكرة لمحصػػػف

  ُ                      ملُمخػػػاكرة  كمػػػف رم مػػػ  تمػػػؾ   ُ                                                  ُم الػػػ   لمخػػػعش م ػػػؿ حفػػػظ مل ظػػػاـ لػػػر مكقػػػع ملحصػػػف كملم ػػػاطؽ
                                  ملتر ت عد ملعرة عـك ك صؼ عف مخاضػ    Buqai’a                                 ملمًّمات ةف حمم  عمى م طو  مل واع 

      . كقد  ٕ( )                                                                       ععوكب اللتعادة مل ظاـ لر ملخمعؿ م عمى كلتخمعص ملم طو  مف ملمصكص ملمحمععف
  . ٖ( )                                                              حصؿ ملخعش عمى ا عم  ك عرة دكف تعرعض  لخطر مكمخًّ  خعش لللمر قكم

                                                                        كف تكمف    ال ملحصف هع    ك خاص  ل ًّا لـ توتصر عمى ملخامػات كمػكمد مل  ػال      كلـ ت
                                                                                    ملتر تـ  ومًّا  الكامؿ للػى حػدكد  ععػدة لػر م طوػ  صػخرع  ككعػرة م ػؿ ردكمت مل  ػال كملمعػاكؿ 

     ٗ( )                                                                            ك عػػض ر ػػكمع ملحخػػارة كملصػػخكر كملكمػػس كملطػػعف كملخعػػر كمل عػػرمف كملح ػػكب كمػػا للػػى ذلػػؾ
ػػػا تكمفػػػ  لعالػػػ  ملخػػػعش ملػػػذم رم ػػػط طػػػكمؿ لػػػت  ةػػػًّكر لػػػر   ى           ُ     كمى مػػػا عخػػػب رف ُعضػػػاؼ           ن                                               للعًّػػػا رعضن

                                                                        كترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ مزعػػػد مػػػف مل فوػػػات  كع ػػػدك ر ػػػ  كػػػاف عمػػػى ملممػػػؾ رك مل ارك ػػػات  ٘( )      ملمكقػػػع

                                                           

(1) Ellenblum, Frontier activities, p. 89. 
(ٕ                                                                                           كمخػػ  ملخػػعش ملصػػمع ر عػػدة صػػعك ات  تعخػػ  لك ػػرة مػػف رلػػماهـ كلػػـع ملصػػكرم  وطػػاع ملطػػرؽ كملمصػػكص ملػػذعف   (

                                                          ع طػػرؽ ملمػػركر  كعرضػػكم ملمعمػػارععف كملحػػرلععف لمخطػػر لػػر ملمكقػػع                                    قػػدمكم مػػف دمةػػؽ ك كمحعًّػػا  كمعتػػادكم قطػػ
      ُ                                             ملممػؾ ُمًّػػاخمتًّـ لمحػػد مػف خطػػكرتًّـ كلكػ ًّـ عممػػكم  خطتػػ                                                  كخارخػ   كراموػػكم ملطػرؽ رمػػـا ململػػالرعف. كلػذم قػػرر 

ـ  كمارلكم  ًّج حعاتًّـ ملودـع لر ملتعدم كمللرق   كك عرنم ما كا كم عػ،ت         كف مكقػع                                                                                     ن              لًّر كم للى دمةؽ ق عؿ كصكل  للعًّ
                                                                                             مل  ال كعًّاخمكف ملخمعع مما دلع  ا هالر للى  صب ركم   لًّـ لكقع  عضًّـ لر م لػر كقتػؿ  عضػًّـ ماخػر  

          هػ. م ظر    ٗٚ٘        مف ةكمؿ     ٜٔ  ـ/    ٜٚٔٔ        مف مارس     ٕٔ               كقد حدث ذلؾ لر 
 William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 436-8. 
(3) Ellenblum, Frontier activities, p. 89. 

(ٗ      ن  كرعضنا    .   ٖٖٗ-   ٜٖٖ ص                ذعؿ تارعا دمةؽ               م ف ملول لر    (
William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 258-61. Cf. also: Ellenblum, Frontier 

activities, p. 88. 
(٘   .  ٜٛ                                                        مصعب حمادم  خـ ملزعدم  مكقؼ ت ظعمر مالل تارع  كملدمكع   ص  (
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                                                                         كقػػد لػػعى  ػػار ر للػػى توػػدعر تكمفػػ  تةػػععد ملحصػػف   ػػال عمػػى ملما ػػ  رلػػؼ دع ػػار ملتػػر   .  ٔ( )      تحممًّػػا
عمع  مػـك  ٕ( )             ا لًّـ عػف هدمػ                                    ن عرضًّا صلح ملدعف عمى ملصمع ععف تعكعضن                         ى         . كمعتمػد كػؿ مػف  ػار ر كمى

                                                                                        عمى ما كرد لر مرملم  ملفاضؿ للى ملخمعف  لػر توػدعرهما لتكمفػ    ػال ملحصػف  حػكملر  مػا عف رلػؼ 
                                                                                       دع ار   ال عمى ملتخدـم ما عورب مف عةرعف رلؼ حخػر  تكمفػ    ػال قػدرها ملفاضػؿ  ،ر عػ  د ػا عر 

    ن                        خللنا لما كرد  ركمع  ملفاضؿ.   ٗ( )                            فوات مل  ال تخطت ذلؾ  ك عر                 كلك ًّما ركدم رف     ٖ( )            لمحخر ملكمحد
                                                           

(ٔ                                                                    لمدة لت  ةًّكر قد رضاؼ تكمف  رخرل للػى  فوػات مل  ػال  كرخ ػر ملممػؾ عمػى                 حةد خعش ملمممك              ال رعب لر رف   (
ـ. كقػػد رقػػر عكح ػػا ر مػػعف عػػـا                          ُ                              ـ  ، ػػ  حع مػػا كػػاف م ت ػػاع ُمضػػطرعف للػػى ملوعػػـا  مًّمػػات خػػارج     ٕ٘ٙٔ                                      تحمػػؿ  فوػػاتًّ

ـ. كركد خػاف رعةػارد رف ملممػؾ كػاف مضػطرنم ل  فػاؽ عمػ          ى رت اعػ                             ن                                                 ن           ملمممك   ل ف ملممؾ كاف مضطرنم ل  فاؽ عمعًّ
                       ى                                                                        لػعس لوػط خػارج ملمممكػ  كمى مػا لػر حػاالت تطػكؿ لعًّػا ملخدمػ  عمػى حػدكد ملمممكػ . كمعتوػد مػاعر رف ملممػؾ كػػاف 
                                                                                                 ع فؽ عمى رت اع  لر حاالت قمعم  لحلب  كرف تمؾ ملحمم  عمى حدكد ملمممك  ملةرقع  كا ت تعت ر دمخؿ حدكد 

                                             ًّـ لػػر تمػػؾ ملحمػػلت. كعمػػى رعػػ  حػػاؿ ل  ػػ  تعػػعف عمػػى              ن                                       ملمممكػػ . ككلونػػا لػػ   لػػ ف ملفرلػػاف كػػا كم ع فوػػكف عمػػى ر فلػػ
ـ  ك خاصػ                                                                                                         رحدهـ لكمل ركاف ملممؾ ـر م ت اع ر فلًّـ رف عدلعكم لوال ملغعػاب ملطكعػؿ لمفرلػاف كملمةػاة عػف  عػكتًّ
                 ن                          ُ                                                    رف ملممػػؾ كػػاف عػػاخزنم لػػر ر  ػػال مًّمػػات مل  ػػال ملُمما مػػ  عػػف عػػرض رم موا ػػؿ عع ػػر لػػكمل مػػف ملغ ػػاـ  ـر ه ػػات 

ـ. م ظر          م رمضر ل                                              فاؽ عمى م ت اع موا ؿ خًّكدهـ ككقتًّ
John of Ibelin, Le Livre des Assises, (ed.) Edbury, P. W., (Brill,  Leiden, 2003), pp.  595, 615. 

Cf. also: Ellenblum, Frontier activities, p. 89; Ellenblum, Crusader Castles, pp. 266-7. 
(2) Barber, Frontier Warfare, p. 10. 

(ٖ   .  ٕٛ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(4) Barber, Frontier Warfare, p. 10; Ellenblum, Crusader Castles, p. 268. 
ـ عػػدد م حخػػار ملُملػػتخدم  لػػر   ػػال ملخػػدرمف  َ                         ُ                        قَػػدََّر لعمع  مػػك        ٓٓٓ٘ٔ        حػػكملر   -   ن                                 كلونػػا لس عػػاد ملتػػر رمػػدت ا  ًّػػا ملمصػػادر   -َ  َّ

ُ            متػرنم  ك مػغ ُلػمكًّا حػكملر      ٕٓٛ                ؿ ملخػدرمف حػكملر    ن       ن              حخرنم تورع نا  خعث  مغ طك  ـ عوػؿ مرتفاعًّػا عػف      ٖٗ.   ن             ٓٔ   ن                       متػرنم  كلػ
ٚٓ.        ُ   َّ                                  رمتػػار  كعُوػػدَّر متكلػػط ر عػػاد ملحخػػر ملكمحػػد  حػػكملر  ـ رف توػػدعر تكمفػػ  م حخػػار كحػػدها    ٘ٓ. ×      ٘                                              . كركػػد لعمع  مػػك

ـ عضػمف هػذم ملم مػغ                                   ػاقر  فوػات حامعػ  ملتػ،معف كملكمػس                      ن                                                     ما عف رلؼ دع ار كلونا لحلا ات ملفاضؿ اعر دقعو       ل
ـ مرتفػاع تكمفػ    ػال ملحصػف عػف توػدعر ملفاضػؿ.  عػد                                                                                                         كم خةاب كملعماؿ كملف ععف ك فوات لعال  ملخعش ...للا كمف  ػ
ـ عضػع م   عػ  ملدمخمعػ  لػر تودعرمتػ    ـ عحلب لكل طكؿ ملخدرمف لحلب كل                                                                                                      رف حلا ات لعمع  مـك اعر دقعو       ل

ٚٙ.   ن               متػػرنم    ًّػػا تخػػاكزت      ٖٗ.                  رض ملخػػدرمف  حػػكملر                  كرخطػػ، حع مػػا قػػدر عػػ                ن                                                                                        ملفاضؿ كاف كمضحنا حع مػا رةػار للػى رف تكمفػ    ػال ملحخػر ملكمحػد رر عػ  د ػا عر  مػا لػر ذلػؾ تكمفػ  مل  ػال مػف قطػع    ن       ن       ن             متػػرنم تورع نػػا  كلضػػلن عػػف ذلػػؾ  لػػ ف       ٘
ـ. كقػػد ررل م خعػػر رف ملفاضػػ                           ؿ كػػاف عًّػػدؼ مػػف تمػػؾ ملعممعػػ                                                                        كحمػػؿ كخامػػات ك فوػػات   ػػال  عكػػس مػػا مدعػػى لعمع  مػػك

ـ ملخمعف   ل ب مضطرمره للى عرض هػذم ملم مػغ عمػى ملصػمع ععف.  عػد لف                                                                                                      ملحلا ع  للى ملدلاع عف صلح ملدعف رما
ـ      عكػف                                                                                                 هذم ملودر مف ملماؿ ال عكاد علاكم لدع  رلعر صمع ر كقع لر رلػر ململػممعف  عػد معركػ  مػرج ععػكف  كلػذم لػ

                                                                    ر لمخمعفػ  عػرض م ػؿ هػذم ملمػاؿ عمػى ملصػمع ععف    ػ  لػر حػاؿ مالتفػاؽ لػعتد ر                         ُ   صلح ملدعف  حاخػ  للػى رف عُ ػر 
      م ظر                                                             ن  صلح ملدعف هذم ملماؿ   فل  كلف تتحمؿ خزم   ملخلل  م   دع ارنم.

Ellenblum, Crusader Castles, p. 268. Note. 29. 
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   مف     ٖٕ  ـ/    ٜٚٔٔ         مف ر رعؿ   ٕ                                                    كحالما م تًّى ملمعمارعكف مف تةععد ملخدمر ملخارخر لر 
                      ك خاصػ  ر ًّـػ كػا كم  ٔ( )                                                      هػ  لود قاـ  مدكعف ملرم ع  م ي ملحصف للى لرلػاف ملدمكعػ    ٗٚ٘     ةكمؿ 

                                          عػف متفاقػ  مػع صػلح ملػدعف ك  ػال ملحصػف لػر ذلػؾ                      لق اع ملممػؾ  ػالتخمر                ملل ب ملر عس لر 
                                        ُ         ُ                     كتاكد ركمع  م صفًّا ر ر   كاف كاعره مف ملُمارخعف ملُملممعف عمػر كعػر  كقػكؼ   .  ٕ( )      ملمكقع

                        عػػلكة عمػػى ر ًّػـػ كػػا كم  ٖ( )                                                          ملدمكعػػ  خمػػؼ   ػػال ملحصػػف كر ًّػـػ ر فوػػكم عمعػػ  مػػف رمػػكملًّـ ملك عػػر
                                     قع ملحصف  كقد ل ؽ كحصمكم عمعًّا كم ح                            ُ          ملك عر مف م رمضر كملورل ملُمحعط   مك        عممككف 

  . ٗ( )                                                 مف ملممكؾ عمى ما رةار كلعـ ملصكرم ك خاص  قمع  صفد
                                                                    كقػػد تحكمػػت صػػفد لػػر ةػػماؿ ملخمعػػؿ  كلك ًّػػا عخػػزت كحػػدها عػػف م ػػع تكاػػؿ ملغػػارمت 

   ُ                                           . كُعةػػػعر  ػػػار ر للػػى ر ػػػ   ػػػالراـ مػػػف كخػػػكد هد ػػػ   ػػػعف  ٘( )                            مالػػلمع  ملوادمػػػ  مػػػف ةػػػرؽ م ردف
          لػػػر  ػػػكلم ر    ٙ( )                                                 عو ػػػت معركػػػ  مك تخعلػػػارد للػػػى ملةػػػماؿ ملةػػػرقر مػػػف ملرممػػػ                 ملطػػػرلعف  الفعػػػؿ ر

                                                  لمـ عمتػـز رم مػف ملطػرلعف  ةػركطًّا كذلػؾ  ف ملصػمع ععف    ٚ( )  هػ   ٗٚ٘              ـ/خمادل م كلى     ٛٚٔٔ
  . ٛ( )  هػ   ٗٚ٘         ر عع ركؿ   ـ/    ٛٚٔٔ         لر عكلعك             هاخمكم حماة 

                                                           

(1) William of tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 444. 
(2) Ernoul, Chronique d’Ernoul, p. 52. 

(ٖ   .   ٘ٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(4) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 444. 
(٘                                                                                 ُ         ل ؽ كم ي ملممػؾ عمػكرم لمدمكعػ  حصػف صػفد ر مػا لحػ ًّـ عمػى ملمةػارك  لػر حملتػ  عمػى مصػر. كتُعػد قمعػ    (

                                            ت عمػػى حركػػ  ملمػػركر مػػف خػػلؿ معػػا ر م ردف  كلػػعطر                                          صػػفد كمحػػدة مػػف رهػـػ قػػلع ملخمعػػؿ كط رعػػ  كلػػعطر 
                                                                                    ملدمكعػػ  مػػػف خللًّػػا عمػػػى ك عػػػر مػػف ملوػػػرل كمالقطاععػػات ملمخػػػاكرة كلكػػػف ضػػعؼ دكر صػػػفد  عػػد هػػػدـ حصػػػف 

                   مخاض  ععوكب. م ظر 
Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 545-6, nos. 312, 313, pp. 548-50, no. 314, p. 

550, no. 315, pp. 550-3, no. 316, pp. 562-3, no. 325. Cf. also: Barber, 
Frontier Warfare, pp. 18-19; Ellenblum, Frontier activities, pp. 87-92. 

(ٙ                                                                                                           ملرمم   مدع   عمى مللاحؿ ملةامر تتلـ  الحلف  كملخماؿ كمةًّكرة  التخارة ملرم خ   كتعد رهـ ممر عر ط  عف عالا   (
                                                             حصػػع   هػػدمًّا صػػلح ملػػدعف  عػػد تحرعرهػػا مػػف ملفػػر ج. م ظػػر  عػػاقكت                                  عالػػا كملوػػدس  كلمرممػػ  لػػكر قػػكم كقمعػػ

  .  ٓٚ-  ٜٙ     صٖ                         ملحمكم  معخـ مل مدمف  خػ

(7) Barber, Frontier Warfare, p. 15. 
(ٛ   .  ٕٜ ص      ٓٔ          ملكامؿ  خػ             م ف م  عر  (
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      مػد   ق   ٗٚ٘       ـ/ةػكمؿ     ٜٚٔٔ      ر رعػؿ                                            كقاـ ملصمع عكف ق ؿ رحػعمًّـ عػف مكقػع ملحصػف لػر 
                                                         ن                    ن         ملحصف  حامع  مف لرلاف ملدمكع  قدرتًّا ملمصادر   ما عف لارلنا  كهك عدد ك عر   ظرنم لمودرة 

ُ           موػدمنا رُلػ دت للػعًّـ     ٘ٔ                 ُ                ن                          ملفا و  لمفارس ملُمخًّز آ ذمؾ  كلضلن عػف ذلػؾ  لوػد ةػممت ملحامعػ       ن   
                                          ن                                    قعػػػادة خملػػػعف مػػػف تػػػا ععًّـ  كرضػػػؼ للػػػى هػػػاالل ك عػػػرنم مػػػف ملمعمػػػارععف كملحػػػرلععف كالحػػػدمدعف 

َ ْ  َ     ل خارعف كمللعكلععف كملَصْعَومععف   كم ُ  َّ           كُص َّاع م لمح     -                               ملذم عوكمكف  خمر مللعكؼ كةحذها   -                        
                           . كقػد رخحػت درملػ  لعمع  مػـك  ٔ( )   ن                                                 لضلن عف مدهـ  كمعات كلعرة مف ملطعػاـ تكفػعًّـ لتػرة طكعمػ 

ػا لػر ضػكل                                                                    ن         عف خركح م لمح  تػرمكح رعمػار حامعػ  ملحصػف مػا  ػعف ملعةػرعف كم ر عػعف عامن
  . ٕ( )                                                            ملتر رخرمها عمى عع   مف خمل  هعاكؿ عظمع  م لك   لحامع  ملحصف        ملدرمل  

                                                              الم فاوضات بين المسممين والصميبيين عمى ىدم الحصن وأىم تبعاتيا
                                                     ُ     ن             حع ما ةرع ملصمع عكف لر   ال ملحصف  ل ف صلح ملدعف كاف ُم ةغلن  حصار مدع   

                  َّ      تلػمعمًّا  عػد رف رلػيَّ عمعػ                   ُ        هػ اخ ار م ػف ملُموػدـ عمػى   ٗٚ٘       ـ/ةكمؿ     ٜٚٔٔ                عم ؾ حتى مارس 
ـ عف ملت ازؿ عف  عم ؾ      ل ؽ كت ازؿ عف                                                                                       رخع  تكرمف ةاه لر طم ًّا  كقد ممت ع م ف ملمود

                                                     كقد ملتغؿ ملصمع عكف م ةغاؿ صلح ملػدعف  حصػار  عم ػؾ  ٖ( )                       دمةؽ موا ؿ ملحصكؿ عمعًّا
            ى مخاضػ   عػت                                                                  كةعدك ملحصف "... كخال ملدمكع  م ًّـ  ،حزم ًّػا كةػرعكم لػر   ػال حصػف عمػ

      . كقػػد ٗ( )                                                                       م حػػزمف  ك ػػذلكم لػػر لحكامػػ  مػػا دخػػؿ لػػر مامكػػاف  كرحكمػػكم   عػػاف ذلػػؾ ملمكػػاف..."
    ٘( )                       ب كرهًّـ ملةدعد لمملممعف  ػػ             لمحصف  ل         ػػػػػػػػ                كرة ممتلؾ ملدمكع           ػػػػػػػػػػػ               ن     دل م صفًّا ر كععنا  خط             ػػػػػػػػػػػػػ  ر   

    ٘( )        لمملممعف

                                                           
(ٔ   .  ٜٕ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(2) Ellenblum, Weapon injuries, pp. 151-2. 
(ٖ   .  ٕٜ     ص  ٓٔ                     م ف م  عر  ملكامؿ  خػ  (

(ٗ   .   ٘ٗٔ-   ٗٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(5) Itinerary of Richard I, pp. 11, 15-16, 202, 226, 247-249; Delaville Le Roulx, Cartulaire 
général, vol.1, pp. 561-588. 

ـ م لػرل كملمػػد ععف ملُملػالمعف  كلػػ ـ لػر محار ػػ  ململػممعف كقػػتمًّ ـ تكػف  مػػف  وػ   ػػعف ململػممعف ككػػؿ مػف ملدمكعػػ  كماللػ تارع  كذلػؾ لولػػكتًّ    ذم                                                                                                                ُ           لػ
ـ. ـ رك لػػػدم ًّ ـ عمػػػى ملػػػترقاقًّ ـ صػػػلح ملػػػدعف  وتػػػؿ ُموػػػد                                                    لضػػػؿ صػػػلح ملػػػدعف قتػػػؿ موػػػدمعًّ            مر ملدمكعػػػ                                           ُ   كعػػػرل مل احػػػث رف تفلػػػعر قعػػػا

ـ عُم مػػكف ملوػػكة  ـ لعػػ  لػػذمخ  كقصػػكر   ف قتػػؿ ملدمكعػػ  خػػال   ػػال عمػػى كػػك ًّ ـ دخػػكؿ مالػػل ػػا رك لرلضػػًّ                        ن                                                                          ُ             كماللػػ تارع   صػػفت  م توامن
ـ رلػػمكب ملم تلػػ عف للعًّػػا  الرعك ػػ                                                                                                                        ملضػػار   لػػدل ملفػػر ج  ممػػا دلػػع صػػلح ملػػدعف للػػى حرمػػاف ملفػػر ج مػػف تمػػؾ ملوػػكة ملضػػار   ملتػػر عتلػػ

ـ  حعػث كػا كم            كملولكة. رم ـ لػر عوعػدتًّ ـ ل    ُعرؼ مت ع  صلح ملػدعف كاعػره مػع  عػض م لػرل ملُمخػالفعف لًّػ ـ عمعًّ ُ                                         ُ                                  ا عرض مالل                        

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ellenblum%2C+R
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  . ٔ( )                                       كمف  ـ خطكرة تحكمًّـ لر هذم ملمع ر ملمًّـ
     ٕ( )                                                                خؿ هذم تفاكض صلح ملدعف عمى هدـ ملحصػف  عػد ل ًّػال مةػكم   عم ػؾ  ومعػؿ  ك 

                 دمعػػ  ذم ملوعػػدة   ـ/    ٜٚٔٔ                      مل صػػؼ مل ػػا ر مػػف ر رعػػؿ                                     كركػػد لعمع  مػػـك  ػػدل تمػػؾ ملمفاكضػػات لػػر 
                                                                   كهػػذم اعػػر دقعػػؽ   ف تمػػؾ ملمفاكضػػات لػػ وت كمقعػػ  همفػػرم لػػر م كؿ مػػف ذم  ٖ( )  هػػػ   ٗٚ٘
                                                مةػت اؾ علػكرم  ػعف ململػممعف كملصػمع ععف حػكؿ ملحصػف                         مف ر رعؿ ق عؿ كقكع رم  ٜ        ملوعدة/

         ـ. كلػكمل     ٜٚٔٔ         مف ر رعؿ   ٜ                                                      مما عرخي كقكع ملمفاكضات لر ملفترة ما  عف م تصؼ مارس ك
                                                                            ملتًّؿ صلح ملدعف مفاكضات  مع ملخا ب ملصػمع ر ق ػؿ كصػكل  للػى مكقػع   ػال ملحصػف رـ 

   ُ        ملُمفاكضات.                                                       كقت كخكده لر ملمكقع  الفعؿ ل   ا لـ  وؼ عمى تارعا تمؾ
                                                                            ن  رما ل ب ملمفاكضات لوػد ركػدت ركمعػ  م ػف م  عػر رف هػدـ ملحصػف كػاف رهـػ رهػدملًّا تخ  نػا 
                                                                                  لخطػػكرة ملحصػػف عمػػى ممػػرمت ملع ػػكر "...ككػػاف قػػد  ػػذؿ لمفػػر ج لػػتعف رلػػؼ دع ػػار مصػػرع  لعًّػػدمكه 

         كركػد  ٗ( )      لـ..."                         ن                                                      غعر قتاؿ  لـم عفعمكم  ظ نا م ًّـ ر   لذم  ور   ااه تمك كم    مف ك عر مف  ػلد مالػ
                                                                          م صػػفًّا ر رف صػػلح ملػػدعف تفػػاكض عمػػى هػػدـ ملحصػػف لظ ػػ  رف قكتػػ  كمرتفاعػػ  لػػتحكؿ دكف 

                                                                  . كتطرقػػت ركمعػػ  م ػػف ر ػػر طػػر للػػى ملًّػػدؼ ذمتػػ  مػػف ملمفاكضػػات   عخػػاز ةػػدعد  ٘( )            ماللػػتعلل عمعػػ 
َ ْ   وكل   "...كا ت ملفر ج قد َعَمَرْت  عت م حزمف... لرملؿ مللمطاُف ملفر ج لر َهْدمػ             ُ                             ْ  َ  َ َ                     ل،خػا كم ر ػ  ال                           

                                                                                                                                                    

ـ.  ـ عخػتص  ػ  ملدمكعػ  كحػده ـ كلػ ـ ق عؿ قتمًّ ـ مالل            مخًّػكؿ  ذعػؿ       ٘٘      ٖ٘                              م ظػر  م صػفًّا ر  ملفػتي ملولػر  ص                                                         ععرضكف عمعًّ
ـ ملصكرم  ص ٘ٔ              كلع ٕ   -ٔ٘  .Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol.I, pp. 527-67. Cf        ن  . كرعضنا    ٗ

also: Gabrieli, Arab Historians, pp. 133–4. 
(ٔ   .   ٓٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٕ                                    ُ                                                           عرل كؿ مف لعكف كخاكلكف رف م كضاع ملُمعودة لدل ململممعف ملتر ترتب عمعًّا محاصرة صػلح ملػدعف لمدع ػ    (
                                                                       ف مف   ال ملحصف  كر   لر ظؿ ظركؼ مغػاعرة ر مػا تصػدل لًّـػ صػلح ملػدعف كمػ عًّـ                     ل عم ؾ مك ت ملصمع عع

ف ك ػت رظػف رف مػا حػدث لػر  عم ػؾ كػاف مػف                                                        ى                                    مف تةععد ملحصػف رك عمػى م قػؿ حػاكؿ عرقمػ  عممعػ  مل  ػال. كمى
        مع ععف                                                                                             م مكر ملم،لكل  ملتر ظؿ صلح ملدعف عكمخًًّّا طكمؿ لمط ت  كـل تػا ر عمػى لعالػت  رك مكمقفػ  لزمل ملصػ

                                                                                           مف ملتعرض لمصمع ععف لر ر  ال   ػال ملحصػف لػ وص ملمػكمرد  كلـػ عوـػ صػلح ملػدعف  محاصػرة ملحصػف  ةػكؿ                                                                             ن                   كلعؿ مكخ  ملخفاؼ ملتر ملػتمرت طػكمؿ هػذم ملعػـا كل ضػع  رعػكـم تالعػ  كا ػت رك ػر ر ػرنم لػر م ػع صػلح ملػدعف 
                                             خدم كلعاؿ لكل حع ما قـا  ت،معف ملماكف. م ظر 

Lyons, Jackson, Saladin, pp. 131-3. 
(3) Ellenblum, Crusader Castles, p. 267. 

(ٗ   .  ٖٜ      ن                                      . كرعضنا    عم  موامر  لرؽ ملفرلاف ملره اف  ص  ٜٙ     ص  ٓٔ                     م ف م  عر  ملكامؿ  خػ  (

(٘   .   ٓٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
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                                                                                           ل عؿ للى هدم  لال رف ععطع ا ما ارم ا عمع   ل ذؿ لًّـ مللمطاف لتعف رلؼ دع ار لامت عكم  لزمدهـ 
  . ٔ( )                                                    للى رف  مغ م   رلؼ دع ار  ككاف هذم ملحصف لمدمكع ..."

                                                                        كتاكد ركمع  م ف ر ر طر رف صلح ملدعف لـ ععرض ملماؿ عمى ملصػمع ععف لػكل  عػد 
ا عف                                                              تكمف    ال ملحصف كركد رلضًّـ لكال  عركض صلح ملدعف لر مل ًّاعػ                ن    طم ًّـ تعكعضن

                                                                                   ما عرخي رف ملصمع ععف ق مكم م در ملتفاكض عمى ملماؿ  ًّدؼ ملتًّلؾ ملكقت اللتكماؿ   ػال 
                            ُ                                                    ملحصف  كخالت ركمع  ر ر ةام  ُماكدة لركمع  م ف ر ر طر  ،ف مللمطاف  ذؿ لًّـ لر هدم  

                            . كركضػي مل  ػدمرم رف مللػمطاف  ٕ( )                             لػزمدهـ حتػى  مػغ ما ػ  رلػؼ لػ، كم              ن             لتعف رلؼ دع ارنم لمـ عفعمكم 
ٍ                   تفاكض عمى هدـ ملحصف لحرص  عمى ت،معف ملمارة كهك م رر كاٍؼ لًّدـ ملحصػف لػر ظػؿ                                                        

  . ٖ( )  ُ                                                           ملُمعطعات م خرل ملتر رلاد  ًّا رخال  كقادت  عف خطكرة   ال ملحصف
                    رؾ حصػار  عم ػؾ  كخػػاض                                                      ك ػالراـ مػف كقػكؼ صػػلح ملػدعف عمػى رخ ػػار مل  ػال ل  ػ  لـػ عتػػ

                                                                           عػدة م اقةػػات مػػع مخمػػس مةػػكرت   خػػؿ ذلػػؾ  كقػد رةػػار م صػػفًّا ر للػػى رف صػػلح ملػػدعف  ػػرر 
                                                                          ُ    عدـ تحرك  لًّدـ ملحصف عمػى ملفػكر م ػذ م تصػؼ مػارس/م كؿ مػف ذم ملوعػدة  ، ػ  كػاف ُعفضػؿ 

ف مكتمػؿ   ػال ملحصػف "...لذم رتمػكه          كرحكمػكه                                             ى                                 مال تظار رع ما ع تًّر حصار  عم ؾ لصػالح  حتػى كمى
                                                                                       كظ كم ر ًّـ مف ملحػد اف رذمػكه كعصػمكه رحم ػا للعػ  ك زل ػا عمعػ   كهػدم اه مػف م لػاس كخعم ػاه مػف 
                                                                                         ملرلػػـك م درمس  كا م ػػا رلػػ ا ًّـ كضػػر  ا رقػػا ًّـ  ل ػػدعًّـ ماف حتػػى علػػت فدكم لعػػ  رحػػكملًّـ كع فوػػكم 

                كررل رف هػذه  ٗ( )       لًّـ..."                                                                     رمكملًّـ  كعتع كم رخالهـ كرخالًّـ  ل ذم قصد اهـ عكل ا آمػالًّـ كر حلػ ا مػ 
                                                                                    ملخطػػ   خحػػت لػػر ملػػت فاذ مخًّػػكد ملصػػمع ععف كطػػاقتًّـ مل فلػػع  كملمادعػػ    لػػ ب طػػكؿ لتػػرة ملحةػػد 

                                                             كقضال لصؿ ملةتال لر حال  ملتعدمد كت،هب طكمؿ لترة   ال ملحصف.
ـ كا كم عمى ق اع   ،ف م ع مل  ال ـ عكف ُمو عنا لمخمس مةكرة صلح    ًّ                            ُ    ن                                                       عد لف هذم ملم رر ل
ذم  ـ مػف مال تػدمل رلػًّؿ مػف ملػدلع لػر مال تًّػال  كمى                                                                                   ى   مف م لػاس لػعككف رك ػر مل مػ  "...ل وػكؿ  مػ عًّ

                                                           

(ٔ   .  ٛٔ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(ٕ   .  ٕٙ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(ٖ   .   ٓٚٔ                      مل  دمرم  ل ا مل رؽ  ص  (

(ٗ   .   ٘ٗٔ-   ٗٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
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ذم خػػرج مػػا لػػر ملعػػد لمتػػى ُعممػػؾ..." ـ  ٔ( )             ُ                      ُ        ى                       ُ        لػػات ملفػػارط ال ُعلػػتدرؾ كهػػك ماف هػػعف لػػل عُتػػرؾ  كمى            كلكػػ ًّ
ـ ملصػمت  كحتػى ركمعػ  م صػفًّا ر ملتػر ت،تع ػا مػف قمػب ملحػدث  ل  ػ  دك                     ًّػا لػر لتػرة تالعػػ                                                                            آ ػركم ملتػزم

                                                                                    كت، رت  ما حدث لعما  عد حع ما ملتكلى صلح ملدعف عمػى ملحصػف  كمرت طػت ركمعتػ  ملتػر متلػمت 
  . ٕ( )                                                                  ال و  لر مكقؼ صلح ملدعف  درمعت   ،ف ململممعف رلوطكم ملحصف  الفعؿ

                                                                    كقد رةار مصعب ملزعدم للى حرص صلح ملدعف عمػى تفػادم ملتضػحع   خ ػكده ممػا 
                                              كعاعػد هػذم ماللتػرمض رف ملصػمع ععف لػر ملمممكػ   ٖ( )                    فػاكض عمػى تػدمعر ملحصػف  َّ         ح َّ  عمػى ملت

                                                                              كر طاكعػػ  كطػػرم مس عػػلكة عمػػى كػػؿ مػػف ملدمكعػػػ  كماللػػ تارع  كػػا كم عػػدعمكف ملممػػؾ لػػر   ػػػال 
                                                                         ملحصػػػف كمحتةػػػدكم  فارلػػػًّـ كرمخمًّػػـػ لػػػر ملمكقػػػع ك خاصػػػ  لػػػر م عػػػاـ م كلػػػى مػػػف عممعػػػات 

        كما  ٘( )                                          ملوحط ملذم لاد  لد ملةاـ  عام  كدمةؽ  خاص                             اهعؾ عف ملخدب ملعاـ ك  ٗ( )      مل  ال
                                                              ن         ترتػػػػػب عمػػػػػى ذلػػػػػؾ مػػػػػف مرتفػػػػػاع م لػػػػػعار ك ػػػػػدرة م قػػػػػكمت "...ككػػػػػاف ملعػػػػػاـ مخػػػػػد نا كملخػػػػػدب 
   ن                                                                         عامنا...كلسلػػعار رلػػعار كلسلػػرمر ملتةػػعار كلسقػػكمت رقػػكمل كلمغػػلت اػػلل كلمػػ لل  ػػلل... 

                                  تمػؾ م زمػ  قا مػ  لخمػس لػ كمت تالعػ                كقػد ظمػت ٙ( )                                  كعمى ملع اد مػف  وػؿ ملمحػؿ رع ػال..."
                                                                                كهر رمكر لعلت هع   كر عتخاهمًّا صلح ملدعف ملػذم متلػمت خطكمتػ  آ ػذمؾ  الكمقععػ  كلػذم 

                . كال عمكف تخاهؿ  ٚ( )                                                           كاف مف ملصعب عمع  مالةت اؾ ضد ملصمع ععف لم عًّـ مف   ال ملحصف
                                                           

(ٔ   .   ٘ٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٕ   .   ٙٗٔ-   ٘ٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٖ   .  ٜٓ                                              مصعب ملزعدم  مكقؼ ت ظعمر مالل تارع  كملدمكع   ص  (

(4) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 379-80, no. 559; Mayer, Die 
Urkunden, vol. 2, pp. 692-3, no. 406, pp. 697-8, no. 408; Müller, Documenti, 
pp. 17-18, no. 15; Hiestand, Papsturkunden, vol. 2, pp. 239-47, no. 28. 

(٘   .  ٖٜ     ص  ٓٔ      خػ                     م ف م  عر  ملكامؿ   ٛ٘ٔ       ٗ٘ٔ-   ٖ٘ٔ     صٖ                            م صفًّا ر  ملم رؽ ملةامر  خػ  (

(ٙ   .  ٖٜ     ص  ٓٔ      ن                        . كرعضنا  م ف م  عر  ملكامؿ  خػ   ٘ٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٚ                                                                                                ع ػػدك رف رزمػػ  ملخػػدب كا ػػت حػػادة ككػػاف لًّػػا عػػدة ر ػػار لػػم ع   كلػػذم تغعػػرت لًّخػػ  م صػػفًّا ر حع مػػا  ػػزؿ ملمطػػر   (
                       ًّا ر للػى ملواضػر ملفاضػؿ                                                                ك ضخت ملمحاصعؿ ك خاص  مػع كػـر مللػمطاف ملػذم طػاؿ ملخمعػع  ككتػب م صػف
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                    ف ملمودـ  كلـ عكف                                                                تخاهؿ مةكم   عم ؾ كر رها لر اؿ عد صلح ملدعف  عدما رظًّر ملعدمل ال
ال ظًّػر ضػععفنا كمتػرددنم رمػاـ خ ػكده ممػا عضػر                                      ى          ن        ن                      التطاعت  لعلف لةم  لػر حصػار  عم ػؾ كمى

                             خطط  كمةركعات  ململتو مع .
                                                                   كعمكػػف لضػػال  عامػػؿ آخػػر دلػػع  صػػلح ملػػدعف للػػى م تًّػػاج ملتفػػاكض تم ػػؿ لػػر  عػػض 

                         تععاب تمؾ م عدمد ملك عرة   ُ                                                          ملُم  طعف لر معلكره ملذعف كا كم عركف رف  لد ملةاـ عاخزة عف مل
                  ُ                                                             مف ملخ كد  كهك ما ُعادم للى حدكث تمؾ م زمػات ملتػر تتعػرض لًّػا ملػ لد "...كقعػؿ ال ق ػؿ 
                                                                                       لمةاـ  العلػاكر ملك عػرة  كملكتا ػب ملك عفػ   لػ ف ملخمػكع ت ػكم كملػزركع تتػكل  كملضػعاع عطرقًّػا 

                ..".  عػد لف صػلح                                                             طارؽ ملضعاع... ك لكم مل صػي ملم  ػرل عػف هػدـ ملحصػف ملم  ػر كهػده.
                                ُ                                                    ملدعف لـ ع زعج مف تمؾ ملع اصر ملُم  ط   ودر لعادت   حدكث م فرمخ  ماقت  لر رزم  ملخدب 
                                                                            كملغلل   حعث كصؼ م صفًّا ر لمفاضؿ تحلف ملحال  مل فلع  لملػمطاف  ػدلعؿ عزمػ  عمػى 

                        . كركد م صفًّا ر رف قكة ٔ( )                                                  معالخ  مكضكع حصف مخاض  ععوكب عوب م فرمج رزم  ملخدب
                             ك خاص   لف   ال ملحصف لر  ٕ( )                                             ملحصف كمرتفاع  خعمت صلح ملدعف عتفاكض عمى هدم 
  . ٖ( )                                                      ذلؾ ملمكضع عخالؼ مالتفاؽ مللا ؽ  ع   ك عف  مدكعف ملرم ع

   ٗ( )  Hunin                                           ُ                       عمى رف عدـ تعرض ململممعف لمصمع ععف ملذعف ُعععدكف تةععد قمع  هػك عف
                               عف عمػػى هػدـ حصػػف مخاضػػ  ععوػػكب طػػرح                                            ملورع ػ  مػػ ًّـ لػػر ملكقػػت ذمتػ   مػػع لصػػرمر ململػػمم

                                                                                                                                                    

                    ُ   ن                              ن                                         ككػػاف كقتًّػػا لػػر ملحػػج ُم ةػػرنم لعػػاه  ػػا فرمج رزمػػ  ملخػػدب ماقتنػػا  كلك ػػ  لػػععاكد ملةػػككل م ًّػػا عػػدة مػػرمت خػػلؿ 
-   ٚٙٔ       ٛ٘ٔ       ٗ٘ٔ-   ٖ٘ٔ       ٚٗٔ-   ٘ٗٔ     صٖ                                                  مللػػػ كمت ملتالعػػػ . م ظػػػر  م صػػػفًّا ر  مل ػػػرؽ ملةػػػامر  خػػػػ

  .  ٖٜ     ص  ٓٔ      ن                        . كرعضنا  م ف م  عر  ملكامؿ  خػ   ٛٙٔ

(ٔ   .   ٕٙٗ     صٖ                      ا ر  مل رؽ ملةامر  خػ     م صفًّ  (

(ٕ   .   ٓٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(3) Ernoul, Chronique d’Ernoul, p. 52. 
(4) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 444. 
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    ن                                                               ك عػػرنم مػػف ملتلػػااالت حػػكؿ هػػذعف ملمػػكقفعف ملمت اقضػػعف عمػػى مػػا ذهػػب لعمع  مػػـك
   ُ         . كُععػػد كلػػعـ  ٔ( )
          لػر ركمعتػ     ٕ( )                         ُ                                              ملصكرم مف رهـ ملمارخعف ملُمعاصرعف ملذعف رةاركم للى لعادة   ال قمع  هك عف

   مػػف   ٜ                     ت   خػػرمح ممعتػػ  لػػر                                                       عػػف  وػػؿ ملكك لػػتا ؿ ملممكػػر همفػػرم ركؼ تػػكركف للعًّػػا  عػػد لصػػا
                         ن                          هػ.  عد لف كلعـ رةار تالعنا للى  وؿ همفرم للى قمعت     ٗٚ٘                    ـ/م كؿ مف ذم ملوعدة     ٜٚٔٔ      ر رعؿ 

  . ٖ( )  هػ   ٗٚ٘             مف ذم ملوعدة     ٖٔ  ـ/    ٜٚٔٔ         مف ر رعؿ     ٕٔ                   تكركف لعدلف  ًّا لر 

                                                           

(1) Ellenblum, Frontier activities, p. 87; Ellenblum, Crusader Castles, pp. 262-3. 
(ٕ                                                      ـ للػػى ر ػػ   ع مػػا كػػاف ملفػػر ج م ًّمكػػعف لػػر   ػػال حصػػف مخاضػػ      ٜٚٔٔ                           كلػػـع ملصػػكرم لػػر م تصػػؼ ر رعػػؿ      رةػػار   (

ػا للػى ملومعػ  ملخدعػدة هػك عف رك   Castellum                                                        ن                              ععوكب ل  ًّـ حممكم ملكك لػتا ؿ ملممكػر همفػرم ركؼ تػكركف خرعحن
Novum  ن        ُعةػػعر رحعا نػػا للعًّػػا                                                                         كلػـػ علػـػ كلػػـع ملصػػكرم ملومعػػ  ملخدعػػدة  الػـػ مخاضػػ  ععوػػكب  ف كلػػـع ملصػػكرم          ُ

                     كالتعل  كلا. م ظر 
William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 439-40. Cf. also: Ellenblum, Frontier 

activities, p. 87. 
                                                                         مف قلع ملصمع ععف ملتر كصفت  الوكة كملم عػ   كقػد هاخمًّػا  كرملػدعف محمػكد Castellum Novum            قمع  هك عف 
                                                                                         حع ما عخز ملصمع عكف عف حماعتًّا  ل  ًّـ رحرقكها كترككها  كلمػا  كصػؿ للعًّػا  كرملػدعف ل  ػ  هػدـ      هػ ك    ٕٙ٘    ل   

                                                                                                  رلكمرها  كع دك ل ًّا ظمت عمى تمؾ ملحال  حتى عصر ملممؾ  مدكعف ملرم ع حعث رةار كلـع ملصكرم للى رعماؿ 
    ن                            تالعنػا ملرحالػ  م ػف خ عػر حع مػا مػر                                                                      مل  ال ملتػر كا ػت ملػتمرة  ًّػا كقػت كلػاة همفػرم ركؼ تػكركف  كمػا رةػار للعًّػا 

                                                                                ـ كركد ر ًّػا مػا زملػت  ،عػدم ملصػمع ععف  كملتلػممت حامعػ  ملومعػ  لمملػممعف  عػد حطػعف لػر     ٗٛٔٔ              الم طو  ل   
                                 كظمػت خاضػع  لًّـػ للػى رف طػردهـ م ًّػا       ٕٓٗٔ                                  ـ  ـ  خضػعت لمصػمع ععف مػرة رخػرل عػـا     ٚٛٔٔ          ركمخر عـا 

                                  ـ(  ، ًّػا قرعػػ  كمقعػػ  لػر خ ػػاؿ عاممػػ      ٜٕٕٔ               قكت ملحمػػكم )ت                     . كقػػد رةػػار للعًّػا عػػا    ٕٙٙٔ                 ملظػاهر  ع ػػرس لػ   
              ُ                                       ُ                                      عمى طرؼ م حدر ُعةرؼ عمى ملةطر ملةمالر مف لًّؿ ملحكل . كُعة   مكقع قمع  هك عف للى حد ك عػر مكقػع 
                      ُ                                                                  حصف مخاض  ععوكب  حعث  ُ عت عمى خ ؿ ةدعد مال حػدمر لػكؽ كمدم ملحكلػ   كرةػرلت عمػى طرعػؽ ملتخػارة 

                     كملػػذم عع ػػر م ردف ع ػػد  Via Maris                      ُ          كدمةػػؽ. ككػػاف ملطرعػػؽ ملُمحتمػػؿ ماخػػر                      ع ػػر كػػؿ مػػف صػػكر كت  ػػعف
ُ                          مخاض  ععوكب. كمف مل احع  ماللترمتعخع  لػ ف ملحصػ عف كا ػا متةػا ًّعف لمغاعػ   كُةػعدم لػر ملكقػت ذمتػ . م ظػر                                                                           

       ن  . كرعضنا    ٕٓٗ     ص٘                                   عاقكت ملحمكم  معخـ مل مدمف  خػ   ٕٗٚ-   ٖٕٚ                          م ف خ عر  رحم  م ف خ عر  ص
Ellenblum, Frontier activities, p. 87; Ellenblum, Crusader Castles, pp. 262-3. 
(3) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 444. 
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                      ُ                                                   كلكف لذم كاف همفرم قد ُرصعب  خرمح ممعت  لر  ا عاس  لًّؿ كاف مف م قػرب لػ  رف 
                                                              حصػف مخاضػ  ععوػكب رـ للػى حصػف هػك عفب ال رعػب لػر رف هػك عف كا ػت رقػرب           ع وؿ للى

                                                                          للى مكقع ملمعرك  لر  ا عاس مف حصف مخاض  ععوكب كمف حصف تكركف  فل  ملذم  وؿ 
                                   ُ                                         للعػػ  همفػػرم لعػػدلف لعػػ    ف حصػػف هػػك عف ُعةػػرؼ عمػػى  ا عػػاس ك ع ًّػػا ك ع ػػ   ل ػػ  لرملػػا  

                                   مػػف هػػك عف كلػػعس مخاضػػ  ععوػػكب طػػكمؿ عػػاـ                                         كدمرت اال عػػ  ملمعػػارؾ كمالةػػت اكات  ػػالورب
                                                              هػػػػ ممػػػا عع ػػػر رف ململػػػممعف لػػـػ عتخػػػاهمكم رعمػػػاؿ مل  ػػػال لػػػر هػػػك عف كمػػػا    ٘ٚ٘-   ٗٚ٘  ـ/    ٜٚٔٔ

                                                                              ملترض لعمع  مـك  علكة عمى رف تمؾ ملم طو  خضعت لةركط  لد ملم اصفات عمى ما رةار 
                               ن                   م ف خ عر مما عم ي ململممعف م ررنم لعدـ مًّاخم  هك عف
( )ٔ .  

                                                            لعمع  مػػػـك تمػػػؾ مالعت ػػػارمت لعاكػػػد رف تفػػػاكض ململػػػممعف عمػػػى هػػػدـ حصػػػف            كقػػػد تخاهػػػؿ
                                                                       مخاض  ععوكب  ةكؿ خاص ععكس عدـ رهمعػ  هػك عف للػعًّـ    ًّػا لعلػت ضػمف حػدكدهـ  
ػػػا لمملػػػممعف   ف ملصػػػمع ععف ةػػػعدكه دمخػػػؿ ملحػػػدكد                            ُ   ن                                            ع مػػػا كػػػاف حصػػػف مخاضػػػ  ععوػػػكب ُمًّمن

                           . كرردؼ لعمع  مػـك رف حمالػ   ٕ( )    هدمػ                                                ماللمع  مما ملتفز ململػممعف كحػركًّـ لمتفػاكض عمػى
                                                                                  مدكعف ملرم ع لموترح ملدمكع     ال حصف مخاض  ععوػكب كعػدـ ق ػكؿ ملتفػاكض مػع ململػممعف 

                             كرف  مدكعف ملرم ع لـ عكػف  ٖ( )                 ٌّ                                 عمى هدم  دلعؿ قكمٌّ عمى كقكع ملحصف ضمف حدكد ململممعف
                   كتػ  لػر مخاضػ  ععوػكب ُ    ن                                                    ُمضطرنم للى تكقعع هد   مع ململممعف لم ع  مػف تحصػعف حػدكد ممم

    كمػػا   .  ٗ( )                                                                      عػػد م تصػػاره لػػر مك تخعلػػارد  لال لذم كا ػػت مخاضػػ  ععوػػكب دمخػػؿ حػػدكد ململػػممعف
                                                           

(ٔ   .   ٕٗٚ-   ٖٕٚ ص                         م ف خ عر  رحم  م ف خ عر    (
(2) Ellenblum, Frontier activities, pp. 87, 91-92. 
(3) Ellenblum, Frontier activities, pp. 86-87, 91-92. 
(4) Ellenblum, Frontier activities, p. 86. 
                                                                                                  ذهب لعمع  مـك للى رف مل غر هك رم مكاف حعكم عكمخ  عدك مخاكر  كتلكد  ػ  لعالػ  معع ػ  كككضػع قػا ك ر خػاص 
                                                                                           لػػ ب خصكصػػعت  عػػف  ظعػػره لػػر ملحككمػػ  ملمركزعػػ   حعػػث تتػػكلر ملوػػكة ملكالعػػ  لفػػرض م مػػف كمل ظػػـا  خػػلؼ 

                     ملركما عػ  كملػذم عع ػر   Limes                   م كر ع   رك ملمعمػز   March                                     مل غكر. كهكذم ل ف مل غر ملاكم لمتخـك           ملكضع لر
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                                                                       ذهػب للػى خا ػب ركحػر آخػػر خعػؿ مػف حػرص ململػممعف عمػػى ملػتعادة مللػعطرة عمػى مكقػػع 
    كخػب                              ن                                   ن          ُ    ن  ملحصف مل،ل   الغ  م همع    ظػرنم لممكا ػ  ملدع عػ  لممكقػع  صػفت  مػزمرنم للػلمع ا ُمودلنػا 

                                             ُ                                   عمى ململممعف عدـ ملتفرعط لع  كهذم لر حد ذمت  ُعاكد كقكع ملحصف ضمف ملحدكد ماللمع  
  . ٔ( )                                                                    كرف تردد ململممعف عمى هذم ملمزمر ق ؿ   ال ملحصف ك عد تدمعره عاكد ذلؾ

                                                                     كتملؾ لعمع  مـك  ًّذم ملطرح كعرض  لر معظـػ درملػات  عػف حصػف مخاضػ  ععوػكب  
                                                  صلح ملدعف عمى هدـ ملحصف خالت  تعخ  لخكل  مف هزعم                             كرقر   ال عمعًّا رف مفاكضات 

               كعػػػرل مل احػػػث رف      هػػػػ.   ٘ٚ٘  ـ/    ٚٚٔٔ                                              رخػػػرل تفػػػكؽ هزعمتػػػ  رمػػػاـ ملصػػػمع ععف لػػػر مك تخعلػػػارد 
                     ن                                                            لعمع  مـك لـ عكف مكلونا لر اال ع  ملترمضات  عف تفاكض ململممعف عمػى هػدـ ملحصػف   لػ ب 

            مارخػا ملوػرف    ٕ( )           ةػام  كرر ػكؿ                                                 كقكع  ضػمف حػدكدهـ  ك خاصػ  ر ػ  معتمػد عمػى كػؿ مػف ر ػر 
                                                                        مل الػػػث عةػػػر لػػػر دعػػـػ لرضػػػعت  عمػػػى ملػػػراـ مػػػف ر ػػػ  لػػـػ عوػػػؼ عمػػػى  غعتػػػ  لػػػدل ملمػػػارخعف 
  ُ                                                                              ملُمعاصرعف م ؿ م صفًّا ر كملفاضؿ كم ف م  عر كم ف ةدمد ككلعـ ملصكرم. كحع مػا ملتةػًّد 

             عوػككف مػف لعػ                                                                              لعمع  مـك  ركمع  ر ر ةام  ملتر خال لعًّا "...ككاف هذم ملحصف لمدمكع   ككػا كم
                           ل  ػ  لـػ عػتمكف مػف لًّمًّػا عمػى    ٖ( )                                                     ا مكمؿ كمل فوات لوطػع ملطرقػات عمػى قكملػؿ ململػممعف..."

                                                                                 حوعوتًّا   ف تةععد ملحصف لر هذم ملمكاف لكمل دمخؿ ملحدكد ماللمع  رـ ملصمع ع  لعادم 
                                         للى مل تعخ  ذمتًّا رم تًّدعد مل غر ماللمر.
                                        عاصػرعف عمػى تكصػعؼ موػارب لمػا كرد لػر ركمعػ                                 كقد كقؼ مل احث لػدل ملمػارخعف ملم

                                                                            ر ػػر ةػػام  م ػػ  قػػكؿ م صػػفًّا ر  "...كلػػك  وػػر ملحصػػف لػـػ عحصػػف مل وػػال  كلػػد ا مػػف ملػػ لد 
                                                                                                                                                    

                                                                            ُ             م طو  ذمت كضع قا ك ر خاص. كعةعر مصطمي  غر  م ؿ  ظعره م كر ػر  للػى كمقػع لعالػر ُمعوػد رك ػر مػف 
                                        كك   خط حدكدم لر ملمفًّـك ملمعاصر. م ظر 

Ellenblum, Frontier activities, pp. 86-7. 
(1) Ellenblum, Frontier activities, p. 85. 
(2) Ernoul, Chronique d’Ernoul, p. 52. 

(ٖ   .  ٛٔ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (
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ا مػػف ركمعػػ  ر ػػر  ٔ( )                                   ملػػ لل  ك عضػػؿ  وػػرب ملدمكعػػ  ملػػدمل..."                           ن                 كلػػر ملػػ ص لةػػارة رك ػػر كضػػكحن
ـ تاكد رف مقترمب ملحصف مف                      ن        ممرمت م ردف كاف كفعلن   زعاج                                                         ةام  ملتر معتمد عمعًّا لعمع  مك

                                                                            ململػػممعف مػػف ملمػػارة كتًّدعػػد مل مػػدمف ملورع ػػ  لػػعس   ػػ  حصػػف صػػمع ر لحلػػب  كلكػػف  لػػ ب 
                                                                             ُ     ممتلؾ ملدمكع  ل . كتاكد ركمع  رخرل لسصػفًّا ر مفادهػا "...كك ػا  وػكؿ لملػمطاف متػى ُرحكـػ 

َ                هػػذم ملحصػػف تحكػـػ مػػف مل غػػر مالػػلمر ملػػكهف كعمػػؽ ملػػَرهف  لػػ ف  ع ػػ  ك ػػ               عف دمةػػؽ ملػػال                                              
"...                                                                    مػػػدل م ت ػػػاه م صػػػفًّا ر لمخطػػػكرة ملك عػػػرة ملتػػػر لعمارلػػػًّا ملحصػػػف عمػػػى مل غػػػكر    ٕ( )       عػػػـك

                                                        ماللمع  ملورع   مف  غكر ملصمع ععف ملتر ةعدكم  ًّا حص ًّـ.
ذم كػػاف لعمع  مػػـك عػػرل لػػر مقتػػرمب ملحصػػف مػػف دمةػػؽ ملػػعرة عػػـك دلػػعلن عمػػى كقكعػػ     ى                                                           ن           كمى

                                         ملحصػػف ككػػؿ مػػف قمعتػػر صػػفد كتػػكركف ملصػػمع عتعف                                  ضػػمف حػػدكد ململػػممعف  ل  ػػ  كػػاف  ػػعف
                                                                            ملػػال   صػػؼ عػػـك   مع ػػى ل ػػ  كػػاف رقػػرب لمصػػمع ععف كحػػدكدهـ مػػف حػػدكد ململػػممعف. كتاكػػد 
                                                                             ركمعػػ  م ػػف م  عػػر رف ملصػػمع ععف كػػا كم علػػعكف للػػى خعػػؿ ملحصػػف ةػػكك  لػػر حمػػؽ ململػػممعف  

                    مػػى ململػػممعف ملمػػارعف                                مع ػػى رف ملضػػرر ملػػذم لػػعوع ع ٖ( )                             كر ًّػـػ ةػػعدكه لمػػتمكف مػػف  مػػدم ًّـ
ُ                                                     المكػػػاف لػػػعحدث لػػػكمل ُةػػػعد ملحصػػػف ضػػػمف ملحػػػدكد مالػػػلمع  رـ لػػػكمها م مػػػ  م ػػػؿ  وعػػػ                      

                   كهػك مللػ ب ذمتػ   ٗ( )                        ُ                    ن                  ملحصكف ملصمع ع  م خرل ملُمةعدة لر ملم طوػ  خللنػا لفرضػع  لعمع  مػـك
  ل                                                                            ملػػذم دلػػع  الصػػمع ععف للػػى تةػػععد ملحصػػف لػػر هػػذه ملم طوػػ  ازعػػاج ململػػممعف عمػػى مػػا رر

  . ٘( )                          عض قادة صلح ملدعف ر فلًّـ

                                                           

(ٔ   .   ٓٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٕ   .   ٘ٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٖ   .  ٜٙ     ص  ٓٔ                     م ف م  عر  ملكامؿ  خػ  (

(4) Ellenblum, Frontier activities, p. 87. 
(٘   .   ٘ٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
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    ن                                                                 كلضلن عف ذلؾ  لود كصؼ م ف م  عر كال  ملغارمت ملتر م طموت مف معلكر صلح 
                        كحع ما هب ملصمع عكف  ٔ( )                                                         ملدعف لر  ا عاس للى ارب  ًّر م ردف  ، ًّا كا ت ضد  لد ملعدك

  ن            اعنا عف ملحدكد                                                                   لمتصدم لفرخةاه ق عؿ كمقع  همفرم كمرج ععكف  لود كصؼ ذلؾ  ،   خال دل
                                                                               ملصمع ع  لر تمؾ ملم طو   كركد كلعـ ملصكرم  ،ف ملتصدم لغػارمت صػلح ملػدعف عمػى مكقػع 

             ككػاف م ػف  ٕ( )              ن                                                      ملحصف كاف دلاعنا عف ملحدكد ملصمع ع   الراـ مف ك رة لػكا ًّا مػف ململػممعف
ا لػػر كصػػؼ ملم طوػػ  لػػر هػػذم ماطػػار                                    رمػػا مضػػطرمر ملصػػمع ععف للػػى ملمكملوػػ   .  ٖ( )         ن                             خ عػػر كمضػػحن

     كم ػػف    ٗ( )                                                                      عمػػى ملًّد ػػ  ملتػػر م عػػتًّـ مػػف تحصػػعف هػػذم ملمكقػػع  لوػػد رةػػار للعًّػػا كػػؿ مػػف رر ػػكؿ
             ُ                                                                 كلك ًّما لـ ُعحددم لذم ما كاف مكقع ملحصف ضمف ما متفوا عمع    مع ى لف مالتفػاؽ  ٘( )     م  عر

                    كر مػا لػر مكقػع هػك عف   -    ُ    ن               ُ                                      خال ُم ًّمنا كال ع  غر رف ُعفًّـ م   رف رعماؿ مل  ػال لػر هػذم ملمكقػع 
                                  كا ت دمخم  لر مالتفاؽ  عف ملطرلعف.  -                 م مكقع حدكدم آخر   كر

    ن                                                             كلضػػلن عػػف ذلػػؾ  لػػ ف ملحػػد ملط ععػػر ملػػذم عتلػػؽ مػػع  ًّػػر م ردف خعػػؿ مػػف حػػدكد 
                      ن                                                          ململممعف ةرؽ م ردف رمػرنم ط ععع ػا  كقػد كرد لػر  عػض ك ػا ؽ ملمممكػ  كمالػ تارع  رف  عػض 

                                  ة ململممعف   ع ما كقعت اال ع  قرل                                                   قرل ط رع  كمل اصرة ملتر توع ةرؽ م ردف كا ت لر حكز 
           للػى ملظًّػكر    ٚ( )                                         . كر ما هذم ما دلع  اتفاقات  لد ملم اصػفات ٙ( )                         ارب م ردف  حكزة ملصمع ععف

                                                           

(ٔ   .  ٜ٘     ص  ٓٔ                     م ف م  عر  ملكامؿ  خػ  (

(2) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 437-8, 468-72. 
(ٖ   .   ٕ٘ٚ-   ٕٗٚ ص                         م ف خ عر  رحم  م ف خ عر    (

(4) Ernoul, Chronique d’Ernoul, p. 52. 
(٘   .  ٕٜ     ص  ٓٔ                عر  ملكامؿ  خػ      م ف م   (

(6) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 897-8, no. 1; Mayer, Die 
Urkunden, vol. 1, pp. 124-5, no. 20. 

(ٚ                           عمػى م ػاطؽ ملحػدكد ملمت ػازع         صػمع ععف                                                                  لد ملم اصفات  هر م اطؽ تتمعز  كخػكد لدمرة مةػترك  مػف ململػممعف كمل  (
      ن                                       . كرعضنا  عمػر كمػاؿ تكلعػؽ  ملد مكمالػع  مالػلمع     ٕٗٚ-   ٖٕٚ ص                         م ف خ عر  رحم  م ف خ عر                 عمعًّا. م ظر
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ضػال   ٔ( )                                                                     ملظًّكر لػر تمػؾ ملم طوػ  لتخ ع ًّػا كرهمًّػا صػرمعات ال طا ػؿ م ًّػا عمػى ملخػا  عف     ى     . كمى
                    ط  ع   ك عف لصرمر      كملر   -                                     ملترمض كقكع ملحصف ضمف ملحدكد ماللمع                  للى ما ل ؽ  ل ف 

                                                    مع حرص صلح ملدعف عمى مًّاخم  قمع  ملكرؾ كملةك ؾ  ةكؿ   -                     ململممعف عمى مًّاخمت  
ـ مف عدـ كقكعًّما ضمف حدكد ململممعف كمى ما ضمف حدكد ملصمع ععف      ٕ( )                                                      ى                      دم ـ كملتمر  الرا

لػػى مصػػر  لوػػد                   ن                                           ى            ك ف ملكػػرؾ كػػاف خطػػرنم عمػػى حركػػ  ملمػػركر لػػر خ ػػكب ةػػرؽ ملمممكػػ  مػػف كمى
                                                               ح ملػدعف رف عكػكف لحصػف مخاضػ  ععوػكب م  ػر  فلػ  عمػى حركػ  ملمػركر ع ػر       خةى صل

         كلػذم  ٖ( )        ُ                                                            ملممر ملُمادم للى كمدم م ردف م عمى كرحد رهـ همزمت ملكصؿ  عف دمةؽ كمصػر
                                                                اتت خطكرة حصف مخاض  ععوكب ال توؿ عف خطكرة كؿ مف ملكرؾ كملةك ؾ.

    ن                         تػ، رنم  خلػارت  لػر مك تخعلػارد                             ُ                 رما مدعال خكؼ صلح ملػدعف مػف ُمكمخًّػ  ملصػمع ععف 
        كقػد  ٗ( )                                                                        لمردكد عمعًّا  ،ف م تصاره لر كمقع  همفرم كمرج ععكف حكؿ دلػ  ملحػكمدث لصػالح 

                                                                             رعرض لعمع  مـك عف معالخ  هػذعف ملصػدممعف ملعلػكرععف لػر درملػات  عػف ملحصػف كك، ػ  ال 
        قػات صػلح                                                     كذلؾ عمى ملراـ مف ر ًّما ةكؿ عامػؿ حالـػ لػر تطػكر عل ٘( )            ر ر  م م ًّما

                            ن                                                      ملدعف  الصمع ععف آ ذمؾ كتالعنا  كطغى ر رهما عمى هزعم  مك تخعلارد ككرس لةكؿ خدعد مػف 

                                                                                                                                                    

  -   ٜٗٔ      ٚٛ-  ٚٚ    ـ  ص    ٜٙٛٔ                                                              كملعلقػػػػات مللػػػػممع  مػػػػع ملصػػػػمع ععف  ماللػػػػ  ةػػػػ اب ملخامعػػػػ   مالػػػػك درع   
ٜٔٛ       ٕٔٗ       ٕٜٔ   -ٕٕٛ   .  

(1) Ellenblum, Crusader Castles, pp. 266-7. 
(ٕ   .   ٗٗٔ-   ٖٗٔ       ٕٛٔ-   ٕٚٔ       ٕٗٔ       ٓٔٔ     ص  ٓٔ                     م ف م  عر  ملكامؿ  خػ  (

(ٖ        ن  . كرعضنا    ٓٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
Smail, Crusading Warfare, p. 207. 
(4) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 440-3. 

ػػػا  م صػػػفًّا ر  مل ػػػرؽ ملةػػػامر  خػػػػ      مفػػػرج                م ػػػف كمصػػػؿ   ٖٔ     صٖ                           ر ػػػك ةػػػام   ملركضػػػتعف  خػػػػ   ٜٗٔ     صٖ     ن                             كرعضن
  .  ٕٚ     صٕ           ملكركب  خػ

(5) Ellenblum, Crusader Castles, pp. 270-4. 
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                                                                                   ملمكمخًّات  عف ملطرلعف  كركد كلعـ ملصكرم مدل خلام  ملخلارة ملتر عا ى م ًّا ملصمع عكف 
  . ٔ( )                       تعخ  لًّاتعف ملمعركتعف

                          فعذ ذلؾ  ػزعـ رف ملحػدكد لـػ                                                       رما ت رعر حمال   مدكعف ملرم ع ل  ال ملحصف كعخمت  لر ت 
                                                                              تكف مف رملؾ ملصمع ععف  لم رر اعر كمقعػر   ف   ػال ملحصػف لػر تمػؾ ملم طوػ  ملحدكدعػ  
  ُ                                                                               ملُمتكترة علتدعر ملحمال  اتماـ مل  ال ق ؿ تدخؿ صػلح ملػدعف لعفةػؿ ملمةػركع  رمتػ   كمػف 

            كر مل دعًّعػػ                                                                   ػـػ  كا ػػت ملحمالػػ  مطمك ػػ  م ممػػا كا ػػت حمالػػ  صػػلح ملػػدعف كتلػػرع  مػػف م مػػ
             هػػػػ ق عػػػؿ كصػػػػكؿ    ٘ٚ٘           ـ/ر عػػػع ركؿ     ٜٚٔٔ                                   لللػػػتعلل عمػػػى ملحصػػػف كتػػػدمعره لػػػر رالػػػطس 

                         ن                               لًّكذم لرص ال تتكلر ك عرنم كعخب ملتغللًّا  حمال  ك عرة. ٕ( )                  ملتعزعزمت ملصمع ع 
                                                    ُ               كعمػػػى ملػػػراـ مػػػف رف مل لػػػات كمقعػػػ  همفػػػرم كمعركػػػ  مػػػرج ععػػػكف ُتةػػػعر للػػػى درمعػػػ  

                                                    درمعػػ  ملصػػمع ععف  ًّػػا  لػػ ف هػػذم ال ععػػكد للػػى كػػكف ملم طوػػ                                 ململػػممعف  تمػػؾ ملم طوػػ  رك ػػر مػػف
                                                                                  ضمف حدكد ململممعف  ودر خًّؿ ملصمع ععف ر فلًّـ  خغرملعتًّا  ك خاص  لف ملصمع ععف كقعكم 
                           ُ                                                لػر رخطػػال ملػترمتعخع  ك عػػرة كُحكصػػركم رك ػر مػػف مػػرة لػر ممػػر خ مػػر ضػعؽ كعرضػػكم ممكًّػـػ 

                                  اػػارة عمػػى ملحصػػف كصػػفد كط رعػػ  كت  ػػعف                              ع مػػا  خػػي ململػػممكف لػػر ما ٖ( )              كلرلػػا ًّـ لمخطػػر
                                                          ن                ُ     كصكر كحصدكم اللًّا كخاضكم معاركًّـ لعًّا دكف رف عوترلكم رخطالن مما مػ   كهػك مػا ُعمكػف 
ـ عف ككف ملم طو  كا ت مطركق  لمُملممعف  كععرلك ًّا عف ظًّر                                                           ُ                         تكظعف  لدعـ لرضع  لعمع  مك

                      مػى ملخا ػب ماخػر ك خاصػ                                                          قمب    ًّا كمقع  ضمف حدكدهـ  كلك ًّا لرضػع  قا مػ  لمت،كعػؿ ع

                                                           

(1) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 440-3. 
(2) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 444. 

  .   ٜٚٔ     صٖ     ن                             كرعضنا  م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ

(3) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 440-3. 
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                                                                            مع ق كؿ ملترمض  ار ر  ،ف ت،خر ملصمع ععف لػر تحصػعف هػذم ملمكقػع  ػتج عػف امػكض هػذه 
  . ٔ( )                   ملم طو   ال ل   لًّـ

-                                                                         كعدعـ هذم ملػررم رف ملصػمع ععف لـػ عكػف لًّـػ كخػكد لػر تمػؾ ملم طوػ   ك خاصػ  ر ًّـػ 
                ،عػػػدم رهمًّػػػا مػػػف                                      مرتضػػػكم  ػػػ لد ملم اصػػػفات ملتػػػر تركػػػت م رض   -                 كلحػػػؿ مةػػػكلت ملحػػػدكد

                                                                                    ململممعف موا ؿ  مث عا دها  كلذم رص ي ملصمع عكف رقؿ درمع   المكاف كتضارعل   كهك م مر 
                                                                ن      ن  عع ػػ  ملػػذم لػػمي لمخمكعػػ  مػػف ملمصػػكص  لػػك ى تمػػؾ ملم طوػػ  كمػػارس هػػاالل ضػػغطنا رم عنػػا 

                                           . كال رعب لر رف تخمر صلح ملدعف عف  عض رخال   ٕ( )                             عمى ملصمع ععف كقت تةععد ملحصف
                                                                           ررلًّـ تور ملدعف عمر لر ركج رزمات  مع ملصمع ععف حػكؿ ملحصػف  حع مػا ررلػمًّـ للػى       كعمى

                              كلـ عفعؿ ذلؾ مػع ملصػمع ععف كقػت    ٖ( )                                              رع اف ملتر توع ضمف حدكده لحماعتًّا مف قمج ررللف
  . ٗ( )                                                                  ال ملحصف لخعر دلعؿ عمى رف مكقع ملحصف لـ عكف ضمف ملحدكد ماللمع 

           صار الحصن:                            الحوادث العسكرية التي سبقت ح
              ق  ل  ػ  لػممًّا    ٗٚ٘       ـ/ةػكمؿ     ٜٚٔٔ                                          حالما ر ًّى صلح ملدعف مةكم   عم ػؾ لػر ر رعػؿ 

                                               ن                                خع  كتكخ  للى دمةؽ كلـ عةغؿ  ال  لكل ملحصف كلونا لركمع  م صفًّا ر ملذم كػاف معػ  
ػػا كمحػػدنم  ػـػ راػػار عمػػى                      . كقػػد رةػػار  ػػار ر للػػى  ٘( )     آ ػذمؾ                               ن      ن              رف صػػلح ملػػدعف مرتػػاح لػػر دمةػػؽ عكمن

                        ُ                         عػػد رف ركمعػػ  م صػػفًّا ر ُتاكػػد رف صػػلح ملػػدعف قضػػى  ٙ( )             ملػػتطلع رخ ػػاره           ملحصػػف  ًّػػدؼ 
   ن                                                                             كقتنا رطكؿ لر دمةؽ كقد م ةغؿ خلؿ تمؾ ملفترة  الحصف ككعفع  تدمعره  كلك   كمخ   عػض 
                                                                        ملصػػعاب ملتػػر رخ رتػػ  عمػػى ملترعػػث لػػر مًّاخمػػ  ملحصػػف  ك خاصػػ  رف ملخفػػاؼ ملػػذم حػػؿ 

                                                           

(1) Barber, Frontier Warfare, pp. 15-6. 
(2) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 436-8. 

(ٖ   .   ٗٚٔ-   ٖٚٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٗ   .  ٕٔ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(٘   .  ٕٚ     صٕ                          م ف كمصؿ  مفرج ملكركب  خػ  (

(6) Barber, Frontier Warfare, pp. 10-11. 



 

ــ م8282  -األول اجمللد   –(82)  العدد  - العربي املؤرخ جملة ــ ــ ـــ ــ ــــ  سليواى عبداملٌعن حجازى. د  ـ
 

- 116 - 
 

ـ مف ذلؾ  ل ف لقام  صلح ملدعف لر دمةؽ لـ     ك ال                                 دمةؽ كما حكلًّا قضى عمى مكمرده.                                             را
                                                                         تطػؿ  ك خاصػ  لف  عػض ملمػارخعف ركػدكم ر ػ  راػار كلممػرة م كلػى عمػى ملحصػف اللػػتطلع 

  . ٔ( )                                                                   رخ اره ك رلوت  م عكث ملخمعف  كملتر كا ت  عد عدة رعاـ مف عكدت  لدمةؽ
            مػػا ععػػرؼ لػػدل                                                                عػػد لف م هػـػ مػػف تمػػؾ ملغػػارة ر ػػ  مضػػطر للػػى مالةػػت اؾ ضػػد ملصػػمع ععف لع

                                            ُ                                       ملمػارخعف ململػممعف  كمقعػ  همفػػرم  كذلػؾ ق ػؿ رف ُعغعػػر عمػى ملحصػف عػػدة مػرمت متتالعػ  كعةػػت ؾ 
                                                                             ضػػػدهـ لػػػر معركػػػ  مػػػرج ععػػػكف.  عػػػد ل  ػػػا رمػػػـا لةػػػكالع  مًّمػػػ  مفادهػػػا تخاهػػػؿ  عػػػض ملمػػػارخعف 
ػَد لعمع  مػ َ         ملُمحد عف لحكمدث كؿ مف كمقع  همفرم كمػرج ععػكف ملتػر لػ وت لػوكط ملحصػف. كتعمَّ    ـك   ُ                                                                    َّ

                                                                                    هذم ملتخاهؿ  الراـ مف حرص  ملةدعد عمى تكظعؼ م  ر مللػم ر ملػذم تركتػ  معركػ  مك تخعلػارد 
                                       ُ                                         عمى ململممعف   حعث خعؿ مف عدـ معترمض ملُملممعف عمى   ال ملحصف لػر تمػؾ ملم طوػ  رحػد 
                                                                                         تا ج مك تخعلارد  كمتًّـ صلح ملدعف  التفاكض مع ملصمع ععف لًّدـ لخكل  مف مكمخًّ  ملصمع ععف

                                                                           مع ى ر ػ   ػالغ لػر تكظعػؼ  تػا ج معركػ  مك تخعلػارد   ع مػا تغاضػى عػف معالخػ   ٕ( )         لسمر ذمت 
                        عمى ملػراـ مػف ر ًّمػا مًّػدم   -                     كما تخممًّما مف اارمت   -                                  حكمدث كمقع  همفرم كمعرك  مرج ععكف 

  . ٖ( )                                                         ك ةكؿ ك عر للوكط ملحصف كتل  تا  عد ذ لر ام   كف  ململممعف
                     مخرد خط، تكتعكر تعرض              واقعة ىمفري             عـ ملصكرم مف                          كلر ملكقت ملذم خعؿ لع  كل

                                                                               لػػ  ملصػػمع عكف  كقتػػؿ  تعخػػ   عػػض كخػػكه ملصػػمع ععف كمػػف ر ػػرزهـ ملكك لػػتا ؿ ملممكػػر همفػػرم 
                                                                                  كاعره   ل ب م دلاع ملصمع ععف لر مطاردة  عض ملرعاة ملتركماف لػر  ا عػاس  لوػد رةػار كػؿ 

                          ملصػػمع ععف مػػف مًّػػاخمتًّـ عمػػى                                                 مػػف م صػػفًّا ر كر ػػر ةػػام  للػػى خػػكض ململػػممعف لًّػػا لم ػػع 
                                                                                ملحدكد قرب  ا عاس لر رعدمد ك عرة  ك خاص   عدما ر ًّى صلح ملػدعف مةػكم   عم ػؾ كتفػرغ 

                                                           

(ٔ   .  ٕٚ     صٕ                              م ف كمصؿ  مفرج ملكركب  خػ  ٖٔ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(2) Ellenblum, Frontier activities, p. 86-9; Ellenblum, Crusader Castles, p. 267. 
(3) Barber, Frontier Warfare, p. 15. 
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                                                        . كركد م ف م  عر رف مًّاخم  ملصمع ععف  عماؿ دمةؽ كتل  ًّـ  ٔ( )                  ن    لًّـ كخعؿ ملحصف هدلنا ل 
          لرخةػػاه  ػػف                                                                   لػػر خلػػا ر مادعػػ  ك ةػػرع  مضػػطر صػػلح ملػػدعف للػػى ملػػدلع  ػػا ف رخعػػ  عزملػػدعف

                                                                             ةاه ةاه لمتصدم لًّـ  مما عضػع تمػؾ ملمعركػ  ضػمف ملمكمخًّػات ملتػر تحػتـ عمػى ململػممعف 
           ن                                                              خكضػػًّا تمًّعػػدنم لللػػتعلل عمػػى ملحصػػف عوػػب لةػػؿ ملمفاكضػػات  ػػعف ململػػممعف كملصػػمع ععف 

  . ٕ( )  هػ   ٗٚ٘       ـ/ةكمؿ     ٜٚٔٔ                           خصكص هدـ ملحصف م ذ ر رعؿ 
                     عع  لمكقػػػػكؼ عمػػػى رخ ػػػػار                                            كقػػػد كخػػػ  صػػػػلح ملػػػدعف لرخةػػػػاه عمػػػى ررس لرقػػػػ  ملػػػتطل

                                   ن                                    كرمره  عدـ مالةت اؾ مع ملصمع ععف خكلنا مف ك رتًّـ كرف عوتصػر عمػى ملػتفزمزهـ    ٖ( )         ملصمع ععف
                                                                              كػػر عخ ػػرهـ عمػػى مال تعػػاد عػـػ مرمكػػز  ومًّػـػ كحصػػك ًّـ  كلكػػف ملصػػمع ععف ظًّػػركم رمامػػ  لخػػ،ة 

           لةػػارة كلػػعـ              . ك ػػالراـ مػػف  ٗ( )                                                     لاضػػطر للػػى مالةػػت اؾ معًّػـػ كلػـػ عمػػـز مل صػػعح   عػػدـ ملمخػػاطرة
ػا                                                                                   ن  ملصكرم للى تغمب ملصمع ععف لر مل دمع  عمى لرخةاه كرخال  كدلعًّـ لمًّرب  ل  ػ  ركػد رعضن
ـ للى                                      ُ                                                   رف م دلاع ملصمع ععف ك خاص  ملفرق  ملُمرملو  لمممؾ  غعر كعر لر مطاردة ململممعف قاده

    كةػػؾ                   ُ                                                      كمدم ضػػعؽ  لاضػػطر ملُملػػممكف للػػى ملػػدلاع عػػف ر فلػػًّـ كم وم ػػت ملمعركػػ  لصػػالحًّـ كر
      ملممػؾ            كم لػحب  ٘( )                                                                ململممكف عمى قتؿ ملممؾ كلـ ع وذه لكل تدخؿ همفرم كر رمهػاـ مل اصػرم

  . ٙ( )                                                للى معلكره كملتدعى لرؽ خعة  ملتر د ت لعًّا ملفكضى

                                                           

(ٔ                            م ػف كمصػؿ  مفػرج ملكػركب    ٖٔ     صٖ                 م   ملركضػتعف  خػػ          ر ك ةا   ٜٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
  .  ٕٚ     صٕ   خػ

(ٕ   .  ٜٗ-  ٖٜ     ص  ٓٔ                     م ف م  عر  ملكامؿ  خػ  (

(ٖ   .   ٜٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٗ                            م ػف كمصػؿ  مفػرج ملكػركب    ٖٔ     صٖ                           ر ك ةام   ملركضػتعف  خػػ   ٜٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
  .  ٕٚ     صٕ   خػ

(٘   .   ٓ٘ٔ     صٖ              رؽ ملةامر  خػ             م صفًّا ر  مل   (

(6) William of tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 438-9. 
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                                                                        كعػرل مل احػث رف م تصػار ململػممعف لػر تمػؾ ملمعركػ  طغػى عمػى م تصػار ملصػػمعع ععف 
                             ملحػػػػذر لػػػدل ململػػػػممعف لػػػر مكمخًّػػػػ                                               عمػػػعًّـ لػػػػر مك تخعلػػػارد    ًّػػػػا كلػػػرت حػػػػاخز ملتػػػردد ك 

ـ لر محم  عف خكؼ صلح ملدعف مف مكمخًّ  ملصمع ععف  ذم كاف ترخعي لعمع  مك              ى                                                                    ملصمع ععف. كمى
                                      ُ                            لود زمؿ هذم ملعارض  دلعؿ لقدمم  عمى ُمحاصرة ملحصف كمااارة عمع   ٔ( )                  تعخ  لمك تخعلارد

                        ت لعػ  هزعمػ  ملصػمع ععف                                                            عد كمقع  همفرم رك ر مف مرة   اهعؾ عف م  ر مل فلػر ملػذم تلػ 
                                                                         اعػػر ملمتكقعػػ  حعػػث لوػػػدكم   عػػض كخػػكهًّـ كعمػػى ررلػػػًّـ همفػػرم ركؼ تػػكركف  عػػدما ر خػػػف 

   ُ         كقُتػؿ لػر  ٕ( )                                                                         خرمح  لر دلاع  عف ملممؾ  كقد ردرؾ ململممكف مكا ت  ملك عرة  ػعف ملصػمع ععف
                       كتػػػػكمترت م   ػػػػال عمػػػػى  ٖ( )                                                 ررض ملمعركػػػػ  كػػػػؿ مػػػػف ل رمهػػػػاـ مل اصػػػػرم كخكدعةػػػػك دم تػػػػركت

                     ممػػػا رلػػػع مػػػف عػػػزم ـ  ٗ( )                                               ن         ملمعلػػػكر مالػػػلمر  عد ػػػذ  ك ػػػرة كلعػػػات ملصػػػمع ععف تػػػ، رنم  خػػػرمحًّـ
                ُ           ُ                                                   ململػػممعف كخعمًّػـػ ُعوػػدمكف عمػػى ُمًّاخمػػ  ملحصػػف "...ملػػذم   ػػكه كةػػاهد اه  ككةػػف ا عكرمتػػ  

  . ٘( )                                                                                  كعاع اه  كرزعخ ا ملكفر  ،قدمم ا كذعر اه  كعد ا عمى عـز ملعكد للع  كمل زكؿ عمع ..."
ا رف         ككاف مف      عمى                                ةف لملم  مف ملغارمت ملتخرع ع           صلح ملدعف                  ن      تعخ  ملمعرك  رعضن

                         ُ                                                 ملوػػػرل كملضػػػعاع ملصػػػمع ع  ملُمحعطػػػ   الحصػػػف  كعخػػػزت حامعتػػػ  عػػػف م ػػػع ملتكاػػػؿ ملمتكػػػرر 
                                                 كهػػدلت تمػػؾ ملغػػارمت للػػى ملحػػرؽ كملتػػدمعر كملحصػػكؿ  ٙ( )                               لمملػػممعف للػػى تمػػؾ ملم طوػػ  كاعرهػػا
                                                  كلتػكلعر ملغػذمل لمخػعش مالػلمر  تعخػ  لحالػ  ملخػدب                                عمى ملغػلؿ لحرمػاف ملصػمع ععف م ًّػا

                                                           

(1) Ellenblum, Frontier activities, pp. 86-9; Ellenblum, Crusader Castles, p. 267. 
(ٕ        ن  . كرعض ا ٖٜ  صٓٔ  م ف م  عر  ملكامؿ  خػٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ  صٖم صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ (

William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 438-9. 
(ٖ        ن  . كرعضنا    ٔ٘ٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 438-9. 
(ٗ   .   ٕ٘ٔ-   ٓ٘ٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(٘   .   ٕ٘ٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٙ   .   ٚ٘ٔ     صٖ      ر  خػ                     م صفًّا ر  مل رؽ ملةام  (
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                                                                  . كركد  ار ر رف تمؾ ملغارمت كاف لًّا  تا ج خطعرة لمغاع  عمى ملتو ؿ  ٔ( )                 لر دمةؽ كما حكلًّا
  . ٕ( )                           ُ                         ملحصف    ًّا خعمت ملم طو  ملُمحعط      ل خدكل مقتصادع 

           عف  محاصػػرة                                                           عمػى ملػػراـ مػػف ر ػػط كلػعـ ملصػػكرم  ػػعف كمقعػػ  همفػرم كقعػػاـ صػػلح ملػػد و
                       ن                                                        ملحصف عمى ملفكر ملت مارنم لمركح ملمع كع  لدل ململػممعف  عػد م تصػارهـ عمػى ملصػمع ععف
( )ٖ     
  ( ٗ )                                                                      ن      كت،كعد كلعـ ملصكرم  ،ف ملممؾ كاف ععمـ رف صلح ملدعف لكؼ عًّاخـ ملحصف ت عنػا لػذلؾ

  ف                                                                             ل ف م مر لـ عكف  الصكرة ملتر عرضًّا كلعـ  ك خاص  رف صلح ملدعف م تظر ما عورب م
ػػػا تورع نػػػا  عػػػد م تصػػػاره عمػػػى ملصػػػمع ععف لػػػر كمقعػػػ  همفػػػرم ق ػػػؿ رف عًّػػػاخـ                 ن       ن                                                        لػػػ ع  ك ل ػػػعف عكمن
                                                                                 ملحصف عمى ملراـ مف مقترمب ملحصف مف مكقع ملمعرك . كلعؿ مما عفلر هذم ملت،خعر لةارة 
                                                                    م صػػػػفًّا ر للػػػػى م تظػػػػار صػػػػلح ملػػػػدعف كصػػػػكؿ ملتعزعػػػػزمت مػػػػف مصػػػػر لع ػػػػدر لػػػػر مًّاخمػػػػ  

                                                            ع ما هاخم  هذه ملمرة ق ؿ كصكؿ مامدمدمت كملتعزعزمت  ل    رلػع                 ك خاص  ر   ح ٘( )     ملحصف
                            ن                     ملحصار  عد خمل  رعاـ م تظارنم لمتعزعزمت مرة رخرل.

                                                                           كال رعب لر رف ملخدب ملذم م تةر لر هذه ملل   كاف ل  دكر لر تػ،خر صػلح ملػدعف لػر 
       مر للػػى                                                                     محاصػػرة ملحصػػف  ك خاصػػ  رف مكلػـػ حصػػاد ملومػػي ملةػػامر ع ػػدر لػػر ةػػًّر مػػاعك كعلػػت

   هػػػ    ٗٚ٘            مػف ذم ملحخػ    ٛ   ـ/    ٜٚٔٔ        مػف مػاعك     ٖٕ                                   عك عػ   كقػد حاصػر صػلح ملػدعف ملحصػػف لػر 
                         مما عرخي حصػكل  عمػى ملمػاف    ٙ( )                                                 رم لر كقت ملحصاد  كهاخـ ط رع  ق ؿ هخكم  عمى ملحصف

                                                                         كمامػػدمدمت مػػف ه ػػاؾ   اهعػػؾ عػػف تػػ،خر رحعػػؿ م عػػكث ملخللػػ  لاضػػؿ ملػػذم ظػػؿ لػػر ضػػعال  

                                                           

(ٔ   .  ٖٜ     ص  ٓٔ                     م ف م  عر  ملكامؿ  خػ  (

(2) Barber, Frontier Warfare, pp. 11-12. 
(3) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 440-2. 
(4) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 440. 

(٘   .   ٓٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٙ   .   ٓٙٔ-   ٜ٘ٔ     صٖ                     مل رؽ ملةامر  خػ        م صفًّا ر  (
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  . ٔ( )                                                       رعؿ/م تصؼ ذم ملوعدة ـ  رحؿ تكرمف ةاه للى مصر  عده  ومعؿ     مف ر     ٖٕ              صلح ملدعف حتى 
                                                                 ك م  رل اب رخرل مضطرت صلح ملػدعف للػى ت،خعػؿ محاصػرة ملحصػف  حعػث رةػار 
               ُ                                                            عػػػض ملمػػػارخعف ملُمعاصػػػرعف للػػػى متفػػػاؽ ملصػػػمع ععف عمػػػى مًّاخمػػػ  ململػػػممعف لػػػر رك ػػػر مػػػف 

ـ "...مقتضى ررم ملفر ج رف ُعرع كم                          ن  ململممعف لر كؿ  احع  خكلنا                                                ُ       مكضع  ًّدؼ تةتعت خًّكده
                                                                                مػػف مختمػػاعًّـ عمػػى خًّػػ  كمحػػدة..." كلػػذم هػػاخـ رمعػػر ر طاكعػػ  مدع ػػ  ةػػعزر  ع مػػا هػػاخـ رمعػػر 

                                      كذهب  ار ر للى رف ملدمكعػ  كػا كم عوفػكف   .  ٕ( )                                      طرم مس خماع  مف ملتركماف  الورب مف حمص
         ػػػال هػػػذم                                                                     خمػػػؼ تمػػػؾ ملتحركػػػات لػػػر لػػػععًّـ لفػػػرض ملػػػترمتعخع  خدعػػػدة لمػػػدلاع عػػػف ملمممكػػػ    

                                                   ن                        ملحصػف كحصػكف رخػرل عمػى ملخػط ملحػدكدم ملةػرقر لتكػكف  ػدعلن لللػترمتعخعات ملعةػكم ع  
     ٗ( )                                                           كلذم رق عكم ملممؾ  ضركرة لتماـ   ػال ملحصػف لػر هػذم ملمكقػع ٖ( )                      مللا و  ل عض مل ارك ات

                                                                              كذلؾ عمى ملراـ مف مخالفت  للتفاؽ مللػا ؽ مػع ململػممعف كملػذم عوضػر  عػدـ   ػال حصػكف 
                                                           كذمؾ ما دلعًّـ للػى مًّاخمػ  ململػممعف لػر رك ػر مػف خ ًّػ   ًّػدؼ  ٘( )                ة لر تمؾ ملم طو     خدعد

                                                           

(ٔ   .   ٛ٘ٔ-   ٚ٘ٔ       ٗ٘ٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٕ   .   ٙ٘ٔ-   ٘٘ٔ     صٖ       ن                             . كرعضنا  م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  ٜٗ-  ٖٜ     ص  ٓٔ                     م ف م  عر  ملكامؿ  خػ  (

(ٖ      م مػػػف                                                                                ُ     ن ررل  ػػػار ر رف م ط ػػػاع لػػػماعؿ عػػػف عػػػدـ كخػػػكد لعالػػػ  حدكدعػػػ  متمالػػػك  لػػػر ملمممكػػػ  ر مػػػا كػػػاف ُملػػػتمدن   (
                                                                                          ملحظتػػ  عػػف مللعالػػ  ملحدكدعػػ  اعػػر ملمتلػػو  لػػ عض رمػػرمل ملصػػمع ععف لػػر مل صػػؼ م كؿ مػػف ملوػػرف مل ػػا ر 
                                                                                                  عةر  كررل رف ملفرلاف ملره اف كا كم علعكف للى تغععر تمؾ مللعال  لر مللػ كمت مللػا و  عمػى معركػ  حطػعف. 

      م ظر 
Barber, Frontier Warfare, pp. 13-14. Cf. also: Tibble, S., Monarchy and Lordships in 

the Latin Kingdom of Jerusalem 1099-1291, (Oxford, 1989), pp. 158-61. 
(4) Barber, Frontier Warfare, pp. 15-16. 
(5) Ernoul, Chronique d’Ernoul, p. 52. 
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                               ن                                                 صرؼ م ت اهًّـ كت دعد خًّكدهـ  ععدنم عف ملحصف  كلذم قاـ رمػرمل كػؿ مػف ر طاكعػ  كطػرم مس 
  . ٔ( )                        مًّاخم  ةعزر كحماة كحمص

  ى                                                                     كقػد كقعػت تمػػؾ ملحػكمدث لػػر ملفتػرة ملتػػر تمػت  خػاح صػػلح ملػدعف لػػر ماللػتعلل عمػػ
                       ُ      هػػػػ ك اتػػػت تحركاتػػػ  آ ػػػذمؾ ُمزعخػػػ     ٗٚ٘        مػػػف ةػػػكمؿ   ٘   ـ/    ٜٚٔٔ        مػػػف مػػػارس     ٕٕ          عم ػػػؾ لػػػر 

                                                                            لمصمع ععف لكمل لػر مكقػع   ػال ملحصػف رـ مػف خػلؿ اارمتػ  عمػى ط رعػ  كصػفد كت  ػعف مػف 
                          ُ                               كقد خعؿ م ف م  عر حكمدث ُمًّاخم  ةعزر كحماة كحمص تالع   ٕ( )                    خلؿ معلكره لر  ا عاس

                         . كقػد عػالج صػلح ملػدعف تمػؾ  ٖ( )  هػػ   ٗٚ٘            ـ/ذم ملوعػدة     ٜٚٔٔ                             لحكمدث كمقع  همفرم لر ر رعؿ
                      كرمر م ػف عمػ   اصػر  ٗ( )                                                         م زم   ًّدكل ككمؼ م ف رخع  تور ملدعف عمر  حماع  ةعزر كحماة

                                 كرخي م صػفًّا ر قعػاـ قمػج ررلػلف  (4 )                                            ملدعف محمد  ف ةعرككه  الدلاع عف حمص كحماعتًّا
                             لح ملػػدعف لتةػػتعت خًّػػكده كت دعػػد                                              مًّاخمػػ  رع ػػاف آ ػػذمؾ  تحػػرعض مػػف ملصػػمع ععف ضػػد صػػ

  . ٙ( )         ى                     مكمرده كمى ًّاك  لر رك ر مف خ ًّ 
                                                           

(ٔ                   مرم  لػػػػ ا مل ػػػػرؽ         مل  ػػػػد  ٖٜ     ص  ٓٔ                     م ػػػػف م  عػػػػر  ملكامػػػػؿ  خػػػػػ       ٘٘ٔ     صٖ                           م صػػػػفًّا ر  مل ػػػػرؽ ملةػػػػامر  خػػػػػ  (
  .   ٚٙ     صٔ      خ      مللػػػمكؾ              ملمورعػػػزم    ٕٚ     صٖ  خ                           تحوعػػػؽ  ل ػػػرمهـع ملزع ػػػؽ          ملركضػػػتعف              ر ػػػك ةػػػام      ٘٘ٔ ص

     ن   كرعضنا  
Cahen, La Syrie du Nord á L'époque des Croisades et La Principauté Franque 

d'Antioche, Institut Français de Damas, Bibliothèque Orientale, I, (Paris, 1940), p. 
418. 

(ٕ                                                                                               ردرؾ م صػػفًّا ر دكملػػع ملصػػمع ععف مػػف تمػػؾ ملتحركػػات عمػػى رك ػػر مػػف خ ًّػػ  حع مػػا ر ػػط  ػػعف قعػػـا كػػؿ مػػف رمػػرمل   (
                                                                                            ر طاكع  كطرم مس  تمؾ ملتحركات ملعلػكرع  ك ػعف لػعر ملصػمع ععف لتخفعػؼ ملضػغط ملػذم مارلػ  صػلح ملػدعف 

  .   ٘٘ٔ     صٖ                        فًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ           . م ظر  م ص                                 ضد ملصمع ععف لر ط رع  كت  عف كصفد

(ٖ   .  ٖٜ-  ٕٜ     ص  ٓٔ                     م ف م  عر  ملكامؿ  خػ  (

(4) Ernoul, Chronique d’Ernoul, p. 46. 
(٘                       محمػد  ػف توػر ملػدعف عمػر       ٗٚ     صٕ                              م ػف كمصػؿ  مفػرج ملكػركب  خػػ  ٜٔ-  ٛٔ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضػتعف  خػػ  (

ـ ملكتػػب  ملوػػاهرة   ح                                                       ػػف ةاه ةػػاه م عػػك ر  مضػػمار ملحوػػا ؽ كلػػر ملخل ػػؽ  تحوعػػؽ    ـ      ٜٛٙٔ                              لػػف ح ةػػر  عػػال
  .  ٕ٘ ص

(ٙ   .   ٘ٚٔ-   ٗٚٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
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ـ ملخمعؿ كاف خطكة رخرل لر مالتخاه                                                                              كال ةؾ لر رف تعزعز كخكد ملدمكع  لر صفد   قمع
           . كلػػذم  ػػات  ٕ( )                         كلػػر خ ػػاؿ رمػػا كس لػػر طػػرم مس   ٔ( )                                   ذمتػػ  م ممػػا لػػ ؽ كعػػززكم كخػػكدهـ لػػر اػػزة

                                        رة لفػػرض رقػػا تًّـ عمػػى ملخػػط ملحػػدكدم ملةػػرقر                                   حصػػف مخاضػػ  ععوػػكب  م ا ػػ  ملوطعػػ  م خعػػ
                                                                          كخػػال تزكعػػدهـ لحصػػف مخاضػػ  ععوػػكب  حامعػػ  ك عػػرة كرلػػمح  كرقػػكمت تكفػػعًّـ لفتػػرة  ٖ( )      ،لػػره

                                                                                 طكعمػػ  لتمكعػػ ًّـ مػػف مللػػعطرة عمػػى ممػػرمت م ردف للػػى ملخمعػػؿ كعرقمػػ  حركػػ  ملوكملػػؿ كملمػػركر 
                        رلػػ  ذلػػؾ ملػػدكر ك خاصػػ  لػػر                        . كقػػد معتػػاد ملدمكعػػ  مما ٗ( )                           دكف تعػػرض حامعتػػ   زمػػ  مععةػػع 

                         كلذم حع ما رلػض ملصػمع عكف   .  ٘( )  هػ   ٜٗ٘  ـ/    ٗ٘ٔٔ                                        ملخ كب حع ما هاخمكم ملوالم  ملمصرع  عاـ 
                                                                            عرض صلح ملدعف  ًّدـ ملحصف  ل    كمخًًّّـ لر كمقع  همفرم كتعػعف عمعػ  تػ،معف حػدكده 

                                                           

(ٔ                   ُ                                                                               ازة  هر ملمفتاح ملُمادم للى مصر كآخر ملمدف ملوكع  عمى ملحدكد ملمصرع  مف خًّ  لع ال  كتوػع اػرب علػولف   (
ـ                           ن       ن                                  عمػػى ملػػال  عةػػرعف كعمػػك متػػرنم تورع نػػا  كقػػد ملػػتغمًّا ملصػػمع عكف لػػر مًّاخمػػ                              مصػػر  كملػػتردها صػػلح ملػػدعف عػػا

                                                                                               ـ  ك الراـ مف ملتعلل رعتةارد عمعًّا ل  ًّا خضعت كلؽ صمي ملرمم  لمملممعف  عد تخرع ًّػا. م ظػر  عػاقكت     ٜٔٔٔ
  .  ٚٛ-  ٙٛ      ن                              . كرعضنا    عم  موامر  لرؽ ملفرلاف  ص   ٖٕٓ-   ٕٕٓ     صٗ                         ملحمكم  معخـ مل مدمف  خػ

(2) Ellenblum, Frontier activities, pp.83-4. 
(ٖ          رك لعػادة   -                                                                            مل احث مف لحص مكقػع ملحصػكف ملتػر ةػعدها ملصػمع عكف لػر ملماضػر كعلػعكف للػى تةػععدها     عرل   (

                                                                                        لر ملكقت ملرمهف ر ًّا توع عمى خط حدكدم كمحد عمى ملخ ًّ  ملةرقع  لممممك  كلكؽ ملخط ملحدكدم   -        تةععدها 
                                ا هك عف لر ملةػماؿ لػر رعمػى م ردف                                ن                       ن        ن ملكهمر  عف ململممعف لر دمةؽ ةرقنا كمممك   عت ملمودس ار نا  متضم ن 

           ُ                                                                                    لر ملخًّ  ملُموا م  ل ا عاس  كمخاضػ  ععوػكب للػى خ ػكب اػرب  ا عػاس   ـػ كككػب ملًّػكم رك  مفػكمر عمػى ملضػف  
                                                                                     ملغر عػػ  لػػسردف كةػػماؿ ةػػرؽ  علػػاف   ػـػ كػػؿ مػػف ملكػػرؾ كملةػػك ؾ لػػر خ ػػكب ةػػرؽ  عػػت ملموػػدس. لف لػػعر 

                                                                تومعؿ ملغارمت ماللمع  عمى مدف ملمممك  لر ط رع  كملخمعؿ ك علػاف                                       ن ملصمع ععف لتفععؿ قكة هذم ملحد كاف كفعلن 
                                                    كحا س خمدؾ كملكرؾ كملةك ؾ ك عض مكم رل مللاحؿ كمد  .

(ٗ    ـ      ٕٓٗٔ                                                                        ُ                 حػػاكؿ  ػػار ر تكضػػعي قػػكة ملحامعػػ  ملتػػر رقامػػت  الحصػػف  موار تًّػػا  وػػكة ملحامعػػ  ملُموعمػػ  لػػر صػػفد عػػـا   (
ػػػػا      ٓ٘    ُ                     حعػػػػث تُةػػػػعر م رقػػػػـا للػػػػى كخػػػػكد                 مػػػػف رمػػػػاة مللػػػػًّـا      ٖٓٓ          ترك ػػػػكلر  ك    ٓ٘            مػػػػف ملمةػػػػاة  ك    ٖٓ ك    ن   لارلن

crossbowmen مف م لرل. م ظر      ٓٗٗ    ن      ن   عاملن مت كعنا ك     ٕٓٛ              لضال  للى                
Barber, Frontier Warfare, p. 20. Note. 12. Cf. also: Huygens, ed., ‘De constructione 

castri Saphet’, Studi Medievali ser.3, 6 (1965), p. 384. 
(5) Barber, Frontier Warfare, pp. 13-14. Cf. also: Tibble, Monarchy and Lordships, 

pp. 158-61. 
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             خ ػدم مػف خعػػرة       ٓٓ٘ٔ                                                   لػر حمػاة كةػعزر كحمػص كرع ػػاف  ك عػث للػى مصػر لػػر ملػتدعال 
  . ٔ( )                  اتمعف لتعزعز مكقف   ُ  ملُمو

                                 لػر تمػػؾ م زمػات ملمتلحوػ   كقػد رةػػار                   اإلغــارة عمـى الحصـن                  كلـػ عػ س صػلح ملػدعف 
                                                                ُ        م صػػفًّا ر رك ػػر مػػف مػػرة للػػى لاػػارة صػػلح ملػػدعف عمػػى ملحصػػف  كلكػػف دكف رف ُعكضػػي لف 
                                                                              كا ػػت اػػارة كمحػػدة رـ رك ػػر   عػػد لف مخػػتلؼ تكقعػػت كػػؿ م ًّػػا كمرت ػػاط كػػؿ اػػارة  حػػدث معػػعف 

                                                                         ًّػػػا كا ػػػت رك ػػػر مػػػف لاػػارة  كم ًّػػػا مػػػا كػػػاف خػػػدع ا  كم ًّػػػا مػػا لػػـػ عػػػزد هدلػػػ  عػػػف خمػػػع ُ      ُعاكػػد ر
                    ككقعت خمععًّا لر  ٕ( )                                                   ُ        ملمعمكمات كملكقكؼ عمى رخ ار ملحصف كتخرعب ملم طو  ملُمحعط    

                                                              ُ             ملفترة ملتر ل وت مرج ععكف. كقد كقؼ مل احث لػدل م صػفًّا ر عمػى  ػص ُعػرخي ذلػؾ خػال 
      ُ           ُ                                                 ة عمى ُمعاكدت  كملُمرمددة لمرمكدت   كم عودت ملعزم ـ عمى ملرخكع للعػ                     ُ     لع   "...كقد تمت ملُمكمعد

                                  كلػر هػذم داللػ  عمػى رف اػارمت صػلح  ٖ( )                                               كمل زكؿ  الخمع عمع   لًّد   عا   كهدـ قاعدت ..."
  . ٗ( )                                                           ى      ملدعف ك رت ضد ملحصف  كر ًّا كا ت تًّدؼ للى لضعاؼ ملصمع ععف كمى ًّاكًّـ

                                        ملتر ة ًّا ململممكف عمػى ملحصػف عوػب م تًّػال                                     كركؿ ما كقؼ عمع  مل احث تمؾ ملغارة
                                                                                   مةكم   عم ؾ  كعمكف تمععزها عف  وع  ملغارمت ملتالع   مرملوػ  لاضػؿ م عػكث ملخمعفػ  لصػلح 
                                                                               ملدعف لر تمػؾ ملغػارة  ككا ػت تمػؾ ملمػرة م كلػى ملتػر راػار لعًّػا صػلح ملػدعف عمػى ملحصػف  

                        كلكػػف ال  عمػـػ لف كا ػػت  ٘( )                                                    ككػػاف ملًّػػدؼ م ًّػػا ملكقػػكؼ عمػػى ملحصػػف كخمػػع ملمعمكمػػات ع ػػ
                       هػػ  حع مػا كػاف ملممػؾ لػر    ٗٚ٘        مف ةػكمؿ     ٖٕ  ـ/    ٜٚٔٔ         مف ر رعؿ   ٕ                        تمؾ ملغارة قد حد ت ق ؿ 

                                                           

(1) Barber, Frontier Warfare, pp. 12-3. 
(ٕ               ر ػػك ةػػام     ٜ٘     ص  ٓٔ                         م ػػف م  عػػر  ملكامػػؿ  خػػػ   ٘ٚٔ       ٕ٘ٔ       ٛٗٔ     صٖ                           م صػػفًّا ر  مل ػػرؽ ملةػػامر  خػػػ  (

  .  ٕٚ     صٕ              رج ملكركب  خػ                م ف كمصؿ  مف  ٖٔ     صٖ             ملركضتعف  خػ

(ٖ   .   ٓٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٗ   .   ٘ٚٔ       ٛٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(٘   .  ٜ٘     ص  ٓٔ                          مال ف م  عر  ملكامؿ  خػ   ٛٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
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                                                              كلكف ما عمكف ترخعحػ   اطم  ػاف رف هػذه ملغػارة كقعػت ق ػؿ كمقعػ   ٔ( )                    ملحصف آ ذمؾ رـ  عد ذ
      ى هػػدـ                                        مػػف ر رعػػؿ  كر ًّػػا كقعػػت  عػػد لةػػؿ ملتفػػاكض عمػػ  ٜ                            همفػػرم لػػر م كؿ مػػف ذم ملوعػػدة/

ـ صلح ملدعف ملحصف. كمقتصرت  تا ج تمؾ ملغارة عمى حصكؿ صلح  ال ما هاخ         ى                                                                 ملحصف كمى
                                                                         ملػػدعف عمػػى معمكمػػات مًّمػػ  عػػف ملحصػػف  لضػػال  للػػى ملتلػػ ب لػػر  عػػض ملخلػػا ر ملمادعػػ  

  . ٕ( )                                   ُ            كمل ةرع  مف خرمل مًّاخمت  لمم طو  ملُمحعط   الحصف
                               د ت عوب رحعؿ تكرمف ةاه للى مصر                                                 كرما ملغارة ملتالع  ملتر كقؼ عمعًّا مل احث  لود ح

                هػػ  كقػد حػرص صػلح    ٗٚ٘                           ـ/مل مث م خعر مف ذم ملوعػدة     ٜٚٔٔ                      لر مل مث م كؿ مف ماعك 
                                                                                ملدعف  عد تػ،معف رحمػ  رخعػ  عمػى مًّاخمػ  ملحصػف لػر ر  ػال عكدتػ  ر مػا لمت،كػد مػف م خ ػار 

              تفاصػعؿ رك حخـػ                             . كال  ممؾ عف هػذه ملغػارة رعػ   ٖ( )                                     ملتر خمعًّا عف ملحصف لر ملغارة مللا و 
                                                                            ملخلا ر ملتر تل ب  ًّػا ململػممكف لمحصػف كحامعتػ   كلك ًّػا  ػل ةػؾ مًّػدت لمحصػار ملػذم 
                                                                                     لرض  ململممكف عمى ملحصف  عد ذ  ومعؿ. رما ملغارة مل ال   ملتر كقؼ عمعًّا مل احث  لعمكف 

   مف   ٛ         مف ماعك/    ٙٔ                                                             تلمعتًّا  الحصار م كؿ كملحوعور ملذم ة   ململممكف عمى ملحصف لر 
                               ن                                 . كقػػػد خػػػالت هػػػذه ملمحػػػاكالت ملػػػت مارنم لل تصػػػار ملػػػذم حووػػػ  ململػػػممكف عمػػػى  ٗ( )     ملحخػػػ     ذم

          َّ       هػػػػػ  حعػػػػث عػػػػدَّها  عػػػػض    ٗٚ٘                    ـ/م كؿ مػػػػف ذم ملوعػػػػدة     ٜٚٔٔ         مػػػػف ر رعػػػػؿ   ٜ              ملصػػػػمع ععف لػػػػر 
                          عػػد لف هػػذم ع ط ػػؽ عمػػى  ٘( )                                                 ملمػػارخعف داللػػ  عمػػى كهػػف كضػػعؼ كملػػتكا   لػػدل ملصػػمع ععف

                                   لممعف  ا  عف م ًّا  عد كمقع  همفرم.                                ملغارمت مل ل   مللا و  لوعاـ ملم
                                                           

(ٔ   .  ٕٚ     صٕ                          م ف كمصؿ  مفرج ملكركب  خػ  (

(ٕ     ٕ                              م ػػف كمصػػؿ  مفػػرج ملكػػركب  خػػػ  ٖٔ     صٖ                  ام   ملركضػػتعف  خػػػ         ر ػػك ةػػ  ٜ٘     ص  ٓٔ                     م ػػف م  عػػر  ملكامػػؿ  خػػػ  (
  .  ٕٚ ص

(ٖ   .   ٛ٘ٔ-   ٚ٘ٔ       ٘٘ٔ-   ٗ٘ٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٗ        ن  . كرعضنا    ٔٙٔ-   ٚ٘ٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 439-40.  

(٘     ٕ                              م ػػف كمصػػؿ  مفػػرج ملكػػركب  خػػػ  ٗٔ     صٖ                  ام   ملركضػػتعف  خػػػ         ر ػػك ةػػ   ٕ٘ٔ     صٖ                    م صػػفًّا ر  مل ػػرؽ  خػػػ  (
  .  ٖٚ ص
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                                                                        كقد عمؽ كؿ مف م صفًّا ر كم ػف م  عػر عمػى تمػؾ ملغػارمت  ػ،ف مللػمطاف كػاف عًّػاخـ 
                                                                           ملحصػف كعمحػؽ  ػ  ملضػرر  ـػ ع لػحب كلػر  عتػ  ملعػكدة للعػ  لمحاصػرت  كهدمػ   عػد كصػكؿ 

         ما خرت    ُ                                                         . كُتةعر  عض رلا ؿ ملفاضؿ  كلكف  غمكض ةدعد  للى كقا ع رخرل ر  ٔ( )         ملتعزعزمت
                                                                                 لػػر تمػػؾ ملفتػػرة  ػػعف ململػػممعف كملصػػمع ععف حػػكؿ مكقػػع ملحصػػف  وكلػػ   "...كم ًّػػا   ك ػػ  كمدم 

                                                                  كقػػد خعمًّػػا ملفاضػػؿ ق عػػؿ مػػرج ععػػكف م اةػػرة كلكػػف لػـػ  خػػد لًّػػا صػػدل لػػدل  ٕ( )          ملحرعػػؽ..."
      مػػػف ذم   ٛ         مػػػف مػػػاعك/    ٙٔ                                                      ملمػػػارخعف ملمعاصػػػرعف.  عػػػد لف رخطػػػر تمػػػؾ ملغػػػارمت مػػػا كقػػػع لػػػر 

                                                                      تمرت لخملػػ  رعػػاـ تالعػػ  "...قصػػد ا مل ػػرج ك ازل ػػاه كمازمل ػػا  ػػزمكؿ مػػف ع ػػده         كملتػػر ملػػ  ( ٖ )     ملحخػػ 
  . ٗ( )                                                                             حتى رزل اه كمحتمكم   اط   لما رخرج رحد ررل   كل عكد للع   عكف مح ك ومع رلال "

  .  ٘( )                                                               كلكػػػف ال تكخػػػد لةػػػارة كمضػػػح  للػػػى حخػػـػ ملضػػػرر ملػػػذم لػػػ    صػػػلح ملػػػدعف لمحصػػػف
         هػػػ )مػػاعك    ٗٚ٘                                     ف قػػامكم  ًّػػا لػػر رعػػـا ععػػد م ضػػحر مػػف عػػـا                                 كملغرعػػب لػػر هػػذه ملغػػارة رف ململػػممع

          كعمكػف  ٙ( )                                                                         ـ(   حعث دمرت ملمعارؾ ق ؿ ملععد  عكمعف كملتمرت لمعػـك مل الػث مػف رعػـا ملععػد    ٜٚٔٔ
                                                           

(ٔ ػا  ر ػك ةػام   ملركضػتعف  خػػ  ٜ٘     ص  ٓٔ                         م ف م  عر  ملكامػؿ  خػػ   ٚ٘ٔ     صٖ                    م صفًّا ر  مل رؽ  خػ  (     ٖ       ن                         . كرعضن
  .  ٖٚ     صٕ                              م ف كمصؿ  مفرج ملكركب  خػ  ٗٔ ص

(ٕ   .  ٕٗ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(ٖ        ن  . كرعضنا    ٔٙٔ-   ٓٙٔ     صٖ   خػ                        م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر    (
William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 439-40. 

(ٗ   .   ٚ٘ٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(٘        ن  . كرعضنا    ٔٙٔ-   ٓٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 439-40. 

(ٙ                                                                       ع  مل مث م كؿ مف ةًّر ذم ملحخػ    دمعػ   عػـك ملتركعػ  كهػك ملعػـك مل ػامف مػف                            خرت حكمدث هذم ملحصار لر  ًّا  (
                   هػػػ. كقػػد مختمػػؼ كلػػـع    ٗٚ٘                                                                     ذم ملحخػ  كملػػتمر ملحصػػار خملػػ  رعػػـا رم للػػى ملعػػـك مل ػا ر عةػػر مػػف ذم ملحخػػ  

    ٕٚ   هػػ/   ٗٚ٘            مػف ذم ملحخػ      ٜٔ                                                                     ملصكرم مع ملمارخعف ململممعف لر تحدعد تارعا هذه ملمعرك   ، ًّا كقعت لر 
ف كاف ملتارعا ملذم قدم  م صفًّا ر رقرب لمو كؿ ك خاص  ر   ر ط حصار ملحصف  ،عـا     ٜٚٔٔ       ف ماعك  م      ى                                                                             ـ  كمى

                                                                                                  ععد م ضحر  كر ط  عض ملتحركات ملعلكرع  كملم اكةات  ،عـا م الؾ ملحج م ؿ عـك ملتركع  كعـك عرل  كرعـا 
        كملغا ػب   –                            تػارعا ملػذم قدمػ  كلػـع ملصػكرم                                                              ملتةرعؽ مل ل   م كلى  كهذه م ال ات عصعب  لػعا ًّا   ع مػا خػال مل

                          كملػذم ةػارؾ لػر ذلػؾ ملحصػار.   -     ن                                          متػ،خرنم عةػرة رعػـا عػف ملتػارعا ملػذم قدمػ  م صػفًّا ر   -               عف ملةرؽ آ ذمؾ 
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                                                                                  تفلػػعر تعمػػػد حػػػدكث ذلػػػؾ لتضػػػمعؿ ملصػػػمع ععف ملػػػذعف لػػف عتكقعػػػكم مًّاخمػػػ  ململػػػممعف لًّػػـػ لػػػر رعػػػـا 
                                                 رره كلػـع ملصػكرم  موتػؿ رمعػر خمعػؿ ملةػ،ف   ةػا   رحػد                                     ععػدهـ. كرمػا عػف م لػحاب ململػممعف لوػد  ػ

                        كلك ػػ  ت رعػػر  ععػػد عػػػف  ٔ( )                                                         م مػػرمل ملصػػمع ععف ممػػا خعػػؿ ململػػػممعف عرلعػػكف ملحصػػار عمػػى ملفػػػكر
                                                                           ملكمقػػػع   ف ململػػػممعف م لػػػح كم مػػػف رمػػػـا ملحصػػػف  لػػػ ب تفضػػػعؿ صػػػلح ملػػػدعف م تظػػػار كصػػػكؿ 

                                    مػف رهـػ مػا مضػطمع  ػ  ملفاضػؿ طػكمؿ لتػرة                                 ككا ػت تمػؾ ملمًّػـا ملمكخلػتع  ٕ( )                ملتعزعزمت مف مصر
  . ٖ( )                                                                        صرمع صلح ملدعف مع ملصمع ععف كلك   ل ؽ كملت،ذف مللمطاف لر آدمل لرعض  ملحج

                                                                        كعكمف ق كؿ تفلعر م لحاب صلح ملدعف لومو  مف مف مكمخًّ  ملخػعش ملصػمع ر   ػال 
        تعزعػػػزمت                      ُ           ن                                 عمػػػى لةػػػارة ملمػػػارخعف ملُملػػػممعف تالعنػػػا للػػػى لػػػعر صػػػلح ملػػػدعف لمحصػػػكؿ عمػػػى مل

                                                                            كمامػػدمدمت مػػف خػػلؿ مًّاخمػػ  ملصػػمع ععف كملغػػارة عمػػى ممتمكػػاتًّـ لػػر ت  ػػعف كصػػكر كصػػعدم 
                                     كلر تصرعحًّـ  اضطرمر ململممعف للى  ٗ( )                                      كط رع  كصفد لخمع ملح كب لر مكلـ حصادها

              ن           مال لحاب م تظػارنم لمتعزعػزمت
                                                          مػا عع ػر رف صػلح ملػدعف مخت ػر تودعرمتػ  مللػا و  عػف حالػ   ٘( )

                                                                     كامف قكت  كضعف   كردرؾ رف توػدعره لكضػع ملحصػف لـػ عكػف لػر محمػ  كرف قكمتػ          ملحصف كم

                                                                                                                                                    

ـ ملصكرم م لحاب صلح ملدعف   صا   رمعر خمعؿ ملة،ف لاضطر صلح ملدعف للى ل ًّال ملحصار                                                                                            كللر كلع
              ُ                                                عف م كر عػػعف ملُمحػػد عف كعممػػكم م لػػحاب صػػلح ملػػدعف  را تػػ  لػػر م تظػػار                                 كهػػك رمػػر لػـػ ع،خػػذ  ػػ  اال عػػ  ملمػػارخ

       ن  . كرعضنا    ٔٙٔ-   ٓٙٔ     صٖ                                                                      ملتعزعزمت ملتر ررلؿ لر طم ًّا مف مصر. م ظر  م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ
William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 439-40. Cf. also: Ellenblum, Frontier 

activities, p. 89. 
(1) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 440. 

(ٕ ػا  ر ػك ةػام   ملركضػتعف  خػػ  ٜ٘     ص  ٓٔ                         م ف م  عر  ملكامػؿ  خػػ   ٚ٘ٔ     صٖ                    م صفًّا ر  مل رؽ  خػ  (     ٖ       ن                         . كرعضن
  .  ٖٚ     صٕ                              م ف كمصؿ  مفرج ملكركب  خػ  ٗٔ ص

(ٖ   .  ٖٚ ص    ٕ                              م ف كمصؿ  مفرج ملكركب  خػ  ٗٔ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(ٗ       ن                       . كرعضنا  ر ك ةام   ملركضػتعف    ٜ٘     ص  ٓٔ                         م ف م  عر  ملكامؿ  خػ   ٛ٘ٔ-   ٚ٘ٔ     صٖ                    م صفًّا ر  مل رؽ  خػ  (
  .  ٖٚ     صٕ                              م ف كمصؿ  مفرج ملكركب  خػ  ٗٔ     صٖ   خػ

(٘   .  ٜ٘     ص  ٓٔ                         م ف م  عر  ملكامؿ  خػ   ٚ٘ٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
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                   ُ                                                            كمػػكمرده ملحالعػػ  لػػف ُتلػػعف  لػػر ماللػػتعلل عمعػػ   كلػػذم رلػػع حصػػاره كم لػػحب عمػػى رمػػؿ ملعػػكدة 
     ن                             قرع نا كمع  ما عكفع  مف ملتعزعزمت.

                                                                  كتكخػػ  صػػلح ملػػدعف للػػى  ا عػػاس  عد ػػذ ك صػػب معلػػكره لػػر تػػؿ ملواضػػر لػػر مػػركج 
   هػػػػ    ٘ٚ٘            ـ/ملػػتًّؿ عػػػاـ     ٜٚٔٔ                                              عرمل للػػػى ملةػػػماؿ ملةػػرقر مػػػف  ا عػػػاس لػػر م تصػػػؼ عػػػاـ    ملةػػ

                                    . كةػػرع لػػر خمػػع ملح ػػكب كم عػػلؼ  اااػػارة            فــي مــرج عيــون       ن                    ملػػتعدمدنم لمكمخًّػػ  ملصػػمع ععف 
                                                               كحع مػػػا قمػػػت ملمرمعػػػر كملعمػػػؼ لػػػر تمػػػؾ ملم طوػػػ   لوػػػد مضػػػطر للػػػى  وػػػؿ  ٔ( )             عمػػػى ملصػػػمع ععف

                         ن       ن  ًّا لما عورب مف عةرعف عكمنا تورع نػاُ                                ُمعلكره للى  ا عاس ذمتًّا  كملتمر 
                    كملػت، ؼ ملغػارمت  ٕ( )

لحػاؽ رك ػر ضػرر  الصػمع ععف لػر                                                      ى                            عمى ملورل كملضعاع ملصػمع ع  لمكلػال  احتعاخػات ملخػعش كمى
                   ُ     ن                                                     صػػعدم ك عػػركت كط رعػػ  ُملػػتغلن م ضػػماـ ملعر ػػاف كمل ػػدك للعػػ   ك خاصػػ  رف ةػػًّر عك عػػ  كػػاف 

                                      ةػكى كلػعـ ملصػكرم مػف ملغػارمت ملتػر ةػ تًّا          كقػد ٖ( )                                مكعد حصاد ملومي لر لكرعا كلملطعف
  . ٗ( )                          ُ            تمؾ ملع اصر عمى ملم طو  ملُمحعط   الحصف

ف                                                       ن                      ى  كمتفؽ مخمس مةكرة صلح ملدعف عمى مل وال لر ملمعلكر ت،ه نا لموال ملمرتوب "...كمى
                                                                           ةػػػرع ملعػػػدك لػػػر مالحتةػػػاد لصػػػرل ا عػػػف هػػػذم ملمػػػرمد  ال عكػػػتـ لػػػرهـ  كال عخفػػػى رمػػػرهـ  لػػػ ف 

                                                       كععك  ػػػػػا لسرصػػػػػاد  لف  ًّضػػػػػكم   ًّضػػػػػ ا لػػػػػر موػػػػػا متًّـ كحرصػػػػػ ا عمػػػػػى                  خكملعلػػػػػ ا  ػػػػػال لد
                                                                     . كحع ما حصؿ ملخعش عمى ما عكفع  مف ملماف كمامدمدمت لود  زؿ صلح ملدعف  ٘( )         مواتمتًّـ"

                                                                             ملدعف عمى  صي رخال  لر ضركرة مالادة مػف ملعامػؿ مل فلػر ملػذم  ػات لػر صػالحًّـ كرمػر 

                                                           

(ٔ   .  ٜ٘     ص  ٓٔ                     م ف م  عر  ملكامؿ  خػ  (

(ٕ   .  ٗٚ     صٕ                        ف كمصؿ  مفرج ملكركب  خػ  م   (

(ٖ   .   ٔٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(4) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 437-8. 
(٘   .   ٜ٘ٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
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             ـ/ملتًّؿ محـر     ٜٚٔٔ         مف عك ع    ٚ        لمكملؽ            عـك ملل ت م   (  ٔ )                            لرؽ ملخعش  التحرؾ صكب مل واع
                                                                        ق. ككصمت ملععكف كملخكملعس للى صلح ملدعف  ،خ ار تحػرؾ ملصػمع ععف لػر ط رعػ      ٘ٚ٘

ـ كحماع  ململممعف ملذعف                                                                                      لخًّز لرق  مف ملخعال  ملخفعف  كعمى ررلًّا لرخةاه اللتطلع رخ اره
  . ٕ( )                                            عخمعكف رعلؼ ملدكمب مف ملورل كملضعاع ملصمع ع 

                   لػػر مل ػػػامف مػػػف عك عػػػ                                       ب لصػػػؿ حػػكمدث معركػػػ  مػػػرج ععػػكف ملتػػػر كقعػػػت          كهكػػذم عصػػػع
                                         عف مخمػؿ ملحػكمدث ملتػر رلضػت للػى ملػتعلل صػلح   ( ٖ )  هػ   ٘ٚ٘                   ـ/مل ا ر مف ملمحـر     ٜٚٔٔ

                                                         ن                     ملدعف عمى ملحصف  لمـ عًّاخـ ملصػمع عكف كػؿ مػف ةػعزر كحمػاة قػ لن لػكل لتفرعػؽ ململػممعف 
                      مػػف  ًّػػب اػػلؿ ت  ػػعف كصػػفد             ُ                                  كردعًّػـػ عػػف ُمعػػاكدة حصػػار حصػػف مخاضػػ  ععوػػكب كمػػ عًّـ

                                   ن                                          كلر ملموا ؿ لـ عدخر صلح ملدعف خًّدنم لر حةد ملعػكمـ كمل ػدك كملتركمػاف  كر فػؽ  ٗ( )      كط رع 
عدمدهـ ـ كمى ـ م مكمؿ ملك عرة لتخًّعزه ـ عمى ةف ملعدعد مف ملغارمت  ٘( )                               ى      لعًّ       َّ                                        كحرضَّ هاالل كاعره

  . ٙ( )                                                    ملغارمت عمى قرل ملصمع ععف كضعاعًّـ لخمع ملغلؿ كملح كب
                                                                       م  عر رف ململممعف  عتكم مل ع  اللتغلؿ هزعم  ملصمع ععف مللا و  لر مًّاخم            كركد م ف

                                                                                ملحصف كماللتعلل عمع  "...كقكل طمع   الًّزعم  ملمذككرة لػر لتحػ   ك ػث ملعلػاكر لػر  مػد 
                                                            . كرما مػا عػرخي رف تمػؾ ملحةػكد ملتػر خمعًّػا صػلح ملػدعف كا ػت تًّػدؼ  ٚ( )                 ملفر ج ل اارة..."

                                                       ععوػكب رف صػلح ملػدعف حػرص لػر ر  ػال ملحةػد كملتع  ػ  عمػى                  للى حصار حصػف مخاضػ
                                                    ُ          ُ                       تكلعر ماالت كمف رهمًّا ملم اخعؽ  كهذه ال قعم  لًّا لر ملُمكمخًّات ملُم اةرة لذم ما كا ت تمؾ 

                                                           

(ٔ           ًّػا مػف عػعف                                                               ن                    مل واع  كصفت  اتلاع ررضػًّا كتوػع  ػعف  عم ػؾ كحمػص كدمةػؽ  ك ًّػا ك عػرنم مػف ملوػرل كعةػرب رهم  (
  .   ٓٚٗ     صٔ  ُ                                                                      عُواؿ لًّا ععف ملخر كتخرج مف خ ؿ قرعب م ًّا. م ظر  عاقكت  معخـ مل مدمف  خػ

(ٕ   .   ٕٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٖ   .   ٚٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٗ   .  ٜٙ     ص  ٓٔ                     م ف م  عر  ملكامؿ  خػ  (

(٘   .   ٙٚٔ-   ٘ٚٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(6) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 440-1. 
(ٚ   .  ٖٜ     ص  ٓٔ                     م ف م  عر  ملكامؿ  خػ  (



 

ــ م8282  -األول اجمللد   –(82)  العدد  - العربي املؤرخ جملة ــ ــ ـــ ــ ــــ  سليواى عبداملٌعن حجازى. د  ـ
 

- 111 - 
 

                          َّ            ُ                                           ع  صلح ملدعف  كرما كقد  عَّت مل ع  عمى ُمحاصرة ملحصف كماللتعلل عمع  لًّ ا عككف لتمؾ 
                                                    ر  ل ف معرك  مرج ععكف ملتػر مضػطر صػلح ملػدعف للػى خكضػًّا          . ك التال ٔ( )            ماالت رهمعتًّا

                                              لعلت لكل عو   تحتـ عمع  تخطعًّا لمحاصرة ملحصف.
 َ  َّ    ُ                                                                  كقَػػدَّر ملُمارخػػكف ململػػممكف م ػػؿ م صػػفًّا ر رعػػدمد ملخػػعش ملصػػمع ر  ػػ،لؼ رممػػي  كعةػػرة 

                             ككصػػفًّـ لػػر مكضػػع آخػػر  ػػااالؼ  ٖ( )            كرمخػػؿ لػػرخ دم   ٕ( )                             آالؼ مواتػػؿ مػػا  ػػعف لػػارس ترك ػػكلر
                            ن                                         ُ              عد ل ًّا تودعرمت تحمؿ ك عرنم مف ملم الغ  ك خاص  ر  ا ـل  وؼ عمى ر ػر ُمةػارك   عػض  ٗ( ) ُ     لُمالف  م

  .  ٘( )                                                                                  عض رمػرمل ملصػمع ععف لػر تمػؾ ملمعركػ  ك خاصػ   كهمك ػد مل الػث كرع الػد لػعد صػعدم كاعرهمػا
  ك                                                       ن                           ع مػػا لػـػ تػػرد لةػػارة للػػػى موػػدمر خػػعش صػػلح ملػػدعف لػػػكل رف ك عػػرنم مػػف ملتركمػػاف كملعػػرب كمل ػػػد

    ُ                                                                              كملُمتطكع  مف اعػر ملخ ػكد مل ظػامععف قػد م ضػمكم لمخػعش مل ظػامر لػر ملمعلػكر لػر تػؿ ملواضػر 
          ن                                                                    كرف خا  نا مف ملخعش ااب عػف ملمعركػ   وعػادة توػر ملػدعف عمػر الضػطرمره للػى ملتكخػ   ٙ( )       كمل واع

َ ْ  َ  للى َرْعَ اف        تصػار                             كركػد م ػف ر ػر طػر كصػكؿ ر  ػال م  .  ٔ( )                               لم ع قمػج ررلػلف مػف ماللػتعلل عمعًّػا  ( ٚ )    
  . ٕ( )                                                             تور ملدعف للى ململممعف عـك م تصارهـ عمى ملصمع ععف لر مرج ععكف

                                                           

(ٔ   .   ٘ٚٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٕ                                                                                                         ملترك كلع   هـ ع اصر مف ملفرؽ ملعلكرع  ملمحمع  ملتر م ضمت للى ملخعكش ملصمع ع   ككا كم م مًّـ م ؿ ملخعال    (
                                                                              كتدرع ًّـ ملخفعؼ  ك عضًّـ مف ململعحععف ملمحمعػعف ك عضػًّـ مػف ململػممعف ملػذعف مرتػدكم                      مل عز طع  لر تلمعحًّـ 
ـ. م ظر                  عف مالل

Runciman, S., A History of the Crusades, vol. 2, (Cambridge, 1952), pp. 292-293. 
(ٖ   .   ٚٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

                                                           ع حػدركف مػف رصػؿ صػمع ر كعوعمػكف لػر ك ػؼ مللػادة مالقطػاعععف ملػذعف                                        مللرخ دع  هـػ ملرخالػ  كػاممر ملتلػمعي ممػف 
                                                                                               عخًّزك ًّـ كعودمك ًّـ لمممؾ كلؽ مالتفاؽ ملذم عود  ع ًّـ ك ع    ظعر ملحصكؿ عمى ماقطػاع. كقػد عػرض عكح ػا 

ـ. م ظر                                 ر معف لحوكقًّـ ككمخ اتًّ
John of Ibelin, Le Livre des Assises, pp.595, 615. 

(ٗ   .   ٓٚٔ     صٖ                رؽ ملةامر  خػ            م صفًّا ر  مل  (

(5) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 443. 
(ٙ   .   ٙٚٔ-   ٘ٚٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٚ   .  ٕٔ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (
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                                                                                 كقد  درت ملمعرك   وعـا ملصمع ععف  وطع ملطرعؽ عمى لرق  ماللتطلع ملتر عوكدهػا لرخةػاه 
                                               ممػػا دلػػع صػػلح ملػػدعف للػػى ملتحػػرؾ لملػػاعدتًّـ عوػػب  ٖ( )               ن                   عػػد تكامًّػػا  ععػػدنم لػػر ملعمػػؽ ملصػػمع ر

                                                                 خاص  رف رك ر مػا كػاف عخةػاه صػلح ملػدعف رف عػ خي ملصػمع عكف لػر ملفصػؿ       ك  ٗ( )            ملتغا تًّـ   
                تخ ب مالةت اؾ مع                           ك الراـ مف حرص لرخةاه عمى                                         ع   ك عف خ كده  الخًّ  م خرل مف م ردف. 

                                                                                          ملصمع ععف رع ما تصم  مل خدة ل ف ملصمع ععف هاخمكم ر وال  كماك ت  كملتكلكم عمعًّا ضار عف عرض 
                                                كلػػرعاف مػػا  ةػػ ت ملمعركػػ   ػػعف كالػػ  لػػرؽ ملخعةػػعف  ٘( )                    تًّـ  ػػالعكدة عػػف مل ًّػػب                 ملحػػا ط  ػػ،كممر قػػاد

                                                                                   كرمر صلح ملدعف رمات   رمر ملصػمع ععف ك عػد قمعػؿ عػادت لرقػ  ماللػتطلع  ػدكرها للػى ملمعركػ  
                                                                                     كمةت كت مع ملصػمع ععف كحاصػرتًّـ. كلـػ ع كػر م صػفًّا ر ةػدة ملمواكمػ  ملتػر ر ػدمها قػادة ملخػعش 

      ُ                                                                      لك قُدر مل خاح ل عض هخمات ملصمع ععف ملتر متلمت  الًّدكل كملت الػؽ لًّزمػكم                ملصمع ر  كركد ر
                                                                                        ململممعف  كركد م صفًّا ر رف ملمعرك  كا ت قكع  كرف كتعرتًّا ـل تكف  ا ت  لطرؼ كر   لكال لضػؿ 

  . ٙ( )                         مح كت،ععده ال ًّـز ململممكف
ـ لـ ُع ادركم  م اات                        ململممعف ق ؿ ماللتعدمد                                               ُ              كعمكف تفلعر عكممؿ هزعم  ملصمع ععف  ، ًّ

                                                                                  لخكض ملمعرك   كلك لعمكم ذلؾ لصار لًّـ عامؿ ملمفاخ،ة كلتمك كم مف قطع ملصػم   ػعف لرقػ  

                                                                                                                                                    

(ٔ                                                                                                مدعػػى قمػػج ررلػػلف رف  كرملػػدعف محمػػكد رخػػذ م ػػ  رع ػػاف عمػػى اعػػر مكملوتػػ   كرف ملصػػالي للػػماععؿ  ػػف  كرملػػدعف   (
                                                                                         محمكد قد م حًّا ل   كلكف صلح ملدعف رلض هذم مالدعال ككػاف ال ػد مػف لرلػاؿ توػر ملػدعف عمػر عمػى ررس 
                                                                                                  لرق  مف رلؼ خ دم لحماع  رع اف مف طمكح قمػج ررلػلف  كمػا رف رركم ملوػكة ملتػر قادهػا توػر ملػدعف عمػر لػ  ًّـ 

                                     كملصمع ععف كر   ر ما قػـا  ًّػذم ملًّخػـك                                                                م لح كم. كقد رةار م صفًّا ر للى محتماؿ كخكد تكمصؿ  عف قمج ررللف 
  .   ٘ٚٔ-   ٖٚٔ     صٖ                                                                      ال عمى تفاهـ كمتفاؽ لا ؽ  ع ًّما. م ظر  م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ

(ٕ   .  ٜٚ     صٕ                              م ف كمصؿ  مفرج ملكركب  خػ  ٕٕ-  ٕٔ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(3) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 441. 
  .  ٙٚ     صٕ                              م ف كمصؿ  مفرج ملكركب  خػ  ٜٔ     صٖ                  ام   ملركضتعف  خػ    ن        كرعضنا  ر ك ة

لػ  مػف ململػممعف كػاف لػ  دكر لػر تػدخؿ ملخػعش لحمػاعتًّـ ك ةػ ت                                            َّ                                                       رةار م صفًّا ر للى رف مًّاخمػ  ملصػمع ععف لمعلَّ
  .   ٚٙٔ     صٖ            ن                                        ملمعرك  ت عنا لذلؾ. م ظر  م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ

(ٗ   .   ٚٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(5) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 441. 
(ٙ   .  ٜ٘     ص  ٓٔ      ن                        . كرعضنا  م ف م  عر  ملكامؿ  خػ   ٓٚٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (



 

ــ م8282  -األول اجمللد   –(82)  العدد  - العربي املؤرخ جملة ــ ــ ـــ ــ ــــ  سليواى عبداملٌعن حجازى. د  ـ
 

- 111 - 
 

                  ُ              علكة عمى كخكد ملُمةاة لر خًّ   ٔ( )                                              ماللتطلع ك وع  ملخعش  كلكف اا ت ع ًّـ تمؾ ملفكرة
         ى م ةػػػغاؿ             لضػػػال  للػػػ ٕ( )                                                ُ    كملفرلػػػاف لػػػر خًّػػػ  رخػػػرل  لػػػ ب ما ًّػػػاؾ ملػػػذم تعػػػرض لػػػ  ملُمةػػػاة

                                                                           ن    ن   عضًّـ  خمع ملغ ا ـ ق ؿ م تًّال ملمعرك   كقػد ملػتغؿ لرخةػاه ذلػؾ ملكضػع كر مػى  ػللن حلػ نا 
  .  ٖ( )         ُ                                                                      ةًّادة ملُمارخعف ململممعف  كرظًّر ةخاع  ك عرة لر مًّاخم  خمكع متفرق  مف ملصمع ععف
   لر                                                                                 ككاف  رض ملمعرك  ملصخرع  كاعر ململتكع  كركدعتًّا ملضعو  كملمخًّكل  لمصمع ععف دكر

ـ كلر كقكع عدد ك عر م ًّـ لر رلر ململممعف    ًّـ تةتتكم لر ر حال ملم طو  كدمرت                                                                                     هزعمتًّ
ا خفعفنا كملُمدر   عمى هذم مل كع مػف                                         ُ           ن      ن     ُ                       معارؾ متفرق   ع ًّـ ك عف لرق  ماللتطلع ملُملمح  تلمعحن

  . ٗ( )               حركب ملكر كملفر
ـ عكف لدل ملصمع ععف خط  م لحاب كمضح  عمى ما ظًّر مف ركمع               كلعـ ملصكرم                                                              كل

لػػػى حعػػػث ال ععممػػػكف                                                        ى                حعػػػث م لػػػح ت  عػػػض لػػػرؽ ملخػػػعش مػػػف ملمةػػػاة كملفرلػػػاف  ػػػل  ظػػػاـ كمى
      ُ                                           . كلػػـػ ُعةػػػارؾ  عػػػض ملصػػػمع ععف لػػػر تمػػػؾ ملمعركػػػ  ملحالػػػم   ٘( )                         م مػػػاكف ملتػػػر لػػػعتخًّكف للعًّػػػا

َ     ن      ن                     ك خاصػػ  رمعػػر ر طاكعػػ  ك عػػض مل ارك ػػات كهػػك رمػػر م َّػػَؿ خطػػرنم ك عػػرنم  تعخػػ  لل ط ػػاع ملػػذم  َّ                                             
                                                                          ذ تحركاتًّـ م خعرة كملتر ظًّر م ًّا ر ًّـ كحدكم خًّكدهـ ضد ململػممعف عمػى ملخ ًّػ          ترككه م 
                                        ُ                                   ؿ لف ت،خر رع الػد لػعد صػعدم عػف ملمعركػ  ُعاكػد رف قػرمر خػكض ملمعركػ  لـػ عػتـ  ٙ( )       ملةرقع 

  . ٚ( )                                                   ن      ن               ملتخطعط ل  عمى ملكخ  م م ؿ  كرف ملصمع ععف دلعكم  م نا  اهظنا  تعخ  لتلرعًّـ

                                                           

(ٔ   .   ٘ٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(2) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 442-4. 
(ٖ   .  ٜٙ-  ٜ٘     ص  ٓٔ                         م ف م  عر  ملكامؿ  خػ   ٕٚٔ-   ٔٚٔ       ٗٙٔ     صٖ             ؽ ملةامر  خػ               م صفًّا ر  مل ر   (

(4) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 441. 
(5) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 442-4. 

(ٙ   .   ٓٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(7) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 442-3. 
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ـ ملدكمع  لر مطاردة ململممعف ر   عرََّض ملممؾ لمخطر  ككقكع                   كترتب عمى م دلاع ر                                           َّ َ                    كدك مود
                        حع مػا مضػطر هػاالل للػى  ٔ( )                                                           عدد ك عر مف ك ار لرلػاف ملصػمع ععف كموػدمعًّـ مػا  ػعف قتعػؿ كرلػعر

                                                                                ملترمخػػع  لمػـػ عخػػدكم ر فلػػًّـ لػػكل لػػر كمدم صػػخرم ضػػعؽ ال مخػػرج لًّػـػ م ػػ  كال م فػػذ  كلرلػػا ًّـ 
                      ُ  َّ                                      مػػـا ململػػممعف  كرمػػا مػػف قُػػدَّر لًّػـػ مل خػػاة  لػػ  ًّـ تفرقػػكم لػػر ملغا ػػات                        كمةػػاتًّـ عتلػػاقطكف صػػرعى ر

                                                                      كـل ع ج مف ملمعرك  لكل ملممؾ ك عض خكمص  ملذعف حممكه كهر كم  ػ  تحػت  ٕ( )               كملتلؿ ملمخاكرة
     ٗ( )Beaufort                 للػػى ملةػػوعؼ رر ػػكف                                        كقػػد تكخػػ   عػػض ملخ ػػكد ملفػػارعف مػػف ملمعركػػ     . ٖ( )         خػػ ي ملظػػلـ

                                                                       خر للى صعدم حتى قا مًّـ لعدها رع الد  كحع ما عـم  ًّزعم  ملصمع ععف  ل                        ع ما تكخ   عضًّـ ما
                                                            . كعرل كلـع ر ػ  لػك ركمػؿ للػى ملةػوعؼ لػ خي لػر ل وػاذ مػف تخفػى مػف  ٘( )                      عاد للى صعدم عمى ملفكر

                                                                               َّ   ملصػمع ععف لػػر ملكًّػػكؼ   ف ململػػممعف رلػػركهـ لػػر ملصػػ اح لػػر ر  ػػال تمةػػعطًّـ لمم طوػػ   كحمَّمػػ  
    ُ    ن                                                                  رهـ ُماكدنم ر   كاف ركلى  ػ  ملتكخػ  للػى ملةػوعؼ ككػاف لػعتموى ململػاعدة كملحماعػ                 كلـع ملاكلع  رل

ـ ملدمكع  ركدك ركؼ لا ت رما د ملاكلع  تمؾ ملًّزعم  مل وعم       لـ    . ٙ( )    ه اؾ                                                                                     كقد حمؿ ملزعدم مود
  . ٚ( )                                                                   ُِ             ـل ع ؽ لر مكقع   خكمر ملممؾ كتًّكر  مطاردت  لمملممعف لكقع لر م لر كقُِتؿ رك ر رخال 

                                                           

(1) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 442-4. 
(ٕ   .   ٛٙٔ-   ٖٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٖ   .   ٘ٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٗ َ                                                                          ملَةوِعُؼ ررْ ُكَف  قمع  حصع   لمغاع  لػر كًّػؼ مػف ملخ ػؿ  ػالورب مػف  ا عػاس كدمةػؽ  كتوػع  ع ًّػا ك ػ  (  ُ ْ    ُ                   عف مل حػر ملمتكلػط.    َ ِ 
ـ ملحركب ملصمع ع   ص      ن         . كرعضنا  مكلر     ٜٖ٘     صٖ                                     م ظر  عاقكت ملحمكم  معخـ مل مدمف  خػ   .  ٕٛ-  ٓٛ                             ملولع رعا

(5) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 442-4. 
(6) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 442. 

                                                                للػػى رف ملركػػكف للػػى ملػػررم ملوا ػػؿ  ػػ،ف ملوػػلع ملحدكدعػػ  مًّمتًّػػا ملػػدلاع                                تتضػػي كخًّػػ   ظػػر لػػماعؿ حع مػػا ذهػػب
                         ن                                                                        لحلب رمر اعر مو كؿ  ك ععدنم عف راعت  ملمتةع   ل    رةار للى رف مف مًّػـا ملحصػكف ملحدكدعػ  تمػؾ ملحالػ  

     لػلم                                                                         ن                    ملتر ـل عفد م ًّػا رع الػد لػعد صػعدم ملػذم قػرر عػدـ ملمخػكل لحصػف ملةػوعؼ ملتمالنػا لمملػاعدة كلضػماف مل
                                                                                  كم ماف لعدد ك عر مف ملفرلاف كملمواتمعف ملصمع ععف مل اخعف مف معرك  مرج ععكف. م ظر 

Smail, Crusader warfare, pp. 208-9. 
(ٚ   .  ٜٔ                                              مصعب ملزعدم  مكقؼ ت ظعمر مالل تارع  كملدمكع   ص  (
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                                            ُ                  ُ         ُ     كاف لممعرك   تا ج كخعم  عمى ملصمع ععف  حعث قُتؿ عدد ك عر م ًّـ كُرلر ركدك ُمودـ   ك 
                                  كهػػػػعج صػػػػاحب ط رعػػػػ  م ػػػػف زكخػػػػ  كك ػػػػت  ُ                             كُموػػػػدـ آخػػػػر معػػػػ   كموػػػػدـ مالػػػػ تارع    ٔ( )       ملدمكعػػػػ 
ػا رخػك ةػوعؽ                       لضال  للى م ف  ػارزمف   ٕ( )      طرم مس                                ُ       ن           كهػك مػف ك ػار م مػرمل ملصػمع ععف  كُرلػر رعضن

           اهعػؾ  ٘( )             كلػعد خ ػعف ٗ( )                               كم ػف لػعد مرقعػ   كقلػطلف عالػا ٖ( )     ط رعػ                    لعد خ عؿ كصًّره لعد 
                              . كعمحظ مل احث مةارك  ملدمكعػ   ٙ( )                                                    اهعؾ عف عدد آخر ك عر مف ملفرلاف ملره اف كمل ارك ات

   ٚ( )                        ُِ          ُ                                       ػػ ومًّـ لػػر تمػػؾ ملمعركػػ  كقُتِػػؿ  عضػػًّـ كُرلػػر  عضػػًّـ ماخػػر كعمػػى ررلػػًّـ موػػدمًّـ م ك ػػر
ُ                            عدما ُحكصركم لر ملكمدم ملضعؽ مما                                                 عاكد ر ًّـ ظمػكم عحػار كف حتػى ملمحظػ  م خعػرة    ًّـػ       

                ن                                                        كػا كم ععممػكف خعػدنم رف هػذه ملمعركػ  لػػكؼ تحلـػ مصػعر حصػف مخاضػ  ععوػكب  كرف لةػػؿ 
                         كلذم ال ع  غر ملتومعؿ  ٛ( )                                                      مفاكضات صلح ملدعف معًّـ لـ ت    عف عزم  عمى تدمعر ملحصف
                                                          ملتومعؿ مف ر ر معرك  مرج ععكف لر ماللتعلل عمى ملحصف  عد ذ.

                                                                           كلعؿ مف رهـ مل تا ج م خرل ملتر ترت ت عمى معركػ  مػرج ععػكف رف ململػممعف ردركػكم 
                                                         ُ         ُ               ر ػ  لػك كػاف   مكػػاف ملصػمع ععف ملتعػاكف مػػف ملةػماؿ كملخ ػكب لػػر ُمضػاعو  ملُملػممعف  ل  ػػ  ال 
                                                                              ع  غػر لمملػممعف رف عكك ػكم رقػؿ مػػ ًّـ لػر ذلػؾ  كلػذم ر ػط م صػػفًّا ر  ػعف مػا حػدث لػر مػػرج 

                                                           

(1) Hiestand, Papsturkunden, vol. 1, pp. 307-8, nos. 120-21. 
(2) William of Tyre, History of Deeds, vol.2, p. 443. 

(ٖ   .   ٘ٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٗ                                                                                           عالػػا  كمحػػدة مػػف رةػػًّر مػػدف لملػػطعف كتوػػع عمػػى مل حػػر ملمتكلػػط للػػى ملخ ػػكب مػػف مصػػب  ًّػػر ملعكخػػا  كتتلػـػ   (
ـ. م ظر  عاقكت ملحمكم  معخـ مل مدمف  خػ   .   ٜٕٗ     ص٘                                                                          ملمدع    ك رة م ةخار ك لاتعف ملكرك

(٘   .   ٜٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٙ   .   ٛٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
ـ  كركػد ر ًّـػ  مغػكم خمععنػا مػا تعف ك عفنػا كلػ ععف مػف ملفرلػاف                         ُ     ةػار للػعًّـ مػف م ت ػاع  ك ُومػكم   ُ                                                                   ملُمودمعف  خلؼ مف رلره آلره لر خعمت  كـل علمي  ًّدعتػ    اهعػؾ عػف مػف لـػ ع                                                                    ن             ن                    ملتعرض م صفًّا ر خمعع م لرل كدكف رلما ًّـ كرتػ ًّ

ُ                                       للى دمةؽ ك ًّا ُح لكم. م ظر  م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ        ن  . كرعضنا    ٙٙٔ     صٖ               
Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol.1, pp. 500-23; William of Tyre, History of Deeds, 

vol. 2, p. 443. 
(ٚ    ا       ن . كرعضن    ٙٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

Hiestand, Papsturkunden, vol. 1, pp. 307-8, nos. 120-21. 
(ٛ   .   ٜٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
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       ـ/محػػػـر     ٜٚٔٔ                                             لػػػطكؿ ملمصػػػرم  مًّاخمػػػ  ملمػػػدف كملمػػػكم رل لػػػر عك عػػػ                   ععػػػكف ك ػػػعف قعػػػاـ م 
                                                                        هػػػ لػػر ملكقػػت ذمتػػ  ملػػذم مةػػت ؾ لعػػ  ململػػممكف مػػع ملصػػمع ععف لػػر مػػرج ععػػكف  كظفػػر    ٘ٚ٘

                           . كركػد لػماعؿ ك تعخػ  لمعركػ   ٔ( )                                               م لطكؿ ملمصػرم   طلػ  ك عػرة كعػاد ك صػح ت  رلػؼ رلػعر
                               صػمع ععف عمػى مت ػاع لعالػ  مفادهػا                                 صػلح ملػدعف معتػاد طػكمؿ حملتػ  ضػد مل            مرج ععػكف رف 

ا لر  عػركت  ٕ( )                                                       للحاؽ رك ر ضرر  الصمع ععف ك خاص  لتلؼ ملمحاصعؿ كتدمعرها       ن             خصكصن
                      ُ                   ن                                 كصكر كصعدم كملم طو  ملُمحعط   الحصػف  معتمػدنم رلػمكب م رض ملمحركقػ   كلعػؿ رلضػؿ 

                 ،   عمكف تخػاكز                                                                          ملت مار ل تعخ  تمؾ ملمعرك  مرتفاع ملحال  ملمع كع  لدل ململممعف  كت،كدهـ
  . ٖ( )                                                          هزعم  مك تخعلارد كملتغمب عمى ملصمع ععف كملتكخ  لحصار ملحصف

 
                                    استيالء الم سممين عمى الحصن وتدميره:

              ُ   ن                                            كػػاف صػػلح ملػػدعف ُمصػػرنم عمػػى ماللػػتعلل عمػػى حصػػف مخاضػػ  ععوػػكب ك خاصػػ  رف 
        ؽ مممكػ             لػر خ ػكب ةػر    ٗ( )                     ُ                  ُ                 خطكرة ذلؾ ملحصف كا ت ُتةػ   ملخطػكرة ملتػر تُم مًّػا قمعػ  ملكػرؾ

     حػػاكـ   -Renaud de Chatillon               رع ػك دك ةػػاتعكف –                   . كم ممػا كػػاف رر ػاط  ٘( )           عػت ملموػدس

                                                           

(ٔ ػا  ر ػك ةػام   ملركضػتعف  خػػ   ٓٚٔ-   ٜٙٔ       ٔٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل ػرؽ ملةػامر  خػػ  (         م ػف   ٕٓ     صٖ       ن                         . كرعضن
  .  ٚٚ     صٕ                      كمصؿ  مفرج ملكركب  خػ

(2) Smail, Crusader warfare, p. 153. 
(ٖ   .  ٕٗ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(ٗ                                                    ن                                      ُ     ملكرؾ  توع لر خ كب م ردف عمى ملال  عةػرة رمعػاؿ تورع نػا ةػرؽ ملطػرؼ ملخ ػك ر لم حػر ملمعػت  لػكؽ ُم حػدر   (
                                                                                             صخرم ت حدر لفكح  مف ملخا  عف  ةدة حتى كمدم ملكرؾ ملذم عتةعب للى كمدم مللت ككمدم ملفر خػ  رلػفؿ 

                                                                        ت عدة تحصع ات للى ملومع   ًّدؼ تعزعػز مكمقػع ملصػمع ععف لػر ةػرقر م ردف  كلػذم                      ُ    ملمدع   ملحصع  . كقد ُرخرع
                               ُ                                                             صػػارت ملومعػػ   م ا ػػ  مخفػػر صػػمع ر ُمتوػػدـ لػػر طرعػػؽ ملمػػركر ملػػر عس مػػف ملةػػماؿ للػػى ملخ ػػكب. م ظػػر  مػػكلر  

  .  ٙ٘-  ٘٘                             ملولع رعـا ملحركب ملصمع ع   ص

(5) Barber, Frontier Warfare, pp. 15-16. 
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          ن                                                       ملكػػرؾ قػػادرنم عمػػى تًّدعػػد مل حػػر م حمػػر كمػػدخؿ مصػػر ملةػػمالر ملةػػرقر كلػػع ال
        لوػػد كػػاف    ٔ( )

                                                    ن                      حصػػف مخاضػػ  ععوػػكب تحػػت قعػػادة حامعػػ  قكعػػ  مػػف ملدمكعػػ  قػػادرنم عمػػى تًّدعػػد دمةػػؽ كطػػرؽ 
                                                          لؼ خطكرت  ململتو مع  عمى ملخعكش مالػلمع  كملوكملػؿ ملتخارعػ                     مكمصلتًّا مع مصر   خ

                                                                                                                                                    

                                                                                خطػػكرة كػػؿ مػػف ملكػػرؾ كملةػػك ؾ عمػػى ململػػممعف  تعخػػ  لملعالػػات ملعدم عػػ   ر ػػاط رمعػػر ملكػػرؾ               ركػػد ملمارخػػكف
                    ـ  لضػػال  للػػى اارمتػػ      ٕٛٔٔ                                                   ُ              كملةػػك ؾ حع مػػا هػػاخـ مل حػػر م حمػػر لمكصػػكؿ للػػى م مػػاكف ملُمودلػػ  لػػر خرعػػؼ 

                 عج لػر تمػؾ ملفتػرة    ُ    ن                                       ـ ُم تًّكنا ةركط ملًّد  . عف حصف ملكرؾ كدكره ملمػز     ٙٛٔٔ                               عمى قكملؿ ملتخارة لر  ًّاع  عـا 
      ٓٔ                         م ػػػػف م  عػػػػر  ملكامػػػػؿ  خػػػػػ  ٖٗ                        م ػػػػف ةػػػػدمد  مل ػػػػكمدر  ص   ٖٔٔ                        م صػػػػفًّا ر  ملفػػػػتي ملولػػػػر  ص      م ظػػػػر  
                            مخًّػػػػػكؿ  ذعػػػػػؿ كلػػػػػـع ملصػػػػػكرم     ٜٕٛ       ٕٖٔ       ٜ٘ٔ                          مل  ػػػػػدمرم  لػػػػػ ا مل ػػػػػرؽ  ص   ٚٙٔ       ٚ٘ٔ       ٖ٘ٔ ص
       ن  . كرعضنا    ٔ٘ٔ-   ٓ٘ٔ ص

B. Hamilton, ‘The Elephant of Christ: Reynald of Châtillon’, in Studies in Church 
History, 15 (1978), pp. 97-108. 

        م ػػػف   ٔ٘                        م ػػػف ةػػػدمد  مل ػػػكمدر  ص  ٖٗ-  ٕٗ                                                   عػػػف اػػػدر رر ػػػاط كرعك تػػػ  م ظػػػر  م صػػػفًّا ر  ملفػػػتي ملولػػػر  ص  -ٔ
    ٖ                           ر ػػػػػػك ةػػػػػػام   ملركضػػػػػػتعف  خػػػػػػػػ   ٛٗٔ       ٗٗٔ-   ٕٗٔ       ٛٔٔ-   ٚٔٔ       ٘ٓٔ     ص  ٓٔ                 م  عػػػػػػر  ملكامػػػػػػؿ  خػػػػػػػ

                                     . كعػػػف حممػػػ  رر ػػػاط ملتػػػر ةػػػ ًّا عمػػػى مل حػػػر   ٓٙ      كرم  ص                       مخًّػػػكؿ  ذعػػػؿ كلػػػـع ملصػػػ   ٜٕ٘       ٕٚٚ-   ٕٙٚ ص
            م حمر م ظر 

Mallett, A., ‘A Trip down the Red Sea with Reynald of Châtillon’, Journal of the Royal 
Asiatic Society, Series 3, 18 (2008), pp. 141-53; Hamilton, The Elephant of 
Christ, pp. 97–108; Gabrieli, Arab Historians, pp. 133–5. 
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                                    ُ        . علكة عمػى مقتػرمب ملحصػف مػف دمةػؽ ممػا ُعًّمػش مػف  ٔ( )                            كحرك  ملمركر ع ر تمؾ ملممرمت
  . ٕ( )                                   ُ                                  دكرها  صفتًّا ملواعدة ماللترمتعخع  لمُملممعف  عد م تواؿ مركز ملحكـ للعًّا

                           ب مػػدل حلالػػع  ملحػػدكد لػػر تمػػؾ                                            كقػػد ركػػدت رعمػػاؿ مل  ػػال لػػر هػػك عف كمخاضػػ  ععوػػك 
      تطػكعر         ُ                 كلكػف لـػ ُعلػارع صػلح ملػدعف    .  ٖ( )                                            مل ارة ملتػر لػ ؽ كهاخمًّػا ململػممكف رك ػر مػف مػرة

         ى                                    ن                 ملحصف  كمى ما ت،خر ما عورب مف ةًّرعف ك صؼ تورع نا  عد م تصاره لر                    عممعات  ملحر ع  ضد 
               ـ ضد ملحصف لكر                                                                   معرك  مرج ععكف لعتخذ هذم ملورمر  كذلؾ عمى ملراـ مف رف تطكعر ملًّخك 

                          ُ                                                       م تصاره عمى ملصمع ععف لكؼ ُعكلر ل  عامؿ مفاخ،ة ملحامع   خاص  كملصػمع ععف  عامػ  كهـػ 
                 ُ                                            ُ                عمػػى تمػػؾ ملحالػػ  ملُمزرعػػ  مػػف ما ًّػػاؾ مل ػػد ر كمل فلػػر. كلكػػف عخػػب رف ُعكضػػع لػػر مالعت ػػار 
                                                                             كصكؿ  عض ملتعزعزمت م كر ع  ملتر قادهػا ه ػرم ركؼ تػركم للػى ملةػرؽ ملصػمع ر عمػى مػا 
                                                                          رةػار كلػػعـ ملصػػكرم  ككػػاف هػػاالل مػػف ضػػمف حةػكد ملمممكػػ  ملتػػر كصػػمت للػػى ط رعػػ  ا وػػاذ 

                                           . كلعػػػؿ هػػػذم مػػػا خعػػػؿ صػػػلح ملػػػدعف عترعػػػث لػػػر تطػػػكعر  ٗ( )                      ملحصػػف مػػػف ملحصػػػار مالػػػلمر
                      ن                 هخكم  ضد ملحصف م تظارنم لمحظ  ملم ال  .

                                                           

(1) Barber, Frontier Warfare, p. 17-18. 
               مػػػف خمػػػادل ماخػػػرة     ٓٔ                                                                         عمكػػػف ملكقػػػكؼ عمػػػى مل تػػػا ج  ععػػػدة ملمػػػدل مػػػف لػػػًّكل  كصػػػكؿ ململػػػممعف للػػػى ملخمعػػػؿ لػػػر 

                                  ن                              ـ  كمضػطر رهػالر  علػاف للػى هخرهػا خكلنػا مػف ململػممعف  ككمصػؿ ململػػممكف     ٖٛٔٔ          مػف لػ تم ر     ٜٕ   هػػ/   ٜٚ٘
                                                                           مكم  عػػد ع ػػكر ملمخاضػػ  للػػى خ ػػعف كزرعػػعف ككفػػر عل ك علػػاف كهػػر رمػػاكف كػػاف مػػف ملصػػعب              توػػدمًّـ حتػػى كصػػ

. م ظر   -   ٕٗٔ       ٕٛٔ-   ٕٚٔ       ٕٛٔ-   ٕٗٔ       ٔٔٔ-   ٓٔٔ     ص  ٓٔ                     م ف م  عر  ملكامػؿ  خػػ                ن        ملكصكؿ للعًّا ق لن
     ن  كرعضنا   .   ٙٗٔ

William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 468-70, 480-5, 489-91, 494-8. 
(2) Smail, Crusading Warfare, p. 207. 
(3) Smail, Crusading Warfare, pp. 208-9; Ellenblum, Crusader Castles, p. 262 

(4) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 444. 
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             الػ  كملرخالػ                                          ُ                           كقد كصمت ملحةكد ملتر قادها صلح ملدعف كملُمةكم  مف خمكع ك عرة مف ملخع
          ُ         حعػػث لػـػ ُععلػػكر  ٕ( )                       كخػػـع هػػاالل حػػكؿ ملحصػػف ٔ( )    ُ                               كملُمتطػػكععف للػػى مكقػػع ملحصػػف عػػـك مللػػ ت

    ى                                 كمى مػا  صػ كم خعػامًّـ حػكؿ ملحصػف حتػى  ٖ( )  ُ                                                ملُملممكف  ال احع  ملةرقع  كحػدها كمػا رةػار لعمع  مػـك
  ت                                        . ككػػػاف لػػػر لصػػػرمر صػػػلح ملػػػدعف عمػػػى مصػػػطحاب آال ٗ( )                    ُ        مزدحمػػػت  ًّػػـػ ملمػػػركج ملُمحعطػػػ   ػػػ 

                                                                             ملحصار ق عؿ خكض معركػ  مػرج ععػكف داللػ  عمػى ر ػ  كػاف علػتًّدؼ ملحصػف م ػذ مل دمعػ    ف 
                            عػػد لف ملحػػكمدث ملتالعػػ   ٘( )                                                       كخػػكد تمػػؾ ماالت ك خاصػػ  ملم ػػاخعؽ ال مع ػػى لػػ  لػػر معركػػ  مفتكحػػ 
                                                     دلعت صلح ملدعف للى ملعدكؿ عف  صب ملم اخعؽ حكؿ ملحصف.

                                    ملحصف  الم اخعؽ ك خاص  ر ًّا كا ت مف     ن                ُ   ن          حونا كاف صلح ملدعف ُمصرنم عمى حصار
                                                                              رك ر آالت ملحصار لاعمع  لػر حصػار ملحصػكف آ ػذمؾ  كركػد ذلػؾ  ػالتحرؾ لػر ملعػـك ملتػالر 
                                                                         مف  زكل  عمى ملحصف للى ضعاع صفد لخمػع رةػخار ملكػرـك كم عةػاب ملخالػ  كم خةػاب 

              رخالػػ   ػػزؿ عمػػى                                     كلك ػػ  ك عػػد  وػػاش طكعػػؿ  ع ػػ  ك ػػعف ٙ( )                             مللزمػػ  ل صػػب ملم ػػاخعؽ كمللػػتا ر
                                                   ُ    ن                  صػػي خػػاكلر م لػػدم ملػػذم رةػػار عمعػػ   ت،خعػػؿ  صػػب ملم ػػاخعؽ ُماقتنػػا  كرف علػػمي لػػ عض 
       ُ                ن                                                       رخال   ُمًّاخم  ملحصػف ركالن  لػ ف  خحػكم لػر ماللػتعلل عمػى مل اةػكرة ككصػمكم للػى م لػكمر  
   ما              ن      ن                                                           لود حووكم ةكطنا ك عرنم لر ل عؿ ماللتعلل عمى ملحصف لر كقت رقؿ كخلا ر رقؿ  رما لذم 
  . ٚ( )                                                                                لةمكم لر مقتحاـ مل اةكرة  ل ف خط   صب ملم اخعؽ ما زملت قا م  كعمكف ت فعذها  عد ذ

                                                           

(ٔ   .  ٕ٘     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(ٕ   .   ٚٚٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(3) Ellenblum, Frontier activities, pp. 90-1. 
(ٗ   .   ٚٚٔ-   ٙٚٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(٘   .   ٚٚٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٙ        ن  . كرعضنا    ٛٛٔ       ٚٚٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ(
 Ellenblum, Frontier activities, pp. 90-1. 

(ٚ   .   ٚٚٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
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                                                                          كقد ملتغؿ لعمع  مـك ملتغعر ملذم طرر عمى خط  صلح ملدعف لعاكد رف م خعر مضطر 
                                                  ُ                               للى مرتخاؿ هذه ماللترمتعخع  لعممػ   ػ،ف ملصػمع ععف لػف ُعمًّمػكه ملكقػت ملكػالر لضػرب ملحصػف 

                                          ن                          عػػلكة عمػػى متًّامػػ  صػػلح ملػػدعف  ، ػػ  مػػا زمؿ خا فنػػا مػػف مكمخًّػػ  ملصػػمع ععف م ػػػذ         ػػااالت  
                                      ُ                 كلر هذم لخحاؼ  كال  خًّكد صلح ملدعف لر ُمحار   ملصمع ععف      ٔ( )                    هزعمت  لر مك تخعلارد

                                                                               كهزعمتػ  لًّػـػ لػر رك ػػر مػف معركػػ  آخرهػا مػػرج ععػكف. كعػػلكة عمػى ذلػػؾ لوػد تخاهػػؿ لعمع  مػػـك 
                       ُ                                    ملضػػارع  ملتػػر خاضػػًّا ملُملػػممكف ضػػد ملصػػمع ععف حػػكؿ مل اةػػكرة                        م  ػػر ملػػذم تركتػػ  ملمعركػػ

             ُ                                                                    حع مػػا تػػ، ر ملُموػػاتمكف  الةػػاب ملةػػخاع ملػػذم رلًّػـػ ملخػػعش   قدممػػ  عمػػى تلػػمؽ لػػكر مل اةػػكرة 
                          َّ       ُ                                             ةػػخاع  رذهمػػت ملخمعػػع ممػػا حػػثَّ  عػػض ملُموػػاتمعف عمػػى مخارمتػػ  كحػػار كم خمفػػ    لػػال  حتػػى 

  . ٕ( )                          ملمعم  م كلى مف حصار ملحصف                                  تمك كم مف ماللتعلل عمى مل اةكرة لر 
                                 ن                                  كال ةػػؾ لػػر رف  صػػب ملم ػػاخعؽ كػػاف كفػػعلن  تحوعػػؽ مل تعخػػ  ملتػػر راػػب لعًّػػا صػػلح 
                                                                           ملػػػدعف  الكصػػػكؿ للػػػى م لػػػكمر ك و ًّػػػا مػػػع ملػػػتمرمر ملم ػػػاخعؽ لػػػر ضػػػرب م لػػػكمر كخمخمتًّػػػا 
صػػػا   رك ػػػر عػػػدد مػػػف ملصػػػمع ععف كمػػػ عًّـ مػػػف مضػػػاعو  رعمػػػاؿ مل وػػػب  كلك ػػػ  حوػػػؽ ذلػػػؾ    ى                                                                       كمى

َ   لتعلل عمى مل اةػككرة دكف  صػب ملم ػاخعؽ  ككلػر كقتنػا كػاف  ػ،مس ملحاخػ  للعػ . كُععػَزل     اال                                               ن                         ُ  
                                                                           لػػوكط مل اةػػكرة لػػر رعػػدم ململػػممعف للػػى عػػدـ تحصػػع ًّا  ةػػكؿ صػػحعي  كقػػد ركػػد  ػػار ر رف 

                            علكة عمى ةخاع  ململممعف  ٖ( )                                                 تحصع ًّا لـ عزد عف عدة خ ادؽ ك عض ملمتارعس ملخة ع 
قػػػدممًّـ ممػػػا مضػػػطر حام                                                 عػػػ  ملحصػػػف كعمػػػاؿ مل  ػػػال للػػػى مغادرتًّػػػا كم لػػػح كم للػػػى            ى                   ململػػػممعف كمى

                     ن                                                   ملحصف لمحماع  كم تظارنم لكصكؿ ملتعزعزمت ملصمع ع  ملتر كا ت تتخمع لر ط رع 
( )ٗ .  

ـ لر خكؼ ةدعد كرةعمكم مل عرمف خمؼ ر كمب ملحصف خكلنا مف                                                                       ن     كقضى ملصمع عكف لعمتًّ
                           مػػا دلػػع  الملػػممعف للػػى حرملػػ                                      كلػـػ عتكقفػػكم عػػف مًّاخمػػ  ململػػممعف م ٘( )                  مقتحػػاـ ململػػممعف لػػ 

                                                           

(1) Ellenblum, Frontier activities, pp. 90-91. 
(ٕ   .   ٕٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(3) Barber, Frontier Warfare, p. 15. 
(ٗ   .   ٕٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(٘   .  ٕ٘     صٖ       ن                         . كرعضنا  ر ك ةام   ملركضتعف  خػ   ٛٚٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
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      ن            ُ                                         . كلضلن عف ذلؾ لمـ ُعضعع ململممكف ملكقت كةرعكم لر  وب رلالات  ٔ( )                   مل اةكرة طكمؿ ملمعؿ
ُ                                                           . كقػػد ُكزعػػت عممعػػات  وػػب ملخػػدرمف عمػػى قػػادة ملخػػعش  حعػػث تكفػػؿ صػػلح ملػػدعف  ٕ( )       ملخػػدرمف       

 ن          نا مف صػلح                                                               ن      الخًّ  ملةمالع  مف ملحصف  كتكلى  اصر ملدعف محمد  ف ةعرككه مكضعنا قرع
                       ُ                                       ن                    ملدعف  ك ف م صفًّا ر لـ ُعحدد ل  خًّ  م فصم  لالرمخي ر    اؿ مكضعنا مف ملخًّ  ملةمالع  
                                                                          مػػػف ملحصػػػف للػػػى خػػػكمر صػػػلح ملػػػدعف   ع مػػػا تكفػػػؿ عزملػػػدعف لرخةػػػاه   وػػػب ملخًّػػػ  ملو معػػػ  

  .  ٖ( )                                                            ُ              )ملخ ك عػػ ( مػػف ملحصػػف  كتػػكلى توػػر ملػػدعف  ػػدكره خًّػػ  رخػػرل كلكػػف لػـػ ُتحػػددها ملمصػػادر
ُ                                                             النػػا عمػػى ذلػػؾ ُكزعػػت رعمػػاؿ  وػػب  وعػػ  ملخػػدرمف عمػػى ك ػػار م مػػرمل  ككػػاف مػػع كػػؿ رمعػػر    كقع   ن          

ُ  َّ       َّ َ          َّ         َّ            مخمكعات ُمختمف  مف ملُص َّاع كمل ََّوا عف كملحخَّارعف كمل َّحاتعف كاعرهـ             ُ        ( )ٗ .  
        ُ                         ُ                                         كلكػػف لػـػ ُعحػػدد م صػػفًّا ر رك اعػػره مػػف ُمعاصػػرع  لػػكل مل ػػاحعتعف ملةػػمالع  كملخ ك عػػ  

                                                   مخمكعػػات ملتػػر قامػػت  ال وػػب. كقػػد رةػػار ملفاضػػؿ للػػى خملػػ                ُ           لحلػػب م ممػػا لػـػ ُعحػػدد عػػدد مل
ػػا للػػى تكزعػػع                     ُ                                          ن            مكمضػػع لم وػػب دكف رف ُعحػػدد مكضػػع كػػؿ م ًّػػا مػػف ملحصػػف  كلك ػػ  رةػػار رعضن

                                 ممػػا دلعػػ  للػػى كصػػؼ رعمػػاؿ مل وػػب  ٘( )                                           عػػض رعمػػاؿ مل وػػب عمػػى  وعػػ  م مػػرمل عمػػى ملعمػػـك
                              كاف عتـ لر ذلؾ ملكقت  الػتخدمـ                               . كقد رةار كع دم للى رف مل وب  ٙ( )                     ، ًّا كا ت مف كؿ خًّ 

                                                                             ر فاؽ قصعرة مف قاعدة ملخدمر  كقد قاـ صلح ملدعف  حفر  فػؽ تحػت خػدرمف ملحصػف طكلػ  
                                                           

(ٔ   .   ٕٛٔ       ٛٚٔ     صٖ       ن                             . كرعضنا  م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  ٜٙ     ص  ٓٔ  خػ                    م ف م  عر  ملكامؿ   (

(ٕ                 ُ                       ن                               عمؿ  وكب  مودمر ُعلاكم عرض ملخدرمف تورع نا  كعـت  وب ملخػدرمف لػر رك ػر مػف                            عًّدؼ تكتعؾ  وب ملخدرمف للى   (
         ًّػا لفتػرة      ُ                                                                                    خًّ  كتُحةى رك تمغـ  ا حطػاب كم عةػاب ملخالػ  مػع ده ًّػا  ػال فط لتلػرعع لةػعالًّا   ـػ تةػعؿ مل ػار لع

                                                   . عف تكتعؾ  وب خدرمف ملحصكف لر ملعصكر ملكلػطى م ظػر            ُ                              طكعم  مما ُعادم للى خمخم  ملخدرمف كلوكطًّا
                                      ـ(  ملحعػػػؿ لػػػر ملحػػػركب كلػػػتي ملمػػػدم ف كحفػػػظ     ٕٖٛٔ   هػػػػ/   ٗٛٚ                                     م ػػػف م كمػػػر )محمػػػد  ػػػف محمػػػكد مل اصػػػرم  ت  

   .    ٚٓٗ-   ٘ٓٗ     صـ     ٕٓٓٓ                                                                 ملدركب  تحوعؽ    عؿ محمد ع د ملعزعز  دمر ملكتب ملمصرع   ملواهرة  

(ٖ                                                                                          ع ػػدك رف ملػػتورمر رمػػكر رع ػػاف خعمػػت مللػػمطاف عرلػػؿ لػػر طمػػب توػػر ملػػدعف عمػػر ملػػذم ةػػارؾ ملخػػعش لػػر  وػػب   (
  .   ٛٚٔ     صٖ                                          ملخدرمف. م ظر  م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ

(ٗ   .   ٛٚٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(٘   .  ٜٕ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(ٙ   .  ٖٓ     صٖ  ػ                     ر ك ةام   ملركضتعف  خ  (
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ػػا  كعرضػػ   ل ػػ  رذرع )          ن                           متػػر تورع نػػا(  كهػػذه كمًّػػا ظػػركؼ خعمػػت مػػف      ٘.ٔ ×ـ   ٘ٔ          ن                     ل ػػكف ذرمعن
              خي ململػممكف         . كلكػر عػ ٔ( )          ن                        ُ                     مل وب لعاالن ك خاص  لذم كا ت ملظػركؼ ُمل مػ  كملحلػا ات دقعوػ 

                                                                               لر مل وب دكف مضاعو  قكع  مف ملصمع ععف  الدمخؿ لود  صب صػلح ملػدعف مللػتا ر لحماعػ  
                                                                                      ململممعف مف قذم ؼ مل ار لر ر  ال مل وب كر ال تلوط عمعًّـ قكمرعر ملمكمد ملحارق  كمللًّاـ.
ػػا مغػػاعرنم لمتصػػدم لمملػػممعف مػػف خػػلؿ لةػػعاؿ مل عػػرمف خمػػؼ     كػػؿ                        ن       ن                                           كملػػتخدـ ملصػػمع عكف تكتعكن

لوال قكمرعر ملمكمد ملحارق  عمػى ملمًّػاخمعف كخمػع م حطػاب كم خةػاب                        ى                                                              اب مف ر كمب ملحصف  كمى
             . ك ػالراـ مػف  ٕ( )                                                                   ملخال  اةعالًّا  ًّدؼ م ع ملمًّاخمعف مف دخكؿ ملحصػف لذم مػا لػوطت ملخػدرمف

             ُ                                                                         م فرمد ملُملممعف  محاصرة ملحصف كحامعت  لمدة خملػ  رعػـا  ػدرت  ا حػد كملػتمرت للػى ملخمػعس
                                             ُ                                          ل ف ملعو ات ملتر صادلتًّـ كا ت كفعم    خفاؽ ملُمًّم   حعث كا ت ملخدمرف حدع   كرط   كةػدعدة 
                    ُ                                        ُ                   ملصػػل    كلػـػ عتكقػػؼ ملُمػػدملعكف عػػف ملحصػػف عػػف رمػػر ململػػممعف  كم ػػؿ ُمتصػػؿ مػػف مللػػًّـا   لػػ  

       خػركح                                                       ن       ُ       لضال  للى للوػال قػكمرعر ملمػكمد ملحارقػ   ممػا رصػاب ك عػرنم مػف ملُمًّػاخمعف   ٖ( )ُ           تُلمى ملخركخ
            ُ                                               ُ              . لضػال  للػى ُمعضػم  رخػرل  تخػت عػف خطػ، لػر ملحلػا ات حع مػا قػـا ملُملػممكف  تمغػـع  ٗ( )     خطعرة

ةعاؿ مل عرمف    لر ملمعم  ذمتًّا ك الراـ مف ذلؾ ـل تلوط ملخدرمف   . ٘( )        ى                                                              مل وب كمى

                                                           

(1) Kennedy, Crusader Castles, p. 106. 
                                                                                          كقػػد رةػػار كع عػػدم للػػى رف حاد ػػ  ملػػتعلل صػػلح ملػػدعف عمػػى حصػػف مخاضػػ  ععوػػكب كتػػدمعره خعػػؿ   ػػاة ملحصػػكف 
                         ى                                                                                  كملولع علتخع كف  مًّارة كمى دمع لمتًّدعدمت ملمتزمعدة ملتر  اتت تةكمًّا ر رمج ملحصار ملمتحرك  كمل وب كملتًّدعػدمت 

   ـ      ٜٛٔٔ-    ٚٛٔٔ                                                                      لتر ظًّرت مع صلح ملدعف   حعث لةمت رمام  اال ع  قلع ملصمع ععف لر ملفترة        م خرل م
                                                                                            ككػػاف ال ػػد مػػف تعػػدعؿ تصػػمعمات قػػلع ملوػػرف مل ػػا ر عةػػر كتحلػػع ًّا  ةػػكؿ ك عػػر لمكمخًّػػ  ملتحػػدعات ملخدعػػدة. 

      م ظر 
Kennedy, Crusader Castles, p. 110. 

(ٕ               مل  ػدمرم    ٜٚ-  ٜٙ     ص  ٓٔ                         م ف م  عر  ملكامؿ  خػػ   ٚٛٔ       ٕٛٔ    ٛ   ٚٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
  .  ٕٚ-  ٕ٘     صٖ                           ر ك ةام   ملركضتعف  خػ   ٜٙٔ            ل ا مل رؽ  ص

(ٖ                                        ُ                             . كملخػػركخ  كمحػػدة مػػف آالت ملحػػرب ملودعمػػ  كتُلػػتخدـ لػػر رمػػر مللػػًّـا كملػػ فط.    ٜٙٔ                      مل  ػػدمرم  لػػ ا مل ػػرؽ  ص  (
  .   ٗٚٔ     صٕ                      م ظر  دكزم  تكمم   خػ

(ٗ   .   ٚٛٔ       ٕٛٔ       ٛٚٔ     صٖ           ملةامر  خػ                 م صفًّا ر  مل رؽ  (

(٘   .  ٕ٘     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (
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َ                                                                      كُععَزل هذم ماخفاؽ للى خط، لر تودعر عرض خدرمف ملحصف ملتػر زمدت عػف تلػع  رذرع    ُ 
عػػادة مل وػػب مػػرة رخػػرل.    كلػػذ     ٔ( )     َّ  خػػارمَّ                                                    ى                     م رمػػر صػػلح ملػػدعف   طفػػال مل عػػرمف صػػ عح  عػػـك ما  ػػعف كمى

                              ن  ُ                                                      كل لػرمع لػر ت فعػذ ذلػؾ مػ ي دع ػػارنم ُمكالػ،ة لكػؿ قر ػ  مػال عحممًّػػا ملخ ػكد  ًّػدؼ حػ ًّـ عمػى لطفػػال 
                                                                                           مل ار  صكرة رلرع  كحع ما حوؽ ذلؾ  ل    رمر مل وا عف  معاكدة مل وب مرة رخػرل  ككلػع  كزمد لعػ  

                                  . كعػلكة عمػى ذلػؾ  لوػد صػار ململػممكف  ٕ( )                                         م   ا حطاب كم عةاب ملخال  كرةعم  مرة رخػرل   كلغ
                                                                               تحػػت ضػػغكط ةػػدعدة  تعخػػ  لس  ػػال ملتػػر تػػكمترت عمػػى ملمعلػػكر عػػف محتةػػاد ملصػػمع ععف  ،عػػدمد 
                              ُ                                       ن                   ك عرة  كهك رمر كاف مف ة،   رف ُعا ر عمى كفالة ملحصار كمل وب  ككاف كفعلن  ت  عط ملخ كد لكال 

  . ٖ( )                                                       كح ملعالع  ملتر رةعمًّا صلح ملدعف كقادت  لر معلكر ملحصار    ملر 
                                            ُ                             كترتب عمى  رمع  صلح ملدعف لر ملتغلؿ ملكقت ملُمتاح كلر رلع  لمع كعات خ كده 
                                                                                     كهمت  لر رعماؿ مل وب ر    خي لر للػواط ملخػدرمف ملتػر ركمتًّػا مل عػرمف مػف رلػفمًّا كخمخمتًّػا 

     ٗ( )  هػػػػ   ٘ٚ٘             مػػػف ر عػػػع م كؿ     ٕٗ  ـ/    ٜٚٔٔ   طس       مػػػف رالػػػ    ٕٛ                         ظًّعػػػرة عػػػـك ملخمػػػعس ملمكملػػػؽ 
                                          . كمةػػتعمت مل عػػرمف لػػر  عػػض ركػػكمـ ملحطػػب ملتػػر  ٘( )         ُ                     كتلػػا ؽ ملُملػػممكف للػػى دخػػكؿ ملحصػػف

                                  ن                                      كضػػػعًّا ملصػػػمع عكف لػػػر ل ػػػال ملحصػػػف قرع نػػػا مػػػف مكضػػػع مل وػػػب لم ػػػع ململػػػممعف مػػػف دخػػػكؿ 
      ف مػػ ي                                                                      ملحصػػف  كلكػػف ملرعػػاح  ومػػت مل عػػرمف للػػى  عػػض م   عػػ  ملورع ػػ . كرلػػض صػػلح ملػػدع

                                                           

(ٔ   .  ٜٚ-  ٜٙ     ص  ٓٔ                     م ف م  عر  ملكامؿ  خػ  (

(ٕ        ن  . كرعضنا   ٕ٘     صٖ                           ر ك ةام   ملركضتعف  خػ   ٖٛٔ-   ٜٚٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 444-5. 

(ٖ   .   ٜٚٔ       ٚٚٔ     صٖ              رؽ ملةامر  خػ             م صفًّا ر  مل   (

(ٗ                                               رالػطس  كذلػؾ عمػى ملػراـ مػف لةػادت   ركمعػ  ملفاضػؿ     ٕٛ     كلػعس     ٜٕ                                    حدد لعمع  مـك تارعا لوكط ملحصػف  عػـك   (
               رالطس  كملمرعب     ٕٛ                                                                            صفت  ةاهد ععاف لتمؾ ملحكمدث  كقد رةار ملفاضؿ للى لوكط ملحصف كما رةر ا عـك 

                                                               لممعف  عدـ ملدق  لر عرض ملتتا ع ملزم ر لحػكمدث ملحصػار كهػك متًّػـا                                       لر م مر رف لعمع  مـك متًّـ ملمارخعف ملم
                                                                               ال رصؿ ل   ل ب ملدق  ملتر عرض  ًّا ملمارخكف ململممكف حكمدث ملحصف  كخ  خاص. م ظر 

Ellenblum, Crusader Castles, pp. 271-3. 
(٘   .   ٓٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
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             ن              . كلػـػ تخػػد  فعنػػا ملحةػػكد ملتػػر  ٔ( )                                                  م مػػاف لرخػػاؿ ملحامعػػ  ملػػذعف معتصػػمكم  ،حػػد خكم ػػب ملحصػػف
ػَؿ ملزحػؼ  َ        خمعًّا ملممؾ  مدكعف ملرم ػع لػر ط رعػ   ك خاصػ  ر ػ  ككلونػا لػكلعـ ملصػكرم  ل  ػ  رخَّ                                                    ن                       َّ

             ن      ن                                                       عمى ملحصف عكمنا كمحدنم  كهك ملعـك ملذم  خي لع  ململممكف لر ماللتعلل عمى ملحصف
( )ٕ .   

 ُ                                                                   ُ          كُعمكػػف توػػدعر مخمػػكع رعػػاـ ملحصػػار ملتػػر لػػ وت لػػوكط ملحصػػف  لػػت  رعػػاـ   ع مػػا تُوػػدر رعػػاـ 
                               ن       ن ملحصار كملًّدـ  ،ر ع  كعةرعف عكمنا تورع نا
( )ٖ .  

                 ُ                                    ملتػػر حصػػؿ عمعًّػػا ملُملػػممكف عوػػب ملػػتعل ًّـ عمػػى ملحصػػف  ككػػاف          الغنــا م      كك ػػرت 
               ُ       ر ػكمع م لػمح  ملُمتعػارؼ                                  مػا لػر ذلػؾ ما ػ  رلػؼ قطعػ  مػف  ٗ( )                          اال عتًّا مف م لمح  كملدكمب
                                                       كلػػر هػػذم داللػػ  عمػػى رف ملصػػمع ععف ر فوػػكم لػػر   ػػال ملحصػػف  ٘( )                        عمعًّػػا مػػف  ع ًّػػا رلػػؼ زردعػػ 

                                                                                    ملك عر كزكدكم حامعت   ما عكفعًّا مف م لمح  لمدة طكعم    اهعؾ عػف تػكلعر ملطعػاـ كم قػكمت 
            ن     لملػػممعف ك عػػرنم مػػف  م     رلػػر          . ككقػػع لػػر  ٙ( )                                             ملك عػػرة كملمت كعػػ  كملتػػر ال توػػؿ رهمعػػ  عػػف م لػػمح 

              ُ                             ن                                       ملصمع ععف  لذ ُقدرت حامع  ملحصف   ما عف لارلنا مف ملدمكع   لضال  للى لػ عما   كخملػعف 
                                     مما عع ر رف مف  خا مف ملوتؿ م ًّـ  ٚ( )     ُ                                         ّ مف ملُمودمعف كرت اعًّـ  كحكملر ما   معمارم كحرلرّ 

  . ٛ( )                   م ًّـ لـ ع ج مف م لر
                                                           

(ٔ   .   ٓٛٔ ص    ٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٕ        ن  . كرعضنا   ٖٓ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ(
 William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 444-5. 

(ٖ   .  ٕٙ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(ٗ   .  ٖٓ     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (
              لتحمعػػ . م ظػػر                                                             ُ                      ملػػزرد  خمػػع زردعػػات كهػػر ع ػػارة عػػف  درع مصػػ كع مػػف حموػػات حدعدعػػ  ُمتدمخمػػ  عم لػػًّا ملمواتػػؿ   -٘

  .   ٖٔٓ     ص٘                                دكزم  تكمم  ملمعاخـ ملعر ع   خػ

(ٙ   .  ٜٕ     صٖ                           ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  ٕ٘     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (

(ٚ                                                        ن  . حع ما ملتعرض صلح ملدعف م لػرل ململػممعف ل  ػ  حػررهـ خمععنػا   ٜٕ      ٕ٘     صٖ                       ر ك ةام   ملركضتعف  خػ  (
ـ. م   .   ٓٛٔ     صٖ                                 ظر  م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ                                        كـل عوتؿ لكل مف عـم  ارتدمده عف مالل

(ٛ   .  ٖٓ     صٖ                           ر ك ةام   ملركضتعف  خػ   ٓٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
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عمع  مػػػـك صػػػلح ملػػػدعف  وتػػػؿ   Nagar       ك اخػػػار   Mitchell                      كقػػػد متًّػػـػ كػػػؿ مػػػف معتةػػػعؿ    ى                        كمى
                                                         ُ                         حامع  ملحصف كرلوى  خ  ًّـ لر   ػر ملحصػف  كهػك مل  ػر ملػذم لـػ ُعكلػؽ لعمع  مػـك لػر ملع ػكر 

                                 قش لعمع  مـك لذم ما كا ت ماصا ات                . كلكف حع ما  ا ٔ( )                                  عمع  لر ر  ال ت وع   لر مكقع ملحصف
                                                                             ملتػر تعرضػت لًّػػا عع ػ  مػػف ملًّعاكػؿ مل ةػرع  مػػف حامعػ  ملحصػػف ملتػر ع ػر عمعًّػػا لػر مكقػػع 
                                                                                  ملحصف  اخم  عف لصا ات ملمعارؾ  الفعؿ رـ ر ًّا خالت  تعخ  لعممعات لعدمـ  لود رقر لر 

           عػػض م لػػرل                                                                 مل ًّاعػػ  ر ػػ   ػػالراـ مػػف قعػػاـ  عػػض ملمتطػػكععف لػػر خػػعش صػػلح ملػػدعف  وتػػؿ
                                                                           عدما رلض صلح ملدعف مػ حًّـ م مػاف لػ ف ماصػا ات ملتػر تعرضػت لًّػا ملًّعاكػؿ ملخملػ  
ا  كركػد                                                         ُ         ن        ن         اتخ  عف خركح عادع  لػر م  لػخ  ملرقعوػ  كلػر ملعظػاـ  فلػًّا ُمحد ػ  كلػرنم رك ةػرخن

                                .  ع مػا م تةػر  ػعف ململػممعف ك ػال  ٕ( )                                              عدـ كخكد حاالت قطع حػادة  اللػعؼ ع ػد م طوػ  ملرق ػ 
                                                                         امض  ػػتج عػػف تحمػػؿ خ ػػث ملوتمػػى  لػػ ب مرتفػػاع درخػػ  ملحػػرمرة مػػع طػػكؿ مػػدة ماقامػػ  لػػر  اػػ

  . ٖ( )                                                         ملمكقع  ًّدؼ تدمعر ملحصف  لمرض  عض ملخ كد  كمات  عضًّـ ماخر
ُ ِ َ         م ممػػا  ػػدرت عممعػػات مل وػػب   حعػػث ُكِزَعػػت رخػػزمل        الحصــن       تــدمير               كقػػد خػػرت عممعػػات                                

ػػا                                           ن ملحصػػف عمػػى قػػادة ملخػػعش  ػػا ذرع حتػػى هػػدمكه تمامن
                           ككػػاف لػػر موػػدكر صػػلح ملػػدعف رف      ٗ( )

ُ  ّ ّ                                                                               ُعرّمـّ ما تًّدـ مف رلكمر ملحصف كمده  حامع  قكع   ما علمي ل   اللعطرة عمى حرك  ملمركر 
ا ملترمض لعمع  مـك عف ككف ملم طو  ملُمحعط                   ُ                       ُ    ن                                    ُ      لر هذم ملمكقع ملُمًّـ  كلك   لـ عفعؿ ذلؾ ُموكضن

                           ر مػا درس محتمػاؿ ما وػال عمػى                                                     الحصف  م ا ػ  حػدكد للػلمع   مػع م خػذ لػر مالعت ػار ر ػ 
                                                ُ                                   ملحصف مع رخال   كلك ػ   فػذ راعتػ  ملتػر ت  اهػا م ػذ ُمفاكضػات  مػع ملصػمع ععف  كمكتفػى  ًّػدـ 
ـ عمى ملم طو . كال ةؾ لر ر    خي لر ذلؾ  حعث لـ                                                                                 ملحصف كم ع ملدمكع  مف لرض رقا تًّ

                                                           

(1) Mitchell, Nagar, Ellenblum, Weapon injuries,  p. 146. 
(2) Mitchell, Nagar, Ellenblum, Weapon injuries, pp. 151-3. 

(ٖ   .  ٕٙ     صٖ                           ر ك ةام   ملركضتعف  خػ   ٓٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(ٗ   .  ٕٙ     صٖ                           ر ك ةام   ملركضتعف  خػ   ٜٛٔ       ٔٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Mitchell%2C+P+D
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Mitchell%2C+P+D
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Nagar%2C+Y
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ellenblum%2C+R
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Mitchell%2C+P+D
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Nagar%2C+Y
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ellenblum%2C+R
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              ر ملفتػػرة ملتػػر                                                                عوػػؼ مل احػػث عمػػى رعػػ  لةػػارة للػػى مخاضػػ  ععوػػكب لػػر ك ػػا ؽ ملمممكػػ  لػػكل لػػ
  . ٔ( )                                   ةًّدت   ال ملحصف كماللتعلل عمع  كهدم 

                 ُ                                                         كعػػػرل مل احػػػث رف ملُملػػػممعف كػػػا كم عػػػركف رف لعالػػػ    ػػػال ملحصػػػكف لػػػر هػػػذه ملم طوػػػ  مػػػف 
                                                                                    م مكر ملخطعرة  تعخ  العتماد ملصمع ععف عمى ملحصكف كملولع كخزل مف ملترمتعخع  كخكدهـ لر 

                                             ل ًّػػاؾ ملصػػػمع ععف لومػػػ  رعػػػدمدهـ ككخػػػكدهـ لػػػر  ع ػػػ                                       ملةػػرؽ   ف ملفضػػػال ملمفتػػػكح كػػػاف مػػػف ةػػػ،   
ُ                                                                                       ُمعادع   كال عتموكف ملدعـ لكل مف خارج ملم طو   ،لػرها  كلـػ عكػف م مػر كػذلؾ  ال لػ   لمملػممعف 
                                                                                   صفتًّـ رصػحاب م رض كتػ،تعًّـ ملتعزعػزمت مػف رمػاكف قرع ػ . كقػد  ره ػت  عػض ملحػكمدث ملتالعػ  

                                     ر هػػذه ملم طوػػ  عمػػى كخػػ  ملخصػػكص حتػػى  عػػد                                       عمػػى رف ململػػممعف تخ  ػػكم   ػػال رعػػ  حصػػكف لػػ
                                                                             ُ      ملتردمد  عت ملمودس  لعممًّـ  ،ف  وال رم حصػف لػر تمػؾ ملم طوػ  تحػت لػمط  ملصػمع ععف ُععت ػر 

                             ُ                    كلعؿ هذم ما خعؿ صلح ملدعف ُعصر عمى هدـ ملحصف. ٕ( )        مركز قكة
                                                           

(1) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 1, pp. 379-380, no. 559, pp. 362-3, 
no. 530, pp. 363-4, no. 531; Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 688-91, no. 
405, pp. :697-8, no. 408, pp. 647-8, 687-8, nos. 376, 404, pp. 647, 687, 
nos. 375, 403, pp. 692-3, no. 406, pp. 697-8, no. 408; Müller, Documenti, pp. 
17-18, no. 15; Hiestand, Papsturkunden, vol. 2, pp. 39-47. 

                                                ن                                              كقػد رةػػار كلػػـع ملصػػكرم للػػى مخاضػػ  ععوػػكب  صػػفتًّا مع ػػرنم لمخػػعش ملصػػمع ر ملػػذم تكخػػ  لمًّاخمػػ  قػػرل دمةػػؽ لػػر 
                                               ةرؽ م ردف لر ملل كمت ملتالع  لًّدـ ملحصف. م ظر 

William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 485-6. 
(ٕ                                                                                لػػر  ػػدـ مللػػممعف عمػػى عػػدـ هػػدـ عكػػا ق عػػؿ كصػػكؿ ملحممػػ  ملصػػمع ع  مل ال ػػ  كلػػر هػػدمًّـ                 متضػػحت هػػذه ملفرضػػع  (

                                     ن                                                          لعلولف كتخرع ًّا كاعرها  كما متضحت رعضنا لر قعـا ملعادؿ  ًّدـ ملحصف ملذم ةعده عمى خ ؿ طا كر حع ما 
               ذم ملحصػف لعكػكف                                                                                   ردرؾ رف ملصمع ععف ملذم كلػدكم عمػى ملةػرؽ لػر ملحممػ  ملصػمع ع  ملخاملػ  كػا كم علػتًّدلكف هػ

                                                      ةكك  لًّـ لر حمؽ ململممعف لر تمؾ ملم طو  ملمًّم . م ظر 
Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 1, pp. 379-380, no. 559, pp. 362-3, no. 530, pp. 

363-4, no. 531; Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 688-91, no. 405, pp. 697-8, no. 408, 
pp. 647-8, 687-8, nos. 376, 404, pp. 647, 687, nos. 375, 403, pp. 692-3, no. 406, 
pp. 697-8, no. 408, vol. 3. pp. 1041-52, no. 639; Müller, Documenti, pp. 17-18, no. 
15; Hiestand, Papsturkunden, vol. 2, pp. 239-47; Perry, G., John of Brienne: King of 
Jerusalem, Emperor of Constantinople, c.1175-1237, pp. 198-200. 
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ُ  َّ َ   ػػ  ُةػػعَّدَ                                                                كقػػد لػػعى لعمع  مػػـك للػػى تفلػػعر لػػوكط ملحصػػف لػػر رعػػدم ململػػممعف   تعخػػ         
َ                                          لػػرع  دكف ُمرمعػػػاة خػػػكدة مل  ػػػال ممػػػا عَلػػػَر عمػػى ململػػػممعف للػػػواط   كملػػػتدؿ عمػػػى لرضػػػعت    َ                         ُ          
ـ ملكمس ملُمترمكم  لر مكقع مل  ال كمختلطًّا  راكس مللًّاـ ُمعت رنم لعاها دلعلن                            ُ                                             ُ     ن            ن   ةارت  للى رككم
                                ُ                        ُ                     عمى تكقؼ رعماؿ مل  ػال لخػ،ة  لػ ب ُمحاصػرة ململػممعف لمحصػف  لُعاكػد رف ملحصػف لـػ عػزد 

                    ُ                                                      كك   مخػرد مكقػع   ػال ُمػزدحـ  ،عمػاؿ اعػر مكتممػ  ع ػدما حاصػره ململػممكف   حعػث لـػ     عف
     % مف   ٕ٘                ُ                       %  ك الخمم  لمـ ُعكمؿ ملصمع عكف رك ر مف   ٘ٔ                                  تتخاكز  ل     ال ملمرملؽ ملدمخمع  

ُ                                ُ       . كال رعػػب لػػر رف لػػ عض ُرال لعمع  مػػـك كخاهػػ  ك خاصػػ  رف ملُملػػممعف  ٔ( )              خطػػ    ػػال ملحصػػف                     
                               َّ                                   ُ            رلركم رك ر مف ما   معمارم كحرلػرَّ حع مػا مقتحمػكم ملحصػف  كهػك عػدد ك عػر ُعزكػر ملتػرمض 
ال لما ملحاخ  للى ل وال م ؿ هذم ملعدد ملك عػر مػف ملمعمػارععف للػى ركمخػر رالػطس              ى                                                                          لعمع  مـك كمى

   ـ!    ٜٚٔٔ          م ذ ر رعؿ                       ـ لر حصف م تًّى تةععده     ٜٚٔٔ
                                                                        عػػد لف هػػذم ال عع ػػر رف خػػدرمف ملحصػػف كا ػػت ضػػععف  كرف حامعػػ  ملحصػػف م لػػح ت للػػى 

ـ لف توكل عمى ملصمكد رمـا ملُملممعف ـ رف خدرمف حص ًّ                       كهر لرضع  رخرل لر  ٕ( )                                                      ُ      ملدمخؿ لظ ًّ
ذم صػػي رف محتمػػال  ال لتعػػعف عمػػى حامعػػ  ملحصػػف ملًّػػرب للػػى ملفضػػال ملمفتػػكح. كمى             ى                                                    ى                اعػػر محمًّػػا كمى

                   ُ    ن                                   ُ                              حامع   الخدرمف كاف ُماقتنا رع ما تصؿ ملتعزعزمت ملصمع ع  ل ف ُمواكم  خدرمف ملحصف لخمل  رعـا   مل
                                                                              مػػف ملحصػػار ملكامػػؿ  ػػل مضػػاعو  قكعػػ  مػػف حامعػػ  ملحصػػف  الػػدمخؿ كدكف تػػدخؿ مػػف ملصػػمع ععف 
ف    ُ                                                                             ى  ملُمحتةػدعف لػر ط رعػػ  عاكػد رف خػدرمف ملحصػػف لـػ تكػػف  الضػعؼ ملػذم صػػكره لعمع  مػـك حتػػى كمى

          كرخػدر  ًّػا   ُ                        ُ                                             ُمخرد خدرمف لاترة    ًّا ُةعدت لحماع  ملمكقع مػف هخػـك ململػممعف كقػت مل  ػال      كا ت
ذم ما صي ملترمض لعمع  مـك عف ضعؼ خدرمف ملحصف  ل  ػ  ُعموػر  ملػ كلع    .  ٖ( )            رف تحمع  ماف   ى                                                    ُ             كمى

                                                                                   ن       وعم  ملكط،ة عمى ملصمع ععف ملذعف ـل ع ًّضكم عمى ملفكر ل خدة حص ًّـ كهـ ععممػكف خعػدنم  ضػعف
.                                                          كعخزه عف دلع ملحصار ماللمر ل  متلاؽ مع ملترمض لعمع  مـك

                                                           

(1) Ellenblum, Frontier activities, p. 88. 
(2) Ellenblum, Crusader Castles, pp. 271-4. 

(ٖ   .   ٔٛٔ-   ٓٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (
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ـ تػػ،خر ملخػػعش لػػر ملكصػػكؿ للػػى ملحصػػف لػػر ملكقػػت ملُم الػػب   لػػ ب                                                                  ُ           كحع مػػا  ػػرر لعمع  مػػك
                                                                          ن        قصػػر ملمػػدة ملتػػر ملػػتكلى لعًّػػا ململػػممكف عمػػى ملحصػػف  كرف حةػػد ملخػػعش كػػاف عحتػػاج كقتنػػا رطػػكؿ  

ـ ملصػكرم  ـ ع ت ػ  للػى ركمعػ  كلػػع                                                    عػف حةػد خػعش ملمممكػ   الفعػػؿ لػر ط رعػ   كلكػف ملممػؾ رمػػر                                     ل  ػ  لػ
ـ لع  ململممكف ملحصف  كلػذم لػ ف ت،خعػؿ ملممػؾ لوػرمر                                                                                                ت،خعؿ ملًّخـك لعـك كامؿ  كهك ملعـك ملذم مقتح
ال للػارع  ـ ع فػر لرضػع  لػوكط ملحصػف   لػ ب ضػعؼ خدرم ػ  كمى                                                                          ى        ملًّخـك  راـ ملتعدمد خعة  لمًّخػك

                                         . كقػد لػ ؽ كملػتدعى  مػدكعف ملرم ػع خعةػ  للػى  ٔ( )            خػعش لػر ط رعػ                               ملصمع عكف للى  خدت  لػكر حةػد مل
ـ ككاف ملخعش آ ذمؾ ُم ًّكنا لمغاع  ـ تتخاكز لت  رعا   . ٕ( )                                                                        ُ   ن        ملم طو  ذمتًّا م ذ  ضع  ةًّكر لر مدة ل

                                                                         كعرل مل احث لػر عػدـ ملػتًّا   ململػممعف  الحصػف كلةػمًّـ لػر مقتحامػ  رك ػر مػف مػرة 
                                          لـ تكف  الضعؼ ملذم صػكره لعمع  مػـك  ك خاصػ                      ـ  عاكد رف ملخدرمف    ٜٚٔٔ               لر ر رعؿ كماعك 

                                                                            رف عممعات مل  ال كقتًّا كا ت لر طكرها م كؿ كعفترض رف تككف دلاعات ملحصف رضػعؼ  
                                                                                  ك الراـ مف ذلؾ لود لةؿ ململػممكف لػر ماللػتعلل عمعػ  كآ ػركم م تظػار ملتعزعػزمت. كلػكؽ هػذم 

                         موا ؿ تعكعض ملصمع ععف عف                                                    كذمؾ ل ف لقدمـ صلح ملدعف عمى ملتفاكض عمى هدـ ملحصف 
                                                                            ن  تكمف  تةععده  ك ر دلعؿ عمى ت،كد صلح ملدعف مف رف ماللتعلل عمى ملحصف لـػ عكػف رمػرنم 

                                                                     . ككػػاف لمحػػركب ملتػػر خاضػػًّا صػػلح ملػػدعف ضػػدهـ كملغػػارمت ملتػػر ةػػ ًّا عمػػعًّـ دكر  ٖ( )   ن هع نػػا
              ممف عكؿ عمعًّـ                                                                      ك عر لر ل ًّاكًّـ  علكة عمى قتم  لك عر مف م مرمل كملفرلاف كرلره اخرعف

                                             ُ                                    ملممؾ لر مكمخًّ  ململممعف  كلذم  دم ملصمع عكف ُم ًّكعف لر ملحصف كقت ملحصار  كرما مف 
  . ٗ( )                                                         ُ                 محتةد لر ط رع   ل  ًّـ لودكم ملودرة عمى ملتحرؾ لر ملكقت ملُم الب ا واذ ملحصف

                                                           

(1) William of tyre, History of Deeds, vol. 2, p. 444. 
  .   ٜٚٔ     صٖ                 مل رؽ ملةامر  خػ      ن            كرعضنا  م صفًّا ر 

(ٕ                  ـ  ػـػ مضػػطر لمعػػكدة     ٜٚٔٔ                                                                   حػػدث ذلػػؾ حع مػػا رحػػؿ ملممػػؾ عػػف ملحصػػف للػػى  عػػت ملموػػدس لػػر مل ػػا ر مػػف ر رعػػؿ   (
                                            ـ كملػتغرؽ م ػ  ملػذهاب كماعػاب كملحةػد لػت  رعػـا     ٜٚٔٔ         مػف ر رعػؿ   ٜ           ُ                         لمكمخًّ  ملُملممعف لر كمقع  همفػرم لػر 

. م ظػػػر                                            لحلػػػب  كتكخػػػ   خعةػػػ  للػػػى  ا عػػػاس رم لملػػػال  ر عػػػ                                ن      ن        د عػػػف مكقػػػع ملحصػػػف  عةػػػرعف كعمػػػك متػػػرنم ةػػػماالن
       ن  . كرعضنا    ٔ٘ٔ-   ٓ٘ٔ       ٜٗٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ

William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 440. 
(ٖ   .   ٔٛٔ-   ٓٛٔ       ٘ٚٔ-   ٗٙٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(4) William of tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 464-5. 
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                                   ُ        للى ملػتعلل ململػممعف عمػى ملحصػف  صػكر ُمتضػار                            نظر الم ؤرخون الم حدثون    كقد 
                   ُ                                                        لعًّا  عف ماعخاب  الُملممعف كملةفو  عمى ملكضع ملكػار ر ملػذم آلػت للعػ  م مػكر لػر        مزخكم

                                                        ُ                           مممك   عت ملمودس  ل،  ى كع عدم عمى ذلؾ ملحدث  كركد رف ملُملممعف رظًّركم كلممرة م كلى 
                                            ُ      َ  َّ ُ     ن                     لعخا ع  عالع  لر ماللعتلل عمى حصػف صػمع ر مًّـػ كُمػا ر كَعػدَّهُ  ػذعرنم  كالػ  ملكػكمرث ملتػر 

                                       ُ       . كررل  ػػػػار ر رف ملحػػػػكمدث ملتػػػػر خػػػػرت  ػػػػعف ملُملػػػػممعف  ٔ( )                       الصػػػػمع ععف لػػػػر ململػػػػتو ؿ    َ  ْ رلَمػػػػتْ 
              ُ       هػػ   ف مكقػؼ ملُملػممعف    ٖٛ٘  ـ/    ٚٛٔٔ                                          كملصمع ععف حكؿ ملحصف مًّدت لمعرك  حطعف عاـ 

                  ن            ـ  كلك ػػ  تحلػػف ك عػػرنم  عػػد ملضػػرر     ٚٚٔٔ ك      ٗٚٔٔ                                     لػـػ عكػػف قكع ػػا رمػػاـ ملصػػمع ععف  ػػعف عػػامر 
             هػػ كمػرج ععػكف    ٗٚ٘  ـ/    ٛٚٔٔ                         لصػمع ععف لػر معركتػر همفػرم                              ملخلعـ ملذم رلحو  ململػممكف  ا

                                                          ن       ن  هػ   ـ ظًّر صلح ملدعف  صكرة رقكل  عد تدمعر ملحصف  تكام  ار نا كخ ك نػا    ٘ٚ٘  ـ/    ٜٚٔٔ
  . ٕ( )                                لر عمؽ ملمممك   طرعو  اعر مل كق 

                                                                            رمػػا لعمع  مػػـك  لػػال راـ مػػف تعصػػ   ضػػد ململػػممعف عمػػى مػػا ظًّػػر لػػر ك عػػر مػػف لةػػكالعات  
                                                                   َّ  طر لر مل ًّاع  للى ماقرمر  ،ف ملتعلل ململممعف عمى هذم ملحصف ملمًّـ م َّؿ                  كلرضعات   ل    مض

                                                           

(1) Kennedy, Crusader Castles, p. 57. 
(2) Barber, Frontier Warfare, p. 15. 
                                                                                                 ررل  ار ر ر   عمكف ترخعي هذه ملفرضع   موار   مكقؼ صػلح ملػدعف ق ػؿ ماللػتعلل عمػى ملحصػف ك عػده  لفػر لػ   

                   ،رعحعػ   ك ػالراـ مػف                                                ُ                  ـ لةؿ صلح ملدعف لر ماللتعلل عمى حمػب ممػا م عػ  مػف ُمحاصػرة ملصػمع ععف      ٗٚٔٔ
ػػا طفعفنػػا لػػر ُمًّاخمػػ  ملصػػمع ععف خػػلؿ مللػػ كمت ملتالعػػ  لػػ ف ملصػػمع ععف تكلػػكم زمػػـا ملم ػػادرة ك مغػػت             ن      ن     ُ                                                                             تحوعوػػ   خاحن

      ـ.  ـػ     ٛٚٔٔ                               ـ كلػععًّـ ل  ػال حصػف مخاضػ  ععوػكب     ُٚٚٔٔ                                             ُمكمخًّاتًّـ ذركتًّا  ا تصارهـ لر مك تخعلارد عػـا 
                                                  لحصػػف كتػػكج تفكقػػ   ًّػػدـ ملحصػػف ك الغػػارمت ملتالعػػ  ملتػػر                                          تغعػػر ملكضػػع  موػػدمات ملػػتعلل صػػلح ملػػدعف عمػػى م

                                                                                                  ر ًّكت ملصمع ععف لتكرمرها  ك الراـ مف قعـا رر اط  ػ،ك ر مػف اػارة متًّػكرة ضػد ململػممعف لوػد امػب عمػى مخمػؿ 
                                      ـ مللػػػعر للػػػد مل غػػػرمت ملتػػػر كةػػػفتًّا اػػػارمت     ٚٛٔٔ ك      ٓٛٔٔ                                      تحركػػػات ملصػػػمع ععف لػػػر ملمممكػػػ  خػػػلؿ لػػػ كمت 

                                                                            متتالعػػ  كملم تظمػػ  كملتػر تكاػػؿ  ًّػػا للػى ةػػماؿ ملخمعػؿ ك علػػاف ك ػػا مس ككصػؿ  ًّػػا للػػى                     صػلح ملػػدعف كهخماتػ  مل
                                                                                       صػػعدم ك عػػركت عمػػى مللػػاحؿ  كراػػار عػػدة مػػرمت عمػػى ملكػػرؾ لػػر ملخ ػػكب ملةػػرقر  كلػػتي خ ًّػػات خدعػػدة مػػف 

            ـ  كلػػذم كػػاف     ٜٚٔٔ                                                      ُ                     مل احعػػ  ملغر عػػ   ةػػف هخمػػات  حرعػػ  اعػػر ملػػ كق   مػػا لػػر ذلػػؾ ُمًّاخمػػ  عكػػا لػػر ركتػػك ر 
                                                                                      خاح صلح ملدعف لر هدـ ملحصف ر ر ك عر لر قمب مكمزعف ملصرمع مع ملصمع ععف لصالح . م ظر  ل

Barber, Frontier Warfare, p. 15. Cf. also: Kennedy, Crusader Castles, p. 57; 
Ellenblum, Weapon injuries, pp. 151-3; Ellenblum, Frontier activities, pp. 87-90. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ellenblum%2C+R
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                                                                                 وط  تحكؿ لػر تػارعا ملصػرمع  ػعف ململػممعف كملصػمع ععف  كترتػب عمػى لػوكط ملحصػف لػر رعػدم 
                                               ُ                                      ن  ململممعف زعادة ملًّخمات كملتكالت ملتر قـا  ًّا ملُملممكف ضد ملصػمع ععف  كةػممت رهػدملًّا عػددنم 

                                              ُ                    ُ         كػز دمخػؿ ملمممكػ   كقمػؿ ملصػمع عكف تػدرعخع ا مػف ملُمكمخًّػات ملعلػكرع  ملُم اةػرة ضػد              رك ر مف ملمرم
  . ٔ( )  ُ             ُ                                                        ملُملممعف  مما لُعادم مع رمكر رخرل للى ملًّزعم  ملكار ع  لمصمع ععف لر حطعف

ُ                         ملتػػػر ُعوػػػدت  ػػػعف ملطػػػرلعف لػػػر مػػػاعك          الي دنـــة     كرمػػػا               ق  لمػػـػ تمػػػد ا    ٙٚ٘        ـ/ركم ػػػؿ     ٓٛٔٔ     
                                 ك ػػػالراـ مػػػف ترعػػػث صػػػلح ملػػػدعف لػػػر  ٕ( )           ؿ عػػػف ةػػػركطًّا          ُ                 ملمصػػػادر ملُمعاصػػػرة  ،عػػػ  تفاصػػػع

                                                        ن                     ملحصكؿ عمى ةػركط رلضػؿ  ل  ػ  كملػؽ عمعًّػا لػر مل ًّاعػ  لػعس خكلنػا مػف ملصػمع ععف  كلكػف 
                                                                            لػػ ب ملصػػعك ات ملتػػر كمخًًّّػػا  تعخػػ  ملخفػػاؼ كملخػػدب ملػػذم ملػػتمر لػػر  ػػلد ملةػػاـ لخمػػس 

َ  ِّ                                . كُتَرخِّي ملحكمدث ملتالع  متفاؽ ملطرلعف  ٖ( )           ل كمت تالع                                     عمى عامعف كالًّد ػ  مللػا و  ملتػر تمػت    ُ 
ُ            معرك  مك تخعلارد  كحرص كؿ طرؼ عمى ضماف ُحرع  ملتخارة                         . ككاف ملصمع عكف  دكرهـ  ٗ( )                                       

ُ                                            ُ                                          ُلعدمل  و كلًّـ ملًّد   عمى ملراـ مف ر ًّا كا ت ُمًّع   لًّـػ  كلكػ ًّـ لـػ عممكػكم رلاهعػ  ملػرلض  
                      هػ ملت فذ طاقتًّـ ك دد    ٘ٚ٘-   ٗٚ٘  ـ/    ٜٚٔٔ-    ٛٚٔٔ                                    ف ملخًّد ملحر ر ملذم  ذلكه لر عامر 

               ن                                                                   ال ملحصف ك عرنم مف مكمردهـ  كلذم كا ت ملًّد    م ا   لترة رمح  لًّـ اللتواط م  فاس
( )٘ .  

                                                           

(1) Ellenblum, Crusader Castles, p. 274. 
(2) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 446-7. 

(ٖ   .  ٜٗ-  ٖٜ     ص  ٓٔ                     م ف م  عر  ملكامؿ  خػ  (

(4) Gibb (H.), ‘The Rise of Saladin’, in Setton, vol. I, P. 581; Smail, Crusading 
Warfare, p. 36. 

(5) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 464-5. 
                   ن                                                                                       كاف كلـع ملصكرم قمونا عمى مصعر ملمممك  ك وؿ هذم ملومؽ  اهتمـا كحمالػ  للػى ملغػرب  كت،كػد قموػ  مػع تػزممف م تًّػال 

            ُ     ن  ـ كملػػػذم كػػػاف ُمعادعنػػػا     ٕٛٔٔ                                          رك عككس ككم ع ػػػكس لػػػر ملولػػػط طع ع  لػػػر لػػػ تم ر                           تمػػػؾ ملًّد ػػػ  كقعػػػـا حككمػػػ  ل ػػػد
                                                     ُ                                              لمصػػمع ععف. ك ػػذم لوػػدت ملمممكػػ  ملػػدعـ ملغر ػػر مل وعػػؿ  مػػا ُععػػادؿ قػػكة لعمعػػب كك ػػت ملفل ػػدرز كه ػػرم ركؼ تػػركم  

      تػػارعا    ن                                                                                 لضػػلن عػػف مػػرض ملممػػؾ  مػػدكعف ملرم ػػع كتػػدهكر حالتػػ  ملصػػحع   كمػػا تػػل ذلػػؾ مػػف لتػػرة تعػػد م حمػػؾ لػػر 
                                               ملصمع ععف لر ملةرؽ خلؿ ملورف مل ا ر عةر. م ظر 

William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 466-7. Cf. also: Barber, Frontier Warfare, pp. 18-19; 
B. Hamilton, ‘Manuel I Comnenus and Baldwin IV of Jerusalem’, in Kathegetria. Essays 
presented to Joan Hussey on her Eightieth Birthday, (Camberley, 1988), pp. 353-75. 
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                         ُ                                                   كرلاد صلح ملدعف مف تمؾ ملًُّد    اللعر لتحوعؽ طمكحات  لر رماكف رخرل مف ملعالـ 
    صػفر    مػف     ٜٔ  ـ/    ٖٛٔٔ         مػف عك عػ      ٕٔ                                          ماللمر كلعؿ رخطرها ضـ حمب للػى ممتمكاتػ  لػر 

                                                    ن                 كقػػد ردرؾ ملصػػمع عكف م ػػذ ذلػػؾ ملكقػػت ر ًّػـػ مػػف ماف لصػػاعدنم قػػد صػػاركم تحػػت  ٔ( )  هػػػ   ٜٚ٘
  . ٕ( )                                    كهك رمر تخكؼ م   كلعـ ملصكرم لر حع           ُ            ن حصار ملُملممعف تورع نا

                                                           ُ  َّ               كهكذم لعطر صلح ملدعف عمى هذم ملممر ملمًّـ كلتح  رماـ خعكة  كُتخَّاره كملمارة مف 
                                              ملعكػػس  كلضػػماف ت فعػػذ ملػػترمتعخعت   ل  ػػ  حػػرص عمػػى                                ملعامػػ  مػػف ةػػرؽ م ردف للػػى ار ػػ  ك 

                     معػاكدة   ػال رعػ  حصػكف                                                           ملتكمخد ملدم ـ  م طوػ  ملحصػف حتػى ال عمػ ي ملصػمع ععف رم لرصػ  ل
                                                                               لػػػر هػػػذم ملمكضػػػع  كلػػـػ عكػػػف لػػػدل ملصػػػمع ععف ملػػػذعف لػػـػ عفعوػػػكم مػػػف ت عػػػات ملغػػػارمت ملمتكػػػررة 

  -                    كصػعدم ك عػركت كاعرهػا                                                      لمملممعف عمى مكقع ملحصف ككػذم صػفد كط رعػ  ك علػاف كصػكر
                                            رعػ  لرصػ  لمتفكعػر لػر لعػادة   ػال ملحصػف لػر تمػؾ   -   ٖ( )               ن               لتخرعدها ملتو لن مف رم عامؿ قكة

                                                           

(1) William of tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 489-91. 
(2) William of tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 489-91. Cf. also: Barber, Frontier 

Warfare, p. 15-16. 
(ٖ                                                                 . كقد حاكؿ ملصمع عكف معترمض ملغارمت ملمتكررة ملتر ةػ ًّا ململػممكف   ٖٗ      ٕٙ     صٖ  ػ                     ر ك ةام   ملركضتعف  خ  (

                                                                                               عػد تػدمعر ملحصػف  كلكػ ًّـ لةػػمكم لػر ذلػؾ  ك خػي لرخةػػاه لػر مااػارة عمػى ط رعػػ  كعكػا كد كرعػ    ـػ ملػػتكلى 
         كاػـ                                                                                        عمى قمع  حا س خمدؾ خ كب ةرؽ  حر ملخمعؿ ملتػر هعم ػت عمػى م طوػ  ملغػكر  مػكمزمة  علػاف كط رعػ 

                                                         ُ                               لرخةػػاه ا عمػػ  ضػػخم   ك حمػػكؿ ركمخػػر عكلعػػك كػػاف صػػلح ملػػدعف  فلػػ  ُعًّػػاخـ ط رعػػ  ك علػػاف  كخػػاض معركػػ  
                                                                                           ضػػػد ملصػػػمع ععف لػػػر  مفػػػكمر رك كككػػػب ملًّػػػك  ك ػػػالراـ مػػػف ملػػػتعادة رعمك ػػػد مل الػػػث لحػػػا س خمػػػدؾ لػػػر دعلػػػم ر 

            ـ. م ظػػر م ف     ٖٛٔٔ      عك عػػ     مػػف     ٕٔ                    ن                                   ـ لوػػد كػػاف  خاحػػ  طفعفنػػا موار ػػ   التلػػلـ حمػػب لصػػلح ملػػدعف لػػر     ٕٛٔٔ
     ن  كرعضنا   .   ٙٗٔ-   ٕٗٔ       ٕٛٔ-   ٕٚٔ       ٕٛٔ-   ٕٗٔ       ٔٔٔ-   ٓٔٔ     ص  ٓٔ                 م  عر  ملكامؿ  خػ

William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 468-70, 480-5, 489-91. Cf. also: 
Barber, Frontier Warfare, pp. 14-16. 



 

ــ م8282  -األول اجمللد   –(82)  العدد  - العربي املؤرخ جملة ــ ــ ـــ ــ ــــ  سليواى عبداملٌعن حجازى. د  ـ
 

- 151 - 
 

      كردرؾ      ٕ( )               ملمةػػػػًّد ملععوػػػػك ر                                ك خاصػػػػ   عػػػػد عػػػػكدة ململػػػػممعف لزعػػػػارة      ٔ( )                ملم طوػػػػ  مػػػػرة رخػػػػرل
  . ٖ( )                                         ن                            ملصمع عكف م ذ ذلؾ ملكقت ر ًّـ مف ماف لصاعدنم قد صاركم تحت حصار ململممعف

 
 
 
 

                                                           

(1) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 1, pp. 379-380, no. 559, pp. 362-3, 
no. 530, pp. 363-4, no. 531; Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 688-91, no. 
405, pp. 697-8, no. 408, pp. 647-8, 687-8, nos. 376, 404, pp. 647, 687, nos. 
375, 403, pp. 692-3, no. 406, pp. 697-8, no. 408, vol. 3. pp. 1041-52, no. 
639; Müller, Documenti, pp. 17-18, no. 15; Hiestand, Papsturkunden, vol. 2, pp. 
239-47; Perry, John of Brienne, pp. 198-200. 

(ٕ   .   ٔٛٔ     صٖ                           م صفًّا ر  مل رؽ ملةامر  خػ  (

(3) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 489-91. Cf. also: Barber, Frontier 
Warfare, pp. 15-16. 

                                                                                                     حاكؿ ملصمع عكف معترمض ملغارمت ملمتكػررة ملتػر ةػ ًّا ململػممكف  عػد تػدمعر ملحصػف  كلكػ ًّـ لةػمكم لػر ذلػؾ  ك خػي 
                                                                                          لرخةػاه لػر مااػػارة عمػى ط رعػ  كعكػػا كد كرعػ    ـػ ملػػتكلى عمػى قمعػ  حػػا س خمػدؾ خ ػكب ةػػرؽ  حػر ملخمعػػؿ 

                                                     رع   كاـ  لرخةاه ا عمػ  ضػخم   ك حمػكؿ ركمخػر عكلعػك  كػاف                                             ملتر هعم ت عمى م طو  ملغكر  مكمزمة  علاف كط 
               ُ                                                                               صلح ملدعف  فل  ُعًّاخـ ط رع  ك علاف  كخاض معرك  ضد ملصمع ععف لر  مفكمر رك كككب ملًّك  ك الراـ مف 

                     ن                     ـ  لوػػػد كػػػاف  خاحػػػ  طفعفنػػػا موار ػػػ   التلػػػلـ حمػػػب     ٕٛٔٔ                                           ملػػػتعادة رعمك ػػػد مل الػػػث لحػػػا س خمػػػدؾ لػػػر دعلػػػم ر 
ٔ               لصلح ملدعف لر         ٕٛٔ-   ٕٗٔ       ٔٔٔ-   ٓٔٔ     ص  ٓٔ                             ـ. م ظػر م ف م  عػر  ملكامػؿ  خػػ    ٖٛٔٔ         مف عك عػ    ٕ 

     ن  كرعضنا   .   ٙٗٔ-   ٕٗٔ       ٕٛٔ-   ٕٚٔ
William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 468-70, 480-5, 489-91. Cf. also: 

Barber, Frontier Warfare, pp. 14-16. 
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             ًتائج البحث:
                                                               ن             رلاد ملصمع عكف مف م ةغاؿ صلح ملدعف لر حصار  عم ؾ  كمحتةدكم خمععنا مف ملمممك   -

                                                                             كطرم مس كر طاكع  كمل ارك ات كملدمكع  كمالل تارع  ل  ػال حصػف مخاضػ  ععوػكب لػر رحػد 
                                                                         رهػـػ ملممػػػرمت ملتػػػر تػػػر ط  ػػعف دمةػػػؽ كمللػػػاحؿ ملةػػػامر  كدمةػػؽ كملوػػػاهرة  ًّػػػدؼ عرقمػػػ  

                           ن                                      لػػؿ مالػػلمع  كحركػػ  ملمػػركر لضػػلن عػػف تحخػػعـ قػػكة ململػػممعف لػػر دمةػػؽ  كلفػػرض      ملوكم
                                            رقا   صارم  عمى ملحدكد ملةرقع  مع ململممعف.

ُ                        ُ                                                     ُععد م صفًّا ر رحد ر رز ملُمارخعف ملمعاصرعف ملذم عالخكم ملحكمدث ملمتعمو   الحصف    -
                                            كعمع  كؿ مف ملفاضؿ ككلعـ ملصكرم كم ف م  عر.

                                                        ععوكب كلؽ ر لط  ماذج   ال ملولع ملصمع ع  ملمعػركؼ  الحصػف    ُ َّ           ُةعَّد حصف مخاض    -
                                                                               ملعم   ملذم عوتصر عمى مالحتعاخات ملر عل  لمحامع  ململاكل  عػف حماعتػ  لتمكع ًّػا مػف 

                                    ُ         مللعطرة عمى حرك  ملمركر  الم طو  ملُمحعط    .
          كترتػػب                                   ن                                    ر فػػؽ ملصػػمع عكف عمػػى   ػػال ملحصػػف ك عػػرنم مػػف ملمػػاؿ كملخًّػػد لػػر مل  ػػال كملتػػ،معف   -

                                                                           عمػػى لػػوكط  لػػر رعػػدم ململػػممعف خلػػارتًّـ لممػػاؿ كملخًّػػد ملك عػػر ملػػذم  ػػذلكه لػػر تةػػععد 
                           ملحصف كت،مع   كملدلاع ع  .

                                                                   تفػػػاكض ململػػػممكف مػػػع ملصػػػمع ععف لػػػر مل دمعػػػ  عمػػػى هػػػدـ ملحصػػػف ادرمكًّػػـػ صػػػعك      -
                                                                     ماللػػتعلل عمعػػ   كال عع ػػر ذلػػؾ رف ملحصػػف كقػػع ضػػمف ملحػػدكد مالػػلمع  كلػػؽ ملتػػرمض 

                                                                    ع  مـك   ف حرص ململممعف عمػى هػدـ ملحصػف   ػع مػف خطكرتػ  عمػى حركػ  ملمػركر    لعم
                                                                 مف دمةػؽ للػى مللػاحؿ كمصػر كملعكػس  كعتلػاكل لػر ذلػؾ حػرص صػلح ملػدعف عمػى 
                                                                       ماللتعلل عمى كؿ مف ملكػرؾ كملةػك ؾ لمصػعك ات ملتػر عفرضػًّا كػؿ م ًّمػا عمػى حركػ  

                               ملمركر  عف مصر كملةاـ كملحخاز.
                 ـ لػػػر ماللػػػتعلل عمػػػى     ٜٚٔٔ                              ح ملػػػدعف م كلعػػػ  لػػػر ر رعػػػؿ كمػػػاعك               لةػػػمت محػػػاكالت صػػػل   -

                                                                        ملحصف  كلكػف كػاف لممعػارؾ كملغػارمت ملتػر لػ وت لػوكط ملحصػف دكر ك عػر لػر ل ًّػاؾ 
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   ـ      ٜٚٔٔ                                                                ملصمع ععف كملت زمؼ مكمردهـ  كحع ما حاصر ململممكف ملحصف لر رالطس 
                دكم  ػػػ  ك حامعتػػػ                                                              لػػ  ًّـ  خحػػػكم لػػػر تحععػػد ملصػػػمع ععف  الخػػػارج كعػػزلًّـ عػػػف ملحصػػػف كتفػػر 

   ـ.    ٜٚٔٔ         مف رالطس     ٕٛ                                        كحع ًّا  خحكم لر ماللتعلل عمع  كتدمعره لر 
                                                                          خػػي صػػلح ملػػدعف لػػر تحوعػػؽ ملػػترمتعخعت  ملتػػر رعم ًّػػا م صػػفًّا ر كملخاصػػ   الػػت فاذ    -

                           ى                                                             مكمرد ملصمع ععف كت دعدها كمى ًّاكًّـ  دم ع ا ك فلػع ا كمادع ػا م ػذ ملمحظػ  ملتػر ةػرعكم لعًّػا لػر 
اارمتػ  ملك عػرة عمػى               ال ملحصف        ن                                           ى                   كمركرنم    ًّاكًّـ ع ر هخمات  ملمتكررة عمػى ملحصػف كمى

                                                      ن                مػػػد ًّـ كمػػػكمقعًّـ كلػػػػر ر  ػػػال ملمعػػػارؾ ملتػػػػر خاضػػػًّا ضػػػدهـ كرخعػػػػرنم  مًّاخمػػػ  ملحصػػػػف 
               كماللتعلل عمع .

                                                                      لضؿ ململممكف حصار ملحصف ك و   عمى ضر    الم اخعؽ  ل ب عامؿ ملكقت ملػذم    -
                                               مػع ملصػمع ععف لػر ط رعػ   ،عػدمد ك عػرة كلػذم هػاخمكم                      ن      لـ عكف لر صػالحًّـ  لضػلن عػف تخ

                                                           مل اةكرة ك و كم م لكمر م اةرة كرلوطكم ملحصف خلؿ خمل  رعاـ.
                                                                           ترتػػب عمػػى لػػوكط ملحصػػف  ،عػػدم ململػػممعف كتػػدمعرهـ لعػػاه قمػػب مػػكمزعف ملوػػكل  التػػدرعج    -

       مللاحؿ                                 ُ                                      لصالي ململممعف  كمًّدت ملغارمت ملُمتتالع  ملتر ة ًّا صلح ملدعف ضد مكم رل 
                                                                     كمػػػدف ةػػػماؿ مممكػػػ   عػػػت ملموػػػدس لمكصػػػكؿ للػػػى تمػػػؾ مل تعخػػػ   كركػػػد  عػػػض ملمػػػارخعف 

                        ّ َ  َّ                      م كر ععف رف لوكط ملحصف ّمًَّدَّ لمعرك  حطعف كتكم عًّا.
                                                                     ترتػػػب عمػػػى لػػػوكط ملحصػػػف لػػػر رعػػػدم ململػػػممعف كتػػػدمعره رف ملصػػػمع ععف  عامػػػ  كلػػػرؽ    -

                      عمػى حػدكدهـ ملةػرقع  مػع                                                         ملفرلاف ملره اف  خاص  لةمكم لر لرض ملترمتعخعتًّـ ملخدعػدة 
                                                                    ململػػممعف  كعخػػزكم عػػف م ػػع ململػػممعف مػػف مال طػػلؽ مػػف دمةػػؽ كمًّاخمػػ  مػػدف ةػػماؿ 

                  مممك   عت ملمودس.
                                                                    مًّػػد لػػوكط ملحصػػف لػػر رعػػدم ململػػممعف مػػع عكممػػؿ رخػػرل ك عػػرة اضػػعاؼ ملصػػمع ععف    -

    هػ.   ٖٛ٘  ـ/    ٚٛٔٔ                                                 عمى ملمدل مل ععد كمف  ـ هزعمتًّـ ملكار ع  لر حطعف 
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  ٔ( )     يعقوب                مخطط حصن مخاضة

                                                           

(1) Ellenblum, Crusader Castles, p. 263. 
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  (1 )                                        مواقع أىم المدن والحصون الواردة في البحث

 
 

                                                           

(ٔ  ملخرعط  مف لعدمد مل احث. (
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 ٔ()خرعط   هـ ملمدف كملحصكف لر  لد ملةاـ 
 

                                                           

(ٔ  .ٖٓٔ   ن                                             ول  عف  مكلر  ملولع رعـا ملحرك مكلر ملصمع ع   ص (


