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  ملخص
احثين والمؤرخين  ام الب ل اھتم م تن ي ل ة الت داً من الموضوعات المھم يعالج ھذا البحث واح

ات في ، العرب والغربيين على حد سواء دور النساء األوروبي ق ب ذي يتعل وبخاصة في الجانب ال
ى ـ488( الحملة الصليبيّة األول ا، )م1095 /ھ د ح ذا ووق ى ھ داً تسليط الضوء عل ل الباحث جاھ

ا  – هالموضوع وتكوين صورة واضحة عن ى حد م وا –إل ة في ردمن خالل بعض اإلشارات ال
دعوة  نھن ل ات م ة مجموع ول تلبي وافرة ح ة المت ر العربي ة وغي ادرة العربي ان "المص ا أرب الباب

ة Pop Urban II "الثاني اوأن مشاركتھ، لتلك الحمل ى عنھ ا كانت ضرورة ال غن ى ، ن فيھ عل
دم  اء بع وة النس ا تضمن دع اب الباب ى أن خط ير إل وافرة تش ن أن بعض المصادر المت رغم م ال

ق المشروع ، الخروج مع الحملة والبقاء في بالدھن أوروبا ام تحقي اً أم ك عائق خشية أن يشكل ذل
ى األرض المقدسة دا. الصليبي بالسيطرة عل ع اإلع زامن م د ت د فق تيطاني الجدي د للمشروع االس

ة  ديم العناي ام وتق داد الطع ملت إع ي ش انية الت ف الحرف وبخاصة اإلنس ي مختل اء ف ل للنس تأھي
ا للتعب الشديد وا ر من أفرادھ اقإلالصحية للجيوش التي تعرض كثي افة  ، رھ بسبب طول المس

ع خ ارك م اء المع ي أثن داواة الجرحى ف تالف الظروف وم ورة الطرق واخ م  . صومھمووع ول
اء تشديد أليتردد بعضھن عن حمل السالح وبناء ا براج وآالت الحصار األخرى وبخاصة في أثن

ين  اء سكانھا اآلمن ة دم الحصار الصليبي للمدينة المقدسة ومساھمتھن الفاعلة في استباحتھا وإراق
  . لتغدو بعد ذلك قاعدة للمملكة الصليبيّة ، في أزقتھا وشوارعھا

 
Abstract 

This research aims at emphasizing one important aspect which didn't 
attract both Arab and western researchers and historians attention 
specially the matters concerning the role of European Women in the First 
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Crusade (1095l/488). The researcher tried hard to emphasize and spot the 
light on this subject and to draw a clear picture about it – to some extend 
– through some recites in the Arabic and in Arabic references which are a 
available on accepting the invitation of Pop Urban II for that campaign 
and their contribution in that campaign was unavoidable although some 
available resources indicate that the Pop anouncenced included ordering 
women not to contribute in the campaign and to stay in their home land – 
Europe – so as to be an obstacle in front of realizing the Crusader Project 
of  controlling the Holy Land. All this Preparation for the Project 
conceded with rehabilitating women in various Professions, specially the 
humanitarian which included preparing food nursing soldiers who mostly 
experienced extreme fatigue because of far distances, rough terrain and 
different weather or who were injured during the battles with enemies. 
Some of the women didn't hesitate to bear arms build towers and use 
other siege methods , especially during the firm siege round the Holy 
City and their active contribution in capturing it and killing its peaceful 
citizens in its roads and paths , and then to become the base for the 
Crusade Kingdom.  

  
  حمالت الحج قبل الحروب الصليبيةمشاركة النساء األوروبيات في 

ان  ة الرھب ابات مالزم نھن أو الش ائز م واء العج ي س رب األوروب ي الغ اء ف ادت النس اعت
ة  رةوالقساوس داد كبي اج بأع ن الحج رھم م رة  وغي ي الفت ان وبخاصة ف ي بعض األحي وصلت ف

ي سبقت أحداث الح )م1065- 1064/ ھـ465-457( ى الت ين رب الصليبية األول ا ب ا م ووقائعھ
ردد )1(الف حاجآلى عشرة إ آالفسبعة  ي ت ع الت ارة المواق ا السيد المسيح ، من أجل زي  –عليھ

اة  –عليه السالم  ع ا" في األماكن المرتبطة بحي وا موق ذين وقع ، )2(عجاب في نفوسھمإلأولئك ال
نھم ، ؤالء الحجاجعلى الرغم من تكاليف السفر الباھظة التي كانت ترھق ھ راء م  ، وبخاصة الفق

ي  الذين كانوا يقضون وقتاً طويالً الدخار ما يكفيھم من المال يمكنھم من ركوب بعض السفن الت
ى  يتابعونثم  ، ترسو بھم في أقرب ميناء اد حت ل والجي من ھناك سيراً على األقدام أو ركوب اإلب

  .)3(يبلغوا طيھم

                                                 
. محمد مؤنس عوض. ترجمة د، م1095رحالت الحج إلى فلسطين فيما قبل عام ، )2004. (ستيفن، رنسيمان  )1(

 . 46-42ص، رام هللا، بيت المقدس للنشر، 1ط تاريخ الحروب الصليبية،
(2) Wilkinson. (1977) Jerusalem Pilrims before the Crusade, London, pp. 47-52.  

 . 43 -42ص، المرجع نفسه. ستيفن، مانرنسي
 . 22ص، دار الفكر العربي، ط. د، الحرب الصليبية األولى، )1958(. حسن، حبشي  )(3
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دھا ة وح ة الديني ن الحماس م تك دو  – ول ا يب ى  –كم اء إل ن النس رة م داد كبي دفق أع وراء ت
ى )1(األرض المقدسة ، فقد حاول بعض الحجاج العائدين إلى أوروبا إثارة الشائعات التي تبعث عل
رحالت الدھشة واالس ك ال ى المشاركة في تل ات إل تغراب تدفع بالكثير من األوروبيين واألوروبي

ب الت ب والعجائ اھدة الغرائ ل مش ن أج اظحي م بالد دون غيرھ ذه ال ا ھ ت بھ ي  ، ي د ورد ف فق
م  ردة عرفت باس ور، وق ذه األرض أسوداً تخشى النم وق ھ ه يعيش ف دونات بعض الحجاج أن م

ل ذات أوراق  ، ووصفت بأنھا أشد افتراساً من الذئاب" الكالب البرية" ا أشجار نخي كما ينمو فيھ
ا عن ذراعين ، كبيرة ة منھ ة  وتثمر ، ا حوالي نصف ذراعوعرضھ ، زاد طول كل ورق فاكھ

امستطيلة الشكل،  و أحيان ذه األشجار ينم ى أشجار  شجرتانً  ومن ھ وق جذع واحد، إضافة إل ف
اأويمكن رؤية عالمات " تفاحة آدم"فاكھة عرفت باسم  دو أن ھؤالء  ، )2(سنانه بوضوح عليھ ويب

ين أوس رھا ب ائعات ونش ذه الش ث ھ ن وراء ب دفون م انوا يھ ة ك راء الرحال ين الفق اط األوروبي
فوالجھلة منھم  ارة األراضي المقدسة وتكثي ى زي الوجود الصليبي في  إلى حث األوروبيين عل

  . ھاوأرياف ھامدن

ة حال ى أي ا أو ، عل ا أو ألماني را أو ايطالي ا أو انجلت افة وطول السفر من فرنس د المس إّن بع
تّم مشاركة النساء في ح )4(يحا وطبريةوأر )3(غيرھا إلى بيت المقدس والمدن األخرى كالناصرة

اء  بسببوبخاصة  ، رحالت الحج من أجل إسعاف الحجاج الذين يتعّرضون أحياناً للتعب واإلعي
ول  ال األناض يب جب ت تص ي كان ة الت اح العاتي ديدة والري رودة الش ث الب س حي ات الطق تقلب

ة عافات .)5(التركي ديم اإلس ب تق ى جان ولى إ ، وإل اء تت ت النس ج كان راب ونس ام والش داد الطع ع
د  ، ذلك كلّه وفضال عن .)6(المالبس الصوفية للحجيج وخياطتھا ا بع ى أوروب ودتھن إل ان لع فقد ك

ره في بث  اف أث أداء الطقوس الدينية وزيارة المواقع المقدسة والتجوال في مختلف المدن واألري
ل كانھا األص د س تھم ض ارة حميّ ين وإث وس األوروبي ي نف ة ف دى  ، يينالحماس د ورد أن إح فق

                                                 
(1) Delehaye, (1938) Les (10) Origines de Culte des Martyres 2 nd ed.  Brussels, pp. 

73-91 . 
، )2013( M. A. Stewart Aubreyارت إيبوري ستيو: لمزيد من التفاصيل عن مثل ھذه الشائعات ينظر  )(2

، دار الشيماء 1جالل حسني سالمة، ط. ترجمة د، وصف األرض المقدسة لمجموعة من الرحالة المجھولين
 . 64- 63ص، رام هللا

م 300وتعلو أكثر من ، م عن سطح البحر400تقع في قلب الجليل األدنى على جبل يعلو أكثر من : الناصرة  )3(
، دار الھدى، كفر قرع، 7ج، بالدنا فسلطين، )م1991(مصطفى مراد ، ينظر الدباغ. عامر عن مرج بني

 . 34ص
رحلة ، )م1992(، دانيال، ينظر الراھب . مدينة فلسطينية تقع على الشاطئ الغربي لبحرية طبريا: طبريا  )4(

 . 16ص، عمان، 1ط، الحج الروسي إلى األراضي المقدسة
واألناضول شبه جزيرة . 22ص، المرجع نفسه . حسن، حبشي . 46ص، جع نفسهالمر. ستيفن، رنسيمان  )5(

 . جبلية في غرب آسيا على البحر المتوسط وتشمل معظم األراضي التركية
تاريخ الحروب ترجمة سعيد عبد المحسن ، أوروبا الغربية عشية الحروب الصليبية )2004(. سيدني، بانتر  )6(

 . 23-14ص، األردن، دار الشروق 1ط كينيث سيتون،: ، إشرافالصليبية
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ذراء ة الع دعى القديس ات وت يكال " القديس ت )Thekla")1" ث د حمل ب ق ا إص ا  عمعھ بابة يوحن س
دان  الم(المعم ه الس ى علي ة  )2( )يحي ى مدين رق إل ن الح لم م ذي س ورين"ال  ، "Maurierne" م

 -بلغت صحتھا مھما –، حتى وإن كانت مثل ھذه الرواية )3(واحتفظت به في كنيسة القديسة مريم
ليبية  روب الص بقت الح د س ال ق وس األجي ي نف تمرت ف ية اس ا الحماس إن آثارھ ة ف ود طويل بعق

  . المتعاقبة

  لنساء في الحرب الصليبية األولىأسباب غموض مشاركة ا
ى  اج إل الت الحج ي حم ات ف اء األوربي اركة النس ه مش فت في ذي تكش ت ال ي الوق ن ف ولك

ة بصورة واضحة وجل ةاألرض المقدس ليبية  ، يّ ة الص ي الحمل اركتھا ف ل أن مش ي المقاب د ف نج
ذه الكبير األولى يكتنفھا الغموض ي تناولت أحداث ھ وافرة الت ة المت ة والعربي ، فالمصادر الغربي

ود الفرسان  –إلى حّد ما  –الحملة ووقائعھا تخفي بصورة تامة  ى جانب الجن طبيعة ذلك الدور إل
  . اجبات اإلنسانية األخرىفي ميدان المعركة والحصار والو

ربيين  ، ھذا الغموض إلى مسّوغات ّعدةويعزو الباحث  ى أن المؤرخين الغ ود بعضھا إل يع
ق إنجازات في التوسع  ال وتحقي كانوا قد اعتادوا على عدم إعطاء نسائھم الالئي يسھمن في القت

ة ودھن بأشكاله المختلف ذي يليق بجھ ام ال اداً  ، والھيمنة ذلك االھتم ذه  اعتق نھم أن مشاركتھن ھ م
ق بالمصادر  –ومن الجانب اآلخر  )4("مفروغاً منه ال يخضع للجدال أو النقاش"أمراً  ا يتعل أي م

ود  ، العربية رة يع ذه الفت ات في ھ ى النساء األوروبي د –فإن غموضھا عن اإلشارة إل ا يب  – وكم
ّل في س احة المشرق اإلسالمي من إلى تركيز المؤرخين المعاصرين بالدرجة األولى على ما ح

ة عباسية  ى خالف ام إل ى ضعف وانقس تطورات سياسية خطيرة آلت باألمة العربية واإلسالمية إل
يعية في مصريّ سن ة ش ة فاطمي داد وخالف زوة  ، ة في بغ ا عاجزة عن صد الغ ا جعلھ الصليبية م

ا فضالً عن عدم معرفتھم كذلك بطبائع المرأة األوروبية وعاداتھا  ، الجديدة ا يعيبھ م تجد م ي ل الت
ود العسكرية  م في الجھ اندتھا لھ ا من الرجال ومس ا بنظرائھ ة من اختالطھ أو يثير الشك والريب

في حديث أسامة بن منقذ الذي زار األرض المقدسة في أثناء الوجود  افقد بد ، والميادين اإلنسانية
                                                 

سمعت إلى تعاليم القديس ، القديسة ثيكال ولدت في ايقونيا وھي مدينة بالقرب من انطاكيا ومن أبوين ثنيين  )1(
بولس وآمنت إيمانا قويا بالمسيحية وبعد زيارتھا لألرض المقدسة استقرت في سلوقيا السورية حيث صرفت 

 Kfarqatra. tripod.comعن ذلك نظر  ،باقي حياتھا بتبشير االنجيل
وكان والده ، عاش في خالل المرحلة التي سبقت ظھور السيد المسيح عليه السالم مباشرة: يوحنا المعمدان  )2(

يدعى زكريا وكان له دوره في التبشير بالسيد الميسح وقام بتعميده ولقي مصرعه على يد االمبراطور 
 . 9-7من  )9(االصحاح لوقا، ، 6-1من  )1(االصحاح  تىم:عن ذلك ينظر . الروماني ھيرودوس

قد ارتكب فظاعته حينما مزق جسد يوحنا  )م363- 361(يذكر ھنا أن اإلمبراطور الروماني جوليان المرتد   )3(
الذي كان يشير  -كما  يزعمون  –وسلم إصبع سبابته من الحرق ، ثم أحرقه وبعثر رماده مع الرياح) يحيى(

. حسن، حبشي. 104ص، المرجع نفسه. إيبوري، ستيوارت: عن ذلك ينظر. لمسيح ليعمدهبه إلى السيد ا
  . ومورين قرية صغيرة في محافظة ادلب شمال سوريا. 20ص، المرجع نفسه

Delehaye. Op. cit., pp. 32-39 . 
(4) Mclaughlin, M. (1990). The Women Warrior: gender, Warfare and Society in 

medieval Europe' Women's Studies an interdisciplinary Journal, 17, pp. 193-209. 
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ادالن الصليبي عالمات الدھشة واالستغراب عندما شاھد رجالً وامرأة غ ريبين الوجه واللسان يتب
  .)1(الحديث في إحدى الطرقات العامة

ي  ھامھن ف ات وإس اء األوروبي اركة النس ام بمش ن االھتم ل م وض وقلّ ذا الغم ا زاد ھ وّمم
ذين أوردوا  د المؤرخين المعاصرين ال ذي ظھر عن مالزمة جيوش الحملة الصليبيّة ھو التباين ال

ات المھم اتھم بعض المقتطف ا في كتاب اني"ة في خطاب الباب ان الث في  Pop Urban II)2("أرب
ؤتمر  ون"م ا  – Clermont "كليرم وب فرنس ـ488(–جن ن ) م1095 /ھ رة م وع غفي ام جم أم

اه األرض  ا باتج ي أوروب ائالتھن ف ارھن وع ادرة دي ن مغ اء م ا النس ّذر فيھ يحيين يح المس
ات في حين نجد في. )3(المقدسة ربيين  كتاب ا بعض المؤرخين الغ المعاصرين لحظة خطاب الباب

ى  ة الصليبية األول اووتحرك جيوش الحمل تيالئھم عليھ بالد واس ذه ال دمتھم  ، وصولھا ھ وفي مق
ه أن ال تأخذ النساء  حول Fulcher of Chartres "فوشيه الشارتري" المؤرخ الفرنسي دعوت

  .)4(مارھاغدورھا في حرب عزم الغرب األوروبي أن يخوض 

تتويجاً لخطط  Clermont "كليرمون"ب البابوي في مؤتمر اخطالفقد جاء   ،أيا كان األمر
ىالأوروبيون تكفل لھم نجاح الحملة في ا محكمة وتراتيب دقيقة وضعھا قادة تيالء عل المشرق  س

ذا  ، اإلسالمي بعامة واألرض المقدسة بخاصة احثين المحدثين يصف ھ إلى حّد جعلت بعض الب
ه يم تقول ا ميّ: "التنظ يمإن م ع والتنظ و التوس ادي عشر ھ رن الح وإن الحروب الصليبيّة  ، ز الق

  .)5(ولكنھا لم تتحقق إال بفضل التنظيم ، جزءاً من ھذا التوسع

ل أن  ك التراتيب قب ا كانت جزءاً من تل وعلى ضوء ذلك يمكن القول، أن النساء في أوروب
داد كبي انھم وأع رين فرس ون اآلخ ادة األوروبي ا والق زج الباب ر ي ي حروب غي ھم ف ن جيوش رة م

ا في خطاب . معروفة نتائجھا د ألمح إل هوإذا كان الباب اد ب موضوع ىق ااالبتع ةالنس  ، ء عن الحمل
ألنه لم يكن يريد للرجال والنساء غير "إلى جانب األطفال والشيوخ  نفإنه قصد بذلك العجائز منھ

نطلق جيوشاً جّرارة من مختلف أنحاء تن إذ ال يعقل أ. )6("الالئقين أن ينضّموا إلى حملة عسكرية
ي رب األوروب اء الغ ا ، أنح را وغيرھ بانيا وإنجلت ا وإس ا  وإيطالي ن فرنس ددھا  ، م ّدر ع ي ق والت

                                                 
، ، تحقيق فيليب حتيكتاب االعتبار )1930(. مؤيد الدولة أبو المظفر) م1188/ھـ584ت( .أسامة، ابن منقذ  )(1

 . 135ص، الواليات المتحدة األمريكية –جامعة برنستون 
ري ـي أودو دي الجــــه الحـقيقــوأسم، ةــة نبيلــن عـائلــم م1042ة ـي سنــد حوالــول، لــفرنسي األص  )2(

Odo de Lagery ،وافراً من التعليم ً ، ثم Reimsحيث أرسل إلى المدرسة الكاتدرائية في ريمز ، نال حظا
 ً وأخذ يتدرج في المناصب الدينية حتى وصل إلى ، قرر بعد ذلك االنضام إلى جماعة كلوني وصار راھبا

محمد محمد ، الشيخ: عن ذلك ينظر . وكان حينذاك في السادسة واألربعين من عمره، م1088ب البابوية منص
 . 92، ص، االسكندريةعصر الحروب الصليبية )2001(. مرسي

(3) Robertus Monachus. Historia Iherosolimitana, RHC, Occ, III, pp. 729-730. 
، تاريخ الحملة إلى القدس )1990(عند الشارتري، فوشيه  Pop Urban IIعن خطاب البابا أربان الثاني   )(4

 . 36- 32ص، عمان، دار الشروق، 1زياد العسلي، ط. ترجمة د
 . 10ص، المرجع نفسه . سيدني، بانتر  )(5
قاسم عبد . ترجمة وتعليق د، تاريخ أوكسفورد للحروب الصليبيّة  )م2007/ھـ1427(. جوناثان رايلي، سميث  )(6

 . 105، 77ص، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 1طقاسم، 
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ين ا ب ي بعض المصادر م بما ورد ف ارس و 8800( حس و  )818000ف ين نح اة متجھ ن المش م
دوسواء أكان ھذ )1(القسطنطينية للعبور منھا نحو بالد األناضول التركية إن  ، ا العدد يقل أو يزي ف

ك  مجموعات كبيرة من النساء ومن مختلف الطبقات وما يتقنّه من مھن وحرف كانت بصحبة تل
  .)2(الحملة العسكرية

ادة  ان وق ق الفرس ب أن يراف ان يتطل ة ك ا أو البحريّ ة منھ ة البري افات الطويل از المس فاجتي
اباتالجيوش أزواجھم أو بناتھم أو أخواتھم أو غيرھن من  ات الش يس في حمل السالح  )3(الفتي ل

ك -فحسب،  )4(وخوض ميادين القتال ا سنلحظ ذل ة المقدسة  في كم اء حصار المدين ـ493(أثن  ھ
ا  )م1099/ دد عليھ ة  –وفرض الطوق العسكري المش ة الالزم دمات والرعاي ديم الخ ي تق ل ف ب

 ً ا ؤالء جميع والي م ، لھ ليبيّون ح بھا الص ي نص كرات الت ي المعس ة أنطاكيفف واحيھا )5(ةدين وض
ام ا ع دد عليھ ار المش رض الحص ـ492( وف اء  ، )م1098/ ھ ن النس ات م ه مجموع د في تواج

ات ليبي  ، األوروبي ؤرخ الص اب الم ي كت ذي ورد ف نص ال ن ال يم الصوري"ويتضح م  )6("ول
William of Tyre  ا يتولين كنأن ھؤالء النسوة ام بھ ى الرجال القي ، )7(أعماالً يصعب فيھا عل

فضالً  ، الجرحىقديم اإلسعافات للفرسان والجنود تو ، كإعداد وجبات الطعام وجلب مياه الشرب
ى را ھر عل ن الس اء حع ي أثن ة ف واد الغذائي ص الم ان ونق وع والحرم بب الج ى بس ة المرض

ة  ، وإلى جانب ذلك كلّه. )8(الطويل للمدينةحصارھم  فإن الغرب األوروبي الذي أعد خطة محكم
 كيان جديد كان ال بدّ ثم إقامة  ، عليھا بعد تطھيرھا من سكانھا األصليين واالستيالءلمنطقة لغزو ا

ة  ، كله إعداد جيل ھذا يسبق أن رجاالً ونساء من ذوي المھن والحرف المختلفة سواء أكانت طبي
ة واصطحابھ ة  أو حرفي م مأو زراعي لمين  ، معھ ر من الحرفيين العرب والمس وبخاصة أن كثي

                                                 
الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب  . نقالً عن سھيل زكار تاريخ المورة )م1995/ھـ1416(. ھافنسيس  )(1

 . 376 – 375ص، ، دمشق10، جالصليبيّة
 . 57ص، المرجع نفسه . جوناثان رايلي، سميث  )(2

(3) Albert of Aachen.  Hierosolymitana, RHC. Oc. p. 365.  
  .81ص، المصدر نفسه . فوشيه، الشارتري
 . 150ص، الھيئة المصرية للكتاب، حسن حبشي. ترجمة د، 1ج، الحروب الصليبية .)1991(وليم، الصوري

 . 117ص، حسن حبشي. ترجمة د، "الجستا"أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس  )1958(. مجھول  )(4
 . 151-150ص، 1ج، المصدر نفسه . ليمو، الصوري

كم من شاطئ البحر األبيض  30مدينة تركية تقع على الضفة اليسرى لنھر العاصي على بعد : أنطاكية  )(5
  org. 14/8/2013Wikipedia.. المتوسط في لواء االسكندرون الواقع تحت السيادة التركية

م وشاركت أسرته 1130د في فلسطين حوالي عام مؤرخ صليبي ول: )William of Tyre(وليم الصوري   )(6
وأتقن لغات عدة منھا اللغة العربية واليونانية والفرنسية لمزيد ، الفرنسية األصل في الحملة الصليبية األولى

، 1ط، ترجمة وتعليق سيعد البيشاوي، تاريخ بيت المقدس، )1998(، يعقوب، الفيتري: من التفاصيل ينظر
 . 18ص، فلسطين، دار الشروق

(7) La barge, M. W. (1986).  ASmall Sound of the Trumpet,  Boston Press,  p. 173. 
ً . 300-299ص، 1ج، المصدر نفسه . وليم، الصوري  )(8 ، المرجع نفسه، جوناثان رايلي، سميث، ينظر أيضا

 . 57ص



 2739ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جالل سالمة
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ذين سيع ع أولئك ال ة األمر م يقدمونيھم التعامل في بداي وتھم وأراضيھم  س ى طردھم من بي عل
  . عنوة

ا ن ھن ى طري ، وم ليبية األول ة الص ق الحمل ل أن تش ةقوقب و األرض المقدس ا نح ت ، ھ  نال
دور  ثحي ، من االھتمام قسطا ال يستھان بهالنساء في أوروبا  ة ال تناولت بعض الدراسات المحدث

ال متنوعة خارج الذي ا ام بمھمات وأعم ضطلعن به في أثناء القرن الحادي عشر الميالدي كالقي
ة اتھن المنزلي راد  ، واجب ا أو أف نھن لزوجھ دة م اعدة الواح ي مس ت ف ال أتمثل ي األعم رتھا ف س

ا  ، الزراعية وقطف الثمار والزروع دواجن وغيرھ دبير أمور المواشي وال ونقل مياه الشرب وت
ادة دخل أسرتھا. )1(والجيادمن  البھائم  ى بعض  ، ومن أجل زي ر من النساء عل دّربت كثي د ت فق

ن والحرف يج ، المھ زل والنس ة الغ ال مھن بيل المث ى س ا عل ذ)2(ومنھ ور والنبي  ، ، وصناعة الخم
  .)3(وكذلك إعداد ألوان من الطعام والشراب

ألوروبيات بصورة رئيسة اومن بين المجاالت الحياتية األخرى التي كانت تمارسھا النساء 
ر  ، وفّعالة ا كانت أكث نھن بأنھ ى وصفت الواحدة م ھو دور المعالجة والتطبيب والتمريض، حت

ل ھؤالء. )4(دراية ومھارة من الرجال ى مث ة الصليبية  عحيث خرج م ، فكانت الحاجة إل الحمل
ى وضع بصحبة الفرسان والقادة وغيرھم عدد من النساء الحوامل اللواتي اضطر الكث نھن إل ير م

اع درجات الحرارة ، أطفالھن قبل األوان ن شدة العطش وارتف  ، بسبب طول السفر وعدم تحملھّ
وفى د ت ى أن بعضھن ق ي حت والدة ف اء ال ة  ، أثن ة مھم رأة األوروبي ت الم ة تول ذه الحال ي ھ وف

ي كانت )5(اإلشراف على تمريض األطفال وإرضاعھم بعد والدتھم رأة الت اً أن الم ا علم ند إليھ تس
ة ة لمعرف ا في مدى مثل ھذه المھمة في أوروبا كانت تخضع للمقابل ة تأھلّھ العالج  ممارسة مھن

ى )6(والمداواة ال وإل ة باألطف رأة كمّمرضة في المستشفيات ، جانب الرضاعة والعناي عملت الم
ي ى النساء الالئ ّن  والسھر على راحة المرضى ليالً، ولھذا كثيراً ما وقع االختيار عل م يكتب لھ ل

  .)7(الزواج أو االھتمام بالحياة الدينية للقيام بمثل ھذه المسؤولية

م تق ى توعالوة على ذلك، فقد استطاعت النساء في أوروبا أن تمتھن حرف أخرى ل صر عل
ذھب والفضة ، الرجال دون غيرھم ا في صياغة ال ي ، وصناعة )8(فكان لھا مھارتھ األسلحة الت

                                                 
(1) Hannawalt, B. A. (1986). Wamen and Work in Preindustrial Europe,  Blomington. 

Indiana University Press. cf also: www.umich.edu 29/4/2012. 
 . 23، 14ص ، المرجع نفسه . سيدني، بانتر  )(2
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ة المقدسةھا ظھرت من خالل مساھمت ذلك  )1(في صناعة آالت الحصار حول أسوار المدين وك
، حيث كانت الحاجة ماسة لمثل ھذه الصناعة بسبب طول السفر وشدة وعورة )2(صناعة األحذية

المي رق اإلس ى المش ي إل رب األوروب ن الغ الك م رق والمس ورة الط ذه )3(وع ل ھ ّل مث ، ولع
ا في اإلنجازات التي تحققت للمرأة في القرن الحادي  ي رفعت من مكانتھ يالدي ھي الت عشر الم

ي ع األوروب ة ، المجتم ة والحرفي ات التجاري ي بعض النقاب ة ف ي )4(فأصبحت ممثل ا ف ا جعلھ ، م
ا  ر تفصح عن رغبتھ ة األم دھا –حقيق ا أو وال ة زوجھ د موافق واتي  –)5(بع اء الل ى جانب النس إل

ن اد أور وقع ذي س ي ال اعي األوروب ام اإلقط م النظ ت ظل طى تح ور الوس ي العص ا ف ي  وب ف
كري اركة عس ى االمش ليبية األول ة الص ائع الحمل ي وق ن  )6(ف ھا م ر نفس ذنوبلتطھي ا  ال والخطاي

  . -على حد زعمھم  -)7(واإلسھام في تحرير القدس وتخليصھا من أيدي المسلمين المعتدين

دعا إليھا في خطاب الحملة الصليبية التي  Pop Urban II "أربان الثاني"عّد البابا أفعندما 
رب غال وجدت أعداد ال يستھان بھا من نساء )8(للجميع" حملة الحج"بأنھا  )م1095/ھـ488 (عام
ا فرصتھا لغال ي فيھ روع  طراخنالرب األوروب تكمال مش اتلين الصليبيين الس ي صفوف المق ف

ة ي األرض المقدس المي ف ود اإلس اء الوج يح وإنھ يد المس ر الس ر قب اء . تحري ّدت النس د ع  وق
ا كرية ب ة العس ذه الحمل ي ھ اركات ف د آلالمش ادر  –الف دون تحدي ض المص ي بع ا ورد ف كم

ى  –كما أسلفنا  –. )10(وذات مھن وحرف متنوعة -)9(التاريخية المتوافرة  سواء في المسير وحت
  . كيان التيني جديد في المشرق اإلسالمياإلعالن عن إقامة 

ا ، على أية حال رة من النس ا بصحبة الفرسان حء من مختلف أنسارت أعداد كبي اء أوروب
، الذين كانوا في حاجة ماسة )11(ال الدين ومجموعات من األطفالجوالقادة والجنود إضافة إلى ر
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راب ودواء ام وش ن طع ه م ا يحتاجون وفير م ام وت ة واالھتم ى  ، للرعاي اً إل لوا جميع ووص
ّركھم  ، القسطنطينية اء تح اك ج ى نحو الشاطئ اآلسيوي مومن ھن ى عل ودھم األول زين جھ رك
ة نيقي ل)1(ةمدين لطنة الس مة الس اريخ ج، عاص ن ت ب م ا جان رتبط بھ ة ي ة مقدس ا مدين وقية كونھ

دينيإلا ة ال ة البيزنطي ن  ، مبراطوري دا ع ذي يأع ي ال ق الحرب ى الطري ع عل ا تق يا جنھ از آس ت
  .)2(من ناحية أخرى )تركيا حاليا( الصغرى

ليبيون اإل ل أن يضمن الص ن أج ةوم رق آمن رات وط ر مم ة عب دادات الحربي دأوا  م ي ب ف
ى ادى األول ـ490( جم ايو /ھ ل م ار(أوائ راً  )م1097) أي راً وبح ة ب ارھم للمدين ددون حص  ، يش

ة ى  جعلت)3(ودارت بين الجانبين السلجوقي والصليبي معارك عنيف اً إل ل بحماسة جنب النساء تقات
ذي استمر  ءيؤكد بال ومما ، جنب مع الرجال حتى سقطت المدينة بأيديھم ال ال ذا القت النساء في ھ

كما قتَل في " :قوله William of Tyre "وليم الصوري"قرابة خمسة أسابيع ما ورد على لسان 
ة  ك المعرك ة(تل ة نيقي ال ) معرك ن الرج دنيا م ة ال ن ذوي المنزل عبنا م ة ش ن عام ة آالف م أربع

  )4("والنساء على حد سواء

يلقد أحدث سقوط المدينة ب ائالً في مختلف أنحاء الغرب األوروب اً ھ دي الصليبيين دّوي  ، أي
التفكير في المشاركة  ، وكان ذلك دافعاً قوياً لكل من كان يمتنع من الرجال والنساء عن الخروج ب

د أن تعھدت  ، ق اإلسالميومواصلة القتال بغية االستيالء على مزيد من مدن المشر وبخاصة بع
ة اإليطا ةالمدن التجاري زا والبندقي ة بي وا لي ة )5(وجن فنھا البحري تن س ى م نقلھم عل دما عزم  ، ب عن

ا وافرة أن عدة آالف  )6(الصليبيون على حصار الرھ د ورد في إحدى المصادر المت ة فق وانطاكي
اء  ن النس أنم م  لج وخھا للحك ة ورض لمت أنطاكي ى استس ا حت ن فيھ ة أقم تعمرة قريب ى مس إل

   . )7(الصليبي
                                                 

تتمتع بحصانة شديدة وتتحكم و، على شاطئ بحيرة غير بعيدة عن مرمرة) تركيا(تقع نيقية في آسيا الصغرى   )(1
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دمن  وعلى الرغم من واتي ق أن المصادر المتوافرة لم تفصح عن دور النساء األوروبيات الل
ا  ي أحرزتھ د االنتصارات الت ا بع واتي تحمسن للحاق بھ مع طليعة الحملة الصليبيّة األولى أو الل

د ورد عن ، جيوشھا يم الصوري"المؤرخ الصليبي  دفق أن الصليبيين  William of Tyre "ول
ارھم  اء حص ي أثن ة نطاألف ن "كي يئة م معة الس قات وذوات الس وة الفاس ع النس ي جمي ّرروا نف ق

كر ذا. )1("المعس ه ھ ن قول م م ود ، ويفھ دد وج ديم  ع وانين عن تق م يت واتي ل اء الل ن النس ر م كبي
ه من النساء  ، الخدمات الالزمة للجنود والسھر على راحتھم ى وجود عدد ال يستھان ب إضافة إل

وبث الحماسة والشجاعة  ، الجعة العدو إلى جانب المقاتلين من الرالمتدربات على القتال ومقار
  . المقاومة اإلسالمية أفراد في نفوسھم وتحفيزھم على االستبسال في القتال وتحطيم معنويات

ابف دفاع عنھ ام المسلمين في ال  ، سقوط إنطاكية وانتھاء الحكم اإلسالمي فيھا بعد تخاذل الحك
ديار المقدسةواصلت الجيوش الصليبية تط ى ال ّرة  ، ھير البالد الواقعة في الطريق إل اجموا مع فھ

وطين بعض  ، فيھا خراباً وتدميراً وحّولوا المساجد فيھا إلى كنائس وأحدثوا )2(النعمان ثم قاموا بت
ذه الخطوة  ، )4(في البارة السورية )3(العائالت المسيحية األوروبية وليس من المستبعد أن تكون ھ

ى  ى حمل الخطوة تھدف إل ادرين عل ر الق ال غي اء واألطف ار السن من الرجال والنس وطين كب ت
الح ادة ، الس ات  )5(وإدراك الق أن المجموع ليبيين ب ة"الص اطق " الفدائي ي المن ز ف ت تتمرك كان

ق أو  د يعي اإلستراتيجية واألودية وأن وجود كبار السن بينھم يخلق عقبة أمام تحركاتھم وبالتالي ق
ائالت  . وتأسيس المملكة الصليبية سستيالء على القديؤخر خطتھم في اال ذه الع وطين ھ ا أن ت كم

المية  بالد اإلس احة ال ى س ات عل ن تحرك ري م ا يج ة م الل مراقب ن خ راً م م ظھي كل لھ د يش ق
     . المجاورة

ة  و األرض المقدس ة نح وش الصليبيّة المتجھ د ضّمت الجي تعداداتھا  –لق ذت اس د أن أخ بع
ة  ن –كاف ات م انية  مجموع دمات اإلنس ديم الخ يھن تق ند إل ان يس واتي ك ات الل اء األوروبي النس

ة في . )6(والعالجية وإعداد وجبات الطعام للفرسان وقادة الجند رأة األوروبي ومن المحتمل أّن الم
اء  ھذه المرحلة الخطيرة  قدمت خدمة جليلة للصليبيين ال تقّل أھمية عن الخدمات األخرى في أثن

د أن عمدت  هتمثل في نقل الميا ، فرض حول المدينة المقدسةالحصار الذي  دة بع من مسافات بعي
ارآحامية المدينة بطّم  اه ب اه المي اد مخازن المي د أوبخاصة  ، وإفس ة ق ن الحصار الصليبي للمدين

                                                 
 . 300ص، 1ج، المصدر نفسه . وليم، الصوري  )(1
كم وتعلو عن  60كم وعن مدينة حماة  84تقع جنوبي إدلب في سورية وتبعد عن مدينة حلب : معرة النعمان  )(2

 org. 15/6/2013Wikipedia .. م496سطح البحر 
 . 106- 105ص، نجةأعمال الفر . مجھول  )(3
  . قرية أثرية سورية تقع بين ثنايا جبل الزاوية في محافظة إدلب شمال غرب سورية: البارة  )(4

22/5/2013 . org. Wikipedia 
 . 37، ص2، جالمصدر نفسه . وليم، .68ص، المصدر نفسه . فوشيه، الشارتري  )(5
 . 21ص، 5، جالمصدر نفسه . الرھاوي المجھول  )(6
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م يتجاوز واحد  ، )1(وقع في فترة اشتدت فيھا الحرارة ة ل فضالً عن أن عدد المحاصرين للمدين
  .)2("وبقية الحشد جمھرة بائسة ومريضة وعاجزة" فاً من الفرسان والمشاة وعشرين ال

وم ة المقدسة ي رجب من  الخامس عشر( وفي الحصار الذي فرضه الصليبيون على المدين
ـ492 و /ھ ن يوني ابع م ران الس ل  ، )م1099حزي ي حم كرياً ف ليبيات عس اء الص ر دور النس ظھ

، كما أسھمت إلى جانب )3(صدي ألفراد المقاومة اإلسالميةالسالح والقتال إلى جانب الجند في الت
ة تشديد الحصار  ة ذلك مساھمة فّعالة في نصب األبراج وصناعة آالت الحصار بغي ى المدين عل

ولعّل حصار الصليبيين لمدينة إنطاكية الذي استمر حوالي سبعة  )4(واإلسراع في االستيالء عليھا
ران"يونيو  – 1097" ولتشرين أ"أكتوبر /ھـ491جمادى اآلخرة ـ490شوال( سبعة أشھر " حزي

وليم "ويصف المؤرخ الصليبي  . الصناعةا النوع من بھذ ودراية قد أكسب النساء خبرة) م1098
ه  William of Tyre"الصوري ذه بقول رأت النسوة بصرف : "مشاركتھن العسكرية ھ واجت

  .)5("تھنّ وحاربن بشجاعة يفوق طاقا ، النظر عن جنسھّن على حمل السالح

ة  روح العالي ذه الجرأة وال ويبدو أن مشاركة المرأة األوروبية في حصار المدينة المقدسة بھ
حابھا  ن أص ا م ديھم وانتزاعھ ي أي قوطھا ف نھم بس ود ويقي ان والجن ات الفرس ن معنوي د زاد م ق

رعيين اً ف ، الش تعدوا جميع اال(اس اءً  رج وم) ونس ر ي ومھم الكبي ن ھج ى ش عبان 23( عل  ش
ا  )م1099" تموز"يوليو  15/ـھ492 ة واالستيالء عليھ ام المدين وتمكنوا في نھاية األمر من اقتح

ا ا ومصادرة بيوتھ اتالت مذبحة مرّوعة  ، ونھب ثرواتھ اتلين ومق د أن ارتكب الصليبيون مق بع
  .)6(بحق سكانھا اآلمنين من الشيوخ والنساء واألطفال

ة من سكانھا طولعّل ت ر الصليبيين للمدين واء ھي ى إي ان يھدف إل ذه الصورة ك األصليين بھ
تاء والصيف  قاء في فصلي الش النساء واألطفال في بيوت آمنة بعد سنوات ثالث من التعب والش
ذا  م من أمراض وإرھاق شديدين ھ ببه لھ حيث البرودة القاسية وارتفاع درجات الحرارة وما تس

ذه ال ، )7(من ناحية ين ومن ناحية أخرى كانوا يرمون من ھ ى نشر الخوف والّرعب ب مجازر إل
ة ى دخول المدين دم الجرأة عل بالد األصليين وع انوا  )8(سكان ال ذين ك   وبخاصة أن الصليبيين ال

  

                                                 
 . 94- 93ص، 2ج، المصدر نفسه، وليم، الصوري  )(1
 . 94ص، 2ج، المصدر نفسه  )(2
 . 113ص، 2ج، المصدر نفسه  )(3
 . 117ص، أعمال الفرنجة . مجھول  )(4
 . 113ص، 2ج، المصدر نفسه . وليم، الصوري  )(5
 . 108 . 75ص، المصدر نفسه . فوشيه، الشارتري  )(6
 . 81ص، المصدر نفسه  )(7
 . 79ص ، المصدر نفسه  )(8
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ةويعان دائيين الليلي ى أنفسھم من ھجمات الف ر ويخشون عل ة  )1(ن من نقص كبي د وضعوا خطّ ق
  .)2(ة منھا والساحليةعسكرية لالستيالء على ما تبقى من مدن األرض المقدّسة الداخلي

على الھزيمة التي منيت بھا المقاومة اإلسالمية وما  يكد يمضيفإنه لم  ، ومھما يكن من أمر
ا  يادتھم عليھ ي بسط س ر بحق سكان األرض المقدسة ونجاح الصليبيين ف ل وتھجي ا من قت تبعھ

زوع ، سنوات عشر ا  ثم ن ة فيھ تقراراألوضاع األمني دوء واالس ى الھ ى  ، إل عزمت موجات حت
رة  ة مكبي ا االجتماعي ف طبقاتھ االً بمختل اًء وأطف االً ونس را رج ا وانجلت ي فرنس ائالت ف ن الع

ى مدن  بيزا وجنواواالقتصادية وعلى متن سفن المدن التجارية االيطالية  ا إل والبندقية تشّد رحالھ
ى )3(ةلأوطانھا األصي وريف ھذه البالد واإلقامة الدائمة فيھا دون تفكير كثير منھا بالعودة إلى ، إل

ذي  Fulcher of Chartres "فوشيه الشارتري"إلى درجة دفعت المؤرخ الصليبي المعاصر  ال
ان  المتزايدةشھد على قدوم مثل ھذه األعداد  ا إالتي لم يعد بھا أن تتذكر مسقط رأسھا أو مك قامتھ

ول ى الق ى إل رقيين: "األول ربيين أصبحوا اآلن ش انوا غ ذين ك ن ك ، فال اً وم ا أو فرنجي ان رومي
  .)4(.... ". جليلي أو فلسطينيتحّول في ھذه البالد إلى 

ى و لعل ذلك يشير إلى أن المرأة األوروبية التي قدمت بصحبة جيوش الحملة الصليبية األول
ي ّن الع ة في  شواللواتي قدمن فيما بعد بصحبة أزواجھن أو إخوانھن أو آبائھن قد طاب لھ واإلقام

ا أصحابھا الشرعيين بيوت والمنازل ي ھجرھ ا في ممارسة  ، الت ا حريتھ ونالت كل واحدة منھ
رف ن والح ف المھ ة ، مختل واء الزراعي ا س ام  منھ ن النظ داً ع ة بعي ناعية أو التجاري أو الص

رةإلا ك الفت ا في تل ة  ، قطاعي الذي كان يسود أوروب ة الدائم ا الرغب د عززت في نفوس أبنائھ ق
ى ي قّدم من أجلھا القادة الصليبيون تضحيات جسيمة وبالتمسك بھذه األرض الت عدم الحرص عل

  . التفريط بھا

                                                 
 . 180ص ، 2ج، المصدر نفسه . وليم، الصوري  )(1
 .، ابن األثير131ص، 114ص، المصدر نفسه. فوشيه، الشارتري. ينظر، لمزيد من التفاصيل عن ھذه الخطة  )(2

، بيروت، دار الكتب العلمية، 1،ط10، جالكامل في التاريخ) 1987( أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباتي
إمارة الجليل تحت حكم الالتين ودورھا السياسي في الصراع  )1988(. أحمد محمد السيد علي. 325ص 

رسالة (، )م1154 – 1099/ ھـ 549 - ھـ  492(اإلسالمي في منطقة الشرق األدنى اإلسالمي  –الصليبي 
  . 188قسم التاريخ، ص –كلية اآلداب ، ماجستير غير منشورة، جامعة اإلسكندرية

Hagenmeyer,  H. Chronoiogie de La Premir Croisade in R. O. L.  tom. v1 pp. 354-
356.  Benvenisti,  M. (1970) The Crusaders in the Holy Land, Jerusalem,   p. 80.  

 . 50- 44، ص)98، نابلس، دار الفاروق 1، طعكا أثناء الحملة الصليبية الثالثة) 1998(. جالل، سالمة
 –الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبيّة الروايات األوروبية  )م1995/ھـ1416(. سھيل، زكار  )(3

  . 377ص، تاريخ المورة، مجموع ھافنسيس، 10، جاالغريقية والالتينية
. 127ص، )،موسكو، دار التقدم، ترجمة إلياس شاھين، الصليبيون في الشرق .)1986( ميخائيل، زابوروف

ً ، على العالم العربيروب الصليبية أثر الح )1995(. عبده قاسم، قاسم ً  –سكانيا سياسياً، موسوعة  -اجتماعيا
 . 233ص، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1، ط4ج، الحضارة العربية اإلسالمية

 . 219 – 218ص ، المصدر نفسه . الشارتري  )(4
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ذه  تقرار ھ وعلى الرغم من أن المصادر المتوافرة لم تشر إلى المدن والقرى التي شھدت اس
قد آثرت اإلقامة في المدن واألرياف الساحلية والداخلية إالّ أنه يبدو أن كثيراً منھا  ، العائالت فيھا

رى األ ة من بعض الق كثر أمناً والتي باتت إلى حّد ما بعيدة عن أھداف الھجمات الفدائية أو القريب
ر بالد األصليين ةالتي كانت ال تزال تكتظ بأعداد كبي ة المقدسة  ، من سكان ال إلى جانب المدين ف

ا سكانھا ي ھجرھ ة في عك ، الت ى اإلقام االً عل اًء وأطف ائالت رجاالً ونس ذه الع دمت ھ ا أق ا وحيف
د أورد السمعاني  )1(وقيسارية اكنھا، فق ت (والناصرة وبيت لحم وغيرھا بعد استباحة بيوتھا ومس

ه قيسارية الذي مّر بمدينة) م1161/ھـ562 وم دخ" :في أثناء خضوعھا للحكم الصليبي بقول ا ي لتھ
ه داً وأھل الً واح لمين إالّ رج ن المس ا م د بھ م أج الة فل ت الص ة وق تولت ، الجمع ا  واس عليھ

ائالت الصليبية ال. )2("الفرنج راً من الع ى أن كثي ك يشير إل ى األراضي ولعّل ذل د إل دأت تف ي ب ت
  . المقدسة قد استوطنت بيوت سكانھا الذين نزحوا عنھا عقب استيالء الصليبيين عليھا

رة من كانت و تقرار أعداد كبي ي شھدت اس ابلس ھي األخرى واحدة من المدن الت مدينة ن
ا أورده و ، روبا فيھا بصحبة أزواجھن وأطفالھن أو آبائھن وإخوانھننساء أو ك م ى ذل يستدل عل

او ، )ھـ583/م1187( ابن جبير حين ھاجمت جيوش السلطان األيوبي المدينة عام  ، استولوا عليھ
   .)3(فرنجإلامتألت أيدي المسلمين سبياً ال يحصى عدده من ا: "بقوله

  خاتمة 
ى أنّ  ة واألرض  نخلص إلى القول إل ى المشرق اإلسالمي بعام ات إل دوم النساء األوروبي ق

ال ة بخاصة بصحبة الرج د  ، المقدس ن ولي م يك وانھن ل ائھن أو إخ ن أو أبن انوا أزواجھ واء ك س
اني  ان الث ا أرب ا الباب ن عنھ ة الشھير Pop Urban IIالحملة الصليبيّة األولى التي أعل  في خطاب

وب فر – Clermont "بكليرمون" ا جن ـ488/م1095 (–نس رن الحادي عشر  ، )ھ ل سبق الق ب
ذه األرض  ، الميالدي بعقود طويلة طلباً في زيارة األماكن المقدسة وأداء الشعائر الدينية تبركاً بھ

  .ورفات القديسين فيھا وتخلصاً من كل الذنوب والخطايا

ا و مش دفاعھن نح ي ان اً ف ت دوراً مھم د لعب ارات ق ذه الزي ل ھ ك أن مث وش ال ش ركة الجي
ة كرية كاف انية والعس ادين اإلنس ي المي ى ف ة األول ي الحمل ليبيّة ف ادة مفش ، الص ة بالق لت العناي

                                                 
  . Accoو أ Akkoمدينة تقع شمال ساحل فلسطين عرفت بأسماء عدة منھا : عكا  )(1

مدينة تقع على قمة جبل الكرمل ويحدھا من الشمال عكا ومن الشرق قضاء الناصره وجنين ومن : حيفا
  . الغرب البحر األبيض المتوسط

ميال وتقع على بعد  30مدينة تقع على الساحل الفلسطيني وتبعد عن يافا من الناحية الشمالية نحو : قيسارية
اقطاعية طبريا ودورھا في ، م2002فؤاد عبد الرحيم حسن ، ظر دويكاتميال شمال غرب بيت المقدس ين 62

 . 79ص، اربد، االردن، مؤسسة حمادة، 1ط، م1291-1099/ ھـ 690 - 492الصراع الصليبي اإلسالمي 
 . 452ص، 7ج، بالدنا فلسطين . مصطفى مراد . الدباغ

، عبد هللا عمر البارودي: تقديم وتعليق 1ط ،4ج، األنساب) م1988/ھـ1408( أبي سعيد عبدالكريم، السمعاني  )(2
 . 575ص، بيروت، دار الجنان

، دار الكتاب رحلة ابن جبير) ت. د(. أبي الحسين محمد بن أحمد الكنعاني األندلسي البلنسي، ابن جبير  )(3
 . 209ص، لبنان، بيروت، اللبناني
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ادرتھم  ، الصليبيين وقواتھم م لحظة مغ ة لھ ة الالزم ة والعالجي ديم المساعدات الطبي من خالل تق
م اإلسالمي ودخولھم  غھموألوطانھم في أوروبا وحتى بل تباكات األراضي الخاضعة للحك في اش

وءة  ق نب وحروب حامية الوطيس مع القوات اإلسالمية بغية فرض السيادة األوروبية عليھا وتحقي
اكن المقدسة وح ي وصفھا  هملالبابا باسترداد األم ا الت بن"في استغالل ثرواتھ في " بالعسل والل

 ً   . تخليص الفقراء والمعدمين ورفع شأن بالده اقتصادياً وتجاريا

ب  ي الجان وات اوف ى الق اً عل اً وترتيب وش الصليبيّة تنظيم ه الجي ذي أظھرت في كري ال لعس
ة  –اإلسالمية  ي المقاوم ا ف باب الضعف وتراخيھ ت أس ي عان اء  –الت ه بطوالت النس رزت في ب

ود ان والجن ب الفرس ى جان اد إل تالء صھوة الجي الح واع ل الس ات بحم اركتھن  ، األوروبي ومش
فكان لھن دورھّن في اقتالع سكان البالد األصليين من  ، الحصار الفاعلة في بناء األبراج وآالت

ا  الد اللجوء في مصر وسورية وغيرھ ى ب بالدھم وأراضيھم وإجبارھم على النزوح والھرب إل
بعد مساندتھن للجنود في التنكيل باألھالي وارتكاب المذابح والمجازر  ، من بلدان العالم اإلسالمي
م المباشرة  ، ل والنساء والشيوخ والعلماء كما حدث في المدينة المقدسةالتي لم يسلم منھا األطفا ث

ازل وتملك وت والمن ام البي الھن ھباقتح ا بصحبة أزواجھن وأطف نّن لھ د  م اء مجتمع جدي أجل بن
دراتھا بالد ومق روات ال ب ث ى نھ دف إل ده ويھ ه وتقالي ي عادات ب ف المي غري يط إس ط مح  ، وس

   . اخلية التي ھدمت أركان الوحدة اإلسالمية فترة طويلة من الزمنوإثارة النزاعات والفتن الد
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