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ملخص البحث:

جنح الصليبيون يف تكوين عدة ممالك صليبية يف املشرق اإلسالمي ،وأتثرت عاداهتا
ومؤسساهتا ابلوافدين من أورواب الغربية ،فقد كان هنالك على الدوام اتصاالت وثيقة ،غري
أهنا كممالك صغرية نسيباً غالبا ما افتقرت إىل الدعم املايل والعسكري املتواصل من أورواب،
األمر الذي جعلها تعمل على رأب ذلك؛ ليصبح النظام احلاكم يف هذه املمالك هو النظام
اإلقطاعي ،فقد اعتمدت هذه املمالك يف بداية نشأهتا على النبالء واإلقطاعيني القادمني
من أورواب ،إال أن معظم هؤالء يرجعون ملوطنهم األصلي بعد انتهاء دورهم العسكري وتقدمي
خدماهتم ،وللمحافظة على الوجود الصلييب يف املشرق ،منحت املدن اليت متكن الصليبيون
من االستيالء عليها للسادة اإلقطاعيني؛ ليحافظوا عليها يف ظل غياب القوة العسكرية
والبشرية الفاعلة ،ومن هنا بدأت تظهر مالمح تشكل اجليش اإلقطاعي الصلييب موضوع
الدراسة.

الكلمات املفتاحية :االقطاع ،احلروب الصليبية ،اجليش الصلييب ،الفرسان
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Abstract:
The Crusaders succeeded in forming several Crusader kingdoms in the
Islamic East، and their customs and institutions were influenced by
expatriates from Western Europe، as there were always close contacts،
but as relatively small kingdoms، they often lacked financial and
military support from Europe، which made them work to remedy that.
To become the ruling system in these kingdoms is the feudal system،
as these kingdoms relied at the beginning of their inception on the
nobles and feudal lords coming from Europe، but most of them return
to their original home after the end of their military role and the
provision of their services، and to maintain the Crusader presence in
the East، cities were given that could enable The Crusaders from
seizing it for the feudal lords; to preserve it in the absence of effective
military and human force، and from here the features of the formation
of the Crusader feudal army began to appear، the subject of study.
Key Words: Feudalism، Crusades، Crusade Army، Knights

: املقدمة.1
شكل نظام اإلقطاع عصب احلياة السياسية واالقتصادية يف غرب أورواب خالل فرتة
 فقد احدث ظهور النظام اإلقطاعي ضعف السلطة املركزية يف الغرب،العصر الوسيط
 حيت مل، األمر الذي أدى لنشوب النزاعات واحلروب بني األمراء اإلقطاعيني،األورويب
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تكن هنالك قوة عليا قوية قادرة على وضع احلد وإيقاف تلك احلروب اليت شنها أمراء
اإلقطاعيات ضد بعضهم ،وأحياان ضد امللك ،بذلك حتم األمر على الكنسية التدخل
إليقاف احلروب املتجددة ابستمرار يف ظل فقدان الدولة سيادهتا ،أمام تنامي السلطة
امللكية الفردية ،بذلك حازت البابوية قصب السبق يف إهناء احلروب اإلقطاعية ،والعمل
على إحالل السالم يف غرب أورواب ،ابلدعوة لعقد عدد من اجملامع الدينية ،صيغت من
خالهلا عدة قوانني ووضعت املواثيق ،كما شكلت عدة هيئات ومنظمات هدفها تنفيذ
القرارات الدينية الداعية إلحالل السالم وتطبيق هدنة هللا_حسب معتقدهم_ ونشأت هذه
احلركة أول أمرها يف بالد الغال (فرنسا) ،لتنتشر بعدها لسائر املناطق والبالد يف الغرب
األورويب.
وبطبيعة احلال عندما أصبحت البابوية على رأس العامل املسيحي األورويب يف أواخر
القرن احلادي عشر امليالدي ،أخذت على عاتقها ضرورة احملافظة على السالم واستمراره يف
أورواب الغربية ،حيت ندد البااب (أرابنوس الثاين) يف مؤمتر كلريمون 1095م ،الذي دعا فيه
للقيام حبمالت صليبية على املشرق اإلسالمي ابحلروب األمريية اإلقطاعية ،وما جرته من
ويالت على الغرب األورويب بكافة أطيافه ،وعلى خمتلف األصعدة الدميرغرافية والسياسية
واالقتصادية والدينية ،وأكد على إن هذه احلروب جيب أن توجه خلدمة أورواب وكنيستها
إبعالن اجلهاد املقدس للسيطرة على بيت املقدس ،واحلفاظ على املعامل الدينية املسيحية يف
املشرق اإلسالمي .بذلك وجد أمراء اإلقطاعيات يف هذه الدعوات فرصة إلشباع رغباهتم
القتالية ،فضال عن استمرار صراعاهتم احلربية على أرض جديدة ،مبا يضمن هلم حتقيق
أطماعهم وتوسيع رقعة أمالكهم اإلقطاعية.
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 1.1أمهية الدراسة:
يف تسليط الضوء على النظام اإلقطاعي يف املمالك الصليبية ودوره يف نشأة وتكوين
اجليش الصلييب ،وما يقدمه أصحاب االقطاعات ومستأجريها من خدمات للفرسان واملشاة
على أساس العالقات اإلقطاعية من إقطاعيات األرض ،وإقطاعيات املال.
 2.1أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة اىل معرفة كيفية ظهور النظام اإلقطاعي يف املشرق بعد عبوره إليها،
والوقوف عن كثب على دوره يف تكوين اجليوش الصليبية يف بيت املقدس مبختلف
مكوانهتا ،وكافة أطيافها ،فضالً عن معرفة أثره يف استمرار الوجود الصلييب يف بيت املقدس
خاصة ،واملشرق اإلسالمي بشكل عام.
 3.1مشكلة الدراسة:
تعاجل الدراسة دور نظام اإلقطاع يف تكوين ونشأة اجليش الصلييب ،ومدى ارتباطه
بنظام الفروسية الذي ساد يف أورواب الغربية؛ الرتباطه ابلطبقة اإلقطاعية؛ لكونه نبت من
بيئتها .وتطرح التساؤالت اآلتية:
ما هو اإلقطاع؟ وكيف ظهر يف الغرب األورويب؟ وما عالقته بنظام الفروسية؟ وما الدور
الذي لعبه نظامي اإلقطاع والفروسية يف نشأة اجليش الصلييب يف املشرق؟ وكيف عملت
الكنسية على أعالء شأن ومكانة نظام الفروسية؟ وملاذا احتضنته؟ ما أثر تطبيق هذا النظام
يف املشرق على أورواب الغربية آنذاك؟
 4.1فرضية الدراسة:
لعل األمراء اإلقطاعيني وجدوا يف أراضي املشرق اإلسالمي أرضاً خصبةً لنمو النظام
اإلقطاعي ،ليزداد إيقاعه مبرور الوقت ،ويصبح استمراراً للعصر اإلقطاعي األورويب ،بكل
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مقوماته وحروبه ونزاعاته ،الذي بلغ ذروته خالل القرنني احلادي عشر والثاين عشر
امليالديني.

 .2منهج الدراسة:
تنتهج هذه الدراسة منهجاً اترخيياً يعتمد على سرد األحداث التارخيية ،بعد جتميع
النصوص لدراستها ،وحتليلها؛ فضال عن االستعانة ببعض املراجع املتعلقة مبوضوع الدراسة،
بغية الوصول لنتائج علمية واترخيية واضحة.

 .3هيكل البحث:
 1.3تعريف اإلقطاع (:)Feudalism
كلمة إقطاع مشتقة من كلمة (اقتطاعية) وهي قطعة أرض يشرف عليها أحد
النبالء من أجل االستفادة منها (نيفني ،2011،ص ،)157وقد تعددت آراء الباحثني
وتعريفاهتم لإلقطاع وقد رأيت أن أقتصر هبذا التعريف الدقيق لإلقطاع أبنه":عبارة عن
طائفة من النظم فرضت على الرجل احلر الوالء أو التبعية واخلدمة ،والسيما احلربية ،يؤديها
لرجل حر آخر هو السيد الذي يلتزم حبماية اتبعه واإلنفاق عليه ،وأن يبذل له قطعة أرض
تسمى إقطاعاً"(الشعراوي ،1970 ،ص.)11
أُطلق مصطلح النظام اإلقطاعي على النظام االقتصادي ،واالجتماعي ،والسياسي
الذي ساد أورواب خالل العصور الوسطى ،والذي ظل سائداً حىت القرن الرابع عشر
امليالدي ،ويرتبط هذا النظام ارتباطاً وثيقاً ابألرض ،فمن ميلكها هو السيد واحلاكم ،وكان
أصحاب النفوذ والسلطان يف تلك الفرتة هم مالك األراضي الكبرية (سيد،2008 ،
ص.)27
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يرتكز النظام اإلقطاعي على ثالث أسس جوهرية تتمثل يف السيد -التابع –
اإلقطاع ،حيث يرتبط التابع ابلسيد ويقدم له الوالء واخلدمة ليحصل نظري تلك اخلدمة
على إقطاع وعادة ما يكون عبارة عن قطعة أرض (الشعراوي ،1970،ص)12
بعد أن استقر الصليبيون يف بالد الشام ،وأسسوا مملكة بيت املقدس ،اتفقوا على
اختيار أحد أمراء احلملة الصليبية األوىل وهو الدوق جودفري أوف بويون((Godfrey )1
) ،of Bouillonأول رمضان 492ه 22/يوليو 1099م ليكون حاكماً عليهم،
وصار مههم األكرب يتمحور يف الكيفية اليت ستساعدهم يف توسيع نفوذهم والدفاع عن
ممتلكاهتم يف هذه اململكة الوليدة (الشارتري ،1990 ،ص.)77
حيث شرع األمري جودفري يف وضع نظام إقطاعي على غرار النظم اإلقطاعية اليت
كانت سائدة يف أورواب أواخر القرن احلادي عشر من أجل الدفاع عن األراضي اليت استولوا
عليها وتنظيم الوجود الصلييب فيها (البيشاوي ،1989،ص )5فبادر إىل تطبيق األساليب
العسكرية األوروبية اليت خربوها يف الغرب األورويب ،مبا يتالئم مع ظروف الشرق ومل جيدوا
صعوبة يف ذلك ،إذ شهدت بالد الشام تطبيق هذه النظم من قبل السالجقة األتراك فبل
جميئهم (عاشور ،2003،ص.)317
بدأت مالمح النظام اإلقطاعي األورويب ترتسم على أرض الشام منذ احلملة الصليبية
األوىل ،فهي محلة إقطاعية ابمتياز ،برزت فيها األطماع الشخصية لألمراء الصليبيني إذ
أسسوا إماريت الرها وأنطاكية مث بيت املقدس يف الفرتة من (492-489ه-1096/
1099م)( .احلويري ،1979 ،ص)80
()1جودفري أوف بويون :ولد عام 1058م ،ونشأ يف مملكة الفرجنة يف إقليم رميز مبدينة بولونيا ،وهو ابن الكونت
بوستاس ،وشارك يف أحداث احلملة الصليبية األوىل مع جمموعة من الفرسان وأصحاب اإلقطاعيات الذين جاءوا
من إقليم اللورين(.الصوري،1994- 1991،ج،2ص151؛ ماير ،1990 ،ص.)95
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بعد أن وطأت أقدام الصليبيني أرض الشام (السرحان ،2006،ص ،)310اختذوا
قاعدة هلم يف التوزيع اإلقطاعي فجعلوا للقادمني األوائل احلق الكامل يف كل حصن أو بلد
أو إقليم يضعون أيديهم عليه (طرخان ،1968،ص ،)48ويؤكد ذلك مؤرخ احلملة
الصليبية األول رميوندا جيل بقوله" :أبن ألول قادم احلق يف أن ميلك ما استوىل عليه من
قلعة أو مدينة بشرط أن يرفع علمه عليها"( .جيل ،1989 ،ص.)235
كان امللك على رأس اهلرم اإلقطاعي يف اململكة (عاشور ،2003،ص،)317
وتتألف أمالكه من ثالث مدن كبرية هي بيت املقدس وعكا وانبلس( )1مث أضيف إليها
الداروم وهي قلعة تقع جنويب غزة (الشيخ ،2004 ،ص ،)225وكان يلي امللك أربعة من
كبار األمراء ،هم أمراء ايفا( )2واجلليل وصيدا( )3وشرق األردن.
ولكل أمري من األمراء األربعة إدارته اخلاصة به (عاشور ،2003،ص ،)317وإىل
جانب هذه اإلقطاعيات الكبرية ،اشتملت اململكة على اثنيت عشرة إقطاعية صغرية مت
منحها إىل أمراء أقل مرتبة إلدارة شؤوهنا حتت إشراف مباشر حلكومة بيت املقدس
(القيرتي ،1998 ،ص )62وكان على كل فصل من هؤالء األمراء الكبار والصغار تقدمي
الوالء والتبعية لسيده اإلقطاعي ،ويقدم له اخلدمة العسكرية والفرسان واحملاربني وفقاً للقواعد
واألصول اإلقطاعية (ابركر ،1967،ص.)57
()1انبلس :مدينة مشهورة أبرض فلسطني تقع بني جبلني مستطيلة ال عرض هلا بينها وبني بيت املقدس ثالثة
فراسخ( .احلموي ،1977 ،ج ،5ص.)248
( )2ايفا :مدينة فلسطينية تقع على ساحل البحر املتوسط وامسها حتريف لكلمة (اييف) الكنعانية مبعىن مجيل وهي
من أقدم املوانئ يف العامل ،وقد بناها الكنعانيون(.املقدسي ،1877 ،ص .)174
()3صيدا :وهي مدينة على ساحل حبر الشام من أعمال دمشق تبعد عن بريوت جنوابً بنحو  45كلم وعن صور
مشاالً ،بنحو 40كيلومرت وحييط ابملدينة من الشرق واجلنوب والشمال الشرقي ببساتني غنية ابلفاكهة (.احلموي،
 ،1977ج ،3ص.)437
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مل تكن اخلدمة العسكرية دحددة يف بالد الشام مبوسم معني أو أايم معدودة كما هو
احلال يف الغرب األورويب ،إذ كانت مدة اخلدمة دحددة أبربعني يوماً ،إال أهنا يف الشرق
اإلسالمي كانت غري مشروطة ،نظراً للحروب شبه املستمرة بني الصليبيني واملسلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـني
(ابركر ،1967،ص.)47
ي ـرتأس امللــك اهلــرم اإلقطــاعي يف اململكــة الصــليبية ،وأتباعــه مــن النــبالء علــى حســب
العقــد اإلقطــاعي حيكمــون الكونتيــات وهــي الوحــدات الرئيســية يف اململكــة ،ويتمتــع هــؤالء
الكونتيـ ـ ــات بصـ ـ ــالحيات عسـ ـ ــكرية وماليـ ـ ــة وقضـ ـ ــائية يف كونتيـ ـ ــاهتم (السـ ـ ــرحان،2006 ،
ص.)43
كان من واجبات امللك محاية اململكة من الغارات اخلارجية اليت قد تتعرض هلا،
ومن واجباته أيضاً إقامة القالع واحلصون الالزمة؛ حلمايتها لذلك جلأ امللوك الصليبيون
األوائل إىل تشييد العديد من القالع واحلصون يف مناطق اسرتاتيجية؛ لتكون مبثابة دروع
حتسباً ألي اخرتاق أمين من جانب املسلمني (اآلغا ،2007،ص.)74
خالصة القول ميكن أن نصل إىل نتيجة مفادها أن قوة مملكة بيت املقدس قد
تكاملت ،ورقعتها اتسعت يف النصف األول من القرن احلادي عشر أي خالل عهود
ملوكها األوائل ،الذين متيزت فرتة حكمهم ابالستقرار الداخلي ،إذ عاجلوا كثرياً من املشاكل
اليت واجهتهم عند أتسيس اململكة ،وأقاموا نظاماً دفاعياً قوايً وذلك بتشييد العديد من
القالع واحلصون لصد هجمات املسلمني.
اعتمــد ملــك بيــت املقــدس يف بنــاء مملكتــه بدايــة علــى النــبالء ،واإلقطــاعيني القــادمني
مــن أورواب مبــا يوفرونــه لــه مــن قــوة مســلحة ،إال أن هــذه القــوة العســكرية رجــع معظمهــا إىل
مــوطنهم األص ــلي بعــد أن مت االس ــتيالء عل ــى بيــت املق ــدس (ع ــوض ،2000 ،ص،)116
ويعـرب عـن ذلـك املـؤرخ فوشـيه الشـارتري بقولــه":مل يكـن هنـاك مـن احملـاربني مـا يكفـي للــدفاع
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عن اململكـة ضـد املسـلمني إذا مـا فكـروا يف مهامجتنـا( "...الشـارتري ،1990 ،ص،)166
وهلــذا الســبب فــنن املــدن الــيت اســتطاع الصــليبيون األوائــل االســتيالء عليهــا ُمنحــت للســادة

اإلقط ــاعيني لك ــي حي ــافظوا عليه ــا يف ظ ــل ع ــدم وج ــود ق ــوة عس ــكرية وبش ـرية فاعل ــة خاص ــة

ابململكـة الصــليبية ،مــن هنــا بــدأت تظهــر مالمــح تشــكيل اجلــيش اإلقطــاعي الصــلييب ،حيــث
استخدم فيه الصليبيون كافة العناصر املتاحة هلم يف تشكيله( دحمود ،2008،ص.)115
وابلنظر إىل اجليوش اإلقطاعية عامـة ومـن بينهـا اجلـيش اإلقطـاعي الصـلييب موضـوع
الدراسة نالحظ أهنا جيوش يتوىل قيادهتا األمري أو الدوق أو املاركيز أو الكونـت ،واعتمـدت
عل ــى الف ــارس ال ــذي يلتح ــق بس ــالح الفرس ــان ،ويعت ــرب ه ــو العم ــود الفق ــري للج ــيش والق ــوة
الضاربة فيه واملدافع عـن حقـوق الضـعفاء واملظلـومني ،وال مينـع ذلـك أن يكـون هنـاك فرسـان
يف منتهى الظلم (كاستالن ،بدون اتريخ ،ص ،)56أما اجلنود املشاة فيعترب دورهم اثنوايً إذا
مــا قورن ـوا ابلفرســان ،إذ كــان كــل فــارس ميتطــي حصــانه يتبعــه ســائس أو اثنــان مــن املشــاة
ملساعدته على الركوب نظراً لثقل معداته وعتـاده ،ويقـوم مبسـاعدته أيضـاً أثن ـ ـ ـ ـ ـاء املعركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
(مـاير ،1990،ص299؛ قاسـم ،27 ،1981،ص )27وغالبـاً مـا كـان هـؤالء املشـاة مـن
الفالحني الذين يتم تسليحهم بشكل بدائي( كاستالن ،بدون اتريخ ،ص.)57
كما كان يسري خلف اجليش اإلقطاعي اآلالف من اللقطاء الغوغاء وعادة ما كانوا
يسريون دون قائد أو ضابط ،وكانوا يقومون بنهب األماكن اليت فر منها أصحاهبا أثناء
احلرب أو اإلجهاز على جرحى العدو ابلفؤوس واهلراوات كما اتضح ذلك يف املشاة الذين
رافقوا احلمالت الصليبية (عمران ،1998 ،ص.)83
ونظراً ملكانة الفارس يف اجليش اإلقطاعي الصلييب تبوأ منزلة هامة يف اجملتمع
الصلييب ،لفتت أنضار أسامة بن منقذ أحد الشهود العيان لتلك الفرتة إذ قال" :واإلفرنج
خذهلم هللا ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سوى الشجاعة ،وال عندهم تقدمة وال منزلة
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عالية إال الفرسان ،وال عندهم انس إال الفرسان ،فهم أصحاب الرأي ،وهم أصحاب
القضاء واحلكم( "...ابن منقد ،2003 ،ص.)135
وال غرابة يف مدى اهتمام الصليبيني ابلفارس إذ تعترب الفروسية إحدى مسات
العصور الوسطى،وترتبط ارتباطاً وثيقاً ابلنظام اإلقطاعي وليس من خيار أمام أبناء النبالء
يف تلك الفرتة إال االخنراط يف سلك الفروسية ليصبحوا فرساانً دحاربني ،أو االخنراط يف
سلك رجال الدين نتيجة هليمنة الكنيسة على اجملتمع األورويب آنذاك (فرح،2000 ،
ص.)55
خالصة القول ميكن أن نصل إىل نتيجة مفادها أن احلروب الصليبية كانت بيئة
مناسبة لتطور الفروسية ،وعلو شأهنا يف تلك الفرتة ألهنا استطاعت أن توحد مجيع فرسان
العامل املسيحي حتت هدف واحد وهو دحاربة املسلمني.

 2.3عناصر اجليش الصلييب:
 1.2.3الفرسان ):)The knights
تعترب شرحية الفرسان الركيزة األساسية جليش اململكة الصليبية ،إذ أن قوة اجليش
الصلييب كانت تقاس بعدد الفرسان الذين يضمهم بني صفوفه ،بل إن نتيجة املعركة غالباً ما
حتسم ضد العدو إذا ما جنح الفرسان يف هجومهم (قاسم ،27 ،1981،ص.)23
رغــم هــذه املكانــة املهمــة الــيت تبوأه ـا الفــارس يف بنيــة اجلــيش الصــلييب إال أن أعــداد
هؤالء الفرسان كانت قليلة يف هذا اجليش إذا ما قورنت أبعداد الرجال املشاة وذلك بسـبب
طبيعة تنشئة الفارس (عمران ،1998،ص )85من انحية وكثرة تكاليف إعـداده مـن انحيـة
أخرى )p177) ،1995،Galerحيـث أوضـح املـؤرخ "رانسـمان" أبن نسـبة الفرسـان إىل
املشــاة يف اجلــيش الصــلييب أثنــاء احلملــة الصــليبية األوىل رمبــا كانــت نســبة واحــد إىل سبعـ ـ ـ ـ ـة
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(رانسمان ،1994 ،ج ،1ص  )506وما يدعم هذا الرأي ما متدان به املصـادر العربيـة مـن
أمثلــة حيــث يــذكر ابــن القالنســي يف حـوادث ســنة أربعمائــة وأربعــة وتســعون "أن جيشـاً اجتـه
مــن مصــر إىل عســقالن حملاربــة الصــليبيني ...حيــث هنــض لــه مــن الفـرنج ألــف فــارس وعشــرة
آالف رجــل" (ابــن القالنســي ،بــدون اتريــخ ،ص )140ويف مثــال آخــر يــذكر ابــن شــداد أن
جيش الصليبيني الذي حاصر عكا واستوىل عليها عام (588ه1191/م) كان يتألف مـن
ألفي فارس وثالثني ألف رجل (ابن شداد ،1994 ،ص.)164
كان جتهيز وإعداد هؤالء الفرسان يتم من قبل اإلقطاعيني كخدمة عسكرية ململكة
بيت املقدس ،وقد نقلت لنا قوانني بيت املقدس اليت دونت يف النصف الثاين من القرن
السابع اهلجري ،أعداد الفرسان املطلوب حتصيلها من كل إقطاعية لتشكيل اجليش الصلييب
(اآلغا ،2007،ص )75إذ كان على كل صاحب إقطاعية تقدمي عدد من الفرسان
للخدمة يف اجليش الصلييب ،ويصل عدد هؤالء الفرسان إىل  675فارس من كل
اإلقطاعيات الصغرية والكبرية ابإلضافة إىل فرسان اهليئات الدينية (ماير،1990 ،
ص.)297
ويتميز هؤالء الفرسان عن غريهم بنبل املولد ،والرباعة يف العمليات القتالية وامتطاء
اخليول ،وكان يرافق هؤالء الفرسان خادم أو أكثر يتولون حراسة عتادهم ومعداهتم وال
يسهمون يف القتال عادة (مسيل ،1985 ،ص.)177
كــان أصــحاب اإلقطاعــات أو مســتأجريها يقــدمون خــدمات الفرســان علــى أســاس
العالقــات اإلقطاعيــة ،وقــد مشلــت اخلــدمات اإلقطاعيــة ابإلضــافة لــألرض ،إقطاعيــات املــال،
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وقـد ذكـر ولـيم الصـوري أن رينولـد دي شـايتون( )Renauld de chatillon( )1قـدم
خدماتـ ــه العسـ ــكرية للملـ ــك بلـ ــدوين الثالـ ــث ( )2( )BaldwinIIIمقابـ ــل إقطـ ــاع نقـ ــدي
(الصوري ،1994 ،ج ،3ص )351وكان هذا اإلقطاع النقدي جيين منه الفارس مبلغاً من

املال سنوايً يرتاوح بني  400إىل  600بيزنت(.)3
 2.2.3املشاة ):)The Sergents

مصطلح يطلق على جمموعة من اجلنود املسلحني أبسلحة خفيفة واملستعدين دائماً
للقتال وقد خيتلف االستعداد بني هؤالء اجلنود املشاة من حيث املهارة والتجهيز العسك ـ ـ ـري
(السرحان ،2006 ،ص )400فيسمى فرد املشاة الذي ال حيمل سالح يف اجليش
اإلقطاعي فرتة العصور الوسطى ب(األعزل أو السوقة) ( )Imbellisوما أن يتسلح
ويصبح مهيأ لقتال العدو ويتلقى تعليماته من قائد اجملموعة اليت يتبعها حىت يُصبح جندي

مشاة ويسمى (بيادة) ( ( )Peditesمسيل ،1985 ،ص)184؛ وينقسم املشاة
املشاركني يف احلمالت الصليبية إىل قسمني ،قسم مشاة احلجاج املزودين ابلسالح
والقادمني إىل األراضي املقدسة وهؤالء يشرتكون يف املعارك بثياهبم املعتادة وحيملون هراوة أو

()1رينولد دي شايتون :عُرف عند املسلمني ابسم أرانوط ،وهو فارس خدم يف جيش بلدوين الثالث ،تزوج من
كونستانس أمرية أنطاكية ،وفيما بني عامي (572-555ه1176-1160/م) وقع أسرياً يف يد املسلمني وبعد
وفاة زوجته األوىل تزوج من استيفاين ابنة فيليب دي ميللي فاصبح صاحب إقطاعية شرق األردن ويف عام 583
ه قتله صالح الدين بعد معركة حطني( .الصوري،1994،ج ،2ص359؛ ابن شداد ،1994،ص.)70
( )2بلــدوين الثال ــث (559-538ه1163 -1143/م)؛ ت ــوىل احلك ــم يف مملك ــة بيــت املق ــدس بع ــد وف ــاة وال ــده
امللك فولك وكان يف الثالثة عشرة من عمره حني آل إليه العـرش وحكـم اململكـة ملـدة عشـرين عامـاً ،وكـان شخصـية

قويــة ،متيــز عصــره بكثــري مــن األحــداث خاصــة احــتالل عســقالن وحتريــر الرهــا وكــذلك احلملــة الصــليبية الثانيــة علــى
دمشق( .الصوري، 1994 ،ج ،3ص230؛ علي،1984 ،ص.)23

()3بيزنت :هي عملة بيزنطية مسيت بذلك نسبة إىل بيزنطة ،وكانت متداولة يف العامل اإلسالمي وأورواب أايم احلروب
الصليبية ،وكان البيزنت يعادل ثالثة ونصف جرام من الذهب ( .نسيم ،1981 ،ص ،216هامش .)2
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قوساً أو ردحاً (ابالر ،2002 ،ص ،)140وقسم املشاة احملرتفني للقتال والذين يرافقون
احلمالت سرياً على األقدام وبصورة نظامية (السرحان ،2006 ،ص ،)400وحيتمون أثناء
املعارك بدرع أو معطف من اجللد أو الكتان املبطن ويتسلحون برمح أو قوس أو بقاذفة
أقواس لقذف السهام والكرات واحلجارة ،ويشكل هؤالء املشاة املسلحة ساتراً بني العدو
وسالح الفرسان ،ويفتحون له ممراً أثناء إعطاء إشارة اهلجوم هلم (ابالر،2002،
ص.)141
كانت مصادر جتنيد هؤالء اجلنود املشاة مـن ضـمن مسـاعدات الكنيسـة واجملتمعـات
املدنيــة للــدفاع عــن اململكــة (مسيــل،1985،ص ،)153ففــي حــاالت الطـوارئ كــان بطريــرك
القــدس ورهبــان كنيســة القيامــة( )1واجلاليــة املدنيــة يف كــل مــن القــدس ،وعكــا ملتــزمني بتقــدمي
 500جنـ ـ ــدي مشـ ـ ــاة (سـ ـ ــرجندي) ( )2()Sergentsعـ ـ ــن كـ ـ ــل جهـ ـ ــة ،وأسـ ـ ــاقفة صـ ـ ــور
والناص ــرة( )3وأس ــقف عك ــا ورئ ــيس دي ــر جب ــل ص ــهيون( 150 )4جن ــدي ع ــن ك ــل م ــنهم ...
وهكــذا حبي ــث يك ــون جمم ــوع اخلدم ــة املطلوب ــة  5025جن ــدي مش ــاة (س ــرجندي) ( م ــاير،
 ،1990ص )297ومل تك ــن م ــا تقدم ــه الكنيس ــة متمثل ــة يف رج ــال ال ــدين وك ــذلك الطبق ــة
( )1كنيسة القيامة :تسمى أيضاً القري املقدس ،ويسميها املسلمون كنيسة القمامة ،ويسميها النصارى هبذا االسم
نسبة إىل قيامة السيد املسيح حبسب العقيدة املسيحية ،وتعد من أعظم الكنائس الشرقية وكانت هلا أمالك واسعة
يف األراضي املقدسة وأورواب ،وتقع الكنيسة داخل أسوار البلدة القدمية يف القدس وكان بناؤها على شكل دائري.
(الصوري ،1994 ،ج ،2ص87؛ اإلدريسي ،2002 ،ج ،1ص.)358
( )2سرجندي :فارس حيمل أسلحة خفيفة للهجوم ويعتربهم مسيل جنوداً وفرساانً (.مسيل ،1985 ،ص97؛
البيشاوي ،1989 ،ص ،97هامش.)2
( )3الناصرة :إحدى املدن الفلسطينية وتقع على بعد 112كلم مشال بيت املقدس وعلى بعد  75كلم مشال
انبلس وتعترب من املدن الرئيسية يف اجلليل ،ومعىن كلمة الناصرة الزهرة أو الربعم ،وقيل إن اسم النصارى مشتق
منها( .القزويين ،1969 ،ص277؛ الدابغ ،1965 ،ج ،1ص.)170
( )4جبل صهيون :أحد اجلبال يف مدينة القدس ويتبع شرقي املدينة ،وأقيمت عليه كنيسة حتمل نفس االسم.
(احلموي،1977،ج ،3ص.)436
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الربجوازية( )1من جنود مشاة للجـيش الصـلييب ،مبنيـاً علـى التبعيـة اإلقطاعيـة ،كمـا هـو احلـال
يف طبقــة النــبالء والــيت تتبــع امللــك ،وإمنــا كــان علــى أســاس أهنــم جــزء مــن الرتكيبــة الســكانية
للمملكـة وتتــأثر ممتلكـاهتم عنــدما تتعــرض اململكـة ملخــاطر (الســرحان ،2006 ،ص.)401
أمــا مــن حيــث دور هــؤالء اجلنــود املشــاة جتــاه اململكــة الصــليبية مل يقتصــر علــى املشــاركة يف
املعــارك احلربيــة ضــد املســلمني فحســب ،وإمنــا كــان هلــم دور إجيــايب يف حفــظ األمــن داخــل
اململكة (اآلغا ،2007 ،ص.)77
 3.2.3املرتزقة (:)The Mercenary
عاىن الصليبيون من مشكلة نقص العنصر البشري طيلة بقائهم يف بـالد الشـام كثـرياً،
وترتــب علــى ذلــك عجــز بعــض أم ـراء اإلقطاعيــات عــن تــوفري األف ـراد املطلــوب مــنهم لــدعم
جــيش اململكــة يف حــال تعــرض أتبــاعهم مــن الفرســان إمــا ملــرض أو غــريه ،وابلتــايل جلــأوا إىل
توظيف مرتزقة يف خدمتهم (السرحان ،2006 ،ص )401وعادة ما كان هؤالء املرتزقة من
أهــل الــبالد األصــليني مــن السـراين( )2واملوارنــة( )3الــذين كــان مــنهم رمــاة النشــاب ،واألرمــن

()1

الذين كانوا من أفضل جنود املشاة يف اجليش الصلييب (الشامي ،1985 ،ص.)198

( )1الربجوازية :هم طبقة األحرار يف مملكة بيت املقدس ،وينتمون للعامة ،وقد احتشدت تلك الطبقة يف املدن
الساحلية ،وعدد معني من املدن الداخلية ،وأدت الثروة اليت حصلوا عليها إىل إضفاء أمهية هلم داخل اجملتمع
الصليب ،واقتصر نشاطهم على التجارة احمللية( .احلويري ،1979،ص.)83
( )2السراين :االسم العرقي الذي تطلقه املصادر الالتينية على كل الطوائف املسيحية غري الرومانية ،وهم املسيحيون
الشرقيون متيزاً هلم عن املسيحيني الفرجنة ،واستخدموا اللغة اليواننية يف طقوسهم الدينية ،واللغة العربية يف حياهتم
اليومية (.براور ،2001 ،ص.)74
( )3املوارنة :هم مجاعة من السراين اعتنقوا النصرانية يف أايمها األوىل واعتربوا القديس مارون أابً وشفيعاً هلم ،وقد
متتع املوارنة حتت احلكم الصلييب حبقوق ومميزات الطبقة الربجوازية( .الدبسي ،1905 ،ص. )3
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يرجع استخدام املرتزقة يف اجليش الصلييب إىل احلملة الصليبية األوىل وقد استمر
خالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر( ابالر ،2002 ،ص )143وأحياانً يكون توظيف
هؤالء املرتزقة من الصليبيني القادمني للحج إىل األراضي املقدسة ،ففي سنة
(548ه1153/م) أثناء حصار عسقالن وعد امللك بلدوين الثالث احلجاج الذين
التحقوا به إبعطائهم أجرة مالية نظري خدماهتم (الصوري ،1994 ،ج ،3ص.)351
ومبا أن الصليبيني كانوا حباجة دائمة إىل استنفار مجيع القادرين على محل السالح
للدفاع عن اململكة الصليبية،كان هناك قوات االحتياط أو ما يعرف ابلتعبئة العامة تلجأ
إليها اململكة يف أوقات الضرورة ،حيث كان يتم استدعاء الفرسان املرتزقة بناءً على طلب
امللك الصلييب ويف الغالب يكون هؤالء املرتزقة ممن يستطيعون استخدام اخليول ( السرحان،
 ،2006ص.)402
وأكثر فرق املرتزقة أمهية فرقة الرتكبولية ( )Turcoplesوهم فرقة من الفرسان
املدرعة ابلدروع اخلفيفة وتلي يف األمهية فرقة الفرسان (العناين ،2012 ،ص )151وكان
يتم جتنيدهم يف العادة من أهل البالد األصليني من السراين واملسلمني (ابركر،1967،
ص )151ومصطلح تركبويل كان يطلقه البيزنطيون على إحدى فرق جيشهم ويبدوا أن
البيزنطيني كونوا هذه الفرقة تشبهاً ابألتراك السالجقة بعد اهنزامهم يف معركة مالذ كرد ،مث
نقلها عنهم الصليبيون أثناء مرورهم ابألراضي البيزنطية إابن احلملة الصليبية األوىل(ابن
واصل ،1957 ،ص ،149هامش )1وكان اجلنود الرتكبولية رجاالً راكبني ،ويطبقون

( )1األرمن :بعد االمتداد السلجوقي إىل قلقيلية يف جنوب شرق آسيا الصغرى نزح األرمن أبعداد كبرية وانتشروا يف
الرها وحول تل ابشر ومشال سوراي وكان عددهم يف جنوب فلسطني قليل ،وبعد جميء الصليبيني إىل بالد الشام
اخنرطوا يف صفوف اجليش الصلييب حملاربة املسلمني( .احلويري ،1979 ،ص.)98 ،93
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الطرائق الرتكية يف استخدام النبالة الراكبة والقوس ويقومون عادة مبهام االستطالع (ابن
منقد ،2003 ،ص 116؛ مسيل ،1985 ،ص.)181

 4.2.3اهليئات الدينية العسكرية:
وتشمل هيئة الداوية()1واالسبتارية()2وهيئة فرسان التيتون ،وهي هيئات أتسست يف
األصل لتلبية احتياجات احلجيج يف األراضي املقدسة ،مث حتولت خالل القرن الثاين عشر
إىل منظمات عسكرية اختذت شكل جيش دائم يف الشرق الالتيين حتت رعاية البابويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
(مسيل ،1985 ،ص )159نتيجة لعدم توفر القوة البشرية الكافية من قبل الطبقة احلاكمة
(السرحان ،2006 ،ص.)405
وكان لعسكرة اهليئات الدينية دور مؤثر يف تثبيت الوجود الصلييب يف الشرق
اإلسالمي ابعتبارهم قوة مدافعة عن حدود اململكة ألهنم سادة القالع الواقعة على حدود
اململكة ،وهم املسؤولني عن تزويد هذه القالع ابجلنود واملؤن ،حيث مت منح أو بيع هذه
القالع من قبل احلكام والنبالء إىل هذه اهليئات الدينية لعدم قدرهتم على توفري القوة
البشرية أو املوارد الالزمة للدفاع عنها ففي عام (575ه1180/م) أصبحت هيئة
االستبارية مسؤولة ابلدفاع عن حوايل مخسة وعشرين قلعة يف الشرق ،وكان الداوية مسؤولني
عن قلعة غزة قرب احلدود اجلنوبية ململكة بيت املقدس (مسيث،2009 ،ج ،2ص.)19

( )1هم فرسان الصليب األمحر أو فرسان املعبد ،وقد مت أتسيس طائفتهم سنة 1118م  ،وكان مقرهم الرئيسي يف
قبة الصخرة  ،اليت أعتقد الصليبيون أثناء محالهتم على املشرق أهنا معبد سليمان  ،وكان واجبهم األول هو محاية
الطريق إىل بيت املقدس ،وهلاتني اجلماعتني دور كبري يف احلمالت الصليبية على املشرق اإلسالمي ( .بيشوب،
 ،2002ص. )111
( )2ويرجع أتسيسها إىل عام 1070م ،كجماعة متطوعة للعناية ابملرضى واحلجاج الفقراء ومساعدهتم ،مث دخلوا
حتت لواء النظام الديري البندكيت بعد قسمهم ميني الرهبان (.بيشوب ،2002 ،ص.)111
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ابإلضافة إىل جيش مملكة بيت املقدس بعناصره املختلفة تعترب أورواب مصدراً للموارد البشرية
العسكرية مبا ترسله من جيوش أو ما يفد من حجاج إىل اململكة فبعضهم يلتحق ابجليش
والبعض يساهم يف متويله (مسيل ،1985 ،ص.)158

 3.3املساندة البحرية لألساطيل األوروبية:
لقــد أدرك ملــوك اململكــة الصــليبية األوائــل ،مــدى أمهيــة أن تكــون مملكــتهم الناشــئة
مرتبطـة ابلبحــر ،إذ كـان مبثابــة الشـراين الــذي يـربطهم ابلغــرب األورويب (الســرحان،2006 ،
ص )464لــذلك عمــل بلــدوين األول علــى ضــم شـواطئ وسـواحل الشــام املواجهــة للمملكــة
الصليبية ،واليت كانت حتـت سـيطرة املسـلمني آنـذاك وذلـك مـن أجـل إقامـة حلقـة وصـل بـني
اململكة الصليبية والبحر واملدن واملوانئ الساحلية ،حىت يتسىن تسهيل وصـول األسـاطيل مـن
غرب أورواب اليت حتمل املؤن واجلنود لتقدمي الدعم للمملكة (نوار ،1992،ص.)231
ويبدو أن اململكة الصليبية طيلة وجودها يف املشرق اإلسالمي مل يكن لديها أساطيل
خاصة هبا ،ابستثناء بعض السفن احلربية الصغرية واليت ال تستطيع أن تقارع األساطيل
الفاطمية آنذاك ،فأثناء حصار الصليبيني ملدينة عسقالن عام (548ه1153/م) الذت
ورفِع احلصار عن املدينة مبجرد أن اقرتب األسطول الفاطمي منها
هذه السفن ابلفرار ُ
(الصوري ،1994 ،ج ،3ص.)358
وقد أشار املؤرخ وليم الصوري هلذه السفن احلربية الصليبية املرافقة للملك عموري
األول ( )1()AmuaryІأثناء محلته على مصر عام (564ه1168/م) واليت مت بناؤها يف
ميناء عكا (الصوري ،1994 ،ج ،4ص.)70

()1عموري األول (569-558ه1174-1163 /م) :ويعرف أيضاً ابسم أملريك،كونت ايفا وعسقالن ،توىل
حكم مملكة بيت املقدس بعد أخيه بلدوين الثالث الذي يتميز ابخلربة ابلشؤون القانونية والدنيوية ،واستطاع
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يلجأ الصليبيون كثرياً إىل االستعانة ابألساطيل األوروبية يف بعض عملياهتم
العسكرية بسبب ضعف قوهتم البحرية ،ففي عام (504ه1109/م) متكن الصليبيون من
االستيالء على مدينة صيدا مبساعدة أسطول سيجورد النروجيي(.)1()Sigurd
مل يستعن الصليبيون ابلبحرية البيزنطية تلك الفرتة لعدة أسباب من أمهها أن البحرية
البيزنطية ليس لديها املقدرة على مقارعة البحرية الفاطمية حيث منيت هبزائم أمامها يف
بداية عهد اخلالفة الفاطمية يف مصر ولعل السبب اآلخر أن البحرية البيزنطية مل تكن
مستعدة ملساعدة الصليبيني يف غزو مدن الساحل إال إذا تنازل هلم الصليبيون عن أمالكهم
()2

السابقة بشمال الشام خصوصاً أنطاكية والالذقية

ولذلك مل يكن أمام الصليبيني إال

االستعانة مبدن إيطاليا التجارية ،اليت بدأت بتقدمي الدعم الرمسي للمملكة الصليبية منذ أن
أيقنت بنجاح احلركة الصليبية مقابل امتيازات خاصة مينحها إايها ملوك هذه الدول
(السرجاين ،2009،ص )363حيث كانت تشرتط هذه املدن عند استخدام سفنها يف
احلمالت الصليبية أن يكون هلا أحياء كاملة يف األراضي اليت يتم االستيالء عليها (عمران،
،1998ص )55كما متتعت كل مدينة من هذه املدن التجارية بسلطة قضائية وحصاانت
إدارية ،مما جعل هذه األحياء بلداانً مستقلة ذات حكم ذايت وأصبحت كل منها مستعمرة

التغلب على األزمات الكثرية أثناء دحاوالته املستمرة ملد حدود مملكته (،الصوري ،1994 ،ج ،4ص17-15؛
رانسمان ،1994 ،ج ،2ص.)419
() 1
سيجورد النروجيي :هو سيجورد جورساال فاري بن ماجوس الثالث أخ مللك النرويج ،وكان قائداً عاماً
لألسطول ،وقدم إىل الشرق هبدف الزايرة واشرتك يف كثري من العمليات العسكرية ضد املسلمني ( الصوري،
 ،1994ج ،2ص 290؛ سامل ،1986،ص100؛ ابن القالنسي،بدون اتريخ ،ص.)171
( )2الالذقية :مدينة يف ساحل بالد الشام ،تعد من أعمال محص ،مث أصبحت تتبع مدينة حلب ،وهي يف األصل
مدينة رومية قدمية وهلا مرفأ جيد دحكم وحيدها البحر من جهة الغرب(.احلموي ،1977 ،ج ،5ص.)625
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داخل مستعمرة تدار بقائم أعمال قادم من الوطن األم ،حيمل لقب فيكونت
( )Viconteأو ما يسمى القنصل أو انئب الكونت (هايد ،1985 ،ج ،1ص.)171
استطاع الصليبيون ابملساندة البحرية هلذه املدن التجارية يف الفرتة من العام (-493
504ه1110-1099/م) من السيطرة على مجيع مدن الساحل ماعدا صور وعسقالن
فأصبحت تلك املدن قواعد سهلت اتصال الصليبيني بغرب أورواب ،مما ساعد على وصول
اإلمدادات البشرية والتموينية لدعم اململكة الصليبية الناشئة كما اختذ الصليبيون مدينة عكا
قاعدة لبناء اآلالت احلربية حىت يتمكنوا من حصار مدينيت صور وعسقالن (مكسيموس،
 ،1865ج ،1ص.)171
تعترب جنوة( )1أول املدن اإليطالية اليت قامت بتقدمي املساعدات العسكرية للصليبيني
(الصوري ،1994 ،ج ،1ص )316مقابل امتيازات جتارية حتصلت عليها فقد أعطاهم
بوهيموند سوقاً خاصاً هبم وكنيسة ،كما منحهم ثالثني بيتاً من بيوت أنطاكية شكلت حياً
لنشاطهم التجاري (الصوري ،1994 ،ج ،1ص217؛ عاشور ،2010 ،ج،1
ص)178
أما مدينة البندقية( )2فهي أكثر املدن التجارية اإليطالية اليت استفادت من سيطرة
الصليبيني على بالد الشام ،حيث حتصلوا على الثلث يف كل مدينة يساعدون يف االستيالء

()1ج نوة :مدينة إيطالية ساحلية تقع يف إقليم لغوراي مشال إيطاليا ،وهي ميناء حبري هام منذ عهد اجلمهورية
الرومانية كثرية املزارع والقرى والعمارات ،وأهلها جتار يسافرون براً وحبراً وهلم معرفة ابحليل احلربية واآلالت
السلطانية ،ومتتلك اسطوالً حبرايً ضخماً(.األدريسي ،2002 ،ص750 ،749؛ القلقشندي ،1992 ،ج،5
ص.)406
()2البندقية :مدينة إيطالية تقع يف مشال إيطاليا ،وهي عاصمة إقليم فينيتو ،وعاصمة مقاطعة فينيسيا ،وتقع على
رأس البحر األدراييت وهي أعظم طريق حبري يف جتارة العصر الوسيط ،تتمتع حبكم ذايت أثناء العصور الوسطى،
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عليها ليقيموا فيها مؤسساهتم اخلدمية كالفنادق واملخابز والطواحني واحلمامات على أن
تكون هذه املرافق معفاة من الضرائب واملكوس (الصوري ،1994 ،ج ،1ص379؛
رانسمان ،1994 ،ج ،2ص.)199
أما مدينة بيزا( )1اإليطالية ،بعد أن قدمت املساعدات للصليبيني استطاعت احلصول
على امتيازات جتارية ،منها شارع يف أنطاكية ويف الالذقية ،إىل جانب حرية التجارة يف مجيع
موانئ أنطاكية (عاشور،2010،ج ،1ص.)333
كان للمساندة البحرية من قبل أساطيل الغرب األورويب أثر إجيايب يف محاية الوجود
الصلييب وتثبيته يف الشرق ،ففي عام (517ه1123/م) حاول املسلمون استغالل أسر
امللك بلدوين الثاين ( )2()Baldwin IIواستعادة مدينة ايفا فتمت دحاصرهتا براً وحبراً،
وتصدى هلم األسطول البندقي وأحبط احملاولة اإلسالمية يف اسرتداد هذه املدينة (الشارتري،
 ،1990ص ،)256ويف أواخر القرن السادس اهلجري/الثاين عشر امليالدي اتضح الدور
اإلجيايب للمدن التجارية يف تقدمي املساندة البحرية إلعادة احتالل املدن الساحلية اليت
اسرتدها املسلمون بعد معركة حطني (هايد ،1985 ،ج ،1ص.)318

وهي قريبة من جنوة من انحية الرب بينهما حنو مثانية أايم ،وتعترب أهم مرافئ أورواب أثناء احلمالت الصليبية.
(القلقشندي،1992 ،ج ،5ص405؛ املغلوث ،2009،ص.)137
()1بيزا :مدينة إيطالية على مقربة من البحر األبيض املتوسط ،تقع إىل الشمال من بالد األندلس يف مقابل جزيرة
سودانيةُ ،عرفت يف املصادر العربية ابسم بيش وهي كبرية القطر عامرة األسواق ،كثرية البساتني ،وأرضها خصبة،
وألهلها مراكب وخيل واستعداد لركوب البحر( .اإلدريسي ،2002 ،ص750؛ القلقشندي،1992 ،ج،5
ص.)411
()2بلدوين الثاين (512-494ه1118-1110/م) :هو ابن هيج كونت رمثيل ،وابن عم جودفري وبلدوين
األول خلف بلدوين األول على والية الرها مث خلفه على حكم مملكة بيت املقدس يف الفرتة من (-512
525ه118/م1131-م)( .الشارتري ،1990 ،ص185؛ الصوري ،1994 ،ج ،2ص.)335
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وختاماً نالحظ أن املدن اإليطالية كانت مصاحلها التجارية فوق كل اعتبار من خالل تقدمي
اجلانب االقتصادي على حساب اجلانب الديين.

 .4نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة للنتائج التالية:
 وضحت الدراسة أن ظهور النظام اإلقطاعي يف املشرق اإلسالمي يعد امتداداً لنظاماإلقطاع السائد يف غرب أورواب آنذاك؛ ليكون مرآة عاكسة لصور انبضة ابحلياة ملا تعانيه
أورواب من ضعف السلطة املركزية فيها ،فضالً عن هيمنة أمراء اإلقطاعيات على السلطة
وكثرة الصراعات الدائرة بينهم؛ األمر الذي ممكن البابوية من استغالل الوضع لصاحلها،
بتوظيف هذه العداوات وتوجيهها خدمة ملصاحلها الدينية واالقتصادية.
 بينت الدراسة أن احلمالت الصليبية على املشرق اإلسالمي خلقت بيئة مناسبة لتطورنظام الفروسية ،الذي ظهر وترعرع يف أورواب الغربية يف ظل النظام اإلقطاعي ،بذلك شكل
هؤالء الفرسان طبقة اجتماعية متميزة هلا خصائصها وقوانينها ،وخاصة عندما احتضنتهم
الكنيسةوأقامت طقوساً وشعائر؛ لتعميدهم ومنحهم رتبة الفروسية الخنراطهم يف خدمة
البابوية ومصاحلها.
 أظهرت الدراسة أن تشكل اإلقطاعية يف الغرب األورويب ومن ممث عبورها للمشرقاإلسالمي حدث بتأثري عدة قوى ،منحتها حيوية جديدة وقدرة على االستمرار ،وهذه
القوى متثل اندفاع النزعة االقتصادية الساعية وراء مصاحلها وامتيازاهتا ،واألخرى تنافس دول
غرب أورواب على الزعامة والسيادة يف حوض املتوسط ،لتلعب املدن االيطالية الدور األكرب
يف مساندة اجليش الصلييب يف مملكة بيت املقدس حتقيقاً لنزعتها السيادية ،فضالً عن
إطماعها االقتصادية.
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 أن اجليش الصلييب املتواجد يف بيت املقدس اعتمد يف تكوينه على أمراء اإلقطاعيات،وما قدموه هم وإقطاعياهتم من دعم ومساندة للجيش مبختلف أطيافه من فرسان ومشاه
ومرتزقة؛ ليكون تواجده وحروبه استمراراً حلروهبم اإلقطاعية الدائر رحاها يف أورواب يف
السابق ،بشكل ال خيرق املواثيق والقوانني اليت وضعتها الكنيسة حلفظ السالم يف غرب
أورواب ،وكذلك لضمان بقاء الوجود الصلييب يف املشرق اإلسالمي وخاصة يف مملكة بيت
املقدس.

املراجع
أوالً :املراجع العربية:

اإلدريس ــي ،أب ـو عب ــدهللا دحم ــد ب ــن دحم ــد ب ــن عب ــدهللا ( .)2002نزه ــة املش ـتاق يف اخ ـرتاق
اآلفاق .القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية.
اآلغا ،حسام علي ( .)2007األوضاع االجتماعية يف فلسطني زمن احلرب الصليبية.

(رسالة ماجستري غري منشورة) .اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.
ابركر ،ارنست ( .)1967احلروب الصليبية( .ترمجة :السيد الباز العريين) .ط ،2بريوت:
دار النهضة العربية.
ابالر ،ميشيل( .)2002احلمالت الصليبية والشرق الالتيين( .ترمجة :بشري السباعي).
القاهرة :عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية.
براور ( .)2001االستيطان الصلييب يف فلسطني (مملكة بيت املقدس)( .ترمجة :عبداحلافظ
عبد اخلالق البنا) .القاهرة :عني للدراسات والبحوث.
البيشاوي ،سعيد ( ،)1989املمتلكات الكنيسية يف مملكة بيت املقدس ،اإلسكندرية ،دار
املعرفة اجلامعية.
بيشوب ،موريس ( .)2002حضارة أورواب يف العصور الوسطى( .ترمجة :قاسم عبده).
ط ،2املنصورة :عني للدراسات والبحوت.
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جيل ،رميوندا ( ،)1989اتريخ الفرجنة غزاة بيت املقدس ،ترمجة :حسني دحمد عطية،
اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية.
احلموي ،شهاب الدين ايقوت بن عبدهللا ( ،)1977معجم البلدان ،بريوت ،دار صادر.
احلويري ،دحمود دحمد ( ،)1979األوضاع احلضارية يف بالد الشام يف القرنني الثاين عشر
والثالث عشر ،القاهرة،دار املعارف.
الدابغ ،مصطفى مراد ( ،)1965بالدان فلسطني ،ج ،1ق ،1بريوت ،دار اهلدى.
الدبس ــي ،يوس ــف ( ،)1905اجل ــامع املفض ــل يف اتري ــخ موارن ــة املوص ــل ،ب ــريوت ،املطبع ــة
العمومية الكاثوليكية.
رانسمان ،ستيفن ( ،)1994اتريخ احلمالت الصليبية ،ترمجة :نورالدين خليل ،ط،2
القاهرة ،اهليئة املصرية للكتاب.
السرحان ،موضى بنت عبدهللا ( ،)2006تنظيمات الصليبيني يف مملكة بيت املقدس
وأثرها على أوضاعهم يف بالد الشام ،الرايض ،مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر.
السرجاين ،راغب ( ،)2009قصة احلروب الصليبية ،ط ،2القاهرة ،مؤسسة اقرأ للنشر.
مسيت ،جونثان ريلي ( ،)2009اتريخ احلروب الصليبية ،ترمجة قاسم عبده ،القاهرة ،املركز
القومي للرتمجة.
مسيل ،ر ،سي ( ،)1985فن احلرب عند الصليبيني يف القرن الثاين عشر ،ترمجة :دحمد
اجلالد ،دمشق ،مركز الدراسات العسكرية.
سيد ،أشرف صاحل ( ،)2008قراءات يف اتريخ أورواب يف العصور الوسطى ،لبنان ،شركة
الكتاب العريب اإللكرتوين.
الشارتري ،فوشيه ( ،)1990اتريخ احلملة إىل القدس ،ترمجة :زايد العسلي ،عمان ،دار
الشروق.
الشامي ،أمحد ( ،)1985العالقات بني الشرق والغرب يف العصور الوسطى ،القاهرة ،دار
النهضة العربية.
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ابن شداد ،هباء الدين ( ،)1994النوادر السلطانية ودحاسـن اليوسـفية ،حتقيـق :مجـال الـدين
الشيال ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني للنشر.
الشعراوي ،أمحد إبراهيم ( ،)1970اإلقطاع وأورواب يف العصور الوسطى ،القاهرة ،املطبعة
العاملية.
الشيخ ،دحمد مرسي ( ،)2004عصر احلروب الصليبية يف الشرق( ،د.ن)( ،د.م).
الصوري ،وليم ( ،)1994-1991اتريخ احلروب الصليبية 4 ،أجزاء ،ترمجة :حسن
حبشي ،القاهرة ،اهليئة املصرية للكتاب.
طرخان ،إبراهيم ( ،)1968النظم اإلقطاعية يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى،
القاهرة ،الكتاب العريب للطباعة.
عاشور ،سعيد عبدالفتاح ( ،)2003اتريخ العالقات بني الشرق والغرب ،ط ،2بريوت،
دار النهضة العربية.
على ،عبد احلفيظ دحمد ( ،)1984مشكالت الوراثة يف مملكة بيت املقدس وأثرها على
اتريخ احلركة الصليبية ،القاهرة ،دار النهضة العربية.
عمران ،دحمود سعيد ( ،)1998حضارة أورواب يف العصور الوسطى ،القاهرة ،دار املعرفة
اجلامعية.
العناين ،جاسر على ( ،)2012فتح صالح الدين األيويب لبيت املقدس بني السياسة
واحلرب ،ط ،1عمان ،أمواج للنشر والتوزيع.
عوض ،دحمد مؤنس ( ،)2000احلروب الصليبية ،العالقات بني الشرق والغرب ،القاهرة،
عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية.
فرح ،نعيم ( ،)2000احلضارة األوروبية يف العصور الوسطى ،ط ،2دمشق ،منشورات
جامعة دمشق.
قاس ــم ،قاس ــم عب ــده ( ،)1981ص ــورة املقات ــل الص ــلييب يف املص ــادر العربي ــة ،اجملل ــة التارخيي ــة
املصرية ،اجلمعية املصرية للدراسات التارخيية.27-23 ،
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الق ــزويين ،زكـ ـراي ب ــن دحم ــد ب ــن دحم ــود ( ،)1969آاثر ال ــبالد وأخب ــار العب ــاد ،ب ــريوت ،دار
صادر.
ابن القالنسي ،أبو يعلى محزة (د.ت) ،ذيل اتريخ دمشق ،القاهرة ،مطبعة املتنيب.
القلقشندي ،أبو العباس أمحد ( ،)1992صبح األعشـى يف صـناعة اإلنشـا ،ج ،5القـاهرة،
دار الكتب اخلديوية.
القيرتي ،يعقوب ( ،)1998اتريخ بيت املقدس ،ترمجة :سعيد البيشاوي ،عمان ،دار
الشروق.
كاستالن ،جورج ألفا (بدون اتريخ) ،اتريخ اجليوش ،ترمجة :كمال دسوقي (د.س)( ،د.م).

ماير ،هانز ابرهارد ( ،)1990اتريخ احلروب الصليبية ،ترمجة :عماد الدين غامن ،طرابلس،
منشورات جامعة الفاتح.

دحمد مرسي ( ،)2004عصر احلروب الصليبية يف الشرق (،د.ن) ( ،د.م).
دحمود ،هنادي السيد ( ،)2008مملكة بيت املقدس يف عهد بلدوين األول ،ط،1
القاهرة ،دار العامل العريب.
املغلوث ،سامي عبدهللا ( ،)2009أطلس احلمالت الصليبية على املشرق اإلسالمي يف
العصور الوسطى ،ط ،1الرايض فهرسة مكتبة امللك فهد أثناء النشر.
املقدسي ،مشس الدين أبو عبدهللا دحمد بن أمحد املعروف ابلبشاري ( )1877أحسن
التقاسم يف معرفة األقاليم ،لندن ،مطبعة بريل.
مكسيموس ،مونروند ( ،)1865اتريخ احلروب املقدسة يف املشرق ،املدعوة حرب
الصليب ،ترمجة :كرييوكرييو مكسيموس مظلوم ،أورشليم ،دير الرهبان
الفرنسيسكان.
ابن منقد ،أسامة الكناين الشيزري ( ،)2003كتاب االعتبار ،حتقيق :عبدالكرمي األشرت،
ط ،2بريوت ،املكتب اإلسالمي.
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نسيم ،جوزيف ( ،)1981العدوان الصلييب على مصر (هزمية لويس التاسع يف املنصورة)،
ط ،2بريوت.
نوار ،صالح الدين دحمد ( ،)1992العدوان الصلييب على العامل اإلسالمي ،ط،1
اإلسكندرية ،دار الدعوة للطباعة والنشر.
نيفني ( ،)2011األوضاع الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية يف الغرب األورويب
من القرن التاسع حىت القرن احلادي عشر ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.
هايد ،فيليام ( ،)1985اتريخ التجارة يف الشرق األدىن يف العصور الوسطى ،ترمجة :أمحد
دحمد الرضا ،القاهرة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب.
ابن واصل ،مجال الدين دحمد بن سامل ( ،)1957مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب،
حتقيق :مجال الدين الشيال ،القاهرة ،املطبعة األمريية.
____ ( ،)2010احلركة الصليبية ،جزءان ،ج ،1ط ،1القاهرة ،مكتبة األجنلو املصري.
اثنيا :املراجع األجنبية:

Claude, Galler (1995). La valeur militaire des armees De
La premiére croisa. Fayaird، Paris.
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