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 م(5551_5540/هـ055_984موقف االرمن من الحروب الصميبية )
 

 غالب ياسين فرحان الدليمي أ.م.د

 
 :المستخمص 

تناكؿ ىذا البحث دراسة تاريخية  لمكقؼ األرمف مف الحركب الصميبية لممدة مف 
ـ( فقد تـ الكشؼ عف مكقؼ األرمف مف الصميبٌيف َُُٔ_َُٓٗ/ىػػ ََٓ_ْٖٗ)

في منطقة قيميقية كمدنيا الميمة التي كاف أغمب سكانيا مف األرمف كمدل التعاكف 
قدمكه لمقكات الصميبية ضد سالجقة األتراؾ المسمميف حيث كانت تمؾ المناطؽ الذم 

ذات صراع كبير بيف الدكلة البزنطينٌية كالسالجقة األتراؾ, كذلؾ بٌينت مكقؼ األرمف 
في مدف طرسكس كأذنو كالمصيصة كمدل التعاكف كالخدمات التي قدمت لمصميبٌيف 

د الجزيرة الرراتٌية كالتي كانت ذات عالقة فضأل عف مكقؼ اإلمارات األرمنٌية في بال
حميمة مع الصميبٌيف كالتي ساعدتيـ في تكسع نركذىـ في تمؾ المنطقة, كما اكضحت 
مكقؼ األرمف في امارة انطاكيو الصميبية كالذيف كاف ليـ الرضؿ الكبير في إسقاط 

 تمؾ المدينة بيد الصميبٌيف .
 

Abstract 
This research deals with the study of historical position of 

Armenians about   the Crusades for the period (489-500 

A.H./1095-1106A.D.). It has been disclosed the Armenian 

position about the Crusaders in the Cilicia region and its 

important cities, which was most of the Armenian population. 

And also it has been detected over the cooperation they have 

extended to the crusader forces against the Seljuk Turks, where 
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these regions were once of a major struggle between the 

Byzantine state and the Seljuk Turks. 

This study also shows the Armenian position on the cities of 

Tarsus, Adana, Mopsuestia .the extent of cooperation and the 

services provided to the Crusaders as well as the position of 

Armenian Emirates in the country of Upper Mesopotamia, which 

was once an intimate relationship with the Crusaders that helped 

them to expand their influence in the region. This study also 

shows the Armenian position in the Emirate of Antioch 

Crusader, who have had the great favour of toppling that city to 

the crusaders. 

 
 : المقدمة
تعد مناطؽ تكاجد األرمف مسرحان لمجريات الصراع القائـ بيف السالجقة       

كالبيزنطيٌيف كالصميبٌيف ، كقد أدرؾ األرمف ىذا الصراع كعممكا جاىديف مف االسترادة 
ة ليـ في المنطقة ، أك مف خالؿ تقديـ منو ، سكاء في تككيف إمارات أرمنيٌ 

المساعدات المادية كالمعنكية لمصميبيف , فقد تناكؿ ىذا البحث مكقؼ األرمف مف 
ـ( كمكقريـ مف  َُُٔ-َُٓٗ/قََٓ-ْٖٗالحركب الصميبٌية لمرترة مف )

الصراعات التي دارت في منطقة آسيا الصغرل كخاصةن في إقميـ قيميقيو الذم كاف 
كانة مف األرمف الذيف كاف ليـ الدكر البارز في مساندة القكات يشكؿ أغمب س

الصميبية التي دخمت كاستكلٍت عمى المدف الميمة ، مثؿ نيقية عاصمة السالجقة 
األتراؾ المسمميف حيث ظيرت دعكات مف المدف ذات الكثافة األرمنٌية تدعك 

ا الصغرل , كذلؾ الصميبٌيف ًإلى القدكـ الييا كخاصة في الجنكب الشرقي مف آسي
أكضحت مكقؼ األرمف مف الحركب الصميبٌية في مدف طرسكس كأذنو كالمصيصة 
كعيف زربة ، كمدل تعاكف سكاف ىذه المدف مع الصميبٌيف ، فضالن عف ذلؾ سيطرت 
تمؾ القكات عمى خطكط المكاصالت الرئيسية التي تربط آسيا الصغرل في بالد الشاـ 
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متداده ًإلى بالد الشاـ كخاصة في المناطؽ الشمالية كما ثـ تكسع التكاجد الصميبٌي كا
أكضحت مدل تعاكف األرمف مع الصميبيف في اإلمارات األرمنٌية في بالد الجزيرة 

كالتي  -الرراتٌية كالتي كانت تشكؿ مناطؽ ميمة بالنسبة لمصميبٌيف مثؿ : إمارة الرىا 
كذلؾ مدف  -ميبٌية ليـ فييا استطاع الصميبٌيف السيطرة عمييا كتأسيس أكؿ امارة ص

ممطيو ، كمرعش ، كرعباف ، ككيسكـ ، كسركج ، كلبيرة التي سيطرت عمييا القكات 
الصميبٌية مف خالؿ تعاكف أمراء كسكاف األرمف في ىذه المدف كالذيف كانكا عامالن 
مساعدان لمصميبٌيف في تثبيت أركاف حكميـ كذلؾ تسميـ إمارة انطاكية ًإلى القكات 

يبٌية مف خالؿ الخيانة التي قدميا األرمف المكجكديف في المدينة لألمير الصميبٌي الصم
قامة إمارة  بكىيمند اذ انتيى مكقؼ ىذه اإلمارة بمقتؿ األمير السمجكقٌي ياغي سياف كا 

 صميبية في انطاكيو بزعامة اإلمبراطكر البيزنطٌي بكىيمند .  
 

 االرمن عبر التاريخ :
لدراسات الحديثة حكؿ اسـ األرمف كأصكليـ العرقية اختمرت الكثير مف ا 

كأجمعت أنَّيـ مف الشعكب اليندك أكربية التي كصمت ًإلى آسيا الصغرل كأرمينٌية بعد 
تمازجيـ مع سكانيا األصميٌيف, أذ بدأت عشائر األرمف باالنتشار في أرمينية ًإلى 

في السيكؿ ؛ فأطمقت ( ، ثـ ازداد عددىا vanالسيكب في جنكب كغرب بيحيرة فاف )
( ،    ثـ تمكنكا مف armini( ، أك أرميني )armeعمى المنطقة التي سكنكىا أرمية )

( haiبسط نركذىـ سكنكا مقاطعة ىاياسا الشرقية ؛ لذلؾ حمؿ األرمف اسـ ىام)
( كسمي كذلؾ: arminaبمعنى: ىايستاف ثـ اطمؽ عمييـ الررس اسـ أرمينيا )

(  التي behistun(, ثـ كجد اسـ أرمينيا عمى صخره بييستكف )arminoiأرمينكم)
ؽ.ـ , التي تشير ًإلى بالد األرمف , ثـ  ُِٓتركيا الممؾ الرارسٌي داريكس االكؿ عاـ 

 .(ُ)ؽ.ـ ٖٓٓبدأت الدكلة االرمنية منذ عاـ 
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ٍرمينية  بمد معركؼ يضـ ككرا كثيرة منيا األرمف  -بكسر أكلو كاسكاف ثانيو  -كاً 
كيصريـ ابف الكردم: بأٌف األرمف شعب ينتمي ًإلى العرؽ    (ِ)أيمة مثؿ الركـكىي 

اليضبة  –األرم ) اليندك اكربي ( ، كيعكد كجكدىـ في ارض إرمينية التاريخية 
االرمينية ) ارض ارمينيا العضمى كالصغرل ( الممتدة في األجزاء الكسطى كالشرقية 

( يعكد ًإلى االلؼ الثالث ؽ.ـ , كتمتد ارمينية مف آسيا الصغرل ) تقع حاليا في تركيا 
التاريخية ًإلى الشرؽ مف المنابع العميا مف نير الررات كحتى بحر قزكيف كايراف , 
كتحدىا مف الجنكب سمسمة جباؿ طكركس االرمنية عمى حدكد العراؽ الشمالية , في 

مساحة ارمينية  حيف تمتد ارمينية الصغرل ًإلى الغرب مف منابع نير الررات, كتبمغ
الؼ  ّٖٓالعضمى كارمينية الصغرل معا حسب تقديرات بعض المؤرخيف نحك 

 .(ّ)ِكـ
كاالرمف كانك فرقتيف احداىما تمثؿ الكثمكة كقد انرصمت عف بعضيا فأصبحت 

, كيذكر ؾ.ؿ (ْ)طائرتيف احداىما تدعى باالرمف الكاثكليؾ كاخرل تدعى باالرمف العتؽ
ارمينية قامت  في المنطقة المعركفة باقميـ قيميقيا * الذم تحده أستارجياف : أفَّ مممكة 

مف الشرؽ جباؿ االمانكس كمف جيتي الشماؿ كالغرب جباؿ طكركس كمف جية 
 .(ٓ)الجنكب البحر المتكسط

 
 موقف االرمن من الحروب الصميبية .

كانت االراضي االرمينية عبر التاريخ مسرحآ لالحداث السياسية كالعسكرية 
ائمة بيف االمبراطكرية البيزنطينية كالسالجقة االتراؾ المسمميف , كنتيجة لما الق

تعرضت لو المدف االرمنية مف خطر االتراؾ كتيديدىـ لالراضي االرمنية قاـ ممؾ 
لتسميميـ بالده مدينة أني* كىك اكبر ممكؾ ارمينية بدعكة لالمبراطكرية البيزنطينية 

كما قاـ أمير  (ٕ)اقميـ قيميقية عكضا عنيا  ـ( عمى اف يأخذَُْٓىػ /ّْٕسنة )
مدينة قابس* االرمنية بتسميـ مدينتة ككؿ االراضي كالقرل التابعة ليا ايضا 
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لمبيزنطينييف مقابؿ أف يحصؿ عمى اراضي اكثر امنا كاستقرارا فكانت جباؿ طكركس 
صال , ، كبذلؾ استمر خطر االتراؾ عمى ارمينية متكا (ٖ)ىي ىدفو الذم استقر فيو 

فقد تعرضت مدينة ممطية* ىي االخرل لمنيب كالسمب كالدمار مف قبؿ القكات 
السمجكقية التركية كاستمر ىذا الخطر ييدد اركاح كممتمكات سكاف تمؾ المدف التي 
كاف معظـ سكانيا مف االرمف مما دفعيـ اف ييجركا مدنيـ بحثان عف اماكف اكثر امنان 

الظركؼ التي عصرت بتمؾ المنطقة فقد استطاعت الدكلة كاستقراران ليـ , كنتيجة ليذه 
البيزنطينية مف ضـ جميع االمارات االرمنية لسيادتيا في الكقت الذم استمرت فيو 

 -َُِٔىػ/ ّْٔ – ْٕٓالغزكات السمجكقية التركية ألرمينية لمرترة  بيف عامي )
 .(ٗ)ـ( ََُٕ

في ارمينية الكبرل فقد  كبسبب المعانات الكبيرة التي عاناىا السكاف االرمف
ىاجرت اعداد كبيرة منيـ ًإلى المناطؽ األكثر امنان كمنيا منطقة كبدككيا* كجباؿ 
طكركس في قيميقية كذلؾ ؛ لبعد تمؾ المناطؽ عف خطر السالجقة االتراؾ المسمميف  
الذيف كانك ييددكف كجكدىـ بأستمرار , كىذا ما دفع بسكاف االرمف ًإلى زيادة انتشارىـ 

 .(َُ)ي آسيا الصغرل كخاصة الجزء الجنكبي الشرقي مف االناضكؿ ف
ـ( تكسعا بيزنطينيان في غرب آسيا الصغرل َُٓٗىػ/ َْٗلقد  شيدت سنة )

. كمما زاد المكقؼ تعقيدآ  (ُُ)مما مكنيا مف االستيالء عمى الجيات الساحمية الميمة 
يشكف ضمف دكلتيـ في في آسيا الصغرل ىك كجكد اعداد كبيرة مف االرمف كانك يع

ىذه المنطقة منذ فترات لـ تكف بالقصيرة , لكف الدكلة البيزنطيٌية ضمت ارمينية ًإلى 
امالكيا في القرف الرابع اليجرم/ العاشر الميالدم  , لكف تكسع الدكلة السمجكقية في 
القرف الخامس اليجرم /الحادم عشر الميالدم في مناطؽ آسيا الصغرل كعمى 

الدكلة البيزنطينية مكنتيـ مف ضـ معظـ مناطؽ اقميـ ارمينية كىذا ما  حساب أمالؾ
دفع بسكاف االرمف المكجكديف في تمؾ المناطؽ إلى اف يياجركا ًإلى المناطؽ التي 
يتكفر فييا األماف , فساركا ًإلى المناطؽ الجبمية الكعرة في الجنكب الشرقي مف آسيا 
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كا في عدة مناطؽ متررقة منيا : أضنة* الصغرل حيث يقع اقميـ قيميقة ، كتركز 
كطرسكس* كالمصيصة* كعيف زربة* كالتي كانت مالذان أمنان العداد كبيرة مف 

العاشر الميالدم( , كما أف سقطت  /المياجريف االرمف منذ القرف )الرابع اليجرم 
ـ( حتى َُّٔ/ىػْٔٓ( بيد السالجقة سنة ) Anyعاصمة ارمينية الكبرل أني )

رة الشعكب االرمنية ًإلى قيميقية ثـ جاءت بعد ذلؾ معركة مالذ كرد* سنة ازدادت ىج
؛ لتزيد مف اعداد المياجريف األرمف ألييا , كقد عاش ىؤالء  (ُِ)ـ( َُُٕىػ/ ّْٔ)

حياة غير مستقرة بيف ىيمنة البيزنطينيف تارة كالسالجقة األتراؾ الذيف كانت بيدىـ 
نت حماية تمؾ المدف بأيدييـ كذلؾ لميارتيـ في السطكة العسكرية تارة اخرل , فقد كا

أستخداـ السالح كالقدرة عمى حماية القالع كالحصكف في المدينة , أما األرمف فقد 
 . (ُّ)كاف يشتغمكف في ميف بسيطة كىي الزراعة كالتجارة 

كيبدك مف خالؿ ما تقدـ بأفَّ األرمف لـ يسمح ليـ بحمؿ السالح ؛ ألفَّ       
االتراؾ لـ يثقكا بيـ ككانكا يدرككف مسبقا مدل تعاكف ىؤالء مع الصميبيف في حالة 

 دخكليـ ًإلى تمؾ المناطؽ .
كبعد أف انتشرت الركضى نتيجةن لضعؼ األمبراطكرية البيزنطينية كالحركب 

ضربت داخميا كتدىكر أكضاعيا االقتصادية كاالجتماعية كاالدارية دفع االىمية التي 
بتمرد كثيرا مف رعاياىا األرمف الذيف عينيـ األباطرة البيزنطيٌيف حكامان عمى الحدكد 

د مؤسسيف بذلؾ أمارات مستقمة الشرقية لإلمبراطكرية البيزنطينٌية بالتكسع كاالزديا
 .(ُْ)ليـ

ألرمف الذيف أدكا دكرا فاعالن في تاريخ المنطقة ىما كمف بيف ىؤالء أالمراء ا
األميراف ركبيف* كأكشيف*الذاف نجح كؿ منيما في تأسيس أمارة ارمنية لو , فقد خرج 

ـ( عف طاعة الدكلة البيزنطينٌية مستقالن منصبة االدارم كأسس َُُٕ/ىػ ِْٕركبيف )
ربي مف قيميقيو بعد أف استكلى لنرسو أمارة مستقمة في المنطقة الكاقعة ًإلى الشماؿ الغ

، كخمرو أبنة قسطنطيف األكؿ الذم اتخذ مف  (ُٓ)عمى حصكف كقالع تمؾ المنطقة 
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قالع بارتزربرت الكاقعة ًإلى شماؿ الغربي مف مدينة سيس* مقرا لو كعاصمة ألمارتة 
فالتؼ حكلة األرمف المكجكديف في تمؾ األرجاء كقدـ لو أحد األمراء الذيف كانكا قد 

ـ( كىك األمير ككغ باسيؿ*  عكنة في َُُٕ/ىػ ّْٔىاجركا بعد مكقعة مالذ كرد )
 .(ُٔ)السيطرة عمى مدف قيمقية 

أٌما اإلمارة األرمنية الثانية فيي أمارة أكشيف كالتي أسسيا األمير أكشيف بف ىيثـك 
قيمقية مؤسس أسرة ىيثكـ المشيكرة كقد أستغؿ بالمنطقة الكاقعة ًإلى الغرب مف أبكاب 

كأتخذ مف قمعة ألمبركف المطمة عمى جباؿ طكركس كسيؿ قيمقية مقرا لو كأستكلى 
 .(ُٕ)عمى جانب مف مدينة أذنو 

لقد أقامت  ىاتاف األسرتاف عالقات كدية مع الصميبيف كما أنظـ األرمف ًإلى 
القكات الصميبية في قتاليـ ضد السالجقة االتراؾ المسمميف مستقميف سكء األكضاع 

سياسية كأنشغاؿ الدكلة البيزنطينية في حركبيا مع السالجقة كالخالفات القائمة بيف ال
السالجقة أنرسيـ مف أجؿ تكسيع أمارتييما عمى حساب أراضي تمؾ القكتيف , أذ أف 
أميرا تمؾ األمارتيف كانا يديناف بالمذىب األرمنٌي كىـ مف أشد أنصار الكنيسة 

 .(ُٖ)داكة لبيزنطة األرمنٌية التي تكلي الكره كالع
كاصمت الحممة الصميبية األكلى تقدميا حتى كصمت ًإلى مشارؼ القسطنطينية 

ـ( كدخؿ قادتيا في مراكضات مع اإلمبراطكر البيزنطي َُٓٗ/ىػَْٗسنة )
، الذم طمب منيـ أداء اليميف كالقسـ لو بالكالء بأف تككف  (ُٗ)األاكسيكس ككمنيف

، كبيذا حقؽ اإلمبراطكر البيزنطٌي ىدفة  (َِ)ياتوالقكات الصميبية تسير حسب تكجي
مف تحميؿ القائد الصميبي بكىيمند النكرماني* كالقيادات االخرل الذيف كانكا معو 
باالستجابة ألكامرة كالتي كانت تتضمف اعطاءه كؿ االراضي التي سيتـ االستيالء 

انت تابعة عمييا كالتي سبؽ كأف استكلت عمييا سمطنة سالجقة الركـ كالتي ك
،  كتمت المصادقة عمى ىذه االتراقية بالقسـ  (ُِ)لألمبراطكرية البيزنطينٌية مف قبؿ 
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باإلنجيؿ حتى  ال يمكف نقضيا ًإلى األبد كبمكجب ذلؾ تعيد األمبراطكر البيزنطي 
 .(ِِ)بتقديـ التعزيزات لمقكات الصميبية كقادتيا 

بأف سمطنة سالجقة الرـك  كيبدك مف كؿ ىذه التحالرات المشار إلييا سابقا
ستككف اليدؼ المباشر لمحممة الصميبية األكلى , كىك ماحصؿ فعالن , أذ بدأ 
الصميبيكف أكؿ عمؿ عسكرم ليـ بمحاصرة العاصمة السمجكقية نيقية* كالتي مالبثت 

. كمع أف سقكط نيقية كاف سقكط (ِّ)ـ( َُٓٗ/ىػَْٗأف استسممت ليـ في سنة )
األثار المترتبة عمى سقكطيا كانت ىائمة , فقد أرترعت معنكيات مدينة كاحدة أال أف 

الجيش الصميبٌي كأزالت مف نركسيـ أزمة الخكؼ كالحمـ الذم يراكدىـ بسحؽ قكتيـ , 
كبذلؾ حدث نشاط أرمنٌي ممحكظ ؛ نتيجة اليزيمة التي لحقت بالسالجقة كأيضان نتيجة 

عمى عكس البيزنطينيف األرثكذكس , دخكؿ الصميبٌيف الكاثكليؾ القريبيف مف األرمف 
كمف ىنا سيظير تعاكف ممحكض بيف األرمف كالصميبيف كظيرت دعكات مف المدف 
ذات الكثافة األرمنيو تدعك الصميبٌيف ًإلى القدكـ إلييا كخاصة في الجنكب الشرقي مف 

 آسيا الصغرل . 
اءىا بيد لقد كانت نيقية تحتؿ مكقعا جغرافيا مميزا مما يجعميا في حالة بق

السالجقة تشكؿ خطرا عمى خطكط مكاصالتيـ مع بالد الشاـ , كبيذا تكحدت أىداؼ 
ثـ أعقب ذلؾ ىزيمة  (ِْ)الصميبٌيف كالبيزنطينٌيف بعمؿ عسكرم أدل ًإلى احتالليا 
عمى  (ِٓ)( Doryleaumالجيش السمجكقي أماـ البيزنطينيف في معركة دكريميـك )

ا السمطاف قمج أرسالف* ككانت ىذه المعركة خسارة الرغـ مف االمدادات التي قدمي
 (ِٔ)كبيرة لممسمميف ألٌنيا فتحت كؿ الطرؽ المؤدية ًإلى آسيا الصغرل أماـ الصميبيف 

، مما أتاح لمصميبيف التكغؿ بأتجاة التجمعات كاألمارات األرمنية الخاصة بسالجقة 
 .(ِٕ)الرـك في قبادكقيا ثـ في قيميقيو كما جاكرىا

ؿ ذلؾ البد أف  نعرؼ مكقؼ األرمف مف ىذه المتغيرات كخاصة مكقريـ مف خال
مف القكات الصميبٌية , فقد كجد األمراء األرمف مف الصميبيف الحميؼ كالحامي القكم 
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األمراء الركبنيٌيف  الذم يمكنيـ مف انشاء مممكتيـ بعد صراع داـ طكيالن بيف
مستمر كالالمحدكد ا مف خالؿ دعميـ ال, أدل فيو البيزنطينيكف دكرا كبير كلييثكميٌيف

؛ كذلؾ بسبب العداء المشترؾ لمركبنيٌيف الذيف حممكا الصميبٌيف مسؤكلية لمبيت الييثكمي
ضياع استغالليـ في الكطف االـ ارمينية الكبرل فضال عف محاكلتيـ بالتكسع عمى 

 .(ِٖ)حساب االراضي البيزنطينية 
عقد االحالؼ كاالتراقيات مع الصميبٌيف اذ  أما األمراء الركبنييف فقد دأبكا عمى

كجد كؿ مف الطرفيف ضالتة في الطرؼ اآلخر , فقد طمح األمراء األرمف ًإلى اتخاذ 
الصميبيف سندا ليـ في صراعيـ ضد البيزنطينيف كاألمراء الييثكمييف في حيف كجد 

كياناتيـ في الصميبيكف في األمراء الركبنييف أعكانا ليـ في تحقيؽ أىدافيـ ألقامة 
الشرؽ, كيتضح لنا مف خالؿ ذلؾ الدعـ الذم قدمة األرمف لمحممة الصميبية األكلى  

، فضال عف ذلؾ  (ِٗ)أذ ارشدكىـ ًإلى الطرؽ المؤدية ًإلى بالد الجزيرة كشماؿ الشاـ 
دكرىـ في مساعدة الصميبيف أثناء استيالئيـ عمى الرىا كأنطاكيو عف طريؽ االمدادات 

لدعـ المادم الضخـ كخاصة عند حصارىـ ألنطاكية سنة العسكرية كا
 . (َّ)ـ( َُٖٗ/ىػُْٗ)

 
موقف األرمن من الحروب الصميبية في مدن طرسوس , أذنة , 

 المصيصة .
عامالن أساسيا سيؿ ميمة القكل الصميبية  كاف لمتكاجد األرمني الكثيؼ في قيميقيو

في االستيالء عمى ىذا االقميـ حيث يتككف معظـ سكاف المدف كالقالع مف العنصر 
االرمني عمى الرغـ مف كجكد حاميات سمجكقية كاف قد كضعيا السالجقة في المدف 
الكبيرة مثؿ طرسكس كأذنو كالمصيصة التي كاف يشكؿ غالبية سكانيا مف العنصر 

ألرمني منذ أياـ السمطاف سميماف بف قتممش عمما بأف األرمف ىاجركا مف ارمينية ا
عندما أستكلى السالجقة عمى مكاطنيـ االصمية , كنتيجة لمتكسع السمجكقي في آسيا 
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الصغرل خشكا عمى انرسيـ فتكجيكا ًإلى قيميقيو التي تتميز مدنيا طرسكس كأذنو 
ربط بيف آسيا الصغرل كبالد الشاـ كىي التي كالمصيصة بأنيا تتحكـ بالطرؽ التي ت

 .(ُّ)عرفت بالثغكر االسالمية 
أخذت القكل الصميبية بالتقدـ لدخكؿ مناطؽ آسيا الصغرل كلـ تستطع القكل 
السمجكقي ايقاؼ ىذا التقدـ كباءت كؿ محاكالتيـ بالرشؿ أماـ تصميـ الصميبيف في 

ة* انشؽ كؿ مف تانكريد* كبمدكيف اختراؽ المنطقة كعندما كصمكا ًإلى مدينة ىرقم
البكلكني* عف الجيش الرئيسي كتكجيا ًإلى قميقية في الجزء الجنكبي الشرقي مف آسيا 

، كاذا كاف الصميبيكف قد كاجيكا قدرا كبيرا مف  (ِّ)الصغرل ليؤسسكا أمارات ليـ 
 (ّّ)الترحيب في التجمعات األرمنية في قبادكقيا كما يجاكرىا مف الحصكف كالمدف 

فأفَّ الحممتيف التي تررعتا مف الجيش الصميبي الرئيسي تكجيتا بناءن عمى اقتراح مف 
اإلمبراطكر البيزنطي كذلؾ لبسط سيطرتيـ عمى األقاليـ التي عرفت فيما بعد باسـ 
آسيا الصغرل التي كانت تسكنيا عناصر ارمنية عمى الرغـ مف أف تانكريد كبمدكيف 

 . (ّْ)باألتراقية التي عقدىا الصميبيكف مع البيزنطينيف  كانا ممتنعيف عف اآلعتراؼ
كاف بمدكيف يعد نرسو األقرب ًإلى األرمف كىـ غالبية اىؿ اقميـ قيميقيو بحكـ 
الصمة التي كانت تربطة بأمير ارمني أسمو بقراط , تعرؼ عمية في نيقية بعد فرارة 

،  (ّٓ)ف في جميع حمالتو مف حبس األمبراطكر البيزنطي كظؿ ىذا الرجؿ يالـز بمدكي
كالحَّ عمى بمدكيف كاستطاع اف يقنعو بأف األرمف بأمس الحاجة لمساعدتة كىك ما 
أعتبرة بمدكيف فرصة لتحقيؽ طمكحاتو , ككعدة بأف ينظـ ىك ًإلى تمؾ الحممة التي 

 .(ّٔ)يشنيا بمدكيف 
رس تكجو تانكريد نحك مدينة طرسكس عمى رأس قكة عسكرية تتألؼ مف مائة فا

كمائتيف مف المشاة بناءن ألستدعاء اىميا مف األرمف فمـ تستطع الحاميات السمجكقية 
التركية مف مكاجيتيا مما أٌدل ًإلى تراجعيـ ًإلى داخؿ المدينة كتحصنكا فييا , فكاف 
اىؿ طرسكس يتككنكف مف األرمف كاألغريؽ كقمة قميمة مف الترؾ ، أم: سالجقة الركـ 
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بو الحربية , كيذكر كليـ الصكرم ) أف األرمف كاألغريؽ لـ يكف الذيف كانت ليـ الغم
يسمح ليـ بأستالـ السالح , كأنيـ ليذا السبب انصرفكا ًإلى ممارسة التجارة ، 

أم  –كاالشتغاؿ بالزراعة ( في حيف كاف حمؿ السالح مف حؽ القمة التركية 
لكقت الذم كانكا فيو ، في ا (ّٕ)السمجكقية كالتي كانت حراسة الحصكف مكككلة ليـ 

يتعاممكف بغمظة مع السكاف كما يبدك مف حديث كليـ الصكرم الذم يذكر بأنيـ 
أعتمدكا عمى سياسة ) قمع االىالي بشدة ( ؛ لذا فقد كاف مف الطبيعي أف يتطمع 

 .(ّٖ)سكاف ىذا المدينة مف األرمف كغيرىـ ًإلى الخالص مف الحكـ السمجكقي
تكجيت ًإلى طرسكس فكانت بقادة بمدكيف الذم تكجو عمى أما الحممة الثانية التي 

رأس قكة عسكرية صميبية أيخرل تتألؼ مف خمسمائة فارس كألريف مف المشاة أشتركت 
جميعيا في حصار المدينة كعندما كجدكا االتراؾ بأنَّيـ غير قادريف عمى مكاجية تمؾ 

, كلقد أثار  (ّٗ)حاب منيا الجمكع الصميبية الكثيرة آثركا الخركج مف المدينة كاالنس
األنسحاب ىذا ارتباكا لدل األرمف كسكاف المدينة االخريف ؛ لذا فقد قامكا بالمناداة 
عمى الصميبيف في ذات الميمة التي خرج منيا السالجقة , كىـ يرفعكف اصكاتيـ رغبة 
في أف يصؿ ترحيبيـ ًإلى معسكر الصميبيف حيث قالكا : ) بادرك أييا الررنجة 

, قد أنصرفكا جميعان في آف  نتصركف , بادركا فأف الترؾ الذيف اضطربكا خكفاالم
، كبيذا فتح األرمف ابكاب المدينة لمصميبيف الذيف دخمك ألييا دكف مقاكمة  (َْ)(كاحد
 .(ُْ)تذكر

كبكصكؿ الصميبيف ًإلى مناطؽ قيميقيو بدأت تظير بكضكح أطماع أمرائيـ في 
د أثار سقكط طرسكس بيد األمير الصميبيي تانكريد تأسيس إمارات خاصة بيـ , فق

عدـ رضا بمدكيف عف المكانة التي حققيا األمير تانكريد بيف األرمف في طرسكس 
كبدأكا يطالبكنو اقتساـ النركذ فييا مما أثار خالؼ كبير بيف الطرفيف , لـ يشأ المؤرخ 

ية : ) لقد أختارني المجيكؿ أف يرصمة , بؿ أكترى بذكر جكاب تانكريد الذم قاؿ ف
 .(ِْ)رجاؿ ىذة المدينة أميران عمييـ , كىـ اليريدكف سكام اميران (
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كيبدك اٌف ىذا المكقؼ المتأـز بيف األميريف الصميبيف ىك مادفع أىؿ المدينة مف 
األرمف كاألغريؽ , كحسـ المكقؼ مف جانبيـ فقد رأكا اف بمدكيف أشد مف تانكريد بأسان 

فأثركا أف يذعنكا لو , عمى نرس   -عمى حد قكؿ كليـ الصكرم  -كاكثر منة جندان 
الشركط التي سبؽ ليـ اشتراطيا عمى األمير تانكريد , فقامك بأنزاؿ رايتة كرفع راية 

 .(ّْ)بمدكيف مكانيا 
كميما يكف مف أمر فقد قاـ األرمف بأدخاؿ بمدكيف كجميع عساكرة ًإلى المدينة 

خاصا لو في حيف تررؽ جندة في بيكت كخصصكا لو برجيف جعمكىا سكننا 
كأف األرمف ساعدك القكات الصميبية كقدمكا ليـ )مكاكيؿ كثيرة كذخيرة كافرة  (ْْ)األىالي
نائبا عنة  (ْٔ)اال أف بمدكيف غادر طرسكس بعد أف ترؾ جينمار البكلكني  (ْٓ)...( 

 .  (ْٕ)فييا , عمى رأس حامية صميبية عسكرية لحماية المدينة 
أف بمدكيف خاؼ أف تتعرض المدينة لمياجمة السالجقة األتراؾ المسمميف,  كيبدك

أك اف يحاكؿ األرمف فييا األتصاؿ مع األمير تانكريد ؛ إلعادتو ًإلى المدينة , خاصة 
 أنيـ اليرحبكف بو كأف مشاعرىـ كعاكاطريـ التزاؿ مع تانكريد . 

سكس كبيف األميريف كيتضح مما تقدـ أف ماجرل مف حكار بيف  األرمف في طر 
الصميبيف تانكريد كبمدكيف مف حيث اصرارىـ عمى التعيد بحمايتيـ كعدـ أجبارىـ عمى 

السمجكقي مرتقريف ًإلى حياة ترؾ منازليـ ، أك مزارعيـ ، إنيـ كانكا في ظؿ الحكـ 
, كما أف مصدر عيشيـ األساسي كىك الزراعة كالتجارة كاف ميددان , كلذلؾ كانكا آمنة

ف ًإلى الكجكد الصميبي عمى أنيـ األمؿ في تحقيؽ كضعا أفضؿ ليـ , كليذا يتطمعك 
. كذلؾ لعب األرمف دكرا كبيرا في طرسكس في التعاكف مع القكل (ْٖ)أحسنكا أستقباليـ

الصميبية أذ أنيـ كانكا عامالن أساسيا في تيميش القكة السمجكقية كمنعيا مف أف تتخذ 
الجغرافي الحيكم , مجاالن لضرب القكات الصميبية , مف مدينتيـ التي تتمتع بالمكقع 

كقد ساعد ىذا عمى تخريؼ الضغط السمجكقي عمى الحممة الصميبية الرئيسية كمكنيا 
 .(ْٗ)مف تحقيؽ األنتصارات
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كرغـ الخالؼ الديني بيف األرمف كالصميبيف أال أنيـ كانكا عمى استعداد لتحالؼ 
ـ فضالن عف ذلؾ فأف أىدافيـ كاحدة كىي معيـ لعدـ كجكد أم خالفات مسبقة بيني

مقاكمة السالجقة األتراؾ المسمميف , ليذا كانت األمارات األرمنية بمثابة قكاعد استراد 
غزكات السالجقة منيا الصميبيكف ككانت بمثابة حكاجز لإلمارات الصميبية ضد 

القكات الصميبية  ، كعندما كانت القكات السمجكقية تخرج لمالقات (َٓ)األتراؾ المسمميف
حاؿ تعرض مدنيـ كقراىـ لمغزك الصميبي كانت مجاميع كبيرة مف األرمف تخرج مف 
قراىـ عمى شكؿ كمائف منظمة تكمف عند الممرات كينقضكف عمى السالجقة األتراؾ 

؛  (ُٓ)المسمميف في حالة أنكسارىـ اماـ الصميبيف فيقتمكف كيسمبكف ممف يظرركف بو
يرة مف السالجقة كاغمبيـ مف الرالحيف عمى ترؾ قراىـ نتيجة لذلؾ اضطرت اعداد كب

األعماؿ العدكانية التي يقـك بيا األرمف اذ نيبكا مكاشييـ كسمبكا ارزاقيـ التي كانت 
، كىكذا كانت مكاقؼ األرمف مع الصميبيف فيـ يسيركف حسب  (ِٓ)مصدر عيش ليـ 

 ما تقتضية مصمحتيـ . 
نو مف الحممة الصميبية التي يقكدىا األمير اما مكقؼ األرمف في مدينة أذ

الصميبي تانكريد  فقد تكجو ىذا األمير ًإلى مدينة أذنو فكصميا كىي في حالة مف 
الركضى كاألضطرابات كيرجع سبب ذلؾ اف األرمف فييا كانكا تحت ىيمنة احد 

يسة الذم انرصؿ عف القكات الصميبية الرئ (ّٓ)الررساف مف الصميبيف كاسمو )جيمؼ( 
, كاستطاع االستيالء عمى قعمة المدينة كحصؿ عمى الكثير مف الغنائـ كالمكاسب 

 .(ْٓ)المادية
كذلؾ تعرضت ىذا المدينة ًإلى غارات كبيرة مف قبؿ األمير اكشيف األرمني امير 
ألمبركف  ألنقاذ حاميتة األرمنية التي كانت تنازع السالجقة في السيادة عمى المدينة , 

تانكريد بحنكتة كذكاءة مف ظـ األمير األرمني اكشيف مع قكاتو  ًإلى فقد أستطاع 
جانبو ككذلؾ قكة األمير جيمؼ , كاماـ ىذا التحالؼ قاـ السالجقة باالنسحاب مف 

كتمكف تانكريد مف دخكليا كرتب امكرىا بعد اف أقر عمييا األمير  (ٓٓ)المدينة
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ف تانكريد كبعد الحاح كبير اف ، بعد ذلؾ طمب األمير األرمني أكشيف م (ٔٓ)جيمؼ
يمضي ًإلى مدينة المصيصة حيث تميؼ جميع سكانيا مف األرمف عمى الخالص مف 

فكصؿ ًإلى المصيصة في سنة  (ٕٓ)قبضة السالجقة األتراؾ المسمميف 
ـ( كالتي كانت أنذاؾ تحت سيطرة سمطة السالجقة , كعند كصكلة َُٕٗ/ىػَْٗ)

بيف منيا فتسمميا مف اىميا األرمف الذيف قدمكا لو ًإلى المدينة خرج السالجقة ىار 
, كبعد اياـ مف سيطرة تانكريد عمى مدينة المصيصة لحؽ بو (ٖٓ)المساعدة الكبيرة 

بمدكيف كظير تنافس شديد بيف الطرفيف مرة اخرل إاٌل اف تانكريد اغمؽ ابكاب المدينة 
خارج المدينة مع قكاتة اماـ بمدكيف الذم يعد  الخصـ الشديد لو كارغمة اف يعسكر 

 .(ٗٓ)كجرل قتاؿ بيف الطرفيف لكنة انتيى ًإلى عقد الصمح
كيبدك اف االتراؽ تـ بينيما بعد عدكؿ بمدكيف عف تأسيس امارة لو في قيميقيو 

 (َٔ)حيث كاف األرمف يمتمسكف مساعدتة فتمقى تكجية مف مستشارة بقراط بالتكجة شرقا
الجيش الصميبي الرئيسي الذم مالبث اف ألتحؽ بة فغادر المنطقة كسار متكجيا ًإلى 

 . (ُٔ)عند مدينة مرعش* 
اما تانكريد فمـ يبقى ىك األخر في المصيصة بعد رحيؿ بمدكيف عنيا , فقد ترؾ 
في المدينة حاميات صميبية كتكجو ًإلى الجنكب فكاف سكاف األرمف يرحبكف بة 

، كتكجو بعسكره حتى  (ِٔ)كالئيـ لو كيقدمكف لو اليدايا الثمينة تعبيران عف طاعتيـ ك 
كصؿ ًإلى األسكندركنة كبسط نركذة عمييا بعد اف اذعنت حاميتيا لو , كترؾ فييا قكة 
صميبية ثـ تكجة ًإلى الشاـ عبر سمسمة جباؿ األمانكس كانضـ ًإلى الجيش الصميبي 

 .(ّٔ)الرئيسي الذم كاف يحاصر مدينة انطاكية
ألمير الصميبي تانكريد الذم احكـ سيطرتو عمى كيالحظ مف خالؿ ما تقدـ اف ا

قيميقيو كاف بحاجة ماسو  ًإلى استكماؿ مسيره كذلؾ بالسيطرة عمى مينائيا الحيكم 
المتمثؿ بميناء االسكندركنة الذم تكجة ألية بقكاتة كبمساعدت القكات األرمنية التي 

كىذا ما  (ْٔ) لو زكده بيا األمير األرمني قسطنطيف بف ركبيف , كتمكف مف اخضاعة
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سيؿ لمصميبيف بالتكاصؿ مع اكربا كالحصكؿ عمى الكثير مف األمدادات العسكرية 
 . (ٓٔ)كالمادية التي يحتاجكنيا

لذلؾ نالحظ بأف تكجو كؿ مف األميريف الصميبيف تانكريد كبمدكيف الذيف كانا 
, يشكالف رأس الرمح الصميبي في الحممة عمى اقميـ قيميقيو طرسكس , أذنو 

كالمصيصة , اذ كانت المغامرة التي قاما بيا في بسط نركذىما عمى ىذا االقميـ 
برعاية كتكجيو مف األرمف الذيف كانكا يشكمكف غالبية سكاف تمؾ المدف , فقد كانكا 
أدالء لمقكات الصميبية كقدمكا ليـ المساعدات في المأكؿ كالمشرب ككؿ مايحتاجكنو , 

مدف قيميقي مثؿ طرسكس ,أذنو , المصيصة كطرد  كذلؾ مف اجؿ بسط نركذىـ عمى
السالجقة المسمميف منيا الذيف كانكا يشكمكف في نظر األرمف األعداء الحقيقٌيف ليـ , 
كقد أدرؾ الصميبيكف مف خالؿ سيطرتيـ عمى تمؾ المناطؽ بأٌنة ال جدكل مف اقامة 

لحميرة ليـ بحماية تمؾ إمارة صميبية بيا , كانما كاف ىدفيـ ىك ترؾ القكات األرمنية ا
المنطقة لمنع القكات السمجكقية المتررقة في أنحاء مناطؽ قيميقية مف استخداـ ىذه 
المنطقة قاعدة لشف ىجماتيا عمى القكات الصميبية أثناء مياجمتيا لمدينة أنطاكية 
كالتي كانت تشكؿ اليدؼ الرئيسي لمصميبيف , كمف المعمـك بأف القكات السمجكقية في 

 المناطؽ  باتت شبو منتيية كبالتالي استقؿ األرمف بيا .ىذه 
 

 اإلمارات األرمنية في الجزيرة الفراتية وموقفها من الحروب الصميبية .
 إمارة الرىا: عندما نجح الصميبيكف في اختراؽ آسيا الصغرل كسقكط مدينة نيقية
عاصمة السالجقة بأيدييـ كاصمكا تقدميـ تجاه بالد الشاـ حتى كصمكا ًإلى مدينة 
انطاكية كالتي فرضكا عمييا الحصار , كيبدك أفَّ بمدكيف يركـ بتأسيس إمارة صميبية 
ارمنية ضمف األراضي التي تسيطر عمييا ارمينة في منطقة الجزيرة الرراتية , كقد 

( كالتي افقدتة اممو Gudwirكفاة زكجتو غكدفير)شجعو عمى ذلؾ عدة عكامؿ منيا 
فضال عف ذلؾ الدعكة التي كجييا لو  (ٔٔ)بعد كفاتيا مف ارث ممكيا النكرماني 
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مستشاره بقراط األرمني بالذىاب ًإلى منطقة الررات لما تمتاز بيا تمؾ المنطقة مف 
معظـ سكانيا مف ؛ كذلؾ ألفَّ  (ٕٔ)ثركات كبيرة كسيكلة االستيالء عمييا بأقؿ خسائر

، كما سانده  (ٖٔ)األرمف الذيف كانكا عمى اتـ األستعداد  لتسميميا لمقكات الصميبية 
بذلؾ بعض األمراء األرمف الذيف كانكا مكاليف لمصميبيف كالذيف كانت تخضع ليـ 
معظـ مناطؽ الجزيرة الرراتٌية كمنيـ ككاسيؿ شقيؽ مستشارة بقراط الذم كاف يبسط 

،  (ٗٔ)نة مرعش مف جية الشرؽ كالتي كاف أغمب سكانيا مف األرمفنركذه عمى مدي
كما كانت لو صمة بأمير الرىا ثكركس الذم كاف يتابع أخبار الصميبيف في آسيا 
الصغرل , كالراجح أفَّ بمدكيف غادر اقميـ قيميقيو بعد اف تمقى ىك كمستشاره بقراط 

، كالتي كاف أغمب سكانيا مف  (َٕ)ركس يطمب منيـ القدكـ ًإلى الرىادعكة مف ثك 
األرمف كالذيف رحبكا بالصميبيف كاعتبركىـ المنقذيف ليـ كىي الررصة التي انتظركىا 

، ككاف  (ُٕ)منذ فترات طكيمة مف أجؿ التخمص مف السيادة البيزنطينية كالسمجكقية 
قدكـ بمدكيف إلييـ قد القى ترحيبان كبير مف قبؿ سكاف األرمف كاعتبركه المحرر 

 .(ِٕ)ليـ
تكجو بمدكيف بقكاتو ًإلى الرىا كخالؿ تكجيو انضـ اليو اعداد كبيرة مف األرمف 
كما اتصؿ باألمراء كالنبالء األرمف الذيف كانكا مكجكديف في المدف الكاقعة عمى 
الطريؽ المؤدم ًإلى مدينة عينتاب* ككاف مف بينيـ بقراط صديؽ بمدكيف فاستكلى 

ا أستكلى عمى بمدة الراكنداف* التي كانت تتحكـ بالطرؽ ، كم (ّٕ)عمييا دكف قتاؿ
، ثـ استكلى  (ْٕ)المؤدية ًإلى انطاكية كسمميا ًإلى مستشارة بقراط لتكلي امرىا 

 .(ٕٓ)كبمساعدة اىميا األرمف عمى مدينة تؿ باشر* التي تمتاز بمكقعيا الستراتيجي
در بحكالي ثمانيف غادر بمدكيف تؿ باشر متكجيا ًإلى الرىا بقكة عسكرية تق

 (ٕٕ), بينما يذكر متي الرىاكم بأفَّ القكة التي خرجت معو حكالي ستكف فارسا(ٕٔ)فارسا
كعندما عمـ بمدكؾ امير مدينة سميساط* بقدكـ بمدكيف ًإلى الرىا عف طريؽ مدينة تؿ 
باشر خرج لمالقاتو كنصب لو كميف عند البيرة* كىي المنطقة التي تقع عمى احد 
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، كاستطاع بمدكيف النجاة مف ىذا الكميف عف  (ٖٕ)لتي تعبر نير الرراتالممرات ا
طريؽ السكاف األرمف المكجكديف في المنطقة الذيف ارفدكة بكثيرا مف المعمكامات التي 
سيمت لو عبكر نير الررات كالكصكؿ ًإلى الرىا في األكؿ مف ربيع األكؿ سنة 

رحب بو سكاف الرىا كاميرىا كقد جرل استقبالة بحماس ك  (ٕٗ)ـ(َُٖٗ/ىػُْٗ)
 . (َٖ)ثكركس

كاف ثكركس األرمني ليس لو اكالده كال بناته كىك كبير في العمر , كىك مف اتباع 
المذىب األرثكذكسي األقرب لدكلة البيزنطينية األمر الذم يجعمو غير مرغكبو فيو مف 

ارتو لمتيديد قبؿ السكاف األرمف الذيف يتبعكف الكنيسة األرمنية , كعندما تعرضت ام
 .(ُٖ)مف قبؿ امير المكصؿ كربكغا طمب مف بمدكيف المساعدة العاجمة 

كيبدك اف بمدكيف لـ يمًب طمب ثكركس إاٌل بتحقيؽ بعض الشركط التي كضعيا 
كالتي تحقؽ مطالبو , فقد طمب بمدكيف مف ثكركس اف يتخذه ابنا كريثا لو ؛ ألفَّ 

ير المكصؿ كربكغا اضطر ثكركس المكافقة ثكركس لـ ينجب ابناءن , كاماـ تيديد ام
كبيذا اصبح بمدكيف كمنذ تنريذ  (ِٖ)عمى ىذا الشركط خشية مف اكتساح اراضيو 

 .(ّٖ)الشركط األبف الكحيد كالكريث الشرعي لثكركس في حكـ الرىا 
كبما أفَّ أغمب سكاف الرىا غير راضيف عمى ثكركس ؛ كذلؾ بسبب اعتناقو 

ذيًكرى سابقا كاعترافو بالتبعية لإلمبراطكر البيزنطي كعدـ قدرتو  المذىب األرثكذكسي كما
عمى حمايتيـ كحماية محاصيميـ مف اعتداءات السالجقة األتراؾ المسمميف , كما كاف 
قد أنيكيـ بالضرائب التي يحصميا منيـ ليدفعيا لمسالجقة لمحد مف ىجماتيـ عمى 

ت اكدت بحياة ثكركس , كقد كجيت , كعمى اثر ذلؾ ظيرت في الرىا مؤامرا(ْٖ)الرىا
منو كاحاللو  االتيامات ًإلى بمدكيف الذم كاف يعمـ مسبقا بنية الثائريف التخمص

، كتزكج بمدكيف مف امرأة ثكركس كاصبح حاكما ألمارة الرىا , كبيذا تأسست (ٖٓ)محمو
 .(ٖٔ)اكؿ إمارة صميبية في الشرؽ األسالمي 
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ح الكريث الشرعي لحكميا كلما كانت الحامية كبعد استقرار بمدكيف في الرىا كاصب
الصميبية في الرىا صغيرة كالشعب بكاممو مف األرمف تقريبا كلكي يضمف استمرارية 
حكمو في  المنطقة فقد اتخذ بمدكيف عدة خطكات لتثبيت اركاف امارتة كعدـ السماح 

بيف بحدكث ام اضطرابات فقد عمؿ عمى دمج كتقكية الكحدة بيف األرمف كالصمي
. أٌما الخطكة  (ٕٖ)كتمثؿ ذلؾ بزكاجو مف األميرة اردا كىي ابنة احد الزعماء األرمف 

األخرل التي اتبعيا بمدكيف فقد عمؿ عمى تكسيع رقعة إمارة الرىا عمى حساب العدك 
المدكد لألرمف كىـ السالجقة األتراؾ , فجيز حممة مشتركة مف األرمف كالصميبيف 

ط لكي يحد مف نركذ اميرىا بمدكؾ الداشمندم* كىك احد كتكجو ًإلى مدينة سميسا
، فقد  (ٖٖ)امراء السالجقة األتراؾ المسمميف الذيف كانك يشكمكف خطرا عمى الرىا 

ضاعؼ بمدكؾ الجزية عمييـ كفرض الظرائب عمى حقكليـ كارىقيـ بالخدمات , كاخذ 
طمب سكاف األرمف ، كقد  (ٖٗ)يحتجز اكالدىـ كرىائف حتى يضمف انجاز ىذه المياـ 

مف بمدكيف تخميصيـ مف استبداد كجبركت بمدكؾ كفؾ اسر ابناءىـ , كلكي يضمف 
كالء األرمف كمحبتيـ لو فقد قرر بمدكيف مياجمة سميساط كانضـ اليو األمير األرمني 
قسطنطيف  احد اتباع ثكركس كسكاف الرىا مف األرمف كالذيف يجدكف ببقاء بمدكؾ 

فضال عف ذلؾ فقد كانت سميساط تشكؿ مكقع متكسط بيف  (َٗ)خطرا عمى مستقبميـ 
اإلمارات األرمنية فبقاءىا يشكؿ خطرا عمى مستقبؿ ىذه اإلمارات كخاصة أٌف معظـ 

،  (ُٗ)سكانيا مف اآلرمف المكاليف لبمدكيف الذم ناؿ شيرة كبيرة بيف سكاف تمؾ المدف 
ف ًإلى جانت الصميبيف ست كقد استمرت ىذه الحممة التي اشترؾ فييا جيش مف األرم

ىػ ( إاٌل انيا باءت بالرشؿ كلـ تحرز ام تقدـ كفاجأ ُْٗربيع األكؿ  ُٔاياـ )
السالجقةي األتراؾ المسمميف عسكرىـ كقتمكا منيـ اعدادا كبيرة , مما اضطر بمدكيف 

، بعد اف ترؾ قكة عسكرية في منطقة ساف  (ِٗ)كجيشة ًإلى االنسحاب عائدا ًإلى الرىا 
 .(ّٗ)القريبة مف سميساط كالتي حددت مف ىجمات السالجقة األتراؾ عمى الرىا جكف
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كاماـ ىذه اليجمات المتكررة كجد األمير السمجكقي بمدكؾ امير سميساط اف ال 
طاقة لو بحرب مع الجيش الصميبي كاألرمني , كنتجية لعدـ اىتماـ سالجقة فارس 

ـ سميساط ًإلى بمدكيف مقابؿ مبمغ مف كالشاـ باألمر ككثرة الخالفات بينيـ  فقد سم
 . (ْٗ)الماؿ يقدر بحكالي عشرة االؼ دينار ذىب

اف كجكد مثؿ ىؤالء الحكاـ المررطيف كالبائعيف كؿ شي مقابؿ الماؿ يرسر لنا 
مدل ضعؼ حكاـ اإلمارات االسالمية كلـ يككنكا عمى قدر األزمة التي عصرت 

جتياح الصمبيبي األرمني لمبالد االسالمية باألمة االسالمية كىذا كاضح مف خالؿ األ
 كسقكط اإلمارات الكاحدة تمك االخرل . 

كمف الخطكات االخرل التي اتبعيا بمدكيف لكسب األرمف ًإلى جانبو ىك تحرير 
ًإلى األسرل األرمف مف السجكف السمجكقية التركية كخاصة في سميساط كاعادتيـ 

الشعب األرمني كتعاطؼ الناس  اكسبة مكدةكىذا ما  عكائميـ األرمنية دكف مقابؿ
، لدرجة اف كليـ الصكرم يذكر أف األرمف تكلدت لدييـ النصيحة مف اجؿ ( ٓٗ)معو

كمما  (ٔٗ)استمرار كسيادة بمدكيف كاصبحك يعتبركنة بمثابة الكالد األميف عمى ابناءىـ 
نكر تبعيتو رسخ مف ثقة الشعب األرمني باألمير الصميبي بمدكيف بشكؿ اكبر انو ا

لإلمبراطكر البيزنطي كىذا ما ارضى الشعب األرمني حيث أفَّ األرمف المتعصبيف 
لمذىمبيـ كانكا يحتقنكف بشدة عمى المذىب األرثكذكسي , كالجدير بذكر أفَّ المذىب 
األقرب ًإلى الكنيسة الغربية منو  ًإلى االرثكذكسي كلكنو ليس متطابقا معيا كسمح 

قائدية في إمارة الرىا كلـ يضغط مطمقا عمى األرمف لتقميد المذىب بمدكيف بالحرية الع
 .  (ٕٗ)الكاثكليكي الغربي كىذا ماالقى قبكال كرضا عاما عند الشعب األرمني 

ـ( تعرضت إمارة ممطية األرمنية لتيديد ََُُ/ىػّْٗإمارة ممطيو*: كفي سنة )
لبية سكانيا مف األرمف مف قبؿ كمشتكيف غازم الداشمندم مف اجؿ فتحيا اذ كاف غا

، الذم ما لبث أف لبى  (ٖٗ)فأستنجد حاكميا  األرمني جبريؿ*بالقائد الصميبي بكىيمند 
طمبا لنجدتو كاعدان اياه بتسميمو المدينة ألٌنو كاف يدرؾ أىمية األرمف كالدكر الذم 
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زمة يمكف اف يقكمكا بة في القضايا المتعمقة بتاريخ المنطقة كخاصة فيما يتعمؽ باأل
التي عصرت بة اماـ األمبراطكرية البيزنطينية , لذلؾ كجد نرسة اماـ خيار الدفاع 
عنيـ كالحرص عمى حمايتيـ انطالقا مف المعتقد السائد مف كجية نظرىـ بأف 
النكرماف كاألرمف تجمعيـ مصمحة مشتركة كىي العداء لألمبراطكرية البيزنطينية 

امو باألرمف فأقاـ عالقات صداقة مع األساقرة فقد اظير بكىيمند اىتم (ٗٗ)كالمسمميف
 األرمف كىـ سيبرياف اسقؼ انطاكيو كجيريجكرم اسقؼ مرعش , 

كالذم اراد بكىيمند مف خالليا التأثير عمى امير ممطيو بتسميـ المدينة في       
 . (ََُ)حالة طرد الداشمند منيا 

األرمنية ككاف برفقتة تكجيو بكىيمند ًإلى ممطيو كىك يقكد القكات الصميبية ك 
فتقدمت  (َُُ)األمير الصميبي  ريتشار كىك ابف عمو كاسقرا انطاكيو كمرعش األرمنياف

قكاتيـ بأتجاة ممطية ككاف يعتقدكف أف قكاتيـ قادرة عمى القضاء عمى قكات الداشمندم 
اال انيـ فكجئكا بكمائف نصبيا ليـ الداشمندم أدت ًإلى ايقاع خسائر كبيرة بيـ مف 

الؿ معركة طاحنو دارت بيف الطرفيف , فكقع عمى اثرىا بكىيمند الصميبي كابف عمة خ
آب  ُٓ/ىػ ّْٗشكاؿ ٖريتشارد في األسر كقتؿ األسقرياف األرمنياف كذلؾ في )

، اما القكات التي نجت مف المعركة فقد استطاعت الكصكؿ ًإلى  (َُِ)ـ(ََُُ
 . (َُّ)الرىا

اسيؿ تـ تحرير بكىيمند الصميبي مف األسر بعد كبمساعدة األمير األرمني ككغ ف
دفع فدية مالية كبيرة لمداشمندم كنزؿ ضيرا عمى فاسيؿ األمير األرمني الذم استقبمة 
استقباال حسنان كاغدؽ عمية اليدايا الثمينة , كباحتراؿ  كبير اصبح بكىيمند األبف 

كذلؾ اطمؽ سراح ريتشارد المتبنى لككغ فاسيؿ كبعد فترة عاد بكىيمند ًإلى انطاكية, ك 
ابف اخت بكىيمند مف قبؿ الداشمند مراعاة لألمبراطكر البيزنطي الكسيكس 

 . (َُْ)ككمنيف
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كاصؿ األمير السمجكقي كمشتكيف الداشمندم ضغكطاتة عمى ممطية حتى كصؿ 
ًإلى أبكابيا مف اجؿ فرض سيطرتة عمييا إاٌل انو فكجئ بحشد كبير مف القكات 

ية بقيادة األمير الصمبيبي بمدكيف متكجيا مف الرىا كانطاكية قاصدا األرمنية كالصميب
ممطية كاماـ ىذه الحشكد الكبيرة رأل الداشمندم ضركرة االنسحاب كعدـ االصطداـ 

 (َُٓ)بقكات بمدكيف الذم خشي ىك ايضا مف الكقكع في الكمائف ؛ فعاد ًإلى ممطية 
يرا لما قدمو بمدكيف بأعتبارة المنقذ لو كاستقبمو أميرىا جبرائيؿ استقباال كبيرا كتقد

كلمشعب األرمني الذم تعرض ًإلى مخاطر جسيمة فقد تنازؿ عف ممطية كاصبحت 
الذم قرؿ عائدا بقكاتو ًإلى الرىا بعد اف ترؾ قكة عسكرية في  (َُٔ)تحت سيادة بمدكيف

امارة كبظـ ممطية تكسعت حدكد  (َُٕ)ممطية تقدر بحكالي خمسيف فارسا لمدفاع عنيا
 . (َُٖ)الرىا الصميبية ًإلى اقصى الشماؿ مف بالد الشاـ الشماليو حيث حدكد ارمينة 

رراتية فيي امارة أما األمارة األرمنية االخرل التي اقيمت في منطقة الجزيرة ال
ككيسكـ التي اسسيا األمير األرمني ككاسيؿ أك اكاسيؿ المص كالتي تمتد  رعباف*

. لـ تشر المصادر األكلية عمى أف (َُٗ)لى نير الررات حدكدىا مف مدينة مرعش إً 
األمارة األرمنية رعباف ككيسكـ كانت خاضعة ًإلى امارة الرىا الصميبية اال ركاية كاحدة 

أف  (َُُ)تشير ًإلى اف كيسكـ كالرعباف تابعة ًإلى الرىا دكف تحديد تاريخ تبعيتيا 
دل البعض قد فرض ىيمنتة عمى األمير األرمني ككاسيؿ )ككغ باسيؿ( كما يسمى ل

ىذا األمارة كاتسع نركذة كازدات قكتة لدرجة اقمقت الصميبيف انرسيـ فكاف يشكؿ خطرا 
، مما دفعيـ ًإلى االستنجاد ببمدكيف الصميبي الذم ارسؿ قكة  (ُُُ)عمى سكاف المنطقة

اخية عسكرية قكية تقدر بحكالي خميسف فارسا مع عدد كبير مف سكاف المنطقة بقيادة 
كاخذت معظـ مناطؽ  (ُُِ)الدكؽ جكدفرم  الذم استطاع مف اخضاع ككاسيؿ ألمرتو 

رعباف ككيسكـ تخضع بتبعيتيا ًإلى امارة الرىا الصميبية , كاف انتقاؿ سكانيا األرمف 
يعني انيـ فضمكا الحكـ Godfrey) ًإلى اراضي الرىا كاستنجادىـ بمدكؽ جكدفرم )
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سيؿ كبالقضاء عمى كجكدة اصبحت مناطؽ تمؾ األمارة الصميبي عمى حكـ اميرىـ ككا
 . (ُُّ)ـ(َُٖٗ/ىػُْٗخاضعة لسيادة الرىا تمقائيا في سنة )

أمارة سركج* كالبيرة* : كىي مف األمارات األرمنية األخرل التي اقيمت في 
الجزيرة الرراتية , فقد استطاع األمير الصميبي بمدكيف مف خالؿ تكسيع أمارة الرىا اف 

كعمى الكثير مف المكاقع كالمدف في شماؿ الجزيرة الرراتية ,  (ُُْ)لي عمى سركج يستك 
فأمتدت رقعة امارتة فكؽ مساحة كاسعة مف األرض تقع شرؽ كغرب نير الررات 
فكانت سركج تابعة ًإلى سقماف بف ارتؽ ككاف ينكب عنو فييا ابف اخية بمؾ بف بيراـ 

ؿ خطرا عمى الرىا مف خالؿ غاراتة المتكاصؿ فقد كاف اميرىا بمؾ يشك (ُُٓ)بف ارتؽ 
كمما  (ُُٔ)عمييا ممادفع بسكاف الرىا األرمف اف يستنجدك ببمدكيف لمسيطرة عمييا 

شجعة عمى باالستيالء عمى سركج ىك المعاممة السيئة مف قبؿ اميرىا بمؾ لمسكاف 
كنتيجة لمضغط الشديد  (ُُٕ)كمصادرتة ألمكاليـ مما خمؽ في انرسيـ عدـ الرضا عنو 

مف قبؿ الصميبيف كاألرمف عمى سركج فقد ادرؾ بمؾ خطكرة المكقؼ مما دفعة ًإلى 
كليذا استطاع  (ُُٖ)التراكض لتسميـ المدينة ًإلى بمدكيف كفؽ شركط يترؽ عمييا بينيـ 

بمدكيف اف يتخمص مف خطر سركج المحدؽ بيـ كذلؾ بضميا ًإلى األمارات الصميبية 
الن عف ذلؾ فقد كسب كد األمير بمؾ بف بيراـ ًإلى جانبو كاالسترادة مف األخرل فض

 مياراتو كطاقاتو العكسرية .
ـ( كترؾ فييا قكة عسكرية تقدر َُٖٗ/ىػُْٗتسمـ بمدكيف المدينة في سنة )

بحكالي ثالثمائة فارس بقيادة احد فرسانة الذم كاف لو دكر كبير في المراكضات مع 
كبعد  (ُُٗ)فكشية الشارترم بعد اف فرض عمى سكانيا الجزية اىؿ سركج كىك األمير

اف تسميـ فكشية الشارترم سركج فرض عمى سكانيا العرب اجراءات انتقامية منيا 
مصادرة امكاليـ كفرض الضرائب فجمع الكثير مف األمكاؿ التي استطاع مف خالليا 

 . (َُِ)تقكية مركزة في المدينة 
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ؿ سركج مف قبؿ القكات الصميبية كاألرمنية كاف لو كميما يكف مف أمر فأف احتال
اىمية كبيرة بالنسبة ليـ ؛ ألنيا تحتؿ مكقعا متكسطا عمى الطريؽ المكصؿ بيف الرىا 

 . (ُُِ)الصميبية كنير الررات كىذا ما يمنحيـ ممرا حرا بيف انطاكية كالرىا 
بعد سيطرتة عمى اٌما البيرة , فقد كانت اليدؼ الثاني لألمير الصميبي بمدكيف 

سركج لما تتمتع بو مف مكقع ستراتيجي متميز فيي تشكؿ نقطة عبكر نير الررات مف 
الرىا ًإلى مدينة عينتاب , كبعد المراكضات مع اميرىا األرمني أبك الغريب تـ 

ـ( كاقره حاكما عمييا كبيذا اصبحت البيرة َُٖٗ/ىػُْٗاالستيالء عميا في عاـ )
صميبية كبتبعية البيرة كسركج التي ىي امارة ارمنية ًإلى بمدكيف تابعة ألمارة الرىا ال

استطاع اف يررض سيطرتة عمى الممرات الميمة المؤدية ًإلى غرب الررات كبيذا كطد 
 . (ُِِ)األمف كاالستقرار في تمؾ المنطقة 

إمارة مرعش: كىي اإلمارة األرمنية االخرل التي أسسيا األمير األرمني ثاتكؿ 
ف مكظرا لدل الدكلة البيزنطينية كعندما سيطر الصميبيكف عمى مرعش اقر كالذم كا

حاكما عمييا مف قبؿ الدكلة البيزنطينية كذلؾ تقديرا لما قدمو مف خدمات جميمة 
كاستقباؿ حسف اذ مدَّ يد العكف كالمساعدة لمصميبيف ىك كالسكاف األرمف المكجكديف 

تو العديد مف القرل كالمدف كالحصكف ، كاستطاع اف يضـ ًإلى إمار  (ُِّ)في مرعش
كالقالع التي تقع في الجبؿ األسكد , كضؿ حاكما عمى ىذه اإلمارة ًإلى اف ضميا 

 . (ُِْ)ـ( َُُْ/ىػْٕٗالصميبيكف ليـ سنة )
كنتجية لممكانة الكبيرة التي يتمتع بيا أمير مرعش بيف األرمف كلككنة احد 

كبيرة فضال عف امالؾ كاسعة تقع بالقرب زعمائيـ األغنياء اذ يمتمؾ قكات عسكرية 
( بنت األمير ثاتكؿ Ardaفقد قرر بمدكيف الزكاج مف أردا ) (ُِٓ)مف جبؿ طكركس 

ككاف بمدكيف ييدؼ مف كراء ىذا الزكاج ىك اقامة  (ُِٔ)األرمني صاحب مرعش 
الصميبيكف في امارتة كدمجيـ مع العنصر األرمني , لذلؾ جعؿ نرسة انمكذجان 

كذلؾ كاف ييدؼ ًإلى تكطيد عالقتو مع سكاف األرمف كتعزيز مكانتو بيـ  لألخريف
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لمكقكؼ ًإلى جانبو في الحمالت التي يكاجييا في المناطؽ المجاكرة لتكسيع حدكد 
كيعد زكاج بمدكيف الصميبي مف اردا بنت األمير األرمني ىك تكسيع  (ُِٕ)امارتو 

دة منيا في تمكيؿ قكتو العسكرية سيما امالكة كالحصكؿ عمى األمكاؿ الكبيرة لألسترا
كذلؾ كاف بمدكيف قد  (ُِٖ)كاف األمير الصميبي ثاتكؿ كاف مف اكبر األغنياء األرمف 

 . (ُِٗ)حصؿ عمى كعد مف ثاتكؿ األرمني بأف ترث ابنتو امالكو بعد كفاتو 
كعمى الرغـ مف اف مرعش لـ تكف تابعة ًإلى أمارة الرىا الصميبية لكف السياسية 
التي انتيجيا بمدكيف بتكطيد عالقتو باألمراء األرمف مف خالؿ زكاجو مف ابنة ثاتكؿ 
أمير مرعش كحصكلو عمى ارث العرش األرمني بعد كفاة كالدىا فإٌنيا تديف بسيادتيا 
ًإلى بمدكيف الصميبي كيذكر مكنركند ) أفَّ بمدكيف استطاع بيذا الزكاج تكسيع حدكد 

 . (َُّ)طكركس (  امارتو حتى كصؿ ًإلى جباؿ
اما مكقؼ المسمميف المكجكديف في مرعش فقد ىاجر اعداد كبيرة منيـ ديارىـ 
نتيجة الظمـ كالمعاممة السيئة التي لحقت بييـ مف جراء سياسة بمدكيف كبطش 
الصميبيف كاألرمف فضال عف الضرائب التي تررض عمييـ كاخذ محاصيميـ كمصادرة 

كلـ تنجكا الطكائؼ االخر التي ىي اقؿ عددا مثؿ الييكد مف ىيمنية  (ُُّ)امكاليـ 
 . (ُِّ)األرمف كالصميبيف كنيب امكاليـ كامالكيـ 

كيبدك مما تقدـ عف مكقؼ األمارات األرمنية مف الحركب الصميبية بأف األرمف 
كجدكا في الصميبيف قكة جديدة مختمرة عف كؿ مف البيزنطييف كالسالجقة األتراؾ 

مسمميف كقكة قد تحقؽ ليـ ما لـ يستطيعكا ىـ تحقيقة , كخاصة في ظؿ تشتتيـ  ال
السياسي , فكجدك في الصميبيف مف سيقدـ ليـ العكف كالمساعدة , لذلؾ عممكا عمى 

 استػرضاء الصػػميبيف كالتػػعاكف معيـ لتحقيؽ طػػمكحاتيـ بأقامػػػة دكلة أرمنية .
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 الصميبية. موقف األرمن في أنطاكيه من الحروب
تعد أنطاكيو مف اىـ المدف في منطقة بالد الشاـ كآسيا الصغرل فيي المدينة 

ـ( في عيد االمبراطكر ٗٔٗ/ىػِٖٓالتي سقطت بيد الدكلة البيزنطينية سنة )
، ككاف لسقكطيا أثار كبيرة في العالـ االسالمي أذ قتؿ ( ُّّ) البيزنطي نقركر قكقاس

الباقكف خارج المدينة , كبعد مكقعة  مالذ كرد سنة اعداد ىائمة مف سكانيا كشرد 
ـ( شيدت انطاكيو ىجرة اعداد كبيرة مف السالجقة كاألرمف إلييا كاف َُُٕ/ىػّْٔ)

العنصر األرمني كاف ىك الغالب عمى السكاف كىذا ماغير التركيبة السكانية لممدينة , 
بيزنطييف ًإلى التعاكف مع ككاف لالنييار البيزنطي اماـ السالجقة دافعا كبيرا دفع ال

، كىذا اعطى دافعا قكيا  (ُّْ)األرمف عمى الرغـ مف كراىيتيا ليـ لمقاكمة السالجقة 
لألرمف مما ساعدىـ بالخركج عف تبعية الدكلة البيزنطينية فقد استطاع األمير األرمني 

 . (ُّٓ)فيالريتكس* اف يستكلي عمى انطاكيو بعد مقتؿ اخر حاكـ بيزنطي
طاكيو لحكـ األرمف لمدة سبعة سنكات بعد اف أسقطيا سميماف بف خضعت ان

، كظمت انطاكية ذات  (ُّٔ)ـ(َُٖٓ/ىػْٕٕقتممش مؤسس دكلة سالجقة الركـ سنة )
تركيبة سكانية مختمرة تضـ المسمميف كالبيزنطينيف األرثكذكس كاألرمف الذيف ازداد 

لمناطؽ المتنازع عمييا مف عددىـ في السنكات األخيرة , فأصبحت بمركر الزمف مف ا
الصميبية بقيادة بكىيمند قبؿ السالجقة كالبيزنطينيف كاألرمف فضال عف القكل 

بعد اف انتصر الصميبيكف عمى السالجقة في آسيا الصغرل كاستكلكا  (ُّٕ)الصميبي
عمى عاصمتيـ نيقية , كاصمكا تقدميـ كنجحكا في تأسيس اكؿ امارة صميبية  ليـ في 

، ككانت ( ُّٖ) الرىا ثـ كاصمكا تقدميـ بعد ذلؾ ًإلى مدينة انطاكيةالمشرؽ كىي 
انطاكية مف اقكل المدف تحصينا فيي محاطة بأسكار عالية مف كؿ جانب كعمى ىذه 
األسكار ثالثمائة كستكف برجا لممراقبة فضال عف قمعتيا الحصينة ككانت ليا أىمية 

ـ( َُٕٗ/ىػَْٗذم القعدة سنة )كبيرة لدل الصميبيف الذيف كصمكا الييا في شير 
كفرضكا عمييا الحصار كعندما عمـ صاحبيا ياغي سياف بذلؾ اخرج النصارل األرمف 
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مف المدينة خكفا منيـ مما  دفعيـ باالنضماـ ًإلى القكات الصميبية المرابطة عمى 
، كاعتبركا عمؿ ياغي سياف ىذا اساءة ليـ  (ُّٗ)اسكار انطاكيو كلمدة تسعة اشير 

فكاف ىذا عامال مساعدا لمقكات الصميبية مف اجؿ  (َُْ)درة حقيـ في المدينة كمصا
التعاكف مع القكات األرمنية لمسيطرة عمى المدينة فضال عف ذلؾ فقد لعبت الخالفات 
كاألطماع الشخصية بيف األمراء السالجقة كعدـ تكحيد جيكدىـ ضد الخطر البيزنطي 

طاكية ية , فمما طاؿ حصار الصميبيف عمى اندكرا بارزا في اضعاؼ الجبية االسالم
, فقد ظير فييا رجؿ ارمني األصؿ كاف يتظاىر باإلسالـ لعبت الخيانة دكرىا الكبير

ككاف ىذا الرجؿ مقربا مف ياغي سياف حاكـ المدينة اذ كاف يكليو بعض األبراج 
رية مع ، فقد تبادؿ الرسائؿ الس (ُُْ)الميمة في انطاكيو كاسمو نيركز اك فيركز 

األرمف المكجكديف مع الجيش الصميبي الذيف اخرجيـ ياغي سياف , كعندما كصمت 
المعمكمات ًإلى القائد الصميبي بكىيمند تكتـ عمييا كثيرا     كتراسؿ مع ىذا األرمني 

ى المدينة فكافؽ بكىيمند عمى سرا إذ طمب منو ماالن كاقطاعا بعد االستيالء عم
ـ( فتح فيركز األرمني األبكاب َُٖٗ/ىػُْٗيكنيك سنة ) ّكفي صباح يكـ  (ُِْ)ذلؾ

في البرج الذم كاف يشرؼ عميو ك بعض األبراج األخرل فدخمت اعداد ىائمة مف 
الجيش الصميبي ًإلى داخؿ المدينة في الساعات المبكرة مف الصباح ككاف باستقباليـ 

يـ يد العكف كالمساعدة السكاف األرمف المكجكديف داخؿ المدينة كانضمكا ألييـ كمدكا ل
كزكدكىـ بكؿ ما يحتاجكنة مف المعمكات عف تكاجد األمير السمجكقي ياغي سياف 

الذم ادرؾ المؤامرة بعد فكات األكاف كاستطاع اليركب مع حمايتو االَّ أف بعض  (ُّْ)
 . (ُْْ)سكاف األرمف مف اىؿ انطاكية استطاعك اف يمقكا القبض عميو كيقتمكه 

لصميبيكف انطاكية كىزمكا المسمميف كجدكا انرسيـ اماـ مشاكؿ بعد اف احتؿ ا
كثيرة كاف مف أبرزىا مف الذم يسيطر عمى المدينة فكاف ىناؾ تنافس كبير بيف 
األمراء الصميبيف بكىيمند كريمكند حكؿ مف الذم يحكـ المدينة , فعندما نجح بكىيمند 

ألمير األرمني فيركز فقد طمب مف اختراؽ اسكار انطاكية كاحتالليا مف خالؿ خيانة ا
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مف األمراء الصميبيف اف يسممكه ما بأيدييـ مف ابكاب المدينة كابراجيا فاستجابكا ًإلى 
طمبة باستثناء ريمكند الذم كاف المنازع لو عمى حكـ انطاكية , كبعد خالفات كبيرة 

مالية كالشرقية كاشتداد النزاع بينيـ اترقكا عمى تقسيـ المدينة بينيـ فكانت األجزاء الش
كالكسطى بما فييا القمعة مف حصة بكىيمند بينما كاف الجزء الجنكبي الغربي منيا مف 

كعمى الرغـ مف الخالفات التي قامت بيف األمراء الصميبيف حكؿ  (ُْٓ)حصة ريمكند 
حكـ المدينة فقد اترقكا عمى تجميدىا لكي يكحدكا جيكدىـ في المسير ًإلى بيت 

 (ُْٔ)يؿ لبكىيمند اف يقكم كيثبت مركزه فيحكـ أمارة انطاكية لكحده المقدس كىذا ما س
. 

كاصؿ بكىيمند سياستو التكسعيو بعد احتاللة انطاكيو فخرج سنة 
ـ( عمى رأس قكة عسكرية قميمة متكجو ًإلى مدينة ممطيو ممبيف نداء ََُُ/ىػّْٗ)

كقد  (ُْٕ)مندم حاكميا األرمني جبريؿ الذم تعرض مف قبؿ كمشتكيف بف غازم الداش
كقع بكىيمند في مصيدة احدل الكمائف التي نصبت لو التي انتشرت في ارض مدينة 
مرعش بتكجية مف كمشتكيف بف غازم كنقؿ ًإلى قمعة نكسار التي تقع في الشماؿ 

كبعد بضعة شيكر مف استيالء الداشمندم عمى ممطيو  (ُْٖ)الشرقي آلسيا الصغرل 
ـ( مقابؿ فدية مالية كبيرة كاف لألمير َُُّ/ىػْٔٗسنة )تـ تسميـ بكىيمند لمصميبيف 

األرمني ككاسيؿ النصيب األكبر في دفعيا فقد قدـ منحة قدرىا عشرة األؼ قطعة 
ذىبية ككاف ككاسيؿ األرمني ىك الذم تزعـ المراكضات مع الداشمند كساىـ باطالؽ 

اختة تانكريد ىك ، كخالؿ مده األسر كاف ابف  (ُْٗ)سراحة , كاستضافو عدة اياـ 
الذم يحكـ مدينة انطاكيو كقد بذؿ لو األمير بكىيمند اقطاعا فييا اكراما لو كحرظا 

كقد تركو كحاكـ ألمارة انطاكيو كاتجو بكىيمند ًإلى  (َُٓ)لمكانتو بعد اف فقد اقطاعو 
الغرب طالبا المزيد مف الدعـ عندما شعر بأف انطاكية الصميبية ميددة باألنييار 

 .(ُُٓ)ط كتحدؽ بيا األخطار الداخمية كالخارجية كالسقك 
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استقؿ تانكريد في شماؿ بالد الشاـ كالجزيرة الرراتية كلـ يكف لو منافسا مف 
األمراء الصميبيف , كعندما كجد تانكريد انطاكية كالرىا تمراف بظركؼ صعبة ككاف 

كىيمند ترؾ خزانة عميو اف يدافع عنيما اماـ ىجمات البيزنطييف كالسالجقة , كبما اف ب
انطاكية خاكية فقد ساىـ كبار األثرياء في انطاكية مف األمراء األرمف كالسرياف في 
دفع امكاؿ طائمة ًإلى تانكريد كذلؾ ليمكنو مف تجنيد الررساف لمدفاع عنيا اماـ 

 . (ُِٓ)األعداء
ـ( حتى َُُٓ/ىػْٖٗكنتيجة لمتدابير التي اتخذىا تانكريد لـ يأتي ربيع عاـ )

كاف قد اتخذ مكقؼ اليجكـ اماـ البيزنطينيف كالسالجقة كالعمؿ عمى اعادة مافقدة 
 . (ُّٓ)الصميبيكف مف اراضييـ 

كيبدك لنا مف خالؿ ذلؾ اف السكاف األرمف كانكا يسعكف دائما باالتعاكف مع 
الصميبيف سكاء كاف مف خالؿ تزكيدىـ بالمعمكمات اك تقديـ األمكاؿ الطائمة التي كاف 

ميبيكف يحتاجكنيا في حمالتيـ العسكرية خاصة اف معظـ األغنياء ىـ مف األمراء الص
األرمف كاليدؼ مف ذلؾ التعاكف ىك الخركج مف االضطياد البيزنطي كالسمجكقي 
كالحصكؿ عمى األستقالؿ بما تحت ايدييـ مف مدف فكانكا ينظركف ًإلى الكجكد 

ليا , فقد رحبكا ببمدكيف كبكىيمند  الصميبي في بالدىـ الررصة الثمينة طالما سعكا
كتانكريد األمراء الصميبيف األبرز في ىذه الحمالت الصميبية التي اجتاحت بالد 
ارمينية كآسيا الصغرل كشماؿ بالد الشاـ كالجزيرة الرراتية كىـ ييدفكف مف كراء ذلؾ 

 ية مستقمة . ًإلى تحقيؽ  امنياتيـ كغاياتيـ التي كانك ينشدكنيا كىي اقامة دكلة ارمين
كمما تقدـ تبيف اف الغالبية العظمى مف األرمف كانت متعاطرة كمناصره لمقكات 
الصميبية الكافدة , عمى امؿ الكصكؿ الى حمميـ المنشكد في اقامة دكلة قكمية ليـ في 
االماكف التي امنكىا لسمطانيـ كما نكىنا لذلؾ سمرا في بحثنا ىذا ، بعيدا عف تنافس 

لسالجقة في المنطقة ، ككاف لجيكدىـ ىذه اكبر األثر في تسييؿ كصكؿ البيزنطييف كا
القكات الصميبية الى اغمب مدف آسيا الصغرل كالشاـ: أذ ماعرفنا اف األرمف عممكا 
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كمقاتميف بمعية الجيش الصميبي فضال عف ككنيـ كانك أدالء لمقكات الغازية ، عمما 
فرقا عسكرية تأتمر بأمرة االمبراطكر  انيـ كمنذ القرف االكؿ لميجرة كانكا يشكمكف

البيزنطي يحركيا حيثما اراد ، سعيا كراء االستقرار  كطمبا لألماف ، لكف الكقت كاف 
مؤاتيا ليـ في تحقيؽ ما كاف يصبكف ليـ في مدة البحث الذم نحف بصدده ، فكجدكا 

 مف الصميبييف اداة يمكف االنتراع منيا لمكصكؿ الى المبتغى . 
 

 
 الهوامش.

 ,ُِٖٗالمدكر,مركاف, األرمف عبر التاريخ,دار مكتبة الحياة , بيركت ,  -ُ
 ُُِص -ٖٗص

ق( , الركض المعطار في ََٗالحميرم, أبك عبد اهلل محمد بف عبدالمنعـ )ت -ِ
,تحقيؽ , احساف عباس , مؤسسة ناصر لمثقافة , بيركت ,  ِخبر األقطار, ط

 .ِٓ, ص ُ,جَُٖٗ
ق(, عجائب البمداف مف ِٖٓبف المظرر )ت  سراج الديف أبك حرص عمر  -ّ

خالؿ مخطكط خريدة العجائب كخريدة الغرائب , تحقيؽ, انكر محمكد زناتي , 
 .ٕٔ,ص ُجامعة عيف شمس , القاىرة ,ج

ق( , ُُّٓالغزم , كامؿ بف حسيف بف محمد بف مصطرى البابمي الحمبي )ت -ْ
,  ُق, جُُْٗ, دار القمـ , حمب ,  ِنير الذىب في تاريخ حمب , ط

 .ُُّص
. َِّ, صُُٓٗتأريخ األمة األرمنية , مطبعة األتحاد الجديدة , المكصؿ ,  -ٓ

 .ِِّالمدكر , مركاف , األرمف عبر التاريخ , ص
كتمرظ كذلؾ كيميكة , قاليقال , ينظر : ابف الرقيو , أبك بكر محمد بف محمد ,  -*

. ِّٔ, صُٖٖٗ, دار احياء التراث , بيركت ,  مختصر كتاب البمداف , د.ط
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كتعرؼ ايضا بأسـ ارمينة الصغرل , عثماف , فتحي , الحدكد االسالمية 
, الدار الرراتية  ُالبيزنطينية بيف األحتكاؾ الحربي كاألتصاؿ الحظارم , ط

 .ِِٔ, صُٔٔٗلمطباعة كالنشر , مدريد , 
, العبر كديكاف المبتدأ كالخبر ق( َٖٖابف خمدكف , عبدالرحمف بف محمد )ت  -ٔ

في أياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر )تاريخ 
 .ُْٖ, ص ٓـ , جُٖٓٗ, دار الكتاب البناني , بيركت ,  ّابف خمدكف ( ط

, ترجمة السيد الباز العريني , ُرنسيماف , ستيرف , تاريخ الحركب الصميبية ط – ٕ
 .ٕٓ, ص ُ,جُٕٔٗركت , دار الثقافة , بي

 ٓٗص-ٕٓ, ص ُرنسيماف , تأريخ الحركب الصميبية ,ج – ٖ
أني : كىي قمعة حصينة كمدينة بأرض ارمينية بيف اخالط ككنجة , ينظر :  -*

ق( معجـ البمداف , دار صادر , ِٔٔالحمكٌم , ياقكت بف عبداهلل الركمي )ت
 . ُٓٗٗبيركت , 

الصغر الجميؿ مف بنياف األكؿ ذات حصف قابس : كىي مدينة جميمة مسكرة ب -*
حصيف كأرباض كاسكاؽ كفنادؽ كجامع سرم كحمامات كثيرة كيحاط بيا خندؽ 

ق( ْٕٖكبير , البكرم , أبك عبداهلل بف عبدالعزيز بف محمد األندلسي )ت
 .ٔٓٔ, ص ُِٗٗالمسالؾ كالممالؾ , دار الغرب االسالمي , 

عيا مف بناء الصحابة , بمدة مف بالد الركـ ممطية : كىي مف بناء األسكندر كجام -*
 .ُِٗ,ص ٓمشيكرة تتاخـ الشاـ كىي لممسمميف , الحمكم , معجـ البمداف , ج

ق( الكامؿ في التاريخ , دار َّٔابف األثير , عمي بف محمد بف ابي الكـر )ت -ٗ
 .ْٗ, ص َُ, جُٕٗٗصادر , بيركت , 

الشماؿ مف قيميقية , كيسمييا المؤرخ  كبدككيا : كتمرظ ايظا قبدكقيا , كىي ًإلى -*
المجيكؿ كبدكشيا , ينظر : المؤرخ المجيكؿ , اعماؿ الررنجة كحجاج بيت 
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, ُٖٓٗالمقدس , ترجمة , حسف حبشي , دار الركر العربي , القاىرة , 
 .ْٔص

 .ّٔالجنزكرم , عمية عبدالسميع , امارة الرىا الصميبية , ص -َُ
 ُ, ج ُِٔٗرتاح , الحركة الصميبية , القاىرة , عاشكر , د. سعيد عبد ال -ُُ

 .ََُ,ص
 ُأذنة : بمد مف الثغكر قرب المصيصة مشيكر , الحمكم , معجـ البمداف ,ج -*

 .ُّّ,ص
طرسكس : مدينة بثغكر الشاـ بيف انطاكية كحمب كبالد الركـ , الحمكم , معجـ  -*

اف يعدعا , كيصريا الصكرم بقكلة )اف مؤسس طرسكس كِٖ,صْالبمداف ,ج
طايس كىك ثاني اكالد ))حاقاـ (( ابف يافث الذم تذىب الركيات القديمة ًإلى 
أنو األبف الثالث لنكح كيدلمكف عمى صحة ىذا القكؿ بأف المدينة تحمؿ اسـ 

 ق( تاريخ الحركب الصميبية ُٖٓمؤسسيا ( كليـ , الصكرم )ت
زكار , دار الركر ,  , ترجمة , سييؿُ)األعماؿ المنجزة في ما كراء البحار ( ص

 . ِّٓ, ص ُ, جَُٗٗدمشؽ , 
المصيصة : كىي المدينة عمى نير جيحاف مف ثغكر الشاـ بيف انطاكية كبالد  -*

 .ُْٓ,ص ٓالركـ تقارب طرسكس , الحمكم , معجـ البمداف ,ج
 ْعيف زربة : بمد بالثغكر مف نكاحي المصيصة , الحمكم , معجـ البمداف , ج -*

 .ُٕٕ,ص
مالذ كرد : كىي المعركة التي حصمت بيف السالجقة كالبيزنطينيف سنة  معركة -*

ـ( ككاف سقكط أني عاصمة ارمينية ثـ سيطر السالجقة عمييا َُُٕ/ىػ ّْٔ)
مقدمة المعركة بيف السالجقة كالبيزنطينيف ككاف رد فعؿ الدكلة البيزنطينية بأف 

األمبراطكر البيزنطي  دفعت بكؿ قكاتيا العسكرية نحك ارمينية الكبرل بقيادة 
ـ( إاٌل أفَّ ىذا التحرؾ باء َُِٕ-ََُٔ/قْْٔ-َْٔركمانكس ديكجينتس )
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بالرشؿ فقد انتصر السالجقة كاسر ركمانكس ككانت ىذه المعركة في عيد ألب 
ق( ٓٓٓأرسالف السمجكقي , ينظر : ابف القالنسٌي, أبك يعمى  , حمزة )ت

, ُّٖٗحساف , دمشؽ , ,تاريخ دمشؽ , تحقيؽ , سييؿ زكار , دار 
. الرارقي , احمد بف يكسؼ تاريخ الرارقي , تحقيؽ , بدكم عبد ُٕٔص

 .ُٖٗ,ص ُٗٓٗالمطيؼ , كزارة الثقافة كاألرشاد القكمي , القاىرة , 
. حبشي , حسف , ٕٔص-ٔٓ, ص َُابف األثير , الكامؿ في التاريخ , ج  -ُِ

 . ّّ,صِّ, صُٖٓٗالحركب الصميبية , القاىرة ,
,  ُالصكرم , كليـ ,تاريخ الحركب الصميبية , تحقيؽ , حسف حبشي , ج -ُّ

 .ِّٔص
14- Roberts lop2, Byzntiun the world Aroundit :Ecomie and 

institutiona Relation,  London , 1979.p.342. 
ركبيف : كىك الشخص الذم يحيط بأصمو الغمكض ككؿ ماكرد عنة انو مف  -*

البقراطييف كىك الممؾ جاجيؾ الثاني الذم كضع اسس لدكلة ساللة آخر الممكؾ 
ارمينية التي استمرت نحك ثالثة قركف , ينظر: عاشكر , د.سعيد عبد الرتاح , 

. عمي , عبد الحريظ ِّٓ,صِّْبحكث في تاريخ العصكر الكسطى , ص
 .ُّٕ, ص ِ,المسممكف كالبيزنطينيكف , ج

كا مف ارمينية ًإلى قيميقية بعد معركة مالذ اكشيف : كىك احد النبالء الذيف ىاجر  -*
ـ( كأتخذ لو امارة في الجانب الغربي ككانت مدينة َُُٕ/قّْٔكرد سنة )

,  ُطرسكس مف اىـ مدنيا , ينظر : رنسيماف , تاريخ الحركب الصميبية , ج
 . ِّْ. عاشكر , د. سعيد عبد الرتاح , بحكث كدراسات , ص ُُّص

 .َِٓمة األرمنية , صاستارجياف , تاريخ األ -ُٓ
ككغ باسيؿ أك باسيؿ المص , اطمؽ عميو ىذا المقب بسبب كقكعة مرارا بأيدم  -*

األعداء ككاف مقر اقامتو في مدينة كيسكف ًإلى الشماؿ الشرقي مف مرعش , 
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, بأسـ  ُْٔ,ص َُكيذكر اسمة عند ابف األثير , الكامؿ في التاريخ , ج
دكف مع ابف األثير حكؿ اسـ ككاسيؿ , ككاسيؿ صاحب رعباف كيترؽ ابف خم

 .ِِْ,ص ٓمج 
سيس : كىي مدينة بالثغكر الشامية بيف انطاكية كطرسكس , الحمكم , معجـ  -*

ق( ّٕٗ. البغدادم , عبد المؤمف بف عبد الحؽ )تِٕٗ,صّالبمداف , ج
, تحقيؽ , محمد عمي  ُمراصد األطالع عمى اسماء األمكنة كالبقاع , ط

 .ٕٔٔ,ص ّ, جُِٗٗالجيؿ , بيركت , البجارم , دار 
 َِٕ, صَِٓاستارجياف , تاريخ األمة االسالمية , ص -ُٔ
. رنسمياف , تاريخ ِٖٖعاشكر , د. سعيد عبد الرتاح , بحكث كدراسات , ص -ُٕ

 .  ِٕٗ, ص ُالحركب الصميبية , ج
 vasili:History of -18ِٕٗ, صُرنسيماف, تاريخ الحركب الصميبية ,ج
the Byzantine vol .2.p.415. 

. رنسيماف , الحركب الصميبية ُْ,ص ٗابف األثير, الكامؿ في التاريخ ,ج -ُٗ
 ِّّ,صُ,ج

,دار  ِطقكش ,د.محمد سيير , تاريخ الزنكييف في المكصؿ كبالد الشاـ , ط -َِ
 .ُّٗ, صََُِالنرائس لمطباعة كالنشر,بيركت ,

برت جكيسكارد , ككاف بكىيمند اكثر اقترابا مف بكىيمند النكرماني : ىك ابف رك  -*
األمبراطكر البيزنطي ككاف ييدؼ مف كراء حممتة ىذه تحقيؽ طكحاتة في 
تأسيس امارة خاصة بو كىذا ماتحقؽ لو, فقد اصبح ىك القائد األعمى لمحممة 

, ـ(َُٖٗ/قُْٗالصميبية األكلى كاستطاع مف اف يؤسس امارة انطاكية سنة )
 -ُٗٔ,ص ُيـ , الحركب الصميبية , تحقيؽ , حسف حبشي , جالصكرم , كل

 .ْٕ. حبشي , حسف , الحركب الصميبية , صُُٕص
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, ابف االثير, الكامؿ في التاريخ , دار  َّالمؤرخ المجيكؿ , اعماؿ الررنجو, ص-ُِ
.الرىاكم , متي , تاريخ متي الرىاكم , ترجمة كتعميؽ  ِّٕ,  َُصادر , ج

كيضي كعبد الرحيـ مصطرى , مؤسسة حمادة لمدراسات ,د. محمكد محمد الر 
 . ٖٔ, ص ََِٗالعميا, أربد , 

نيقيو : كىي مف مدف آسيا الصغرل كىي عاصمة سمطنة سالجقة الركـ , -*
 . ََِص -ُٗٗك ص ُالصكرم , كليـ , الحركب الصميبية , ج

, , طقكش , د. محمد سييؿ  ٖٔالرىاكم , متي , تاريخ متي الرىاكم , ص -ِِ
 . ّٖ, دار النرائس لمطباعة , بيركت , ص ُتاريخ الحركب الصميبية , ط

. ابف القالنسي , ذيؿ  ّٖص – ّٓالمؤرخ المجيكؿ , اعماؿ الررنجة , ص -ِّ
 .ْٖف , الحركب الصميبية االكلى ,ص. حبشي , حس ُّٓتاريخ دمشؽ , ص

 . ّٖ, ص ّٓالمؤرخ المجيكؿ , اعماؿ الررنجة , ص -ِْ
 . َْص-ّٖر نرسو , صالمصد -ِٓ
قمج أرسالف : كىك داكد بف سميماف بف قتممش بف سمجكؽ  السمجكقي كاف لو مف  -*

البالد قكنية كاعماليا كاقصر كسيكاس كممطية, كانت مدة ممكو اكثر مف تسع 
كعشركف سنة ككاف ذم سياسة حسنة كىيبة عظيمة كعدؿ كافر , تكفي سنة 

عبد الحي بف احمد بف محمد ق ,ينظر: ابف العماد الحنبمي, ٖٖٓ
,تحقيؽ, محمكد ُق( ,شذرات الذىب في اخبار مف ذىب ,طَُٖٗ)ت

.ابف الكردم,  ْْٖ,صٔ,جُٖٔٗاالرناؤكط, دار ابف كثير,دمشؽ,بيركت,
ق( ,تاريخ ابف الكردم ْٕٗعمر بف المظرر بف محمد ابف أبي الركارس )ت

 َُْ,صِ,جُٔٗٗ,ط, دار الكتب العممية ,بيركت ,
 . َٕاكم ,متي , تاريخ متي الرىاكم , صالرى -ِٔ
– ِّْ,ص ُالصكرم , كليـ ,الحركب الصميبية , تحقيؽ , حسف حبشي , ح -ِٕ

 .  ْٖ. حبشي , حسف ,الحركب الصميبية االكلى ,ص ِّٕص
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خانجي , أنطكاف, مختصر تكاريخ االرمف , ترجمة , مجمكعة مف المؤرخيف  -ِٖ
 . ُِٓـ , صُٖٖٔلررنسيسكاف , اكرشميـ , االرمف ًإلى العربية , دير االباء ا

 . ِِٓالمدكر , مركاف , االرمف عبر التاريخ , ص -ِٗ
 .ُّْ, ص ُرنسيماف , تاريخ الحركب الصميبية , ج -َّ

32 - Grousset ,Rene , 1947 , Historie de ,L , Armeine des 
origins a lo 71 , paris : p 522  

ىرقمة : مدينة ببالد الرـك سميت بيرقمة بنت الركـ بف اليقز بف ساـ بف نكح   -*
عمية السالـ ككاف الرشيد غزاىا بنرسة ثـ افتتحيا عنكتان بعد حصار كحرب 

 . ّٖٗ، ص ٓشديدة ، ياقكت ، معجـ البمداف ، ج
الصميبية االكلى كرفض  تانكريد : كىك ابف اخت بكىيمند شاركة معو في الحممة -*

اداء اليميف لالمبراطكر البيزنطي الكسيكس ككمنييف ، اصبح لو نركذ في 
ـ ( ، المؤرخ  ُُُِق / َٔٓانطاكية فيما بعد ، تكفي سنة        ) 

 . ْٓالمجيكؿ ، اعماؿ الررنجة ، ص
يف بمدكيف البكلكني: كىك الذم اسس اكؿ امارة التينية في الشرؽ كىي الرىا ثـ ع -*

ـ( كتكفي سنة ََُٔق/َْٓممكا عمى بيت المقدس , كلد سنة )
ىػ( ,تاريخ الحممة ًإلى ُِٓـ( ,يبظر: الشارترم , فكشيو ,)تُُُٕق/ُُٓ)

 .َُٗٗ, ترجمة , زياد العسمي , دار الشركؽ كالتكزيع , عماف ,ُالقدس, ط
. الصكرم , كليـ , تاريخ الحركب الصمبية , ُٓالشارترم , فكشيو, ص -ِّ

 .ُِّص
-ِّٔ,صُالصكرم , كليـ , الحركب الصميبية , تحقيؽ, حسف حبشي , ج -ّّ

 .َُُص-ْٗ. حبشي ,حسف , الحركب الصميبية االكلى , ص ُِْص
 . ُْٕ, صُعاشكر , الحركب الصميبية , ج -ّْ
 .ِٔٓ,ص ُالصكرم , كليـ , الحركب الصميبية , ترجمة , حسف حبشي , ج -ّٓ
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. الصكرم , كليـ , الحركب ِّٖ,ص ُ, تاريخ الحركب الصميبية , ج رنسيماف -ّٔ
 . ِٔٓ, ص ُالصميبية , ترجمة , حسف حبشي , ج

-ِّٕ,صُالصكرم , كليـ , الحركب الصميبية , ترجمة, حسف حبشي , ج -ّٕ
 . ُِْص

. الصكرم , كليـ , الحركب ْٓالمؤرخ المجيكؿ , اعماؿ الررنجة , ص -ّٖ
 .َِْص-ِّٖ, صُحسف حبشي , ج الصميبية , ترجمة ,

 ِٓ,صُٓالشارترم , فكشيو, ص -ّٗ
-ِّٖ, صُالصكرم ,كليـ , الحركب الصميبية , ترجمة, حسف حبشي, ج -َْ

 . َِْص
 .ِٓ,صُٓالشارترم , فكشيو , ص -ُْ
 .ْٓ,صْْالمؤرخ المجيكؿ , اعماؿ الررنجة , ص -ِْ
 .ِّٔالصكرم , كليـ , تاريخ الحركب الصميبية , ص -ّْ
 .ْٓالمؤرخ المجيكؿ , اعماؿ الررنجة , ص -ْْ
 .ْٓالمصدر , نرسو , ص -ْٓ
 .ِّٔ,صُالصكرم, كليـ , الحركب الصميبية , ترجمة , حسف حبشي, ج -ْٔ
 .ِّٔالمصدر , نرسو ,ص -ْٕ
 .ِّٔالمصدر, نرسو, ص-ْٖ
 .ِّٖالمصدر , نرسو , ص -ْٗ

52 - peronund, Regine ,1963 ,The crusaders ,First published , 
oliver and Boyed Edinbergh and London .p. 138. 

 . ٗٓالمؤرخ المجيكؿ, اعماؿ الررنجة, ص -ُٓ
ق( , زبدة الحمب في تاريخ حمب َٔٔابف العديـ, كماؿ الديف عمر بف احمد)ت -ِٓ

. ُِٕ,صِ, جُْٓٗ, تحقيؽ,سامي الدىاف, المطبعة الكاثكليكية , بيركت , 
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, ِالطباخ , محمد راغب الحمبي , اعالـ النبالء بتاريخ حمب الشيباء , ط
, ُ, جُٖٖٗتصحيح كتعميؽ , محمد كماؿ , دار العمـ , حمب , 

 .ِِْ,صُِْص
 .ِّٗ,صُالصكرم, كليـ , الحركب الصميبية , تحقيؽ , حسف حبشي, ج -ّٓ
 .ِٔٓالمصدر نرسو, ص -ْٓ
 .ِٔٓالمصدر نرسو , ص -ٓٓ
 .ِٖٓالمصدر نرسو, ص -ٔٓ
 .ُِٔالخانجي , انطكاف , مختصر تكاريخ االرمف , ص -ٕٓ
-ِٖٓ,صُالصكرم , كليـ , الحركب الصميبية , تحقيؽ, حسف حبشي, ج-ٖٓ

 .َِٔص
 .َِٔص-ِٖٓ,صُالمصدر نرسو, ج -ٗٓ
. ُِٖ. حبشي ,حسف, الحركب الصميبية , صِْٔ,صُالمصدر نرسو, ج -َٔ

الحركب المقدسة في الشرؽ المدعكة حرب  مكنركند, مكسيمكس, تاريخ
الصميب, ترجمة, مكسيمكس مظمـك , مطبعة دير الرىباف الررنسنكييف , 

 .ْٖ, صُ, جُٓٔٗ
 .ََِ,صِٗٗرنسيماف , ستيرف, تاريخ الحركب الصميبية , ص -ُٔ
مرعش: مدينة في الثغكر بيف الشاـ كبالد الركـ ليا سكراف كخندؽ كفي كسطيا  -*

حصف عميو سكر يعرؼ بالمركاني بناه مركاف بف محمد, الحمكدم ,معجـ 
 .َُٕ,صٓالبمداف ,ج

.مكنركند, تاريخ ِّٔ_صُِٔ,صُالصكرم, كليـ, الحركب الصميبية ,ج -ِٔ
 .ّٖ, صُالحركب الصميبية المقدسة , ج
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. زابكركف, ِّٔ-ُِٔ, صُلصكرم , كليـ , الحركب االصميبية , جا -ّٔ
ميخائيؿ, الصميبيكف في الشرؽ, ترجمة , الياس شاىيف, دار التقدـ , مكسكك , 

 .َٖ, صُٖٔٗ
 .ِّٖ,ص ُرنسيماف, تاريخ الحركب الصميبية ,ج-ْٔ
 .ِٖٔ,صُالمصدر نرسو, ج -ٓٔ
الحركب الصميبية , . حبشي حسف, ْٕٕ, صِّٓ, صُالصكرم , كليـ , ج -ٔٔ

 .َُِص 
. مكنركند, تاريخ الحركب الصميبية المقدسة , ِْٔ, صُالصكرم , كليـ , ج -ٕٔ

 . ْٖ, صُج
, المطبعة ُالحريرم, سيد عمي , االخبار السنية في الحركب الصميبية , ط -ٖٔ

 . ُٔـ, صُٖٗٗالعمكمية , القاىرة , 
. طقكش , د. محمد سييؿ ِٕٖ, صُرنسيماف , تاريخ الحركب الصميبية , ج -ٗٔ

 .ٓٗ, تاريخ حركب الصميبية , ص
 .ِٕٓ,صِٔٓ,صُالصكرم , كليـ, ج-َٕ
ق(, النجكـ ْٕٖ. ابف تغرم بردم , يكسؼ ) تِْٔ, صُالصكرم , كليـ, ج -ُٕ

, تحقيؽ, محمد حسيف , دار الكتب , ُالزاىرة  في ممكؾ مصر كالقاىرة , ط
 .ُْٔ, صٓ, جُِٗٗبيركت ,

 .ٖٓ,صُريخ الحركب الصميبية المقدسة , جمكنركند , تا-ِٕ
عينتاب: قمعو حصينة كرستاؽ بيف حمب كانطاكية ككانت تعرؼ بدلكؾ كىي اآلف -*

 .ُٕٔ, صُمف اعماؿ حمب , الحمكم , معجـ البمداف , ج
 .ِْٔ, صُالصكرم, كليـ , ج -ّٕ
, الراكنداف : قمعو حصينة كككره طيبة معشبو مشجرة مف نكاحي حمب, الحمكم -*

 .ُٗ, صّمعجـ البمداف , ج
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 .ٖٓ,صُمكنركند, تاريخ الحركب الصميبية المقدسة , ج -ْٕ
تؿ باشر: قمعو حصينة كككره كاسعو في شماؿ حمب بينيما يكماف كأىميا نصارل  -*

 .َْ, صِمف االرمف , الحمكم , معجـ البمداف , ج
امراء الشاـ  ق(, االعالؽ الخطيرة في ذكرْٖٔابف شداد , محمد بف عمي) ت  -ٕٓ

كالجزيرة , تحقيؽ, سامي الدىاف , منشكرات كزارة الثقافة االرشاد القكمي , 
 .ِْ, صِ, جُّٔٗدمشؽ, 

 .ِٔٔ,صُ. الصكرم , كليـ , جِٓالشارترم, فكشية , ص -ٕٔ
 . ْٖالرىاكم متي , تاريخ متي الرىاكم , ص -ٕٕ
غربي الررات كليا سميساط: مدينة عمى شاطئ الررات في طرؼ بالد الشاـ عمى  -*

 . ِٖٓ, صّقمعو في شؽ منيا يسكنيا االرمف , الحمكم, معجـ البمداف , ج
البيرة : بمدة قرب سميساط بيف حمب كالثغكر الركمية كىي قمعو حصينة كليا  -*

 .ِٔٓ, صُرستاؽ كاسعة , الحمكم , معجـ البمداف , ج
 .ِٓالشارترم, فكشية, ص -ٖٕ
 .ّٓالمصدر نرسو , ص -ٕٗ
 .ِٗٓ, صُ. الصكرم , كليـ , جِٓالمصدر نرسة , ص -َٖ
 . ِٓالشارترم, فكشية , ص -ُٖ
. مكنركند , تاريخ الحركب الصميبية المقدسة , ٔٔ, صُالصكرم , كليـ , ج -ِٖ

 .ٕٖ,صٖٔ, ص ُج
 ُٕ, الحريرم االخبار السنيو, صْٖٕ,صُالصكرم , كليـ , ج -ّٖ
 .ِٔٔ,صِٓٔ, صُ, ج, الصكرم , كليـ ِِالشارترم, فكشية , ص -ْٖ
 .َِٕ_صِٖٔ,صُالصكرم , كليـ , ج -ٖٓ
 .ّٓ, صِٓالشارترم , فكشية , ص -ٖٔ
 . ّٕٓ, صُالصكرم , كليـ , ج -ٕٖ
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؛ ألفَّ ابكه كاف  داشمند : ىك كمشتكيف بف محمد بف الداشمند كسمي بالداشمند  -*
معمـ التركماف كالمعمـ كاف يعرؼ بيذا االسـ ككاف يمتمؾ مدينة ممطية, أبك 

, ُق(, المختصر في اخبار البشر ,طِّٕالردا, اسماعيؿ بف عمي )ت
 .ِٗ. صِالمطبعة الحسينية , مصر , د.ت, ج

 .ِٖٔ,صُالصكرم , كليـ , ج -ٖٖ
 .ِٖٔ,صِٕٔ, صُالمصدر نرسة ,ج -ٖٗ
 . ِٖٔ,ص ُر نرسو , جالمصد -َٗ
,مطبعة البيجة , ُالركيضي , د. محمكد محمد , امارة الرىا الصميبية , ط -ُٗ

 .ُِْـ , صََِِعماف , 
 .ِٖٔ, ص ُالصكرم , كليـ , ج -ِٗ
 .ِٗٔ, ص ُالمصدر نرسو , ج -ّٗ
. رىاكم ,مؤلؼ سرياني , الحممتاف ّٖٕ_ص ِٖٔ,ص ُالصكرم , كليـ , ج -ْٗ

كالثانية , منشكر في كتاب الحركب الصميبية , ترجمو, الصميبيتاف االكلى 
 .ْٔٔ,صِ, جُْٖٗسييؿ زكار , مطبعة المالح , دمشؽ , 

,  ِ,رىاكم , مؤلؼ سرياني , جّٖٕص-ِٗٔ,صُالصكرم , كليـ ,ج -ٓٗ
 ْٔٔص

 ِٗٔ,صُالصكرم , كليـ ,ج -ٔٗ
,عبيد , اسحاؽ ِّٗ,صُرنسيماف , ستيرف ,تاريخ الحركب الصميبية ,ج -ٕٗ

 .َُُ,صَُٕٗاكضركس ,ركما كبيزنطة , دار المعارؼ ,مصر ,ت
ممطية : كىي مف بناء األسكندر كجامعيا مف بناء الصحابة بمدة مف بالد الركـ  -*

مشيكرة مذككرة تتاخـ الشاـ كىي لممسمميف ينظر : الحمكم ,معجـ البمداف 
 .ُِٗ,صٓ,ج
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ؿ ,كيسمية كلي جبريؿ: كيسمى خكريؿ كىي تحريؼ لكممة جبريؿ اك جافري -*
الصكرم جبرائيؿ كيذكر اف اصمة أرمني كىك صير األمير ثكركس األرمني 

 .ْْٕ, ص ُينظر : الصكرم ,كليـ ,ج
. ّْٕ,ص ُ.رنسيماف ,الحركب الصميبية ,ج ْٖالشارترم ,فكشية ,ص -ٖٗ

 .َُٗالرىاكم ,متي , تاريخ متي الرىاكم , ص
ق( , تاريخ ٖٓٔالممطي )تابف العبرم , غريغكريكس بف اىركف الطبيب  -ٗٗ

مختصر الدكؿ , تصحيح كفيرست األب انطكف صالحاني اليسكعي , دار 
. الرىاكم متي , تأريخ متي الرىاكم ُِٓ, صُّٖٗالرائد البناني , بيركت , 

 .َُٗ,ص
 . ْٖالشارترم , فكشية , ص -ََُ
 َُٗالرىاكم , متي , تاريخ متي الرىاكم , ص -َُُ
. ٖٓ, صْٖ. الشارترم , فكشية , صْْٕ, ص ُجالصكرم , كليـ ,  -َُِ

 ِ.ابف العديـ , زبدة الحمب , جَُٗالرىاكم , متي ,تاريخ متي الرىاكم , ص
 .ُْٓ, ص

. طقكش , د. محمد سييؿ , تاريخ السالجقة ْْٕ, ص ُالصكرم , كليـ ,ج -َُّ
 في بالد الشاـ ,ص

الرىاكم , متي  .ْْٕ,ص ُ. الصكرم , كليـ ,ج ٖٓالشارترم , فكشية , ص -َُْ
 ُّٓ, صُّْ,تاريخ متي الرىاكم ,ص

 ٖٓالمصدر نرسة , ص -َُٓ
 ٖٓ,صُالمصدر نرسة ,ج -َُٔ
 ٖٓ,ص ُالمصدر نرسة ,ج -َُٕ
 .ِْٖالركيضي ,د.محمكد محمد , امارة الرىا الصميبية ,ص -َُٖ
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رعباف : مدينة تقع ًإلى الررات بيف مرعش ككيسكـ , تحمؿ ىذا المدينة اسـ النير  -*
الذم تقع عمية كىي مدينة قديمة البناء مف اعماؿ حمب كتعد مف العكاصـ 

كلممدينة قمعة مبنية عمى حافة جبؿ لتراقب معبر النير كمرترؽ الطريؽ ينظر : 
النريسة , مطبعة بريؿ , ليدف  ق( االعالؽَُّابف رستة , احمد ابف عمر )ت 

 َُٕـ,صُُٖٗ, 
 ِٖٕ,ص ُرنسيماف , تاريخ الحركب الصميبية ,ج -َُٗ
ق( كنز الدرر كجامع الغرر )الدرة ّٕٔالدكادارم , عبداهلل بف ايبؾ )ت  -َُُ

المضيئة في رضا الدكلة الراطمية ( تحقيؽ , صالح الديف المنجد , مطبعة 
. الحمكم , محمد ابف َْٓ, ص ٔ, جُُٔٗالتأليؼ كالترجمة , القاىرة , 

ق( التأريخ المنصكرم )تمخيص كتاب الكشؼ كلبياف في حكادث ّٗٔعمي )ت
 .ُٗٓ, ص َُٔٗالزماف ( ,دار النشر لألداب الشرقية , مكسكك , 

 ّْٕ, ص ُالصكرم , كليـ ,ج -ُُُ
 ّْٕ,صُالمصدر نرسة ,ج -ُُِ
 ُِٓلصميبية , صالركيضي , د. محمكد محمد , أمارة الرىا ا -ُُّ

سركج : بمدة قريبة مف حراف مف ديار مضر , ينظر : الحمكم , معجـ البمداف  -*
 .ُِٔ, ص ّ,ج

البيرة : بمدة قرب سميساط بيف حمب كالثغكر الركمية كىي قمعة حصينة كليا  -*
 ِٔٓ,ص ُرستاؽ ينظر : الحمكم , معجـ البمداف  ,ج

 .َِٕص -ِٖٔ, ص ُالصكرم , كليـ , ج -ُُْ
, ُ, ؽ ّابف شداد , االعالؽ الخطيرة في ذكر امراء الشاـ كالجزيرة , ج -ُُٓ

 .ّٖٔ, ص َُ.ابف األثير , الكامؿ في التاريخ , ج َُْص
 .َِٕ, ص ُالصكرم ,كليـ ,ج -ُُٔ
 َِٕ,ص ُالمصدر نرسة , ج -ُُٕ
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 .ّْٔ,ص ِرىاكم , مؤلؼ سرياني , تحقيؽ , سييؿ زكار ,ج – ُُٖ
 ّٕٕص – َِٕ,ص ُجالصكرم , كليـ , -ُُٗ
 .ّْٔ,ص ِرىاكم , مؤلؼ سرياني , زكار , ج -َُِ
  َّٕ,ص ُالصكرم , كليـ , ج -ُُِ
. مرسي الشيخ , محمد , الجياد المقدس ضد  َِٕ,ص ُالصكرم , كليـ ,ج -ُِِ

ـ( , دار المعرفة ُُْْ -َُٕٗ/قّٗٓ-ُْٗالصميبيف حتى سقكط الرىا )
 َُٖ, ص َُٗٗالجامعة ,االسكندرية , 

 ْٖٓ, ص ِرىاكم , مؤلؼ سرياني , ج -ُِّ
 ْٗٓص -ْٖٓ, ص ِالمصدر نرسة , ج -ُِْ
 ْٖٕ,ص ُالصكرم ,كليـ , ج -ُِٓ
 .ِٔٗ,ص  ُرنسيماف , تاريخ الحركب الصميبية ,ج -ُِٔ
غنيـ , حامد , الجبية األسالمية في عصر الحركب الصميبية , مكتبة الشباب  -ُِٕ

 ُِٓ, ص ُ, جُُٕٗ, القاىرة , 
 ُٗٓ, صُٖٓ, ص ُالصكرم , كليـ , ج -ُِٖ
 ُٗٓ, صُٖٓ, ص ُالمصدر نرسة , ج -ُِٗ
. المعاضيدم , خاشع , تاريخ الكطف ٖٗ, ص ُتأريخ الحركب المقدسة , ج -َُّ

العربي كالغزك الصميبي , دار  الكتب لمطباعة كالنشر , جامعة المكصؿ , 
 ٕٓ, ُُٖٗبغداد,

ق( أتعاظ الحنرا بأخبار األئمة الراطميف ْٖٓالمقريزم , احمد بف عمي , )ت -ُُّ
الخمرا , تحقيؽ , محمد حممي محمد , مطابع األىراـ التجارية , القاىرة , 

 ِٓ, ص ّ, جُّٗٗ
عمر فكزم , ساجدة , ييكد الرىا صيارفة طريؽ الحرير, مجمة المؤرخ العربي  -ُِّ

 .ِٖٗص -ِٖٖ, صُُٖٗخيف العرب , بغداد , , اتحاد المؤر  ُٖ, العدد 
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 ْٓٗ, صْْٗ, ص  ِابف األثير , الكامؿ في التاريخ , ج -ُّّ
  ُٗغنيـ , حامد , الجبية األسالمية  في مكاجة المخططات الصميبية , ص -ُّْ

فيالريتكس : كاف مكضع ثقة بيزنطة فيك ممف شارؾ ًإلى جانبيا في معركة مالذ  -*
ير اف طمكحة دفعة ًإلى اف يعمف استقاللة عف ـ( غَُُٕ/قّْٔكرد )

بيزنطة في نرس سنة التي كمؼ بالميمة المشار ألييا , كاسس امارة ارمنية في 
ـ( فألتؼ األرمف َُٖٔ-َُٕٕ/قْٕٗ-َْٕمدف قيميقية كانطاكية كالرىا )

 ُُٕحكلة كقدمكا لو عكنيـ ,ينظر : ابف العبرم , تاريخ مختصر الدكؿ , ص
 .ِّسعيد عبد الرتاح , بحكث كدراسات , ص. عاشكر , د. 

 ُٗغنيـ , حامد , الجبية األسالمية , ص -ُّٓ
 ُّٗ, ص ُّٖ, ص َُابف األثير , الكامؿ في التاريخ , ج -ُّٔ
 ُّٓابف القالنسي ,ذيؿ تاريخ دمشؽ , ص -ُّٕ
تقمى , آسيا سميماف , دكر الرقياء كالعمماء المسممكف في الشرؼ ادنى في  -ُّٖ

 .ُِْـ , صََِِضد الصميبيف , مكتبة العبيكات , الرياض , الجياد
 ٗابف األثير , الكامؿ في التاريخ , طبعة دار الكتب العممية , بيركت ,ج -ُّٗ

 ُْ,ص
 ُّٓابف القالنسي ,ذيؿ تاريخ دمش , ص -َُْ
 ُْ, ص ٗابف األثير الكامؿ في التاريخ , الطبعة العممية , ج -ُُْ
 ِ. ابف العديـ , زبدة الحمب , ج ُٖٔ, ص ٖي التاريخ , جاألثير , الكامؿ ف -ُِْ

 ِٗص– ُٗ. الرىاكم , متي , تاريخ متي الرىاكم , صُّْ, ص
.ابف القالنسي ,ذيؿ تاريخ ُْٕ, ص ٖابف األثير , الكامؿ في التاريخ , ج -ُّْ

 ُّٓدمشؽ , ص
دمشؽ , . ابف القالنسي , ذيؿ تاريخ ُّْ,ص ِابف العديـ , زبدة الحمب , ج -ُْْ

 ُّٓص
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 ُِٔص -ُِِعاشكر , د. سعيد عبد الرتاح , الحركة الصميبية, ص -ُْٓ
. الصكرم , ِْالمعاضيدم , خاشع , الكطف العربي كالغزك الصميبي , ص -ُْٔ

  َّْص -ّّٗ,ص ُكليـ , ج
,قدر ابف األثير القكة التي خرجت مع بكىيمند بخمسة ّْٕ,صُرنسيماف , ج -ُْٕ

بير اذا ماقكرنت بعممية اسرة , ينظر : الكامؿ في األؼ مقاتؿ كىك عدد ك
 ّْٖ, ص ٖالتاريخ , ج

 ِِْ, صِِّابف القالنسي , ذيؿ تاريخ دمشؽ , ص  -ُْٖ
 .ّْٓ, ص َُابف األثير , الكامؿ في التاريخ , ج -ُْٗ
 .َٗٓ,ص ُ. الصكرم , كليـ ,ج َُّالشارترم,  فكشية , ص -َُٓ
. ُْٔقالنسي ذيؿ تاريخ دمشؽ , ص.ابف الُٕٓ,ص ُالصكرم ,كليـ ,ج -ُُٓ

 .ُُّالشارترم , فكشية , ص
 .ُٕٓ,ص ُالصكرم , كليـ , ج -ُِٓ
 .ٕٖ, ص ِرنسيماف , تأريخ الحركب الصميبية , ج -ُّٓ

 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر العربية.

ق(, الكامؿ في التاريخ , دار َّٔعمي بف محمد بف أبي  الكـر )ت  ابف األثير , -ُ
 .ََِّ, طبعة دار الكتب العممية , بيركت , ُٕٗٗصادر, بيركت, 

كنز الدرر كجامع الغرر المعركؼ ق( ّٕٔأبف أبيؾ , عبداهلل الدكادارم )ت  -ِ
 الدرر المضيئة في أخبار الدكلة الراطمية ( , تحقيؽ , صالح الديف المنجد)

 .ُُٔٗ,مطبعة التأليؼ كالترجمة , القاىرة , 
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ق( , مراصد األطالع عمى ّٕٗالبغدادم, عبد المؤمف بف عبد الحؽ , )ت  -ّ
, تحقيؽ , محمد عمي البجارم , دار الجيؿ , بيركت  ُاسماء األمكنة كالبقاع , ط

 ,ُِٗٗ. 
مسالؾ ق( , الْٕٖالبكرم , أبك عبداهلل بف عبد العزير بف محمد بف األندلسي )ت -ْ

 .ُِٗٗكالممالؾ , دار الغرب األسالمي , 
ق( , النجكـ الزاىرة في أخبار ممكؾ مصر ك ْٕٖابف تغرم بردم , يكسؼ )ت  -ٓ

 .ُِٗٗ, تحقيؽ, محمد حسيف , دار الكتب , بيركت ,  ُالقاىرة , ط
ق( , التأريخ  المنصكرم , ) تمخيص كتاب ّْٔالحمكم , محمد بف عمي )ت -ٔ

دث الزماف ( , دار النشر لألداب الشرقية , مكسكك , الكشؼ كالبياف  في حكا
 ـ.َُٔٗ

ق( , معجـ البمداف , دار صادر , ِٔٔالحمكم , ياقكت بف عبداهلل الركمي )ت -ٕ
 ـ.ُٓٗٗبيركت , 

ق( الركض ََٗالحمكم , أبك عبداهلل  محمد  بف عبداهلل بف عبد المنعـ )ت -ٖ
مؤسسة ناصر لمثقافة , , تحقيؽ, احساف عباس , ِالمعطار في خبر األقطار , ط

 ـ.َُٖٗبيركت , 
خانجي, أنطكاف , مختصر تكاريخ األرمف , ترجمة مجمكعة مف المؤرخيف األرمف   -ٗ

 ـ.ًُٖٖٔإلى العربية , دير األباء الررنسيكاف اكرشميـ, 
ق( العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في َٖٖابف خمدكف , عبدالرحمف بف محمد )ت -َُ

كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر )تأريخ ابف اياـ العرب كالمعجـ كالبربر 
 ـ.ُٖٓٗ, دار الكتاب المبناني , بيركت , ّخمدكف ( , ط

ق( االعالؽ النريسة , مطبعة بريؿ , ليدف , َُّابف رستة , احمد بف عمر )ت -ُُ
 ـُُٖٗ
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رىاكم , متي , تاريخ متي الرىاكم , ترجمة كتعميؽ , د.محمكد محمد الركيضي  -ُِ
 ـ. ََِٗرى , مؤسسة حماده لمدراسات الجامعية أربد , , عبدالرحميـ مصط

رىاكم , مؤلؼ سرياني ,الحممتاف الصميبيتناف االكلى كالثانية  . منشكر في  -ُّ
كتاب الحركب الصميبية , ترجمة , سييؿ زكار , مطبعة المالح ,دمشؽ , 

ُْٖٗ. 
 , ترجمة , زيادُق( تأريخ الحممة ًإلى القدس ,طُِٓالشارترم , فكشية )ت -ُْ

 .َُٗٗالعسمي , دار الشركؽ لمتكزيع , عماف ,
ق( االعالؽ الخطيرة في ذكر امراء الشاـ ْٖٔابف شداد , محمد بف عمي )ت -ُٓ

كالجزيرة , تحقيؽ ,سامي الدىاف , منشكرات كزارة الثقافة كاالرشاد القكمي , 
 ـ.ُّٔٗدمشؽ , 

ة في ق( تاريخ الحركب الصميبية )األعماؿ المنجز ُٖٓالصكرم , كليـ , )ت -ُٔ
 .َُٗٗ, ترجمة , سييؿ زكار , دار الركر , دمشؽ , ُماكراء البحار ( ,ط

ككذالؾ , تحقؽ , حسيف حبشي , د.ط. الييئة الركرية لمكتاب , القاىرة , 
ُِٗٗ. 

في تاريخ  ق( , زبدة الحمبَٔٔابف العديـ , كماؿ الديف  عمر بف احمد )ت -ُٕ
 .ُْٓٗحمب , تحقيؽ سامي الدىاف , المطبعة الكاثكليكية ,بيركت , 

ق( ,تاريخ مختصر ٖٓٔابف العبرم , غريغكركس بف اىركف الممطي )ت  -ُٖ
الدكؿ , تصحيح كفيرسة األب أنطكاف صالحي اليسكعي , دار الرائد المبناني , 

 .ُّٖٗبيركت , 
ق( , شذرات َُٖٗمحمد )ت  ابف العماد الحنبمي , عبد الحي بف احمد بف -ُٗ

, تحقيؽ , محمكد األرناؤكط , دار ابف كثير  ُالذىب في اخبار مف ذىب , ط
 , دمشؽ ,د.ؽ .
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ق( , نير ُُّٓالغزم , كامؿ بف حسيف بف مصطرى البابمي الحمبي )ت -َِ
 ق.ُُْٗ, دار القمـ , حمب ,  ِالذىب في تاريخ حمب , ط

ق( , تأريخ الرارقي , ِٕٓ)تالرارقي , احمد بف يكسؼ , بف عمي األرزؽ  -ُِ
 .ُٗٓٗتحقيؽ , بدكم بعد المطيؼ , كزارة الثقافة كاألرشاد القكمي , القاىرة , 

, ُق( , المختصر في اخبار البشر ,طِّٕأبك الردا , اسماعيؿ بف عمي )ت  -ِِ
 المطبعة الحسينية ,مصر ,د.ت .

ف , ق( , مختصر كتاب البمداَِٗابف الرقية , أبك بكر محمد بف محمد )ت -ِّ
 .ُّٖٗد.ط , دار احياء التراث , بيركت , 

ق( , ذيؿ تاريخ دمشؽ , تحقيؽ , ٓٓٓابف القالنسي , أبك يعمى حمزة )ت -ِْ
 ـ.ُّٖٗسييؿ زكار , دار حساف ,دمشؽ , 

ق( , أتعاض  الحنرا بأخبار األمة ْٖٓالمقريزم , احمد بف عمي  )ت  -ِٓ
ىراـ التجارية , القاىرة الراطميف الخمرا, تحقيؽ , محمد حممي محمد , مطابع األ

,ُّٗٗ. 
ق( , عجائب ِٖٓابف الكردم , سراج الديف أبك حرص عمر بف المظرر )ت -ِٔ

البمداف مف خالؿ مخطكط خريدة العجائب كخريدة الغرائب , تحقيؽ , انكر 
 محمكد زناتي , جامعة عيف شمس , القاىرة , د.ت.

ق( , ْٕٗس )تابف الكردم , عمر بف المظرر بف عمر بف محمد أبي الركار  -ِٕ
 ـ.ُٔٗٗ, دار الكتب العممية , بيركت , ُتاريخ ابف الكردم , ط
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 المراجع الحديثة .
أستارجياف ,ؾ,ؿ,تاريخ األمة األرمنية , مطبعة , األتحاد الجديدة , المكصؿ ,  -ُ

ُُٗٓ. 
تقمى, آسيا سميماف , دكر الرقياء ك العمماء المسممكف في الشرؽ األدنى في  -ِ

 .ََِِالجياد ضد الصميبيف ,مكتبة العبيكات , الرياض , 
 الجنزكرم , عميو عبد السميع , امارة الرىا الصميبية . -ّ
, المطبعة ُالحريرم, سيد عمي , األخبار السنية في الحركب الصميبية , ط -ْ

 .ُٖٗٗىرة , العمكمية , القا
 .ُٖٓٗحبشي , حسف , الحركب الصميبية , القاىرة ,  -ٓ
, مطبعة البيجة , ُالركيضي , د.محمكد محمد , امارة الرىا الصميبية , ط -ٔ

 ـ.ََِِعماف , 
زابكركف , ميخائيؿ , الصميبيكف في الشرؽ , ترجمة , الياس شاىيف , دار   -ٕ

 .ُٖٔٗالتقدـ , مكسكك , 
, ترجمة , السيد الباز العريني , ُ,تاريخ الحركب الصميبية , ط ستيرف ,رنسيماف -ٖ

 ُٕٔٗدار الثقافة , بيركت , 
, ِالطباخ , محمد راغب الحمبي , اعالـ النبالء في تاريخ حمب الشيباء, ط -ٗ

 .ُٖٖٗتصحيح كتعميؽ , محمد كماؿ , دار العمـ , حمب , 
, دار ِالشاـ ,ط طقكش ,د.محمد سييؿ , تاريخ الزنكييف في المكصؿ كبالد -َُ

 ـ.ََُِالنرائس لمطباعة كالنشر , بيركت , 
طقكش , د.محمد سييؿ , تاريخ الحركب الصميبية  )حركب الررنجة في  -ُُ

 , دار النرائس لمطباعة كالنشر , بيركت , د.تُالمشرؽ ( ,ط
,دار النرائس , ّطقكش ,د.محمد سييؿ , تاريخ السالمية في بالد الشاـ ,ط -ُِ

 ـ.ََِٗبيركت , 
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شكر ,د. سعيد عبد الرتاح , الحركة الصميبية , مكتبة األنجمك مصرية , عا -ُّ
 .ُِٔٗالقاىرة , 

عاشكر, د.سعيد عبد الرتاح , بحكث كدراسات في تاريخ العصكر الكصطى ,  -ُْ
 .ُٕٕٗالقاىرة , 

عثماف , فتحي  , الحدكد األسالمية البيزنطينية بيف االحتكاؾ الحربي  -ُٓ
 .ُٔٔٗالقرانية لمطباعة كالنشر ,مدريد,  , الدارُكاالتصاؿ الحضارم , ط

 ـ.َُٕٗعبيد, اسحاؽ تاكضركس , ركما كبيزنطو , دار المعارؼ , مصر ,  -ُٔ
 عمي , عبد الحريظ, المسممكف كالبيزنطينيكف,. -ُٕ
غنيـ , حامد, الجبية األسالمية في عصر الحركب الصميبية ,مكتبة الشباب ,  -ُٖ

 .ُُٕٗالقاىرة , 
 .ُِٖٗبر التاريخ , دار مكتبة الحياة , بيركت , المدكر , مركاف , األرمف ع -ُٗ
مرسي الشيخ , محمد , الجياد المقدس ضد الصميبيف حتى سقكط الرىا  -َِ

ـ( , دار المعرفة الجامعة ,األسكندرية , ُُْْ-َُٕٗ/قّٗٓ-ُْٗ)
َُٗٗ. 

المؤرخ المجيكؿ , اعماؿ الررنجة كحجاج بيت المقدس , ترجمة , حسف  -ُِ
 .ُٖٓٗ, القاىرة ,  حبشي , دار الركر العربي

المعاضيدم , خاشع , تاريخ الكطف العربي كالغزك الصميبي , دار الكتب  -ِِ
 .ُُٖٗلمطباعة كالنشر , جامعة المكصؿ , بغداد , 

مكنركند, مكسيمكس , تاريخ الحركب المقدسة في الشرؽ المدعكة حرب  -ِّ
, الصميب , ترجمة , مكسيمكس مظمكـ , مطبعة دير الرىباف الررنسيسيكييف 

ُٗٔٓ. 
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