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لدراسة يف دَّورِيُة كَان الْتَّارِْيخية نُرشت هذه ا

لألغراض العلمية والبحثية فقط، وغري 

مسموح بإعادة النسخ والنرش والتوزيع 

 ألغراض تجارية أو ربحية. 
 

ة رينالد دي شاتيون  م)١١٨٤هـ/ ٥٨٠وليم الصوري (ت.  مؤرخًا لس
  م)١١٦٠ – ١١٥٣/ ـه٥٥٥ – ٥٤٨املرحلة املبكرة (  (أرناط)

لمن خالل كتابه (تاريخ    املنجزة في وراء البحر) األع
  دراسة تاريخية تحليلية

     

 

  حمدأ كرفان محمد  د. أ.م.
    المساعد اإلسالمي التاريخ  أستاذ 

    / اميدي األساسيةكلية الرتبية 
    جمهورية العراق –جامعة دهوك 

     

>  ُملَّخْص  <<

م)، والمعروف يف المصادر التاريخية ١١٨٧ه/ ٥٨٣تتصدى هذه الدراسة، لسرية واحد من أمراء العسكر الصليبيني، أال وهو (رينالد دي شايون) (ت. 
م)، ١١٨٤ه / ٥٨٠(ت  William of Tyre –عرفة التاريخية، للمؤرخ الالتيين المرشيق، وليم الصوري العربية واإلسالمية ابسم (أرناط)، من خالل الم

ن سرية أرناط تنقسم إىل مرحلتني ما قبل أل - م) ١١٦٠ – ١١٥٣ه/ ٥٥٥- ٥٤٨وذلك خالل الفرتة المبكرة من سرية أرناط أي المرحلة الزمنية الواقعة بني (
ن المرحلة الثانية أل ابألنطاكيةندعوها  أن نستطيع  األوىل م) والمرحلة ١١٧٤ه/ ٥٧٢بعد سنة ( أاألوىل ألن الثانية تبداألرس وبعدها، وهذه المرحلة هي 

الصلييب، الذي اشتهر ابلقسوة  األمري اهم اجلوانب السياسية والعسكرية يف حياة ذلك  وإبراز  - حلصن الكرك  إمارته إىلهي المرحلة الكركية نسبة 
السلم. كل ذلك  أوقاتالمتحاربة يف  األطرافالمعارك، وعدم االلزتام، ابلعهود والمواثيق المعقودة بني  أثناءوالقوانني احلربية،  المبادئوكرس 

 آراءهتعدم  من خالل الرؤية الصليبية لرينالد دي شاتيون، حسب رواية وليم الصوري الذي مثل وجهة النظر المسيحية، ومع ذلك ال أوالً سنقف عليه 
يتوىف بعد وليم الصوري بسنة واحدة ولم يشهد الصوري مقتله عىل يد  األخري  أندي شاتيون، وعىل الرغم من  أخبار صواب عندما يسجل ويروي ال

 مال األعنه عاصر مرحلة طويلة من حياته السياسية والعسكرية ودَون الكثري من المعلومات عنه يف كتابه (تاريخ أ إال، األيويبالسلطان صالح الدين 
  .األخرىيف المصادر المعاصرة  نجد لمروايته مثيالً  و كما يعرف ب (تاريخ احلروب الصليبية)، الأالمنجزة فيما وراء البحر) 

ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة   كل
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 م) مؤرًخا لسرية رينالد دي شاتيون (أرناط)١١٨٤هـ/ ٥٨٠وليم الصوري (ت. 
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َمةُ    ُمَقدِّ
اجلـــروب الصـــليبية، صـــفحة معقـــدة وشـــائكة يف تـــاريخ  ّد َعـــتُ 

العالقات السياسية والعسكرية، وحىت احلضارية بني المسـلمني 

الكثـري مـن النتـائج السـلبية  أفـرزت، تلك احلروب الـيت والصليبيني

ابن قيــام إعــىل التــوايل ابلنســبة للجــانبني، والســيما  واإليجابيــة

المؤسسة المسيحية الدينية المتمثلة بكنيسة روما بتبين مهمـة 

المقدسة يف بـالد الشـام بحجـة تعرضـها لظلـم  األرايض استعادة 

المقدسة المسيحية،  اكن األمواعتداء المسلمني المتواصل عىل 

وهكذا يف نهاايت القرن اخلامس الهجري/ احلادي عرش الميالدي، 

 اإلسـالمي ، وهاجمـت المرشـق األوىلتلـك احلـروب ابحلملـة   بدأت

عـن  صـليبية فضـالً  إمـاراتثـالث   تأسـيس عـن   وأسفرتبقسوة 

م) ١١٤٥ه/ ٥٣٩مملكة بيت المقدس، ولكن بعد فتح الرهـا سـنة (

  ن زنيك.الدي  من قبل عماد

جـل أعملت البابوية كل جهدها لتوحيـد جهـود الصـليبيني مـن 

اســتعادة تلــك المدينــة المقدســة عنــدهم، فجمعــت كبــار قــادة 

يتوجهــوا لتحقيــق هــدف  أن مــن  ، لكــنهم بــدالً آنــذاكالصــليبيني 

 إىل يف احلملــة الثانيــة، غــريوا مســار مصــاحلهم الشخصــية  ةالبابويــ

 إقطاعـاتهميف زايدة  لـني أممحاولة الهجـوم عـىل مدينـة دمشـق، 

؛ لكـــن تلـــك المحاولـــة ابءت إمـــاراتهم إىلجديـــدة  إمـــارة وإضـــافة

دمشــق  أهــل صــمود  أمــامابلفشــل وســقطت كــل طموحــاتهم 

ا ابلفشل، ويف خضـم كـل  يضً ألة م، فباءت تلك احلأمرائهاوقيادة 

جــل تمكــني أتلــك المجهــودات الــيت كــان يصــرفه الصــليبيون مــن 

ا الد الشــــام ن كــــان هنــــاك دائًمــــيف بــــ األرايض الســــيطرة عــــىل 

 أن ، حاولت وأخرى آونةشخصيات سياسية وعسكرية تظهر بني 

اجلارية بـبالد الشـام، وكـان رينـو  األحداثيكون لها صدى يف سري 

ا مـن تلـك الشخصـيات الطموحـة الـيت ) واحـدً أرناطدي شاتيون (

المراكــز والمناصــب السياســية والعســكرية  إىل ترتقــي   أن  أرادت

ــة الصــليبية ــت، غــري  أبي ــائج إبمــا ســتؤول  أبهــةوســيلة كان ــه نت لي

ه غري المنظمـة. تلـك المشـاريع الـيت سـببت الكثـري مـن اتعومرش 

القلق السيايس ليس للمسلمني وحدهم بل حىت لبين جلدتـه مـن 

  الصليبيني.

الصـلييب عاصـره واحـد  األمـري هـذا  أن ، ابإلشـارةاليشء اجلدير 

يما المرحلـة الواقعـة بـني من ابرز مؤريخ العصور الوسطى والسـ

وهـو ولـيم الصـوري،  أالاحلملـة الثانيـة والثالثـة الصـليبية،  أحـداث

الــذي عــايش معظــم محطــات حيــاة رينــو دي شــاتيون، وارتقائــه 

 أرسهنطاكيـة ومـن ثـم أعىل  أمري مرتبة  إىل من المراتب الصغرية 

الكـرك، فسـجل ولـيم  أمـري استالمه لمنصـب  إىل  وتحريره وصوالً 

ــا األمــريصــورة واضــحة عــن شخصــية ذلــك الصــوري  ــا، مبين  أحيانً

المعارضـني لسياسـة ينـو دي شـاتيون  وآراءاخلاصة تجاهه،  آراءه

من الصليبيني يف الوقت نفسه، خالل المرحلتني الرئيسيتني من 

 إىل  إمارتهـا)، المرحلة اليت سـبقت انطاكيـة ومرحلـة أرناطسرية (

ـره مـن الســجن مرح إىل  النـوري، وصــوالً  األرس وقوعـه يف  لـة تحرـي

سببها من تعقيـدات سياسـية  لقلعة الكرك، وما وإمارتهافتداء، 

والصــليبني عــىل حــد  لأليــوبيني وعســكرية عــىل الســاحة الشــامية 

  سواء.

  أهمية الدراسة:

  هذه الدراسة من خالل ما أييت: أهميةتأيت 

ــاريخ احلركــة الصــليبية   –١ ــيم الصــوري (ت ــف ول   أوتضــمن مؤل

المنجــــزة فيمــــا وراء البحــــر)، عــــىل الكثــــري مــــن  األعمــــالتــــاريخ 

النصوص التاريخية المتعلقة برينالد دي شاتيون، قلمـا نعـرث عـىل 

مثلهــــا، يف بقيــــة المصــــادر الــــيت تصــــدت للحــــديث عــــن احلــــروب 

  الصليبية.

الموضوعية اليت سجل بها ولـيم الصـوري، معلوماتـه عـن  –٢

، هــو واحــد ابن المتحــدث عنــه أيبــهرينالــد دي شــاتيون، بحيــث لــم 

الصـــليبيني ولـــه عالقـــات واســـعة مـــع الملـــك  األمـــراءمـــن كبـــار 

مـن ذوي السـلطة، بـل عكـف عـىل تـدوين  األمـراءالصلييب وبقيـة 

  وجدت له. أن  واإليجابيةاغلب اجلوانب السلبية 

ــة عســكرية خاصــة بــني  أن  –٣ ــد دي شــاتيون كانــت حال رينال

القلـة الشـاذة مـن  أوالقادة الصليبيني، كون انه قد يكون الوحيد 

السلم واحلـرب خـالل حقبـة الصـراع  بمبادئ  كال تتمساليت كانت 

السيايس والعسكري يف بالد الشام بني المسلمني والصـليبيني. 

بــه ولــيم الصــوري يف العديــد مــن المناســبات الــيت   حمــا صــر وفــق 

  كان دي شاتيون يخرق العهود.

  

  هداف الدراسة:أ

ـــراز  –١ ـــة لمـــؤرخ ال  إب ـــة التاريخي ـــين عـــاش يف الرشـــق الرؤي تي

الصـليبيني خـالل العصـور  األمـراءشـهر أ، عن واحد من اإلسالمي

ا، معاصرته لعهد كـل مـن السـلطانني نورالـدين الوسطى وتحديدً 

وهـو رينالـد دي  أال، األيـويبمحمود زنيك والسلطان صالح الـدين 

  شاتيون.

التعـــرف عـــىل شخصـــية رينالـــد دي شـــاتيون المضـــطربة،  –٢

يهـــا الكثـــري مـــن القلـــق، بســـبب المـــد العســـكري والـــيت كـــان يعرت 

غلــب أيهــدد  أصــبحم) ١١٧٩ه/ ٥٤٩الــزنيك الــذي كــان بعــد ســنة (

انطاكيـة حيــث كــان يحكــم دي  إمــارةالصـليبية، والســيما  األرايض 

  شاتيون.
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المتعلقـة  األخبـار اهتمام ولـيم الصـوري بنقـل الكثـري مـن  –٣

ا يتعلــق بــوليم الصــوري والوقــوف عــىل تفاصــيلها، والســيما فيمــ

ببطريرك انطاكية وجزيرة قربص وهي المعلومات  أرناطبعالقة 

  اليت تغافل عن ذكرها المؤرخون المسلمون المعاصرين له.

الوقوف عىل كيفية تعامـل ولـيم الصـوري، مـع التعـدايت  –٤

الــيت ســطرها دي شــاتيون، يف بــالد الشــام خــالل فــرتة حكمــه يف  

  كل من انطاكية، والكرك تواليا.

يط الضـــوء عـــىل التوافـــق واالخـــتالف بـــني مـــروايت تســـل  –٥

 ألحــداثالصــوري وبقيــة المــؤرخني المســلمني مــن الــذين تصــدوا 

  تلك احلقبة، من خالل الموازنة بني نصوص الطرفني.

  

  شكالية الدراسة:إ

يت يف هنـــــاك تســـــاؤالت عـــــدة تطـــــرح حـــــول الموضـــــوع أي 

  مقدمتها:

ـــدى كـــان ولـــيم الصـــوري، موضـــوعيً أىل إ –١ ليـــل ا يف تحي م

  شخصية رينالد دي شاتيون.

هل وفق الصوري يف نقل الصورة المبتغاة عن رينالد دي  –٢

الظــروف المحيطــة بــه داخــل المجتمــع الصــلييب،  أن  أمشــاتيون، 

  تكون؟  أن عىل رؤيته كما ينبغي  أثرت

لــم كــان رينالــد دي شــاتيون يتصــرف بــال رزانــة وتهــور يف  –٣

يف اتخـاذ القـرار، حسـب  العديد من المواقف اليت تطلبـت الرويـة

  منظور وليم الصوري.

مواقف رينالد دي شاتيون عىل زعزعة السـالم  أثرتكيف   –٤

ـــاريخ  ـــاب ت ـــني المســـلمني والصـــليبيني مـــن خـــالل نصـــوص كت ب

  المنجزة للصوري؟  األعمال 

  

  حدود الدراسة:

ــيم الصــوري  ــة معاصــرة ول ــة، هــو حقب حــدود الدراســة الزمني

احلــدود  أمــام)، ١١٨٤ه/ ٥٨٠ه ســنة (لرينالــد دي شــاتيون حــىت وفاتــ

ا حيـث كانـت مـدنها المكانية، فهـي تتمحـور يف بـالد الشـام تحديـدً 

والصـليبيني،  األيـوبيني ا للصـراع السـيايس والعسـكري بـني مركزً 

مـن انطاكيـة  رينالد دي شاتيون، كـان قـد حكـم كـالً  أن عن  فضالً 

  والكرك بني فرتتني مختلفتني.

  منهج الدراسة:

، والسـيما اإلنسـانيةاسـة كغريهـا مـن الدراسـات اتبعت الدر 

يف حقل التاريخ، المنهج التـارييخ الرسـدي والتحلـييل النقـدي، يف 

وتمحيصــها، وموازنتهــا مــع بعضــها الــبعض. وتثبيــت  اآلراءعــرض 

التاريخيــة المنقولــة مــن  واألحــداثوفــق الوقــائع  األصــحالروايــة 

  سلمني.وليم الصوري ومعاصريه من المؤرخني العرب والم

  صعوابت الدراسة:

ـــة المتعلقـــة  صـــعوبة احلصـــول عـــىل بعـــض المصـــادر الالتيني

يف فرنســا  وأرستــهابلفــرتة المبكــرة مــن حيــاة رينــو دي شــاتيون، 

ىل بــالد الشــام، واالنخــراط يف خدمــة ملــوك بيــت إقبــل االنتقــال 

جــــل التــــدرج واالرتقــــاء يف المناصــــب أالمقــــدس، والعمــــل مــــن 

  .اإلقطاعاتواحلصول عىل 

  كتابه ونبذة عن  )١(التعريف بوليم الصوريأوالً: 
ة وليم الصوري:–١/١   س

م) ١١٣٠ه/ ٥٢٦ولـــد ولـــيم الصـــوري يف بيـــت المقـــدس ســـنة (

)،  وتذكر اغلب المصادر انه تـويف ١٠، ١٩٧٩؛ احلويري،١٩٤٤،١/١١١(ابرنز،

يف المدينة نفسـها، لكنهـا تختلـف حـول سـنة وفاتـه، فمـنهم مـن 

ـــــــويف ســـــــنة  ـــــــه ت ؛ ١٩٩٩،٦٧م) (عـــــــوض، ١١٨٣ه/ ٥٧٩(ذكـــــــر ابن

kostick,2004,p.353) (إىل  أخــرون وأشــار ) ه/ ٥٨٠وفاتــه ســنة

ـري،  ٢٠٠١،١٥م) (اجلــــــزنوري، ١١٨٤ ــــ )، يف حــــــني ارجــــــع ٨٠، ٢٠٠١؛ احلرـي

ـــــــــه  ؛  ١٩٩٥،5)  (زكـــــــــار،١١٨٥ه/ ٥٨١ســـــــــنة ( إىل بعضـــــــــهم وفات

) يف الوقـــت الـــذي قـــال احـــدهم ابنـــه تـــويف ســـنة ٢٠٠٠،١٨عمـــران،

ــــز،١١٩٣ه/ ٥٨٧( ــــاب (المؤرخــــون ١/١١١م) (ابرن ــــا صــــاحب كت )، بينم

)، ذكـــر ابنــــه شـــهد معركــــة األيــــويبالمعاصـــرون لصــــالح الـــدين 

أوراب ســــنة  إىل وخســــارة الصــــليبيني، فســــار مرســــعا ) ٢(حطــــني

 األوربيــــةم)، وهنــــاك عبــــأ ولــــيم الصــــوري القــــوى  ١١٨٧ه/ ٥٨٣(

 للحملــة الصــليبية الثالثــة، وشــارك يف االجتمــاع الصــلييب الكبــري 

 ) وهي السـنة الـيت يتـوىف فيهـا ولـيم الصـوري١١٨٨ه/ ٥٨٤سنة (

ــ٤٣، ١٩٦٢(ســعداوي،  ــدة نوًع ا مــا عــن الوقــائع )  وهــي روايــة بعي

م) ١١٨٦ ه/٥٨٢التاريخية وان كان هناك راي يرى ابنه تويف سنة (

، ١٩٨٩؛ عطيـــــــــــــــــة،Handyside,2012,p.3؛ ٢٠٠٦،٢١(الســـــــــــــــــيد،

  ).١٧،٣٦هامش

ك التــواريخ الــيت ذكرهــا مــن خــالل الوقــوف عــىل مجمــل تلــ

روايتني ذكرهـا ولـيم  أخر  إىلوابلرجوع   فإنناالباحثون عن وفاته، 

ه/ ٥٧٩سـنة ( إىل الصوري يف كتابه تاريخ احلركـة الصـليبية تعـود 

وهـي المتعلقـة بهجمـات  األوىل  )،٤/٣٤٧، ١٩٩٥م) (الصوري، ١١٨٣

 ًضـاأييج دي لوزينان عىل عرب الداروم، وهـي الروايـة الـيت اثبتهـا 

احلملـة  أمـري يف السنة نفسها مؤلف الربق الشامي، واغفـل اسـم 

، أيًضــا) ووافقــه ١٣٨،١٤٢-٥/١٣٧، ١٩٨٧، األصــفهاينالــدين  (عمــاد

يصــرح  أن ، ولكــن دون أيــوببــين  أخبــار صــاحب مفــرج الكــروب يف 

) ١٤٠د/ت،  ابسم القائد الصلييب الذي قاد تلك الغزوة (ابن واصل،
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تلــك الغــزوة يف حــوادث   إىل  اإلشــارة األثــريبينمــا يتجاهــل ابــن 

ـــــريم) (ابـــــن ١١٨٣ه/٥٧٩ســـــنة ( )، والثانيـــــة ١٢٥-١٢١/ ١٠، ٢٠٠٢، األث

ا مختصرة جدا حيث يتحدث فيها عن اختيار ريموند طرابلس وصيً 

عىل المملكة وبعد ذلك يتوقف ولـيم الصـوري عـن الكتابـة نهائيـا 

  ).٣٤٧، ١٩٩٥/ ٤(الصوري،

النهائية من مصنفه يف نه كتب الصفحات ذكر رنسيمان أب

نه نقل تلك أ أي)، ٩/هامش  ٢/٥٠٣، ١٩٩٤روما (رنسيمان، 

 مختصرة وعابرة، ولكنه ال أتتليه، لذا إالمعلومات من الوافدين 

يكون البطريرك هرقليوس بطريرك بيت المقدس  أن يستبعد 

اجلديد  قد دس له السم بواسطة بعض اتباعه يف روما فمات 

سنة وفاته ابلضبط ولكنه لم يحدد ، هناك

)؛ وعلل سبب موته ابن وليم الصوري لم ١٩٩٤،٢/٤٨٣(رنسيمان،

ا عىل تعيينه يف ذلك المنصب لسوء سلوكه يكن موافقً 

)، ١٩٩٤،٢/٣٦٦،٤٨٢وتصرفاته البعيدة عن الدين (رنسيمان،

سنة  إىل ويعتقد هانديسايد؛ ابنه ربما ظل عىل قيد احلياة 

ي دليل يثبت صحة قوله م) مع عدم امتالكه ال١١٨٦ه/ ٥٨٢(

)Handyside,2012,3 ه ٥٨٠نه مات يف سنة (أ األرجح)، وعىل

م) كون انه ارخ حلملة جاي دي لوزينان عىل الداروم، ومسالة ١١٨٤/

البحث عن ويص موثوق به لعرش المملكة، يف شهر ترشين 

) يف حني ١١٩٥،٤/٢٣٢م) (الصوري، ١١٨٣ه/ ٥٧٩الثاين من عام (

وتصدرت مسالة اخلالف بني  أبشهر بعد ذلك انه انهى كتابه 

 ابإلشارةايفا دي لوزينان روايته تلك اليت اختتمها  وأمري الملك 

رىض اجلميع عن تكليف ريموند الثالث كونت طرابلس  إىل 

ابلوصاية عىل عرش المملكة حلني بلوغ الصيب (بلدوين اخلامس) 

) ٤/٢٤٧، ١٩٩٥م) السن القانونية (الصوري، ١١٨٦ه/ ٥٨٢ .(ت

ا للحصول عىل وعىل اغلب الظن يف روما عندما كان مسافرً 

الدعم العسكري لمملكة بيت المقدس بعدما تنامت قوة صالح 

اكرث فاكرث وابت يهدد المملكة مبارشة  األيويب الدين 

  ).٣٢١- ١٩٩٥،٤/٣١٩(الصوري،

تـرجح   اآلراءبعـض  أن االثنيـة، مـع  أبصولهلم يصرح الصوري 

ـ ( مــن  أجــداده)، وكــان ٢٦، ٢٠١٩المصــري، كونــه مــن اصــل فرنيسـ

 األقــــوال وفــــق بعــــض  األوىل المشــــرتكني يف احلملــــة الصــــليبية 

كونـه   أن  إىل)، وان كـان حسـن حبيشـ، يشـري ٤٠، ١٩٦٢(سعداوي، 

للواقــع التــارييخ، ويعلــل رايــه هــذا بكــرثة  األقــربهــو  إيطاليــا

ويثـين عـىل   إيطاليـااليت كان يدونها ولـيم الصـوري عـن  اإلشارات

، ١٩٩٨اريخهـــا ويفصـــل يف احلـــديث عـــن مـــدنها (ولـــيم الصـــوري، ت

 اإليطاليــة أصــولهبعــض البــاحثني يؤكــدون عــىل  أن )، بــل ١٧-١/١٦

؛ ١٠٢، ١٩٦٢ مقنعـــــة تثبـــــت ذلــــك الـــــراي (العـــــريين، أدلــــة أيدون 

  ).٣٣، ٢٠٠٤المغريب، 

، فقـد ولـد ونشـا وتـرىب صـاحب الرتجمـة األمـرمهما يكـن مـن 

العامـة للقـراءة والكتابـة  األصول ك يف بيت المقدس وتعلم هنا

)، ويف ١٠٤، ١٩٦٢والســـيما يف مـــدارس غـــريب القـــدس (العـــريين، 

)، ١٧، ١٩٩٢الـرزاق،  أوراب (عبـد إىل اخلامسة عرشة من عمـره سـافر 

لــيك يــتعلم المزيــد مــن العلــوم، وينهــل مــن المضــان الرئيســية 

ه / ٥٦٠ – ٥٤١للمعرفـــة يف مـــدارس وكليـــات أوراب خـــالل المـــدة (

ــ أميضــ م) حيــث  ١١٦٥ – ١١٤٦ ا كطالــب هنــاك حــوايل عرشــين عاًم

  ).٦٥، ١٩٩٩؛ عوض، ٣٤، ٢٠٠١علم (قاسم، 

 أييت عديدة مـن العلـوم،  أنواًعانه تعلم يف أوراب أجدير ابلذكر، 

 أهـــل ، حيـــث تعلمهـــا مـــن )٣(والفنـــون احلـــرة اآلدابيف مقـــدمتها، 

اءة االختصاص وذوي اخلربة ومن المشـهودين لهـم ابلعلـم والكفـ

)، وتمزي الصوري ابلصرب وتحمل المشاق من اجل ٢١٥، ٢٠١٦(عوض،

، مثــل فرنســا أوربيــةعــدة دول  إىل االســزتادة يف العلــم، ورحــل 

البزينطيــة  اإلمرباطوريــة) ومــن ثــم Spojaric,2008,5( وإيطاليــا

)، ودرس الفقــــه والالهــــوت والقــــانون ٢٠٠١،٨٣الحقــــا (احلــــويري،

ـ والمــــدين  ــــاالكنيســـ ــــوض،  أيًض ؛ ســــمايل د/ت،  ٢١٦-٢٠١٦،٢١٥(ع

١٤٢krey,1941,149-151,.(  

الالتينيـة  أبرزهـاأتقن وليم الصوري العديـد مـن اللغـات، مـن 

ـــــةوالفرنســـــية  ـــــار،  واإلنجلزيي ـــــة (زك المصـــــري،  ؛١٩٩٥،٤والعربي

)، وهـذا وان ٢٠٠١،١٥)، فضًال عن اللغة اليونانيـة (اجلـزنوري، ٢٠١٩،٢٦

 ناهيـك عـن حبـه للعلـم، الصوري، أن دل عىل يشء فانه يدل عىل 

كان يعد نفسه لمنصب كبري يف المملكة الصـليبية، وكـان لـه مـن 

يكــون يف بطريركــا لبيــت  أن  وأعالهــاالطموحــات اليشــء الكثــري 

ــــويري،  ــــدس (احل ــــرزا ؛٨٣، ٢٠٠١المق ــــد ال ــــي ٤٧، ١٩٩٢،قعب ). وينبغ

 يف -ذلـكبعـد -نه استفاد من معرفته لتلـك اللغـات أ إىل اإلشارة

ة والعلمية والسـيما يف تـدوين كتابـه تـاريخ احلركـة حياته الكنسي

  الصليبية من خالل االطالع عىل مصادر ونصوص متنوعة.

امــه  أن ال نعـرف اليشــء الكثــري عــن حياتـه االجتماعيــة ســوى 

وكــان  عــرف برالــف، أخوتــهحــد أن أم)، و١١٨٠ه/  ٥٧٦ماتــت ســنة (

ــــة أ ــــوقني مــــن شــــهود العــــدول يف المســــائل التجاري حــــد الموث

ــم يصــرح الصــوري ١٠٣، ١٩٦٢ريين، (العــ ــك، ل ــة)، وفيمــا عــدا ذل  أبي

، ومعارفـه يف وأقاربـه األرسيةعن طبيعة حياته  أخرى معلومات 

المستوطنات الصليبية يف بـالد الشـام، مـع العلـم أنـه أطنـب يف 

مـــن الـــيت  األخـــرى والشخصـــيات  األرس ذكـــر أصـــول العديـــد مـــن 

  ).١٣٠،٤٢٤-٩٣،١١٨،١٢٩-٩٢، ١٩٩٤/ ٣عاصرها (الصوري، 
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 أي الن يتبـوأ  بالد الشام، كان مـؤهالً  إىل عندما رجع الصوري 

ــه قسيســا يف كنيســة  ــويت يف الكنيســة، فــتم تعيين منصــب كهن

؛ ٧/٤، ١٩٩٥م) (زكــــار، ١١٦٣ه/ ٥٥٨صــــور مســــقط راســــه ســــنة (

ـــت المقـــدس عمـــوري ٢١٧، ٢٠١٦عـــوض، ـــك بي )، بعـــدها التقـــى مل

عـىل مؤهالتـه  خـري األم)، فـاطلع  ١١٧٤ه /  ٥٦٩ت  األول (املريك 

منصـب  إىل فقربه وجعله من المقربني منه، حىت رقاه يف النهايـة 

م)  ١١٧٤ه/ ٥٧٠ا للملــك ســنة(مستشــارً  مَّ قــايض القضــاة ومــن ثَــ

)، وجعلـــه الملـــك ١٠، ١، هـــامش ٢٠٠٢؛ ســـالمة، ١٤٢(ســـمايل، د/ت، 

)، ٢٠، ١٩٩٦القـوي،  ؛ عبـد ١٥، ٢٠١٣مربيا البنـه بلـدوين الرابـع (صـبار،

المملكـــة  إنشـــاءعـــن دـيــوان  لوقـــت نفســـه كـــان مســـؤوالً ويف ا

ا تــم تعيينــه رســميً   األول ) وبعــد مــوت املريــك ١٠، ١٩٧٩(احلــويري، 

مدينـة صـور سـنة  ألسـاقفةمن قبل الملك بلدوين الرابع، رئيسـا 

)، مــــــع ٤٩، ١٩٩٠؛ البيشــــــاوي،١١٥، ١٩٦٢م) (العــــــريين، ١١٧٥ه/ ٥٧٠(

لـة للملـك بلـدوين نـه كـان صـديق الطفوأتـدل عـىل   إشاراتوجود 

، لهــذا نــراه يثــين ويطنــب األول، شــقيق الملــك املريــك )٤(الثالــث

 ُ ختـــري لعـــرش مملكـــة بيـــت احلـــديث عـــىل بلـــدوين الثالـــث عنـــدما ا

  ).٢٣٤،٣٠٧-٣/٢٣٠، ١٩٩٤م) (الصوري، ١١٤٣ه/٥٣٨المقدس سنة (

نتيجـــة لدرايـــة ولـــيم الصـــوري بفكـــر الرجـــال ومعرفتـــه لعـــدة 

 ُ  إىلا ا وســفريً مــن قبــل الملــك موفــدً مــن مــرة  أكــرث ختــري لغــات، ا

البزينطية، يف مسائل اختصت ابلناحية االجتماعية  اإلمرباطورية

متعلقـة ابلناحيـة السياسـية لمملكـة بيـت المقـدس، ويف   وأخرى 

ــرتك  ــيم الصــوري، ي ــك الســفارات كــان ول ــًراكــل تل ــ أث ــدى طيبً ا ل

  ).٢٥٧-٢٥٦/ ٤، ١٩٩٥الملك (الصوري، 

  ل املنجزة في وراء البحر):عكتابه (تاريخ األ - ١/٢
ا مـن المصـنفات التاريخيـة والدينيـة ألف ولـيم الصـوري عـددً 

ا لــدى النــاس غلبهــا قــد فقــدت، حــىت لــم يبــق منهــا معروًفــألكــن 

عــىل رغبــة الملــك  لفهــا كلهــا بنــاءً أســوى ثالثــة مختصــة ابلتــاريخ 

 األمـــراءهـــو (تـــاريخ  األول ملـــك بيـــت المقـــدس،  األول املريـــك 

) حيث ضاع هذا لكتاب ٢٥، ١٨، هامش ٢٠٠٢سالمة،  الرشقيني) (

ولم يتبق منه سوى فقرات متفرقة يف كتاابت ولـيم الطرابليسـ 

ــاب (٢٠، ١٩٩٤(عطــا،  ، ٢٠٠٠الملــك عمــوري) (عمــران،  أعمــال )، وكت

)، بعـــدها جمـــع محتـــوايت الكتـــابني يف كتـــاب مفصـــل ســـنة ١٨

 رى أخــا نصوًصــ إضــافته) مــع ٦٨، ١٩٩٩م) (عــوض،  ١١٧٨ه/ ٥٧٣(

وهـو  أال أهمية األكرثليها، وكتب كتابه التارييخ إمن مشاهداته 

 The History of -المنجــزة فيمــا وراء البحــر األعمــال (كتــاب 

Deeds done Beyaond the sea٥() موضوع الدراسة(.  

، المكون مـن ثالثـة وعرشـين  األخريبمصنفه  األمر بقدر تعلق 

يـه مـؤرخ احلملـة الصـليبية لإكتااب، بدا بهـا يف التـاريخ الـذي انتهـى 

م)، حيــــث اســــتقى ١١٢٧ه/ ٥٢١فوشــــيه الشــــارتري ســــنة ( األوىل 

ـ  األجــزاءمــوارده يف  مــن بعــض المصــنفات  األوىل اخلمســة عرشـ

التينيــــة  وأكرثهــــاالمدونــــة الــــيت اســــتخدمها يف كتابــــة تاريخــــه 

)، مع االعتماد عىل بعـض handyside,2012,1-3؛ ١٩٩٥،٧/٣(زكار،

غلـب أله الملك املريك من مكتبته و أتاحهايت المصادر العربية ال

تلك اليت كان الملك بلـدوين   أنهاكما يقول بعض الباحثني   ن الظ

ــيت   اإلســالميةالثالــث قــد اســتوىل عليهــا مــن غــرق الســفينة  وال

(عطيـة،  موجـودة عليهـا )٢(بـن منقـذ أسـامةكانت الكثري من كتب 

ـــرواايت الشـــفوية ٣٦، ١٩، هـــامش ١٩٨٩ ـــاس أل)، مـــع بعـــض ال  ن

  ادركوا وقته.

ـ مــن    إىل لكــن عنــد الوصــول  تــدوين الكتــاب الســادس عرشـ

م) فانـه اسـتند ١١٤٢ه/ ٥٣٧ا عصـر بلـدوين الثالـث (تاريخه وتحديدً 

وهمــا، الروايــة الشــفوية والمشــاهدات  أساســيني مصــدرين  إىل 

عينيـه،  أبمالعيانية للبعض من رواته الموثوقني وما شاهده هـو 

الـيت  األخبار جمع  أن لقد تنىس لنا ": ئالً ذلك بنفسه قا إىل  أشار إذ

 األخــرون نســوقها يف الكتــاب احلــايل حــىت وقتنــا هــذا ممــا رواه 

ا ا صــادقً الســالفة وعيـًـ األزمنــة أخبــارالــذين مازالــت ذاكــرتهم تعــي 

ـــدنا  ـــار كـــرب المشـــقة يف احلصـــول عـــىل أ ولقـــد كاب ـــوق  األخب الموث

بلغتنــا عــن  بصــحتها، وعــىل التــاريخ الصــحيح وتــوايل احلــوادث الــيت 

بعيـــين راســـنا  رأينـــاه جانـــب مـــا إىل طريـــق تلـــك الـــرواايت ذاتهـــا 

ـق العالقــة  األخــر ، وعلمنــا ببعضــه أبنفســناوشــاهدناه  عــن طرـي

 فإننـا مَّ كانوا شهود عيان لها حني وقوعها، ومن ثَـ  أبناس الوثيقة 

ا منـا عـىل ... بقيـة هـذا التـاريخ اعتمـادً وأمانةسوف ندرج يف يرس 

)، لهذا ذكر احدهم ٢٣٠-٣/٢٢٩، ١٩٩٤(الصوري،  "هذين المصدرين

ا مــــن تدوينــــه لمــــروايت احلملــــة اعتبــــارً  أصــــيال دّ َعــــابن، كتابــــه يُ 

  ).١٩٤، ١٩٦٧الصليبية الثانية (ابركر، 

كتابـه ثقـة عنـد البـاحثني هـي تلـك الـيت كتبهـا   أجـزاء أكـرثأما 

ــــدة ( ــــد بصــــورة ١١٨٤–١١٦٧ه/ ٥٨٠–٥٦٣خــــالل الم ــــه اعتم م)، كون

ا الوثـــائق الرســـمية للمملكـــة كونـــه كـــان مستشـــارً مبـــارشة عـــىل 

(الصـوري،  لألحـداثا للملك، ناهيك عن كونه شـاهد عيـان حاضـرً 

ـــة ١٩٩٥،٤/٢٢٧،٢٢٩ ـــة ابللغـــة الالتيني ـــيم الصـــوري كتاب )، كتـــب ول

 إىل ) المبســـطة والسلســـة، وتـــرجم بعـــد ذلـــك ٢٠٠١،٨٤(احلـــويري، 

  .واإلنجلزيية واأللمانيةاللغات الفرنسية 

لتـــاريخ احلـــروب  أساســـيًاا ولـــيم الصـــوري مصـــدرً يعـــد كتـــاب 

تــويف فيهــا،   الــيت حــىت الســنة  األوىل مــن احلملــة  ءً ابتــداالصــليبية، 

يمــــزي منهجــــه التــــارييخ انــــه اعتمــــد البحــــث عــــن احلقيقــــة  ومــــا

ــز، ١٩٩٨،٢١والموضــوعية يف تســجيل مروايتــه (عــوض،  ، ١٩٤٤، ابرن

ـ وقربــه  أحكامــهيف  يتــأثر )، ولــم ١/١١١  أصــحابمــن بعملــه الكنيسـ
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والساسـة الصـليبيني  واألمـراءا بل كان ينتقد الملـوك القرار كثريً 

وقـراراتهم  أعمالهمالسلبيات يف  أوعندما يالحظ منهم التقصري 

)، وان كـــان يؤخـــذ عليــــه  ٢٧٩،٢٨٤،٣٢٤–٢٧٨/ ٤، ١٩٩٥(الصـــوري، 

، ٣/٤١٨، ١٩٩٤(الصــوري،  األحــداثتفســرياته الدينيــة للعديــد مــن 

يف عــــرض الكثــــري مــــن الموضــــوعات ويف  )، اســــهب٢٣٥، ٤/١٣٠

ــبعض  ، ١٩٩٥(الصــوري،  األخــر الوقــت نفســه الزم االختصــار يف ال

)، ويمثــــل كتابــــه معجمــــا تاريخيـًـــا للعديــــد مــــن ١٠٩-١٠٤، ٩٧-٤/٩٦

واالقتصـــادية الـــيت ســـادت  واإلداريـــةالمصـــطلحات االجتماعيـــة 

كشـــف عـــن فهـــم حقيقـــي ") وKostick,2004,353-355عصـــره (

 أن ا ة يف احلـــوادث التاريخيـــة، فقـــد كتـــب موضـــحً لعالقـــة الســـببي

شـــارك  إذ ا يتصـــرفون بـــوازع ديـــين، الصـــليبيني لـــم يكونـــا جميًعـــ

ا ابلشـجاعة ، وتظـاهرً ألصـدقائهمالبعض يف هذه احلركـة مجـاراة 

 إىل )، ٣٤، ٢٠٠١(قاســم،  "يــتهمهم النــاس ابلتخــاذل واجلــنب حــىت ال

ــــب  ــــرئيس عــــن  أجان ــــه مصــــدرنا ال ــــة الفرســــان  تأســــيس ن هيئ

  ).١٩٩٤،٦يف بالد الشام (مقامي، ) ٦(االسبتارية

هـذا المـؤرخ الالتيـين  أن ونستشف من كالم احدى الباحثـات 

صح الرواايت أ إىلا يف سبيل الوصول ل جهدً المرشيق، كان ال أي

 إنمــاليــه مــن نتــائج، إيصــل  وكــان مــا"قائلــة:  فأشــارتالتاريخيــة، 

ينهـا تعـارض يستخلصها بعـد مقارنـة مصـادر عديـدة، فـاذا حـدث ب

ـورد الــرواايت المختلفــة أن  وإمــايــه، أبحكمــه ور  أيخــذ  أن فإمــا  ".ـي

  ).٢١، ١٩٩٤(عطا، 

ــه يشــعر أب أن كمــا  ــدارس لكتاب ــه ال موســوعة صــغرية  أمــامن

للشخصيات والمواقع اجلغرافية لبالد الشـام، حيـث تـرجم للعديـد 

ــرزت خــالل  ــة  األحــداثمــن تلــك الشخصــيات الــيت ب وضــبط كتاب

) كمــا هــي يف المصــادر ٢٧، ١٩،٢٠-١٧/ ٤، ١٩٩٥ري، (الصــو أســمائها

للغـة العربيـة يف توثيـق   إتقانـهويبدو انه اسـتفاد مـن  اإلسالمية

ـــة (Griffith,1980,12 األســـماءتلـــك  )، وعـــرف المواقـــع اجلغرافي

حــد أ)، لهــذا اطلــق عليــه ٥٧،٥٩،٦٨-١٩٩٥،٣٤،٥١،٥٦بدقــة (الصــوري،

ير بذلك اللقب حلسن التاريخ يف عصره وهو جد "أبنه الباحثني أب

نظامه وتنسيقه ومعاجلته الفنية للموضـوع، وتمتعـه بفـن الرسـد 

ــوي للحــوادث يعــد  )، وان كــان ســماييل ال٢٠٠٤،٣٣(المغــريب،" احلي

الفرنجـة)  أعمـال كتـاب (ا مثل عمـل المؤلـف المجهـول عمله راقيً 

ا من الباحثني اثنوا كثـريً  األخر البعض  أن )، مع ١٤٢(سمايل، د/ت، 

ا يف مجــال كتــاابت تــاريخ العصــور الوســطى لــه وعــد رائــدً عــىل عم

؛ ١٨؛عمران، د/ت،  ٢٠١٩،١٢٢والسيما، احلروب الصليبية (الشقريات،

  ).٧/٤، ١٩٩٥زكار،

الصادرة يف هذا الكتاب من قبـل  واألحكام اآلراءمهما كانت 

 –تمثــل وجهــة النظــر المســيحية   فإنهــاالمــؤرخ ولــيم الصــوري، 

تقلــل مــن شــان هــذا الســفر  وســطى والالصــليبية يف العصــور ال

التارييخ، الذي امدنا بتفاصيل ونصوص تاريخية مختصـة بمملكـة 

مــن خــالل هــذا الكتــاب  إالبيــت المقــدس، لــم نكــن لنقــف عليهــا، 

ـــ ـــة بتـــاريخ الـــزنكيني عوًض ا عـــن بعـــض تلـــك النصـــوص المتعلق

ـوبيني  ــال ال احلصــر،  واألـي ــاعــىل حــد، وعــيل ســبيل المث ــر  ال إنن  أنق

يف المصــــادر  )١(أيــــوبعــــن التــــاريخ المبكــــر لــــنجم الــــدين الكثــــري 

نصني عـىل قـدر كبـري مـن  أورد وليم الصوري قد  أن  إال، اإلسالمية

تتعلــق بشخصــية والــد صــالح الــدين ودوره يف دمشــق   األهميــة

، ١٩٩٤خــالل فــرتة الصــراع مــع مملكــة بيــت المقــدس (الصــوري، 

 )٧(كوهالـدين شـري  سـدأ) كذلك فيمـا يتعلـق بصـفات ٤٣٨-٣/٤٣٧

ـوازي وصــفه لــه، يف المصــادر  ال فإننــااخللقيــة والعامــة،  نجــد مــا ـي

  ). ٤/٧٤، ١٩٩٥(الصوري،  اإلسالمية

- وليم الصوري يؤرخ لرينو دي شاتيون ثانيًا: 
–١١٥٣/ ـه٥٥٥ - ٥٤٨( رسأل االتكوين و  مرحلة
  م)١١٦٠

المتعلقــة  األخبــار ا يف مجــال تــدوين ولــيم الصــوري، رائــدً  ّد َعــيُ 

نكــاد  تيون، خــالل المرحلــة المبكــرة مــن حياتــه، والبرينــو دي شــا 

يضاهي المعلومات اليت سجلها لنـا عنـه يف المصـادر  نعرث عىل ما

ولــيم  أن القليــل النــادر، كــون  إال اإلســالمية –التاريخيــة العربيــة 

الصــوري عاصــر تلــك المرحلــة مــن حيــاة دي شــاتيون غيابيــا، كونــه  

ه من خالل الموثوقني مـن ا للعلم ولكنكان موجودا يف أوراب طلبً 

الصـلييب  األمـري تلك احلقبة من حياة   أحداثالرواة تمكن من رصد 

  بدقة بعد ذلك. أخبارهوتتبع 

ــك، فــان الصــوري ال ــرغم مــن كــل ذل ــا مســاحة   عــىل ال يمنحن

دي شـاتيون وتـاريخ مولـده ولكننـا مـن  أصول كافية للتعرف عىل 

فرنســية  هأصــول أنحــدى الدراســات احلديثــة نتعــرف عــىل إخــالل 

يـــدعى جيـــوفرى كونـــت  أبـــوهوهـــو ابـــن لعائلـــة ميســـورة كـــان 

ا عـــىل ) ونعلـــم اعتمـــادً ٣٩٩/ ٤، ١٩٩٤ولوردشـــاتيلون (رنســـيمان، 

تـــل عـــىل يـــد الســـلطان صـــالح الـــدين نـــه قُ أ اإلســـالميةالمصـــادر 

ـويب  ــر ٢٠٠٣،١٠/١٤٨، األثــري (ابــن  م)١١٨٧ه / ٥٨٣ســنة ( األـي  أرسه) اث

قـد نـذر دمـه بسـبب تجاوزاتـه بعد معركة حطني وكان السـلطان 

المســـتمرة ضـــد القوافـــل التجاريـــة وقوافـــل احلجـــاج المســـلمني 

وغاراته المتكررة عـىل السـكان العـزل، فضـال عـن محاوالتـه غـزو 

). وصـف احـد البـاحثني  ٢٠١٥،١٤/٣١٤،٣٢٩مكة والمدينة (ابن كثري ، 

كتاب وليم الصـوري بقولـه، ابنـه تفـوح منـه رائحـة ((الغـم واحلـزن 

العامـــــــة  األحــــــوال  أن)، بســــــبب ٣٤، ٢٠٠١)) (قاســــــم، أبــــــةوالك

ــت المقــدس، وربمــا كــان  ــت ســيئة، يف مملكــة بي للصــليبيني كان
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مصيبا يف قوله نتيجة لصعود قوة المسلمني مـن الـزنكيني ومـن 

يف  آخــذة، ويف المقابــل كانــت القــوة الصــليبية األيــوبينيبعــدهم 

ــت المقــد ــني مملكــة بي ــار، حيــث تزعــزت الثقــة ب ــة االنهي س وبقي

 األطفــــال ســــيما عنـــد مــــيجء الملــــوك  الصــــليبية، وال اإلمـــارات

ا يف وحدة الصـف الصـلييب حدث شقاقً أمما  أخرين  أمراءبوصاية 

لبعضـــهم الـــبعض يف قبـــول مثـــل تلـــك  األمـــراءلعـــدم موافقـــة 

  ).٣٣١- ١٩٩٥،٤/٣٣٠الوصاايت الملكية (الصوري، 

 ســنة إىل إن  أول نــص مــدون عنــه مــن قبــل الصــوري، يعــود 

ـــــاء)، ١١٥٣ه/ ٥٤٨( ـــــة  أثن ـــــث لمدين ـــــدوين الثال ـــــك بل حصـــــار المل

، وشــارك معــه يف عمليــة احلصــار تلــك عــدد كبــري مــن )٨(عســقالن

، كـــان مـــن بيـــنهم رينـــو دي شـــاتيون، وولـــرت دي واألمـــراءالقـــادة 

، مــن األخــريانوكــان هــذان ": ســنت (اومــري) فــذكر الصــوري قــائالً 

(الصـوري،  "ه عليهمـاالعاملني ابخلدمة يف جيش الملك ابجر يجريـ

رينـــو دي شـــاتيون، عمـــل منـــذ بدايـــة حياتـــه   أن  أي)، ٣/٣٥١، ١٩٩٤

بعــض البــاحثني انــه كــان مــن  وأشــار كمرتزقــة يف جــيش الملــك، 

الرشـــق خـــالل احلملـــة  إىل المغـــامرين الفرنســـيني الـــذين وفـــدوا 

  ).٢٠٠٥،٢٠٥الصليبية الثانية (الزيدي، 

سوى انه، بعدما  يذكر عن صفات رينو عند الصوري  ال نجد ما

والالمدروسة يصـفه  اإلنسانيةاطلع عىل الكثري من تجاوزاته غري 

 أخـــر ) ويف مكـــان ٣/٤٣٩، ١٩٩٤) (الصـــوري، األحمـــق  )٩(أرنـــاطب (

)، يف الوقـت الـذي ٣/٣٨٠، ١٩٩٤الطاغيـة (الصـوري،  ابألمري يصفه 

مشــابهة لتلــك الصــفة كــان المــؤرخني المســلمون قــد  أمثلــةنــرى 

يصـــفه بهـــذه الكلمـــات:  األثـــري ، فهـــذا ابـــن نـــاطأراطلقوهـــا عـــىل 

 وأشــدهمومــردتهم  اإلفــرنجكــان مــن شــياطني   أرنــاطالــربنس "

يقول  أخر )،ويف موضع ١٠٥/ ١٠، ٢٠٠٢، األثري(ابن  "عداوة للمسلمني

)، ١٤٢/  ١٠، ٢٠٠٢، األثـري(ابـن  "خبـثهمأمن اعظم الفـرنج و" يف حقه:

 أرنــاطربنس لــا كــان ": شــامة يف وصــفه قــائالً  أبــويف حــني فصــل 

 "خبثهــا، وافحصــها عــن الــردى والــرداءة وابحثهــاأاغــدر الفرنجيــة و

  ).٣/٢٧٤، ١٩٩٧شامة، أبو (

رينــو دي شــاتيون، كــان عــىل قــدر مــن  أن لكــن مــن المالحــظ 

قومــه، يف الوقــت الــذي كــان اكــرث  أفــراد الشــجاعة والرجولــة بــني 

 .(تا من السلطان نورالـدين محمـود زنـيك الصليبني خوفً  األمراء

ــــــن ٤١٥، ١٩٩٣م) (الناصــــــري، ١١٧٤ه/ ٥٦٩ ــــــك تمك ــــــع ذل  أن )، وم

 أرملــةليــه ابنــة خالــة الملــك المــدعوة (كونســتانس) إيســتميل 

ــد  ــب  ســنة ( أمــري ريمون ــل يف معركــة ان ــة الــذي قت ه ٥٤٤انطاكي

 أطفــــال ألربعــــةا ًمــــأ)  وكانــــت ٣/٣٤٥، ١٩٩٤م) (الصــــوري، ١١٤٩/

)، ٣٢- ١٩٨٩،٣١، بوهيمند يف اخلامسة مـن العمـر (سـميث أكربهم

ــد مــن  ــة العدي ــرغم مــن رغب المملكــة وغريهــا مــن  أمــراءفعــىل ال

يف االقــرتان بهــا لكنهــا كانــت تجابــه طلبــاتهم ابلــرفض،  اإلمــارات

اختــارت مــن بــني اجلميــع رينــو دي  أنهــاوعــىل حــد قــول الصــوري، 

زواجها هذا رسا مكتومـا  أبقتواتخذنه لها بعال، لكنها " شاتيون،

)، ٣٥٩/ ٣، ١٩٩٤(الصــوري،  "الســلطة يف يــدها مقاليــد  تأخــذ حــىت  

وجاهــدت مــن اجــل احلصــول عــىل موافقــة الملــك بلــدوين الثالــث، 

ليها واىل رينـو دي شـاتيون، إابنتقال السلطة  اإلرساعجل أومن 

عســقالن وحصــل عــىل موافقــة  إىل ا قــد توجــه مرســعً  األخــري ن إفــ

ــاط بهــا، فعــاد  ــة إىل الملــك ابالرتب ــة المدين ــة وريث ــزوج  انطاكي وت

)، وعلـــل احـــدهم ٣٥٩/ ٣، ١٩٩٤كونســـتانس (الصـــوري،   ابألمـــرية

جنــدي شــجاع، ويف  األخــري ، ابن أرنــاطموافقــة الملــك عــىل زواج 

 إمـارةالوقت نفسه قد خلص الملك بلـدوين الثالـث مـن مشـاكل 

  ).٢/٤٠٠، ١٩٩٤انطاكية ومسؤولية الوصاية عليها (رنسيمان، 

لـم تعجـب الكثـريين مـن تلك اخلطوة اليت ذكـر الصـوري ابنهـا 

معـروف يف  وأمـري كانت زوجـة فـارس   ألنهاالمملكة  وأمراءقادة 

لــم يكــن  أرنــاط إنشــهرية، يف حــني  أرسةالمملكــة ومــن  أوســاط

ــة الفرســان"ا، بــل يصــفه الصــوري ابلقــول: ا مشــهورً فارًســ  "حثال

الفارس المغمـور،  أصبح)، وبتلك الزيجة ٣٥٩/ ٣، ١٩٩٤(الصوري، 

ـرى ٢/٤٠٠، ١٩٩٤نـــة انطاكيـــة (رنســـيمان، عـــىل مدي أمـــًريا حـــد أ) ويــ

زواج مصــلحة  "إالن ارتباطــه ب كونســتانس لــم يكــن البــاحثني أب

  ).١٩٠، ١٩٨٦(زابوروف، "انطاكية إمارةمن وريثة 

 إالحال، فان الصوري، عىل الرغم من كونه رجل ديـن  أيةعىل 

نــه لــم يعــدم الموضــوعية يف نقــل صــورة احلــال الــيت كانــت عليهــا أ

وبطريرك انطاكية الـذي كـان يف كـل مناسـبة  أرناطعالقة بني ال

  لألمـرية، ويـراه غـري مناسـب وأعمالـه أرنـاطخاصة، ينتقد  أوعامة 

ــل كونســـتانس، وكانـــت مثـــل تلـــك  رينـــو دي  إىل تصـــل   األقاوـي

)، وممــا زاد الطــني ٣/٣٧٩، ١٩٩٤ا (الصــوري، شــاتيون فيثــور غضــبً 

ــة ــة بــني كــانوا يؤ  األنصــار مــن حولهمــا مــن  أن  ؛بل ججــون للكراهي

 وأهانـهعـىل البطريـرك  أرنـاطن قـبض أب األمر الرجلني حىت انتهى 

يتــدخل ملــك بيــت المقــدس  أن  إىلبصـورة مزريــة، ممــا دعــا ذلـك 

يف  األمــور  أســفرت، ممــا األمــربينهمــا، وارســل جلنــة للتحقيــق يف 

ـرك انطاكيــة  أرنــاطيطلــق  أن  إىلالنهايــة  رساحــه، فغــادر البطرـي

  ).٣/٣٨٠، ١٩٩٤قيم هناك (الصوري، لي بيت المقدس  إىل 

 الـيت وقـف عنـدها الصـوري مـرواًي  األخـرى المحطة التاريخية 

، هـي واإلسـالميةليهـا النصـوص العربيـة إأرناط، ولم ترشـ  ألخبار 

، ابلوقــوف يف وجــه )١٠(البزينطــي مانوـيـل اإلمرباطــور  ألمــرامتثالــه 

تجاوز عىل المدعو (ثوروس)، الذي كان دائم ال األرمن  األمراءأحد 

  )١١(البزينطيــــــــة مثــــــــل طرســــــــوس اإلمرباطوريــــــــةممتلكــــــــات 

ـــك ٤٢٩/ ٣، ١٩٩٤وغريهـــا (الصـــوري،  )١٢(والمصيصـــة ـــرب تل )، ولق
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ـــدب  ـــة فقـــد ن ـــاط اإلمرباطـــورالممتلكـــات مـــن إمـــارة انطاكي  أرن

 أرنــاطلمســاعدته يف درء خطــر ثــوروس مبــداي اســتعداده لزتويــد 

المهمـة، وابلفعـل نجـح  ليه لتنفيذ تلكإابلمال الالزم اذا ما احتاج 

، وتـــــامني األرمـــــنرينـــــو دي شـــــاتيون يف القضـــــاء عـــــىل خطـــــر 

ــةالممتلكــات  ــارةالمتاخمــة  اإلمرباطوري ــة (الصــوري،  إلم انطاكي

٤٠٢ –٤٠١/ ٣، ١٩٩٤.(  

 ابإلمرباطــور  أرنــاطيســتطرد الصــوري، يف روايتــه عــن عالقــة 

مـــن  اإلمرباطـــور حصـــل عليــه رينـــو مــن  ن مــاأب البزينطــي، قـــائالً 

تقدمه من خـدمات لـه، لـذا  توازي ما ت لم تعجبه وجدها الآمكاف

منـه هـاجم جزيـرة قـربص الـيت  المقـربني عىل مشورة بعض  وبناءً 

التــابعني لهـــا، واســـتوىل عليهـــا  أوكانــت مـــن ممتلكـــات بزينطـــة 

ابلقوة ودمر الكثري من المدن والقرى واحلصون وسلب الكثري مـن 

ـرة جل وأابحوالمجـــوهرات،  األمـــوال  ـ وبعـــدما  أايمنـــده عـــدة اجلزـي

 إىل ثانيــة، وعــادوا محملــني ابلغنــائم   أبحــرواحصــلوا عــىل بغيــتهم 

  ).٤٠٣ – ٣/٤٠٢، ١٩٩٤انطاكية (الصوري، 

 اإلمرباطـــور لـــم يعجـــب  أرنـــاطهـــذا التجـــاوز مـــن قبـــل  أن إال 

كيليكـــا،   إىل وصـــل بجنـــده  مانوـيــل البزينطـــي، الـــذي رسعـــان مـــا

 وتأكيـــد الـــيت كـــان ثـــوروس قـــد اســـتوىل عليهـــا  األرايض لمعاينــة 

ضــمان حمايتــه لهــا، وعنــدما ســمع رينــو دي شــاتيون ابخلــرب، هالــه 

سـيعاقبه جـراء مـا اقرتفتـه يـداه يف  اإلمرباطـور ن ، وعلـم أباألمر

اخلـربة والمشـورة فيمـا عسـاه  أهل قربص، وبدا يف التوسط لدى 

انويــل يف م أمــام، فــالتمس المثــول اإلمرباطــوريفعلــه لــرييض  أن 

مدينــة المصيصــة، وقــد تــذلل كثــريا، ونــزل عــن كربايئــه، واظهــر 

 إىل دفـع بـوليم الصـوري  أرنـاطندمه، هـذا الموقـف المشـني مـن 

وكسـف مجـد الالتـني الـذي اسـتمال بفعلتـه هـذه معـرة "القول: 

ا عــىل االنــدفاع يف خطــاايه، مطبوًعــ رنــاط رجــالً أونقيصــة، وكــان 

)، يف حـني ٣/٤٣١، ١٩٩٤(الصـوري،  "اندفاعه يف توبته عىل السواء

كـان   أرناط أنحد المختصني ابلتاريخ البزينطي، أ إشارةيفهم من 

 اإلمرباطـور عنـدما دخـل  ألنهالبزينطي،  لإلمرباطور ا قد تذلل كثريً 

ـل  ــة دخــل معــه  األول مانوـي ــاطانطاكي ممســكا بلجــام فرســه  أرن

  ).٤١٦-٤١٥، ١٩٩٣لسالح (الناصري، وهو مجرد من ا

ــي ــذي يبقــى ول ــد ال ــك  أمــدنام الصــوري هــو المصــدر الوحي بتل

يف تلــك احلقبــة، ولكننــا عنــدما  أرنــاط وأعمــالالــرواايت عــن حيــاة 

ـــني الســـنوات ( إىل نصـــل  ـــدة ب  – ١١٥٧ه/ ٥٥٣- ٥٥٢المـــدة الممت

الصــوري والســيما عنــد  رواايتيــدعم  نقــف عــىل مــا فإننــا م)،١١٥٨

  م).١١٦٠ ه/٥٥٥ .المؤرخ الدمشقي ابن القالنيس (ت

ن الصـــليبيني  م)، أب١١٥٧ه/ ٥٥٢ت. ذكر يف حـــوادث ســـنة (فـــ

ـــة  ـــاء عـــىل رغب ـــة بن ـــاطتجمعـــوا يف انطاكي ـــذي حـــثهم عـــىل  أرن ال

استغالل فرصـة مـرض نورالـدين محمـود وابلتـايل مهاجمـة قلعـة 

  أمـري ثـوروس   األرمين  األمريشزير، ويف الوقت نفسه تحالفوا مع 

سـار بهـم الملـك كيليكا، وبعدما اكتمـل عـدد احللفـاء يف انطاكيـة 

، وحاصـروا القلعـة )١٣(بلدوين الثالث ورينو دي شاتيون نحـو شـزير

برميهـــا ابالت الرمـــي وكـــان كـــل قائـــد يرغـــب يف احـــتالل  وبـــدأوا

، ورغب الملك ابن يقطعها لكونـت فالنـدرز، يف حـال أوالً المدينة 

رفــض تلــك الفكــرة، وبــني ابن شــزير  أرنــاطاالســتيالء عليهــا لكــن 

مـن يتسـلمه  أن  أوليهـا إتعـود   أن اكية ويجب انط أعمال  منهي 

 أن يقطــع يمــني الــوالء لــه فــرض تيــريي كونــت فالنــدرز  أن عليــه 

حــال دون اتفــاق التحــالف الصــلييب،  األمــر رنــاط، وهــذا يتعهــد أل

ــتهم عليهــا (الصــوري،  )، ومصــداق  ٤٢٠-٣/٤١٩، ١٩٩٤ففشــلت حمل

 إذ تلـك احلملـة نجـدها عنـد ابـن القالنيسـ يف حـوادث تلـك الســنة 

عـرض  ٥٥٢من شهر رمضـان سـنة  أايمفلما مضت "نصه:  قال ما

مـرض حـاد فلمـا  ابتـدأم) ١١٧٣ه/ ٥٦٩. للملك العادل نورالدين (ت

اشــتد بــه خــاف عــىل نفســه... وانزعجــت القلــوب فتفرقــت جمــوع 

فقصــدوا مدينــة  اإلفــرنجوطمــع  األعمــال المســلمني واضــطربت 

نتهبــوا وتجمــع شــزير وهجموهــا وحصــلوا فيهــا فقتلــوا وارسوا وا

وغــريهم  )١٤(اإلســماعيليةمــن عــدة جهــات خلــق كثــري مــن رجــال 

(ابــن ". مــن شــزير وأخرجــوهمفاســتظهروا علــيهم وقتلــوا مــنهم 

  ).٣٤٩، ١٩٠٨القالنيس، 

لكـل مـن الصـوري  أعـالهونظرة عىل النصني الظـاهرين 

  ييل: وابن القالنيس، نقف عىل ما

  ة شزير.اتفاقهما عىل سنة وقوع حادثة غزو ومحاصر  –١

المحاصـرين قـد ضـايقوا المدينـة  أن اتفاق المـؤرخني عـىل  –٢

  ا.كثريً 

المدينة سقطت بيد الصليبيني واسـتباحوها جلنـدهم،  أن  –٣

  ي المؤرخني.أا، وفق ر ونهبً  وأًرسا فعملوا فيها قتالً 

ـ  أهمـــل  –٤ ـــن القالنيســ دور قلعـــة شـــزير يف  إىل  اإلشـــارةاب

الـــذين انســـحبوا مـــن وعســـاكر المســـلمني  األهـــايل  أرواححفـــظ 

ــة  ــديهم، وأرابعهــامواجهــة الصــليبيني بعــد ســقوط المدين يف  أبي

ن قلعة المدينة لم تسقط بـل ظلـت كد أبأ وليم الصوري  أن حني 

 أوصامدة يف وجه هجمات الصليبيني، الذين كانوا قابوا قوسني 

لكن المشاكل الداخلية بـني صـفوفهم  دىن من االستيالء عليها؛أ

  ذلك.حالت دون تحقيق 

ـ ويــــتمحص  –٥  أدق ولــــيم الصــــوري كعادتــــه كــــان يتقىصـــ

 األمـراء أسـماءا عـىل كثـريً   أكـد صيل يف رواايتـه لـذا نـراه قـد االتف

والقادة المشـاركني يف تلـك احلملـة حـىت اثبـت ابن سـبب فشـلها  

ـــو دي شـــاتيون  ـــة، يف حـــني  أمـــري كـــان رين ـــن  أن انطاكي ـــة اب رواي
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 أسـماء إىل اإلشـارة فيهـا أهمـل ا ما، القالنيس كانت عرضية نوعً 

حـــىت المـــدافعني عـــن المدينـــة  أوالمشـــاركني يف عمليـــة احلصـــار 

وربضـــها مـــن المســـلمني، مكتفيـــا بـــذكر وصـــول مـــدد مـــن رجـــال 

 أولئـــكيف المنـــاطق القريبـــة مـــن المدينـــة ودافـــع  اإلســـماعيلية

  بقوة عنها مما اجرب التحالف الصلييب عن االنسحاب.

متابعـــة روايـــة ابـــن مـــن خـــالل  إننـــا األهـــملكـــن اليشـــء  –٦

نستشف ابن تلـك احلملـة عـىل شـزير سـبقت تعرضـها،  القالنيس،

للزلزال الذي دمر المدينة نفسها يف تلك السنة، حيث ضـبط ابـن 

شـهر شـوال مـن تلـك  أواخـر القالنيس تاريخ الهجـوم الصـلييب يف 

ه/ ٥٥٢الصـــوري احلــدث يف متفرعــات ســـنة ( أدرجالســنة، بينمــا 

 أحـــداثن صـــاحب مفـــرج الكـــروب يف إفـــ ر لألمـــ وتأكيـــًدام)، ١١٥٧

الـدين شـزير  نـور أضـافالسنة ذاتها ذكر ابنه بعد الزلزال المذكور 

  ).١/١٢٨، ١٩٥٣ممتلكاته (ابن واصل،  إىل وعمالها 

  

ما الرواية الثانية اليت نجد صدى لها عند ابن القالنيسـ، دون أ

ـــك المتعلقـــة، بهجـــوم  غـــريه مـــن المـــؤرخني المســـلمني، هـــي تل

ــيم أني عــىل الصــليبي حــد احلصــون القريبــة مــن انطاكيــة، فــذكر ول

الصـــوري، ابن احللفـــاء الصـــليبيني كـــانوا موجـــودين يف انطاكيـــة، 

مـري انطاكيـة أوعىل الرغم مـن وجـود بعـض اخلالفـات بيـنهم لكـن 

  بضرورة االستيالء عىل  إقناعهمرينو دي شاتيون تمكن من 

ن اثنـا عرشـ كرث مأ تبعد  بمسافة ال إمارتهاحلصن القريب من 

، فــاتفق اجلمــع الصــلييب عــىل مهاجمــة (احلصــن)، مــن كــل )١٥(مــيالً 

اجلوانب وخصصوا لكل، منطقة حوله قائـدا مهمتـه الضـغط عـىل 

عىل االستسالم، وبعد الهجمـات الشـديدة،  وإجبارهمالمدافعني 

، فــتم تســليم واألمــانطلــب االستســالم  إىل اضــطرت حاميتهــا 

  ألنهــاانطاكيــة،  أمــري  أرنــاطمها الصــليبيني حيــث اســتل إىل القلعــة 

)، ٤٢٣- ٣/٤٢١، ١٩٩٤كانــت رســميا تابعــة لــه قبــل ذلــك (الصــوري، 

، ١٩٨٩(عطية،  إمارتهوبذلك حقق رينو دي شاتيون امن وسالمة 

١٥٤.(  

ن رواية ابن القالنيسـ جـاءت مختصـرة ولكنـه بينما نالحظ أب

ــريً  ــواريخ الهجــوم الصــلييب، فقــال أباهــتم كث  ر األخبــان ا بضــبط ت

نهـــم هـــاجموا حصـــن أالقادمـــة مـــن جانـــب الفرنجـــة الشـــاميني، 

م) وضــــــايقوه ١١٥٨ه/ ٥٥٣وائــــــل المحــــــرم ســــــنة (أيف  )١٦(حــــــارم

ن أىل إ(المنجنيــــق)،  )١٧(واســــتمروا يف رميــــه بحجــــارة المجــــانيق

، ١٩٠٨ملكــت ابلســيف (ابــن القالنيســ،  مَّ اضــعف احلصــن، ومــن ثَــ

٣٥٠ .(  

  

قطتـني تمـثالن استقراء للروايتني السـابقتني، نالحـظ ن

  مصدر االختالف بينهما:

اسـم احلصـن المـذكور  إىل  اإلشـارة أغفلوليم الصوري  أن  –١

ابــن القالنيســ صــرح  أن يف حــني  بــل ذكــره علمــا ابســم (احلصــن).

  ابسمه وانه كان حصن (حارم) 

المدينــة، فــذكر  أهــل اختلــف االثنــان حــول كيفيــة تســليم  –٢

قـال ابـن القالنيسـ ابنـه  ، بينماابألمانالصوري ابنهم استسلموا 

مـن خـالل  ألنـها ترجيحًـ  األكـرث ملك ابلسيف، والرواية الثانية هي 

وســلوك رينــو دي شــاتيون مــع ســكان المنــاطق  أعمــال متابعــة 

نــه وافــق عــىل االستســالم ا أبنــادرً  إالنجــد  الــيت كــان يهاجمهــا، ال

تلــك   أهــايل المرشــوط، بــل كــان يف كــل مــرة يعمــل الســيف يف 

يظهر بين جلدتهم بحفـظ  أن ن كان وليم يريد إن، و القالع واحلصو

فقـد كانـت وحشـية "حسب قول احدهم:  ألنهالمواثيق والعهود، 

رينالــد القاســية ســيئة بمــا فيــه الكفايــة؛ ولكــن عــدم مســؤوليته 

  ).١٨٥، ٢٠١٤(بردج،  أسوأ"الكلمة كانت 

اســتغل ولــيم الصــوري كــل مناســبة ليظهــر، عــدم رضــاه مــن  

انطاكيــة، بســبب ســلوكه غــري  أمــري يون تصــرفات رينــو دي شــات

الســوي، ذلــك الســلوك الــذي اضــر بمســتقبل الصــليبيني يف بــالد 

، يســدل الســتار عــىل  م)١١٦٠ه / ٥٥٥الشــام، ففــي حــوادث ســنة (

 أشـار ، المغـامر الصـلييب، فقـد أرنـاطالمرحلة التكوينيـة لشخصـية 

ولـــيم الصـــوري مـــن خـــالل نـــص لـــه قيمـــة تاريخيـــة مـــن الناحيـــة 

رينـــو دي شـــاتيون كـــان يرتصـــد  أن والنفســـية، كيـــف  السياســـية

والمعلومــات الــيت تخــص الســكان المســلمني وتــنقالتهم  األخبــار 

ــامبــل وراء قطعــانهم مــن اإل الموســمية، ــ واألغن ا عــن المــاء بحثً

عـن  الرعاع فضالً  أولئكا من والكالء، فرصد بعض كشافته بعضً 

المنطقـــة ســـيما يف  وال األرجـــاءالمـــزارعني الـــذين يتجولـــون يف 

هنـــاك  أولئـــكوجـــود  أرنـــاط، فاســـتغل )١٨(القريبـــة بـــني مـــرعش

وهجـــم علـــيهم فنهـــب وســـلب، وبعـــد انتهـــاء غارتـــه تلـــك، حـــاول 

ــــث  ــــني  أىت العــــودة مــــن حي ــــواعمحمل ــــوه  أبن ــــذي نهب ــــاع ال المت

نائــب  إىل غارتــه تلــك وصــلت  أنبــاءلكــن  )؛٣/٤٣٩، ١٩٩٤(الصــوري،

رجوعـه ولمـا علـم  ، فكمـن لـه عنـد )١٩(الدين ابن الدايـة) حلب (مجد

 أميف االحتفـاظ ابلغنـائم  أصـحابهبخطـة ابـن الدايـة شـاور  أرناط

هم القـوات احللبيـة أتففاج ،لكنهم اثروا يف النهاية القتال ،القتال

عـن  أمـا األخـر.رس البعض أغلب اجلند وأبسهامهم ورماحهم، ففر 

 أخطائـهعن جميع  أرناط األمريوكفر "فقال الصوري بحقه:  أرناط

ئمه اليت اقرتفها فقد وقع يف ارس العـدو الـذي كبلـه ابلقيـود وجرا

  ).٣/٤٤٠، ١٩٩٤(الصوري، ".قبح صورةأحلب عىل  إىل وسار به 
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 وأصــبحيــدير شــؤونها،  أمــري انطاكيــة مــن  إمــارةوبــذلك خلــت 

، بعـد سـقوط رينـو دي شـاتيون إلدارتهـا يجد بـديالً  أن عىل الملك 

ــد اجلــيش الــزنيك، وبقــي يف  ـ ســنة، لــم  لمــدة األرس بي ســتة عرشـ

، ١٩٥٧م) (ابـــن واصـــل، ١١٧٦ه/ ٥٧١يف ســـنة ( إاليطلـــق رساحـــه 

). وعندما عاد التحـق بخدمـة الملـك بلـدوين الرابـع المجـذوم ٢/٣٨

، ومـن هنـاك كـان )٢٠(لقلعة الكرك أمًريام)، فعينه ١١٨٥ه/ ٥٨١(ت 

ا يف قطـــع الطـــرق والتجـــاوز عـــىل القوافـــل المـــارة ل جهـــدً أي ال

؛ســــــــبط ابــــــــن  ١٠/١٤٢، ٢٠٠٣، األثــــــــرين ونقــــــــض العهــــــــود (ابــــــــ

)، لــذا حاصــر صــالح الــدين األيــويب قلعتــه اكــرث ١٩٥١،٨/٣٨٩اجلــوزي،

مــن مــرة، بقصــد فتحهــا وتــأمني المســلمني مــن رشه (بهاءالــدين 

-٥٧١، حــوادث وفيــات ١٩٩٦؛ الــذهيب، ٧٤، ٦٣،٦٦، ١٩٦٤ابــن شــداد، 

طان القتل عـىل يـد السـل إىل )، حىت آل مصريه يف النهاية ٦٣، ٥٨٠

  )..٧٨، ١٩٦٤؛ بهاءالدين ابن شداد، ٢٠٠٣،١٠/١٤٨، األثري(ابن 

  

َةٌ  ِ   َخا

  النقاط التالية: إىل يف خاتمة هذه الدراسة تم التوصل 

  الــيت والدينيــة  واألدبيــةالمعرفــة العلميــة  أن اثبــت البحــث  –١
لة أبــدع يف مســن يُ أا، عــىل تحــىل بهــا ولــيم الصــوري ســاعدته كثــريً 

ــأليف ــه والســيما ال الت ــايل ســاعدته معرفت ــارييخ، وابلت ــدوين الت ت
 األخــرين ، يف االطــالع عــىل محتــوايت مصــنفات األخــرىابللغــات 

  ليه من نصوص.إوالسيما التاريخية وترجمة ما يحتاج 
ـــيم الصـــوري   أن ظهـــرت مـــن خـــالل الدراســـة،  –٢ ثقافـــة ول

السـابقة، قـد سـاعدته يف  األمـمعـىل تـواريخ  واطالعهالواسعة، 
ز القرار يف مملكة بيت المقدس والسيما الملك، التقرب من مرك

ممــا جعلـــه يرتقـــي يف المناصـــب تـــدريجيا، ضـــمن حاشـــية الملـــك 
ــيت  أو ــيهم يف اتخــاذ الكثــري مــن القــرارات ال صــبح مــن المعــول عل

كموفـد   إرسـالهعن اعتماد الملـك عليـه يف  تخص المملكة، فضالً 
ـ  ـــــة إىلشخيصــــ ـــــدول  اإلمرباطوري ـــــة وغريهـــــا مـــــن ال البزينطي

  .ألقاليموا
بفضــل تلــك المــؤهالت الــيت كــان يحملهــا ولــيم الصــوري،  –٣

كتـاب   تـأليفمهمـة   األول ليه ملك بيت المقدس املريـك إسند أ
، ليستفيد منه خلفائه األخرينخاص بعهده، وعهود ملوك الرشق 

ـــيت كـــان عمـــوري قـــد  ـــد االطـــالع عـــىل اخلارطـــة السياســـية ال عن
ة التعامـل مـع خصـومه يـالمملكـة، وكيف أمـور اعتمدها يف تسـيري 

المســـلمني يف بــــالد الشـــام ومصــــر، ناهيــــك عـــن العالقــــة مــــع 
الصـليبية الموجـودة يف  اإلمـاراتالبزينطيـة وبقيـة  اإلمرباطورية

  بالد الشام.
 األعمــال كتــاب ولــيم الصــوري (تــاريخ   أن الدراســة  أكــدت –٤

التصـدي  أراد  نْ لَمـ أساسـيًاا المنجزة فيما وراء البحر)، يعد مصدرً 
 األوىل خــالل احلملــة الصــليبية  اإلســالمي الرشــق  أحــوال رفــة لمع

عــــــن التطــــــورات السياســــــية واالقتصــــــادية  والثانيـــــة، فضــــــالً 
لمملكــة بيــت المقــدس، عــىل عهــد الملــك  واإلداريــةواالجتماعيــة 

، لعهــد األوىل، كونــه كــان شــاهد عيــان مــن الدرجــة األولاملريــك 
  يص.وكبري قضاته، ومؤرخه الشخ األول الملك املريك 

)، أرنــاطرينالــد دي شــاتيون ( أن ظهـر مــن خــالل الدراســة،  –٥
ا لم يكن من الفرسان ذوي الشهرة احلربية الكبرية، بل كان فارًس 

 إىلجــــل تغيــــري مصــــريه أا، ينتهــــز الفــــرص مــــن ا، مغــــامرً مغمــــورً 
ـــة الصـــليبية ، فاجتهـــد كثـــريً األفضـــل ـــث األوىلا ورافـــق احلمل ، حي

يهـاب  اخلـوف وال فال يعـر نداي اكتسب المزيد من اخلربة، وكان ج
 أن الصعاب، وهذا مما ساعده يف قبول ملك بيت المقدس عـىل 

  ينخرط يف عسكره، كمرتزق لقاء اجر متفق عليه.
ابلـــــدهاء والدبلوماســـــية، فاســـــتغل تلـــــك  أرنـــــاطتمـــــزي   –٦

انطاكيــة، حيــث اســتمالها  إمــارةالصــفتني يف التقــرب مــن وريثــة 
مـــن كـــل المعارضـــة اخلاصـــة  ورغبهـــا يف الـــزواج بـــه، عـــىل الـــرغم

يمـت بصـلة رسـمية  ، الأرنـاط أنوالعامة لسـكان المملكـة، كـون 
صليبيي بـالد الشـام ولـيس لـه مكانـة عاليـة، لكنـه يف النهايـة   إىل 

  انطاكية. إمارةعرش  إىل وارتقى  األمريةتزوج من 
عرف أرناط ابلتهور والطيش والالمباالة وعـدم احتسـاب  –٧

ســيما مــن الساســة والقــدة الصــليبيني،  ، واللآلخــرينتقــدير   أي 
ا عــىل ممتلكــات الغــري دون وجــه وحــق، كمــا حصــل عنــد متجــاوزً 

ـرة قـــربص التابعـــة لبزينطـــة، ناهيـــك عـــن تعاملـــه  مهاجمتـــه جلزيــ
اليسء مع رجال الدين المسيحيني، مما فتح عليه جبهات عديـدة  

 اإلمرباطوريـةكان عليه معرفة كيفية التعامـل معهـا كلهـا، مثـل 
  نطية ومملكة بيت المقدس والبابوية.البزي

ووفـق رؤيـة ولـيم  أرنـاط أنبيًنـت الدراسـة  أخـر من جانب  –٨
 الصـــــوري، كـــــان يتصـــــف ابحلمـــــق والســـــذاجة يف التصـــــرف بـــــال

 االلـــزتام، وعـــدم األخبـــارليـــه مـــن إينقـــل  مســـؤولية وتصـــديق مـــا
، وتلـــك اإلســـالميابلعهـــود والمواثيـــق الـــيت وقعـــت مـــع اجلانـــب 

يقــع  أن  إىلبــه يف النهايــة  أودتهــي الــيت  عــال واألفالتصــرفات 
  م).١١٦١- ١١٦٠ه /٥٥٥سنة ( بيد جند حلب، أسًريا
مــن نصــوص ولــيم الصــوري عــن  المســتوىح المســتخلص  –٩

، األمريلتبوأ منصب  نه لم يكن مؤهالً أ)، أرناطرينو دي شاتيون (
ــة وال يف  إمــارةال يف  ــهالكــرك،  إمــارةانطاكي ــتحىل  ألن ــم يكــن ي ل

والتصــرف كنبيــل يف الكثــري مــن المواقــف المعقــدة الــيت   ابلصــرب 
 وإهمالـه، لألمـوركان هو نفسه من خلقها، لتعنته وسوء تـدبريه 

والمستشـــارين، بـــل عـــىل العكـــس  األمـــراءمـــن حولـــه مـــن  ألمـــر 
/ ه٦٤٨.(ت األيـويب يذكرنا بمـا كـان يفعلـه السـلطان تـوران شـاه 

يرسـح المـؤهلني عندما كـان  األيوبيةسالطني الدولة  أخر م) ١٢٥٠
لـيس  نْ اخلربة مـن خدمتـه، ويقـرب الشـباب الصـغار مَمـ وأصحاب

ا سـريً أ أوالً  أرناطلذا سقط  الدولة. أمور  إدارةخربة يف  أيةلديهم 
سة اخلاطئة الـيت يا، بفعل تلك السويف المرة الثانية سقط قتيالً 

  .أمورهاتبعها يف تدبري 
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ة املصادر واملراجع:   قا
 :   العربية واملعربة ملراجعاملصادر واأوالً

الكـرم بـن محمـد  أالدين عيل بن  الحسن عز أبو، األثابن  -
ـــق ، م)١٢٣٢ه/ ٦٣٠. الجـــزري (ت ـــاريخ، تحقي الكامـــل يف الت

وت، ٤محمد يوسف الدقاق، ط  .٢٠٠٢، دار الكتب العلمية، ب
ذيل تاريخ : م)١١٦٠ه/  ٥٥٥ .حمزة يعىل (ت أبوابن القالنيس،  -

وت،  باءاآل دمشق، مطبعة  ، ب   .١٩٠٨اليسوعي
د - ، عــ عيلالفــدا أبــو الــدين  ابــن كثــ  .الدمشــقي (ت إســ

ــــة، طبعــــة خاصــــة، وزارة : م)١٣٧٥ه/ ٧٧٤ ــــة والنهاي البداي
  .٢٠١٥، قطر، اإلسالميةوالشؤون  األوقاف

عيلالـرحمن  شامة، شـهاب الـدين عبـد أبو - املقـديس  إسـ
ـــاب الروضـــت يف : م)١٢٦٦ه /٦٦٥الدمشـــقي (ت  ـــاركت  أخب

ــدولت النوريــة والصــالحية، تحقيــق  ــراهيمال ــق، ط إب  ،١الزيب
  .١٩٩٧مؤسسة الرسالة، دمشق، 

ــبأ  - ــة)، : أ حــالم، لغري رسى الحــروب الصــليبية (دراســة تاريخي
 اإلنسـانيةية العلـوم لرسالة ماجست يف التاريخ الوسيط، ك

عية  ة، الجزائر،  ١٩٤٥ يوما ٨جامعة  –واالجت   .٢٠١٨قا
ىل العربية السيد البـاز إالحروب الصليبية، نقله : رنستأ باركر، -

ــاهرة،  ــة للطباعــة والنرشــ، الق ــي، دار النهضــة العربي العرين
١٩٦٧.  

 تاريخ الكتابة التاريخية، ترجمة محمـد عبـد: بارنز، هاري باملر -
  .١٩٤٤الرحمن، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 

العربيــة  إىلية، نقلهــا تــاريخ الحــروب الصــليب: نتــوأ بــردج،  -
ــة للطباعــة  ودي، دار قتيب احمــد غســان ســباتو ونبيــل الجــ

  .٢٠١٤والنرش، دمشق، 
سـدي املحاسن يوسف بـن رافـع األ  بوأ بهاء الدين بن شداد،  -

النوادر السلطانية واملحاسن اليوسفية، ، م)١٢٣٤ه /٦٣٢(ت 
ــيال، ط ــدين الش ل ال ــ ــق ج ــ١تحقي ــدار املرصــية للت ليف أ ، ال

  .١٩٩٤ة والنرش، القاهرة، والرتجم
ــب صــبار - ، طل ــا ــة دراســة يف عالقتهــا : إالجن ــارة انطاكي م

بالقوى السياسـية، دار نينـوى للدراسـات والنرشـ والتوزيـع، 
  .٢٠١٣ املوصل،

مـارة الرهـا الصـليبية، الهيئـة : إالسميع الجنزوري، علية عبد -
  .٢٠٠١املرصية العامة للكتاب، القاهرة،

الحضـارية يف بـالد الشـام  األوضاع: الحويري، محمود محمد -
ــا عرشــ والثالــث عرشــ مــن املــيالد (عرصــ  يف القــرن الث

  .١٩٧٩الحروب الصليبية)، دار املعارف، القاهرة، 
منهج البحث يف التاريخ، املرصـية  :الحويري، محمود محمد -

 .٢٠٠١لتوزيع املطبوعات، القاهرة، 
ن (ت - ه / ٧٤٨الذهبي، شمس الدين محمد بن احمـد بـن عـث

(حـوادث  واألعـالمووفيات املشـاه  اإلسالمتاريخ : م)١٣٤٨
، دار ١السـالم تــدمري، ط ه)، تحقيــق عمـر عبــد ٥٨٠-٥٧١سـنة 

، دمشق،    .١٩٩٦الكتاب العر
ن، ستيفن - تـاريخ الحـروب الصـليبية، ترجمـة نورالـدين : رنسي

  .١٩٩٨، د. م، ٢خليل، ط
ليــاس إة الصــليبيون يف الرشــق، ترجمــ: زابــوروف، ميخائيــل -

، دار التقدم، موسكو،    .١٩٨٦شاه

ـــار، ســـهيل - ـــروب : زك ـــاريخ الح املوســـوعة الشـــاملة يف ت
  .١٩٩٥الصليبية، دمشق، 

د نجــم -  بــالد يفاالســتيطان الصــليبي : الزيــدي، مصــعب حــ
وذًجـ دكتـوراه غ.م،  أطروحـةا، الشام مملكة بيت املقدس 

  .٢٠٠٥ ، املوصل،اآلدابكلية  –جامعة املوصل 
ــ - ــون الجــوزي، ســبط اب ــدين قــزاوغيل  أب ــر شــمس ال املظف

، األعيــانة الزمــان يف تــاريخ آ مــر : م)١٢٥٦ه /  ٦٥٤الــرت (ت
نية، حيدر ١ط  -٨الدكن، ج – أبان، مطبعة دائرة املعارف العث
  .١٩٥١، ١ق

املؤرخـون املعـارصون لصـالح الـدين : سعداوي، نظ حسان -
  .١٩٦٢، مكتبة النهضة املرصية، األيو

دراسات يف تاريخ الحـروب إبراهيم: خميس  إبراهيمسالمة،  -
عة الفرسان الداويـة)، دار املعرفـة الجامعيـة،  الصليبية (ج

  م.٢٠٠٢القاهرة، 
يــل - يل، ب الوســطى، ترجمــة  راملؤرخــون يف العصــو : ســ

  ، دار املعارف، القاهرة.٢قاسم عبدة قاسم، ط
يف  االسبتارية فرسان القديس يوحنا: سميث، جوناثان راييل -

، ط ، دار طـالس ١بيت املقدس وقربص، ترجمة صـبحي الجـا
  . ١٩٨٩للدراسات والرتجمة والنرش، دمشق، 

ــد - ــد الســيد، عب الحركــة الصــليبية عرصــ : الهــادي اللطيــف عب
  .٢٠٠٦م، ليبيا، ١١٦٢ – ١١٤٣بلدوين الثالث 

ات، حس رجا - مؤرخو الحروب الصـليبية ومصـادرهم، : الشق
عيـة، املجلـد الثالـث، العـدد  ةاإلنسـانيمجلة العلوم  واالجت

 .٢٠١٩، األردن، يناير، األول
: م)١١٩٣ ه/٥٨٩. الطرسويس، مريض بن عيل بن مـريض (ت -

، واألسـواءيف كيفية النجاة مـن الحـروب  األلباب أربابتبرصة 
وت،    .١٩٤٨تحقيق كلود كاهن، ب

 االسترشــافيةصــالح الــدين يف الدراســات : الــرزاق، نــارص عبــد -
، رسـالة ماجسـت غـ منشـور، جامعـة واألمريكية ليزيةاإلنج

  .١٩٩٢، املوصل، اآلدابكلية  –املوصل 
، ١والحروب الصليبية، ط : اإلنجليزالحميد القوي، زينب عبد عبد -

ــة، القــاهرة،  اإلنســانيةعــ للدراســات والبحــوث  عي واالجت
١٩٩٦.  

ن، مرفت -  القتـال يف العرصـ وأدواتالتحصينات الحربية : عث
، القـاهرة، ١رص والشـام زمـن الحـروب الصـليبية، ط األيو
٢٠١٠.  

مؤرخو الحروب الصليبية، مطبعة لجنـة : العريني، السيد الباز -
، دار النهضة العربية، القاهرة،    .١٩٦٢البيان العر

والدولة البيزنطيـة زمـن  اإلسالميالرشق : عطا، زبيدة محمد -
  .١٩٩لقاهرة، للطباعة، ا األم، دار ٢ط األيوبي

، ١انطاكية الصليبية واملسـلون، ط : إمارةعطية، حس محمد -
  .١٩٨٩دار املعرفة الجامعية، القاهرة، 

 نشــــأتهم :الحشاشــــون حكــــام املــــوت: عكــــاوي، رحــــاب -
  .١٩٩٤دار املناهل، د/م،  –، دار الحرف العر ١وتاريخهم، ط

تاريخ الحروب الصـليبية، دار املعرفـة : عمران، محمود سعيد -
  .٢٠٠٠الجامعية، القاهرة، 

الحروب الصليبية دراسات تاريخية : حمدأ س نعوض، محمد مؤ  -
ن، ١ط ونقدية،   .األردن، دار الرشوق، ع
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الحـروب الصـليبية، دراسـات يف : حمـدأ س نعوض، محمد مـؤ  -
ــيم  ــاب ول ــاريخ (الفصــل التاســع عرشــ مــن كت ــا والت الجغرافي

لالصوري تـاريخ  قـاهرة، مـرتجم مـن قبـل عـوض)، ال –األعـ
٢٠١٦.  

الصـليبي  اإلسـالمييف الرصـاع : حمـدأ س نعوض، محمد مـؤ  -
، عـــ للدراســـات ١السياســـة الخارجيـــة للدولـــة النوريـــة، ط

عية، القاهرة،  اإلنسانيةوالبحوث    .١٩٩٨واالجت
نصوص ووثائق  األوىلالحملة الصليبية : قاسم، عبدة قاسم -

عيـة، واال  اإلنسـانية، ع للدراسات والبحـوث ١تاريخية، ط جت
  .٢٠٠١القاهرة، 

بلدان الخالفة الرشقية، ترجمة بشـ فرنسـيس :  لسرتنج، -
ــــواد، ــــوركيس ع ــــالة، ٢ط وك ــــة الرس ــــورات مؤسس ،  منش

وت،   .١٩٨٥ب
، دار قتيبـة ٢الحشيشية، ترجمة سهيل زكـار، ط: لويس، برنارد -

  .٢٠٠٦ للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق،
الصـليبي لحقـوق  انتهاكـات: عـاطف محمـد أكـرماملرصي،  -

يف بــالد الشــام، رســالة ماجســت غ.م، الجامعــة  اإلنســان
  .٢٠١٩، غزة، اآلدابكلية  –االسمية 

وت،  -   .١٩٧٧معجم البلدان، دار صادر، ب
، محمد عبد - ، األوربيـةالعصـور الوسـطى  :الشـايف املغر

  .٢٠٠٤ ،اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش، ١ط
ــة  - ــراهيم: مقــامي، نبيل ــالد إب ــان الفرســان يف ب فــرق الرهب

  .١٩٩٤الشام يف القرن الثا عرش والثالث عرش، القاهرة، 
الحروب الصليبية، ترجمـة محمـد  أيامالقالع : مولر، فولفغانغ -

  .١٩٨٤، دار الفكر، دمشق، ٢وليد الجالد، ط
 اللـه يـاقوت بـن عبـد بـو عبـدأ ياقوت الحموي، شهاب الدين  -

 م) ١٢٢٩ه/ ٦٢٦. الله الرومي (ت
  

  األجنبيةاملراجع : املصادر و اثانيً 
- Giriffith, Hugh,Clifton, The Second and Third 

Crusades: Their Justification and Goals as Seen by the 
Clergy, Masters thesis of Arts  not published, Western 
Michigan University, Mishigan,1980.  

- - Handyside,Philip,david, The old French translation of  
William  of Tyre (Phd thesis not published), Cardiff 
University, School of History, Cardiff, 2006. 

- Kostick,Conor. William of Tyre, Livy and the Vocabulary 
of class,Journal of the History of Ideas, published by 
University of Pennsylvainia Press, Vol.65, Number 3, 
july, 2004. 

- Krey.A,C. William of Tyre; The Making of an Historian 
in the Middle Ages, Speculum a journal of Medieval 
Studies, The University of Chicago press on behalf of 
Medieval Acaemy of Amerca, Vol.16, No.2, apr,1941. 

- Spoljaric, Luka. William of Tyre and the Byzantine 
Empire; The Constraction of an image, Masters thesis 
of Arts  not published, Centiral  Europian University, 
Budapest, 2008. 

  :الَهواِمُش 
 

، نسبة إىل مدينة صور التي تقع يف جنوب لبنان يالصور ) ١(
حاليًا، وللمزيد عن تلك املدينة وتاريخها القديم وتطوراتها 
عية والعمرانية يف العصور الوسطى،  السياسية واالجت

الحروب حقبة تاريخ الحروب الصليبية، يُنظر: وليم الصوري، 
، ترجمة حسن حبيش، الهيئة املرصية العامة الصليبية

 .٣٤-٣/١٤)، ١٩٩٤لكتاب، (القاهرة، ل
)٢ ( ، د الدين األصفها الفتح حول معركة حط يُنظر: ع

، تحقيق محمد محمود صبح، القيس يف الفتح القديس
، سنا الربق الشامي؛ البنداري، ٨٨-٨١)، ص١٩٦٥(القاهرة:

تحقيق رمضان ششن، مركز األبحاث يف التاريخ والفنون 
؛ مهدي ٣٧٨-٣٧٤)، ص٢٠٠٤تانبول: والثقافة اإلسالمية، (اس

 ، ، األيوبيون يف كتابات املؤرخ الرسيانصالح سليفا
، (اربيل:١ط ؛ سهيل زكار، ١١٤-١٠٣)، ص٢٠١٢، مطبعة موكريا

ة التحرير من دمشق إىل القدس ، ١، طحط مس
 .٨٠-٧١، ٦٧-٢٥)، ١٩٨٤(دمشق:

نت ، وهي تشمل نوع من املواد التي كاالفنون الحرة) ٣(
الكنيسة فبي العصور الوسطى تسمح بتدريسها، وتشمل 
املجموعة الثالثية وهي تضم (الحساب والهندسة والفلك، 
واملجموعة الرباعية وتضم (املوسيقى والطب، والتاريخ 

الحملة واملنطق)، للمزيد يُنظر، قاسم عبدة قاسم، 
، ع للدراسات ١، طالصليبية األوىل نصوص ووثائق تاريخية

عية، (القاهرة: والب  .٣٤)، ص٢٠٠١حوث اإلنسانية واالجت
عن حياة وعرص بلدوين الثالث، يُنظر: عبد اللطيف عبد الهادي ) ٤(

السياسة الخارجية ململكة بيت املقدس الصليبية السيد، 
)، صفحات ٢٠٠٦، (ليبيا: م)١١٦٢- ١١٤٦يف عهد بلدوين الثالث (

 متفرقة ال عىل التعي
اصيل كتاب وليم الصوري وطبعاته، يُنظر، للمزيد حول تف) ٥(

، مطبعة لجنة مؤرخو الحروب الصليبيةالسيد الباز العريني، 
، دار النهضة العربية، (القاهرة:  –١٢٤)، ص١٩٦٢البيان العر

املؤرخون املعارصون لصالح ؛ نظ حسان سعداوي، ١٣٥
)، ص ١٩٦٢، مكتبة النهضة املرصية، (القاهرة: الدين األيو

 .٤٧–٤٥ص
: هو والد السلطان صالح الدين، والدته غ نجم الدين أيوب) ٦(

معروفة، ويكنى با امللوك وأ الشكر، لقب بامللك 
األفضل، وبه عرفت الدولة األيوبية، وهو كردي األصل، حكم 
د الدين زن  تكريت ثم تركها إىل املوصل فواله ع

لدين محمود بعلبك، بعدها انتقل إىل دمشق، فساعد نور ا
كوه ليستويل عىل دمشق، وأصبح نائبًا عنه  مع أخيه ش

ه، عرف بالكرم والجود، ٥٦٥فيها، سار إىل القاهرة سنة 
ًا بتدب األمور، وتويف يف مرص يف كنف ابنه  وكان خب

زبدة م)، للمزيد عنه يُنظر، ابن العديم، ١١٧٢ه/ ٥٦٨سنة (
وت:، دار الكتب العل١، طالحلب يف تاريخ حلب )، ١٩٩٦مية، (ب

، وفيات األعيان يف أنباء أبناء الزمان؛ ابن خلكان، ٣٥٧ص
وت ك٢تحقيق إحسان عباس، ط - ١/٢٥٥)، ١٩٧٧، دار صادر، (ب

د الحنبيل، ٢٥٩ شذرات الذهب يف أخبار من ؛ ابن الع
، دار الكتب ١، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا،طذهب

وت:   .٤/٤٠٩)، ١٩٩٤العلمية، (ب
، ح) ٧( كوه، يُنظر، ابن األث ة أسد الدين ش التاريخ الباهر ول س

ت، دار  ، تحقيق عبديف الدولة االتابكية القادر أحمد طلي
 – ١٤٠، ١٣٢، ١٢٢، ١٢٠، ١١٩الكتب الحديثة، (القاهرة: د/ت) ص 

، ٤، تحقيق محمد يوسف الدقاق، طالكامل يف التاريخ؛ ١٤٨
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وت:  – ١١، ٥-١٠/٣، ٤٦٧ – ٤٦٥/  ٩،)٢٠٠٣دار الكتب العلمية، (ب

، ترجمة وتحقيق تاريخ متى الرهاوي؛ متى الرهاوي، ١٦
محمود محمد الرويض وعبد الرحيم مصطفى، مؤسسة 

دة للدراسات، (اربد:   .   ٣٧٠-٣٦٩)، ص ٢٠٠٩ح
، تقع مدينة عسقالن) ٨( ل فلسط : مدينة بالشام من أع

ا مثل دمشق عىل ساحل البحر ب غزة وبيت جربين، مثله
عرفت بعروس الشام، استوىل عليها الصليبيون سنة 

م) ثم حررها السلطان صالح الدين األيو سنة ١١٥٣ه/ ٥٤٨(
م)، لئال ١١٩١ه/٥٨٧م)، وبعد أربع سنوات خربها (١١٨٧ه/٥٨٣(

تسقط بيد الصليبي مثل عكا. للمزيد يُنظر، ياقوت الحموي، 
وت:معجم البلدان  .٤/١٢٢)، ١٩٧٧، دار صادر، (ب

استخدم وليم الصوري صيغتي االسم (رينو وارناط) عىل ) ٩(
، ٣٨٠–٣٧٩/ ٣، الحروب الصليبيةالتوايل يف مروياته، يُنظر، 

٤٠٢–٤/٤٠١. 
، ولد اإلمرباطور مانويل البيزنطي) ١٠( ، هو مانويل األول كومن

 – ١١٤٣ه /  ٥٦٧ – ٥٣٨م، حكم خالل املدة ( ١١٢٠ه / ٥١٤سنة 
يز حكمه بالتعسف الداخيل وتعقيد العالقات م)  ١١٨٠

الخارجية مع البلغار واإلمرباطورية الرومانية املقدسة 
ومسالة املشاركة يف الحروب الصليبية. للمزيد عن عرصه 

، اإلمرباطورية البيزنطيةيُنظر، عبد القادر أحمد اليوسف، 
وت،  –منشورات املكتبة العرصية، (صيدا   – ١٥٠)، ص١٩٦٦ب

اإلمرباطورية البيزنطية محمود سعيد عمران،  ؛١٥١
وت:١، طوحضارتها  .٢٧٥)، ص ٢٠٠٢، دار النهضة العربية، (ب

: مدينة تَُعّد من ثغور الشام، ب انطاكية وحلب طرسوس) ١١(
وبالد الروم وهي ترشف عىل الباب الجنو لدرب أبواب 
كيليكة، للمدينة سوران ويحيط بها خندق كب ولها ستة 

ر عربها نهر، بينها وب أدنه (أب كم)،  ٣٦فراسخ =  ٦واب و
ه / ٣٥٤استوىل عليها نقفور اإلمرباطور البيزنطي سنة (

م) وظلت بايديهم فرتة طويلة. يُنظر، ياقوت الحموي، ٩٦٥
؛  لسرتنج، بلدان الخالفة ٢٩-٤/٢٨معجم البلدان، 

، الرشقية، نقله إىل العربية بش فرنسيس وكوركيس عواد
وت:٢ط  .١٦٥-١٦٤)، ص١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، (ب

: مدينة من مدن الثغور الشامية، عىل الحدود ب املصيصة) ١٢(
بالد الشام وأنطاكية وبالد الروم، تقع عىل نهر جيحان 
اميس) فتحها األمويون وبنوا حصنها، وشحنوه بالجند  (ب
وأرسهم، وهي مشهورة ببساتينها، ولها سور وخمسة 

ه ١٣٩عمرها الخليفة املنصور العبايس، سنة ( أبواب،
م)، ثم استوىل عليها األرمن يف حقبة الحقة. يُنظر، ٧٥٦/

 بلدان؛ لسرتنج، ٥/١٤٥، معجم البلدانياقوت الحموي، 
 .١٦٣، الخالفة

: وهي قلعة تشتمل عىل كورة بالشام، قلعة وحصن شيزر) ١٣(
ة يوم يف وسطها نه ر تقع قرب املعرة بينها وب ح

لها  وعيه قنطرة، وهي تتبع كورة حمص ومن أع
ولقلعتها ثالثة أبواب وعىل جرس املدينة حصن سمي 
بحصن الجرس. يُنظر، ياقوت الحموي، معجم البلدان، 

ن، ٣/٣٨٣ التحصينات وأدوات القتال يف العرص ؛ مرفت عث
رص والشام زمن الحروب الصليبية ، دار العا ١، طاأليو 

، (ال  .١٨٩-١٨٨) ص٢٠١٠قاهرة:العر
عيلية) ١٤( علية ونشاتهم وعقيدتهم اإلس : عن اإلس

وعالقاتهم مع القوى املعارصة لهم خالل العصور 
، ترجمة سهيل الحشيشيةالوسطى، يراجع، برنارد لويس، 

، دار قتيبة للطباعة والنرش والتوزيع، ٢زكار، ط
؛ رحاب عكاوي، ٢٦٧ – ١٧٩، ١٠٧-٥٣)، ص٢٠٠٦(دمشق:

 

 
، دار الحرف ١، طشاشون حكام املوت: نشأتهم وتاريخهمالح

؛ فرهاد ٨٩ – ٣١)، ص١٩٩٤العر ودار املناهل، (د/م: 
عيليون ، ترجمة سيف يف العرص الوسيط دفرتي اإلس
، ط ، دار املدى للثقافة والنرش، ١الدين القص

 .١٠٥-٣٥)، ص ١٩٩٩(دمشق:
وبحري،  ، من وحدات قياس الطول وهو نوعان بريامليل) ١٥(

م)، يُنظر، ١٨٥٢م) بين البحري يوازي ( ١٦٠٩والر يوازي (
ات،  مقاييس الطول واملساحة أحمد صدقي شق

نية )، ص ٢٠٠٧، دار الكندي للنرش والتوزيع، (اربد: ١، طالعث
٦٠. 

يل بالد الشام وتقع حارم) ١٦( : تَُعّد من القالع الحصينة يف ش
كية. للمزيد عنها يُنظر، غرب مدينة حلب، بالقرب من انطا

ن،   .١٧٦-١٧٥. ص التحصينات وأدوات القتالعث
: ومفردها منجنيق، وهي آلة حربية يستخدمها املجانيق) ١٧(

املهاجمون لرضب حصون وقالع العدو، ويرمى بها، 
ها من املواد، وهي أنواع منها  األخشاب واألحجار وغ

ق الرومي الرت واملنجني –املنجنيق العر والفاريس 
اإلفرنجي، وكل من هذه الثالثة أنواع تختلف الواحدة عن  –

األخرى من حيث الرتكيب والصنع وحجم وشكل القاعدة، 
تبرصة أرباب األلباب للمزيد يُنظر، مريض بن عيل بن مريض، 
، تحقيق كلود كاهن، يف كيفية النجاة من الحرب واألسواء

وت،   .١٧ – ١٦)، ص ١٩٤٨(ب
ينة ثغرية ب بالد الشام وبالد الروم (بيزنطة) : مدمرعش) ١٨(

لها سوران وخندق، ويف وسط املدينة حصن عليه سور، 
عرف باملروا نسبة إىل مروان بن محمد أخر الخلفاء 
، ثم عمر الرشيد العبايس املدينة بأكملها، ولها  األموي

معجم ربض يعرف بالهارونية. يُنظر، ياقوت الحموي، 
 .٥/١٠٥، البلدان

الدين  : كان من أقرب األمراء إىل نورمجد الدين ابن الداية) ١٩(
محمود، كونه رضيعا له يف الصغر، وذا منزلة تفوق منزلة 
بقية أمراء دولته، اقطع له نورالدين زن مدينة حلب 

ه، منح ٥٦٥وحارم وملا تويف يف شهر رمضان من سنة 
وكان إقطاعه ألخيه شمس الدين ابن الداية (املرضعة)، 

ملجد الدين ثالثة اخوه آخرين كلهم مقرب من نورالدين 
محمود وإسهاماتهم مشهورة يف الحروب الصليبية. 

 ، ؛ بهاءالدين ١٠/٢٧، الكامل يف التاريخللمزيد يُنظر، ابن األث
مفرج ؛ ابن واصل، ٨٣، صالنوادر السلطانيةابن شداد، 

 .١/١٩١، الكروب
ة الكرك وتطورها ودورها : حول تاريخ قلعقلعة الكرك) ٢٠(

 –السيايس خالل الحروب الصليبية يُنظر، فولفغانغ مولر 
 ، ، ترجمة محمد وليد الجالد، القالع أيام الحروب الصليبيةف
ن، التحصينات ٥٥)، ص١٩٨٤، دار الفكر، (دمشق:٢ط ؛ عث

 .١٧٠- ١٦٥الحربية وأدوات القتال، ص


