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ملخص: 

مل حتظ اأريحا يف فرتة احلروب الفرجنية باهتمام الباحثني 
الهام يف كونها  �سواء، رغم موقعها  والغرب على حد  ال�رشق  يف 
تعد  فهي  قدمها،  ورغم  الأردن  �رشق  منطقة  اإىل  فل�سطني  بوابة 
من اأقدم مدن العامل يف التاريخ، وهذا ما دفع الباحث اإىل اإماطة 
اللثام عن اأريحا ومنطقتها يف فرتة احلروب الفرجنية و قد عالج 
فيه موقع اأريحا واأهميته، ثم اأ�سار اإىل ا�ستيالء الفرجنة على هذه 
اإما  اإىل  منحها  اإىل  وتعر�ص  1099م،  492هـ/  عام  املنطقة 
Arnulf Mal� ابنة اأخت البطريرك اأرنولف مالكورن من روز Emma

corone of Roshe مهرا لها عند زواجها من يو�ستا�ص جارنييه 

قي�سارية(  واإقطاعية  �سيدا  بارونية  )�سيد   Eustace Garnier

ا�سرتدتها  حتى  الفرجنية  لل�سيطرة  خا�سعة  املدينة  وبقيت   ،
القوات الأيوبية بعد معركة حطني عام 583هـ/ 1187م. واأ�سار 
خ�سوعها  اأثناء  املدينة  بها  ا�ستهرت  التي  املزروعات  اأهم  اإىل 
معظمها  يف  تعتمد  كانت  التي  ال�سناعات  و  الفرجنية،  لل�سيطرة 
على الإنتاج الزراعي، وبنّي اأهمية البحر امليت وما ي�ستخرج منه 
اإ�سافة  من معادن واأمالح ا�ستغلت كذلك يف ال�سناعة، واأ�سار - 
ملوقعها  نظراً  جتاري  ازدهار  من  به  متتعت  ما  اإىل   - ذلك  اإىل 
الدينية  وال�سياحة   ، الجتماعية  احلياة  اإىل  بالإ�سافة  املتميز، 

والعالجية. 

Jericho in the Frankish period 

Abstract: 

Jericho is considered one of the sites that had 
not been covered in research in the Frankish period 
in both east and west; despite its important location 
in Palestine as the gateway to the east of Jordan, and 
the fact that it is the one of the most ancient cities 
in the world; that is why the researcher decided to 
unravel Jericho and its location during the period 
of the Frankish. The researcher addressed the 
importance of Jericho’s location, and then he referred 
to the Frankish seige on the area in 1099 AD/ 492 
AH, also he talked about giving Jericho to Emma, 
who is the niece of the patriarch Arnulf Malchorn, 
as her dowry, when she got married to the minster of 
barony of Sidon, and the feudal prince of Caesarea. 
The city remained under the Frankish control, until 
it was taken back by the Ayoubi troops after Hitten 
battle in 583 AH/ 1187 AD. The researcher also 
mentioned some of the most important crops in the 
cityand he described the industries that relied mostly 
on agricultural production, as well as the industries 
that rely on the Dead Sea such as minerals and salts, 
along with the commercial location at that times. 
Later, he talked about the social life, religious and 
medical tourism in Jericho. 
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مقدمة: 

ق�سم الباحث مو�سوع بحثه اإىل �ستة عنا�رش، اأولها: ت�سمية 
فيه،  املياه  وم�سادر  التاريخ،  عرب  واأهميته  وموقعها  اأريحا 
وثانيها: ال�سيطرة الفرجنية على اأريحا ومنطقتها، وثالثها: حتدث 
الرابع فعالج خ�سوبة  العن�رش  اأما  الإداري فيها،  فيه عن اجلانب 
التي  الأمطار  كمية  رغم  لها  املجاورة  واملناطق  اأريحا  اأرا�سي 
ذلك  ومع  �سيفًا،  حرارتها  درجة  وارتفاع  اأرا�سيها،  على  تهطل 
فهي منطقة زراعية ا�ستهرت بزراعة اأ�سجار النخيل وق�سب ال�سكر 
اإىل الكثري من  اإ�سافة   ، والكرمة والرمان والبل�سم واملوز وغريها 
الزمنية  احلقبة  خالل  اأريحا  يف  �سائدة  كانت  التي  ال�سناعات 
اخلام�ص  العن�رش  يف  كذلك  الباحث  وتناول  الدرا�سة،  مو�سوع 
احلياة الجتماعية، وزيارة احلجاج امل�سيحيني لالأديرة املنت�رشة 
مو�سوع  الباحث  ناق�ص  ال�ساد�ص  العن�رش  ويف  بجواراملدينة. 
ال�سياحة الدينية والعالجية وال�ستجمامية، وختم البحث بخامتة 
وذيله  البحث،  خالل  من  اإليها  تو�سل  التي  النتائج  فيها  �سجل 

بقائمة لأهم امل�سادر واملراجع التي ا�ستعان بها خالل البحث. 

التسمية واملوقع واحلدود ومصادر املياه

والأرامية،  الكنعانية  يريحو  كلمة  من  م�ستقة  اأريحا  لفظة 
وهي تعنى مدينة القمر )1( وقيل اإنها م�ستقة من ال�رشيانية مبعنى 
�ساكنة،  وياء  الك�رش  ثم  بالفتح  تلفظ  وهي   .  )2( والأريج  الرائحة 
واحلاء مهملة )3( ، و تلفظ بزيادة األف يف اأولها. )4( وحتتل املدينة 
ب�سيطرتها   )5( الأردن  لنهر  الغربية  ال�سفة  ا�سرتاتيجيًاعلى  موقعًا 
وهي   .  )6( امليت  البحر  �سمايل  الواقعة  عبورالنهر  منطقة  على 
)8( منها، وكانت  )7( وعلى بعد فر�سخ واحد  واقعة �رشقي جلجال 
اأواخر القرن الثالث ع�رش  مدينة عظيمة ذات مرة، لكنها اليوم يف 
امليالدي/ ال�سابع الهجري ل حتوي اإل ما يقارب ثمانية منازل، 
وهناك اآثار لقرية فقرية )9( ، وكانت اأريحا تقع �سمن حدود مملكة 
بيت املقد�ص ال�رشقية اإىل جانب وادي بكر* والغور وحو�ص الأردن 
وخ�سبة  اجلمال  فائقة  بقعة  يف  تقع  وهي   .  )10( امليت  والبحر 
جداً )11( ، ومتتاز تربتها واملناطق املجاورة لها برتبة ال�سبخات 
بدرجة  للمياه  حتتاج  اأريحا  اأن  اإىل  وجتدرالإ�سارة   )12( امللحية. 

 ،  )13( �ستاًء  اأرا�سيها  على  ت�سقط  التي  الأمطار  قلة  ب�سبب  كبرية؛ 
ولذلك فهي تعتمد على مياه الينابيع املتوافرة على اأطرافها: مثل 
ديار  يف  املياه  اأخف  باأنه  ماوؤها  ويو�سف   ،  )14( ال�سلطان  عني 

الإ�سالم )15( . 

كان الفرجنة قد �سيطروا على بيت املقد�ص عام 1099 م/ 
على اأريحا يف العام نف�سه بي�رش و�سهولة؛  ا�ستولوا  كما  هـ،   492
اإىل  الباحثني املحدثني  اأحد  للتح�سينات، وي�سري  افتقارها  ب�سبب 
اأكرث  لي�ست  الو�سطى  الع�سور  يف  واأ�سوارها  اأريحا  حت�سينات  اأن 
امتداداً من اأ�سوارها وحت�سيناتها يف الع�سور القدمية. )16( ويبدو 
اأن اأهايل اأريحا قد هجروا مدينتهم اأ�سوة مبا فعله �سكان قرية زغر 
بها،  لالحتماء  وموا�سيهم  الكهوف مبتاعهم  اإىل  الذين جلوؤوا   )17(

خوفًا من بط�ص الفرجنة، ومن عمليات ال�سلب والنهب التي ترافق 
اقتحام اجليو�ص لأي منطقة يقومون باقتحامها وال�ستيالء عليها، 
)18( فهي لي�ست ذات حامية تدافع عن �سكانها الذين رمبا و�سلتهم 

اأخبار املجزرة التي ارتكبها الفرجنة بحق اإخوانهم �سكان املدينة 
املقد�سة. )19( 

خ�سعت اأريحا ل�سيطرة الفرجنة دون قتال، ومل ت�رش امل�سادر 
احلكم  بداية  يف  و�سكانها  املدينة  حالة  اإىل  املتوافرة  املعا�رشة 
اأن و�سعها كان غام�سًا يف هذه الفرتة، وكل ما  الفرجني، ويبدو 
Ray�  ررد عنها هو زيارة الأمري الفرجني راميوند كونت �سنجيل
بينه وبني  ن�سب  الذي  بعد اخلالف   )mond of St. Gilles )20لها 

 Godfrey of Bouillon )1099 � 1100) )21( الأمري جودفري البويوين
و الطريقة غري الالئقة التي عومل بها الأمري راميوند، وقيام اأن�سار 
بدون  لأنه  داود*؛  برج  على  بال�سيطرة   Godfrey الأمري جودفري 
ال�سيطرة على الربج ل ميكن جلودفري اأن ي�سبح �سيداً على املدينة 
)22( ولذلك توجه راميوند Raymond واأتباعه من بيت املقد�ص اإىل 

اأريحا حيث اأقام مع�سكره هناك، وجمعوا �سعف النخيل وا�ستحموا 
يف نهر الأردن، وبعد النتهاء من تلك الطقو�ص عاد بع�ص الأمراء 
اختيار  عملية  راميوند  الأمري  غياب  ي�رش  وقد   .  )23( بالدهم.  اإىل 
اأرنولف  ن�سيب  من  كان  والذي  املقد�ص،  لبيت  لتيني  بطريرك 
Arnulf Malcorone of Roshe النورماين )24(  مالكورون من روز 

بغ�ص النظر عن اإمكاناته يف الأمور الكن�سية. )25( 

Godfrey of Bouil�  ععد هذه الأحداث قام جودفري البويوين
البيزي  )Daimbert of Pisa )26مبرافقة  داميربت  وب�سحبته   lon
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وا�ستمتعوا   ،  )27( عيداالغطا�ص  اأم�سوا  حيث  اأريحا  حتى  احلجاج 
مما  ؛   )28( 493هـ  1100م/  عام  اأوائل  يف  الأردن  نهر  مبياه 
الأمري  �سلطة  اإىل  بها  املحيطة  واملنطقة  اأريحا  تبعية  ي�سرياإىل 
اأمن  القوات للمحافظة على  Godfrey الذي و�سع بع�ص  جودفري 

املدينة والهدوء فيها. 

 Baldwin I الأول  بلدوين  امللك  عهد  يف  اأريحا  و�سع  اأما 
 (29( (1118 � 1100(الذي قام بجولة حربية بعد و�سوله اإىل القد�ص 

بحوايل اأ�سبوع على راأ�ص قوة مكونة من 150 فار�سًا و500رجٍل 
اإىل مناطق  اأيام يف ع�سقالن، ثم توجه  من امل�ساة، وع�سكرب�سعة 
الواقعة  والقرى  اأريحا  ومنها  الفرجنية  لل�سيطرة  خ�سعت  اأخرى 
منطقة  يف  العربان  مراكز  بع�ص  على  غارات  ب�سن  وقام  حولها، 
التي  القرى  اإحدى  قواته على  )30( وعرج مع  والبحرامليت،  اأريحا 
هرب منها بع�ص �سكانها عندما �سمعوا بقدوم الفرجنة )31( ، ويف 
وجدنا  ال�سارتري”  املعا�رشفو�سية  الفرجني  املوؤرخ  يقول  ذلك 
اأكلنا  وقد  البلح،  ي�سمونها  التي  النخيل  بثمار  غنية  ح�سنة  قرية 
اأم�سى  وقد   ،  )32( الطيب”  مبذاقها  النهاروا�ستمتعنا  طيلة  منها 

اأربعة اأ�سابيع بعيداً عن القد�ص. )33( 

لقد اأ�سبحت اأريحا من اأمالك كني�سة القيامة، وقدر دخلها 
الإجمايل بخم�سة اآلف قطعة ذهبية. )34( لكن البطريرك اأرنولف 
 Emma قام مبنحها لبنة اأخته اإّما Arnulf Malcorone مالكورن
Garnier Eu� 35(مهرا لها عندما تزوجت من يو�ستا�ص جارنييه( 

 )stace )36�سيد بارونية �سيدا ال�سابق. ويبدو اأن املنحة ا�ستمرت 

دير  رهبان  اأن  بدليل  البطريركية،  كر�سي  عن  اأرنولف  عزل  بعد 
اإل  مرة  لت�سغيل طاحونتهم غري  املاء  اإىل  احتاجوا   )37( القرنطل 
زوجته  وقدمت  املاء  على  باحل�سول  لهم  ي�سمح  مل  يو�ستا�ص  اأن 
على  لعرتا�سه  اأريحا   Viscount لفي�سكونت  ال�سكر   Emma اإٌما 
ال�سماح لرهبان دير القرنطل با�ستخدام املاء م�ساء اجلمعة ويوم 

ال�سبت. )38( 

 William وتذكر الوثائق املعا�رشة اأن البطريرك وليم الأول
اإىل رينالد رئي�ص دير القرنطل عام  اأريحا   )I )39منح ع�رش مدينة 

1136م/ 531 هـ، واأكد هذه املنحة ووثقها يف ال�سجالت بح�سور 
اأ�سقف اللد وان�سليم ا�سقف بيت حلم، وبطر�ص رئي�ص كني�سة  روجر 
القيامة، واكاردو�ص رئي�ص معبد ال�سيد وارنالدو�ص رئي�ص دير جبل 
�سهيون وهرني من جبل الزيتون، وروبرت ري�ص دير القدي�سة مرمي 

رئي�ص دير   Soibraudus )40( و�سيوبرويو�ص  وادي يهو�سافاط  يف 
القدي�سة مرمي الالتينية واآخرين. )41( 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن منطقة اأريحا كانت يف القرن الثاين 
منها  يتلقى  كان  الذي  القد�ص  بطريرك  اأمالك  من  امليالدي  ع�رش 
اأعطيت املنطقة بعد  اآلف بيزنط، وقد  دخاًل �سنويًا مقداره خم�سة 
ذلك اإىل دير بيثاين )42( من قبل امللكة ميل�سند  (Melisend) 43ابنة 
امللك بلدوين الثاين  )Baldwin II )1118 � 1131) )44 عام 1138م/ 

 )45( 533هـ. 

 Amalaric of وقد اأكد بطريرك بيت املقد�ص عموري من ن�سل
الأع�سار  امتالك   )47( الثالث  الإ�سكندر  البابا   )Nesle )46بو�ساطة 

اخلا�سة مبدن الداروم )48( واأريحا ونابل�ص يف عام 1168م. )49( 

التنظيم اإلداري يف أرحيا خالل احلكم الفرجني

اأريحا ومنطقتها لنفوذ و�سيطرة الفرجنة يف بداية  خ�سعت 
املنطقة  على   Baldwin I الأول  بلدوين  امللك  �سيطر  اإذ  حكمهم، 
الواقعة باجتاه ال�رشق حتى البحر امليت، )50( و يوؤكد هذا فو�سيه 
ال�سارتري الذي كان مرافقًا للملك قوله “�رشنا يف اجلانب اجلنوبي 
حول البحر امليت فوجدنا قرية ح�سنة املوقع غنية بثمار النخيل 

التي ي�سمونها البلح”. )51( 

اأريحا حمكمة للربجوازية، نظراً حلاجة  واأ�س�ص الفرجنة يف 
امل�ستوطنني ملثل هذه املحكمة ، والذين كانوا يقيمون فيها باأعداد 
 John of Ibelin )53( ويف ذلك يقول يوحنا اإبلني )لي�ست قليلة، )52
: اإنه كان يوجد حماكم للربجوازية يف مدن عدة من بينها مدينة 
اأريحا. )54( وكان الفيكونت )55( هو رئي�ص الدارة ورئي�ص املحكمة 
الربجوازية، كما كان رئي�ص كل ال�سكان غري النبالء يف مقاطعته 
يف اأوقات ال�سلم واحلرب. )56( ويذكر اأن رئي�ص املحكمة كان يدعى 
الفيكونت، ول بد اأن يكون من الفر�سان اأتباع امللك، ي�ساعده اثنا 
الربجوازية  للمحكمة  وكان  الربجوازية،  الطبقة  من  �سخ�سًا  ع�رش 

كاتب يتوىل حفظ اأمورها ووثائقها )57( . 

حملي  وكيل  مبنزلة  كان  الفيكونت  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
العامة،  وال�رشائب  الإقطاعات  اإيرادات  بجمع  يقوم   Secrete

الربجوازية،  للمحكمة  لرئا�سته  نتيجة  تقررت  التي  والغرامات 
الإيرادات ب�سكل �سنوي. ونتيجة للو�سع  وكان يقوم باإر�سال هذه 
ال�سيا�سي املرتدي للمملكة الالتينية يف القد�ص، اأ�سبحت ال�رشائب 
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الربجوازية  املحكمة  وقداخت�ست   )58( تفاديه.  ميكن  ل  اأمراً 
مبحاكمة الفرجن من غري طبقة النبالء، وكانت هذه املحاكم تعقد 
يف كل املدن الكربى يف مملكة بيت املقد�ص الالتينية، و يراأ�سها 
ال�سيد  اأو  فيكونت املدينة، وي�ساعده اثنا ع�رش حملفًا، وكان امللك 
الإقطاعي يف العادة هو الذي يقوم بتعيينهم. ومل يكن للفيكونت 
اأي دور يف اأحكام هذه املحكمة التي كانت مهمتها حمددة بف�ص 
النزاعات واخالفات بني الربجوازية ولو كان املّدعوون من طبقة 

النبالء. )59( 

اأن املحاكم الربجوازية يف كل من  اإىل  اإبلني  وي�سري يوحنا 
اأريحا وبيت حلم وبيت جربيل )60( كانت تتبع من الناحية الإدارية 
للمحمكة الربجوازية يف اخلليل، وقد تعددت اخت�سا�ساتها وتنوع 
ن�ساطها، وهي تخت�ص بعامة الفرجنة دون النبالء، وتف�سل فيما 
يجري بينهم من معامالت مالية ومدنية ف�ساًل عما �سار لها من 

نفوذ يف الق�سايا اجلنائية. )61( 

اأحد  اتخذ  اإذا  اإل  الق�ساة،  بدور  يقومون  املحلفون  وكان 
لالأخري  يحق  فال  عنه،  للدفاع  املحلفني  من  واحداً  اخل�سوم 
ي�سدر  ما  كل  على  اأي�سًا  ي�سهدون  املحلفون  وكان  احلكم،  اإ�سدار 
ت�سجل  الإجراءات  كل  وكانت  وعقود.  وثائق  من  املحكمة  يف 
كتاب  الربجوازية  كم  مبحا  احلق  لذلك  بها؛  خا�سة  �سجالت  يف 

يحفظون �سجالتها. )62( 

الإثنني  اأيام  يف  تنعقد  الربجوازية  املحكمة  وكانت 
والأربعاء واجلمعة من كل اأ�سبوع، ماعدا اأعياد القدي�سني، وتنعقد 
اأو ال�سالحية  يف وقت ومكان حمددين، وحتكم مبقت�سى القانون 
الق�سائية ملدينة اأريحا وغريها من املدن التي توجد فيها حماكم 
للربجوازية، وكان الفيكونت ينوب عن ال�سيد، )63( واأقرت املحكمة 
اأو عن طريق املاء. وقد  الربجوازية املحاكمة عن طريق املبارزة 
اأح�سى لنا حنا اإبلني.... ثالثا وثالثني حمكمة برجوازية يف مملكة 

بيت املقد�ص الالتينية )64( . 

ال�رشطة املحلية،  اأريحا رئا�سة  الفيكونت يف  و�سملت مهام 
وقيادة فرقة من ال�رشجندية )امل�ساة اأو الراكبني على اخليل( ، ومن 
مهامه اأي�سًا اإر�سال ال�رشطة يف الليل حلفظ الأمن يف ال�سوارع )65( 
الذي كان م�سوؤوًل  اأعماله موظف يدعى املحت�سب  ، وي�ساعده يف 
اأريحا  بقيت  و   )66( وممتلكاتهم.  املدينة  لأهل  الأمن  حفظ  عن 
واملناطق املحيطة بها خا�سعة للحكم الفرجني، حتى �سيطر عليها 

ذلك  ويف  1187م،  583هـ/  عام  حطني  معركة  بعد  الأيوبيون 
مملكة  جميع  لنا  خل�ص  وقد  العزيز”  الديوان  اإىل  ال�سلطان  كتب 

القد�ص وحّدها”. )67( 

احلياة االقتصادية يف أرحيا أثناء احلكم الفرجني

اأريحا  ● مدينة  يف  القت�سادية  املوارد  تعددت  الزراعة: 
واملناطق املجاورة لها اأثناء احلكم الفرجني، كالزراعة وال�سناعة 
ومتتاز  والعالجية.  وال�ستجمامية  الدينية  وال�سياحة  والتجارة 
الإنتاج،  باخل�سوبة وكرثة  بها  املحيطة  واملناطق  اأريحا  اأرا�سي 
و  النخيل  اأنواع  جميع  من  وكميات  الأ�سجار،  فيها  تكرث  حيث 
الفواكه )68( على الرغم من افتقارها ملياه الأمطار بدرجة كبرية، 
غري اأن توافر ينابيع عدة يف الريف املحيط باملدينة التي كان يتم 
نقل مياهها بو�ساطة قنوات كثرية )69( عو�ص ذلك. و�ساعد الفالح 
اأ�ساليب الزراعة التقليدية التي كانت �سائدة  الريحاوي الذي اأتقن 

اآنذاك. 

التي تزرع يف  النخيل  اأ�سجار  وكان يف مقدمة مزروعاتها 
يف  امليت  للبحر  اجلنوبية  احلافة  وعند  امل�سهورة،  اأريحا  واحات 
زغر التي كان يعرفها الفرجنة والقدماء با�سم مدينة النخيل. وقد 
والأزاد  الربين  ي�سبه  الذي  الرطب  من  املنطقة  هذه  اإنتاج  عرف 
فرتة  خالل  اخلارج  اإىل  ي�سدر  كان  الذي   ، اأنقيال(  )بلح  بالعراق 

ال�سيادة العربية الإ�سالمية )70( . 

بقوله  ال�سارتري  فو�سيه  الفرجني  املوؤرخ  يوؤكده  ما  وهذا 
البلح  ي�سمونها  التي  النخيل  بثمار  غنية  املوقع  قرية ح�سنة  اأنها 
يف اجلانب اجلنوبي حول البحر امليت. )71( ويذكر احلاج الرو�سي 
اأ�سجار  من  كبرية  »كميات  فيها  تنت�رش  اأنه  اإىل  الراهب  دانيال 
وتنت�رش   )73( ومنب�سطة  جميلة  اأر�ص  وهي   )72( العالية«  النخيل 
بو�ساطة  املياه  وتنقل  باملدينة،  املحيط  الريف  يف  عدة  ينابيع 
اأريحا، وتكرث  ال�سكر يف منطقة  ويزرع ق�سب   .  )74( قنوات كثرية 
فيها الب�ساتني واحلدائق، )75( وو�سفها املقد�سي الب�ساري بقوله: « 
اأريحا... معدن النيل والنخيل ر�ستاقها الغور )76( وزروعهم ت�سقى 
من العيون، �سديدة احلر« )77( وو�سف ياقوت احلموي مدينة اأريحا 
بقوله: « ريحا مدينة قرب بيت املقد�ص من اأعمال الأردن بالغور، 
فرا�سخ )خم�سة ع�رش مياًل( وهي  املقد�ص خم�سة  بيت  بينها وبني 
ذات نخل وموز و�سكر كثري، وله ف�سل على �سائر �سكر الغور« )78( 
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ق�سب  زراعة  وجدوا  ال�سام،  على  الفرجنة  �سيطر  وعندما 
ال�سكر الكثيفة حول مدن طرابل�ص و�سيدا و�سور وعلى طول وادي 
 Hospitalers )80( الإ�سبتارية  . وقام فر�سان   )79( واأريحا  الأردن، 
حيث  اأريحا  وادي  ويف  طربية  من  بالقرب  ال�سكر  ق�سب  بزراعة 
. ونظراً لحتياج زراعات ق�سب   )81( الوفرية  توجد ينابيع املياه 
ال�سكر اإىل املياه الغزيرة، فقد ركز الفرجنة زراعته يف �سهل مدينة 
�سور حيث مياه قناة راأ�ص العني، وكذلك يف وادي الأردن، وطربية 

واأريحا. )82( 

ويزرع ق�سب ال�سكر يف الأر�ص املقد�سة، وهو ي�سبه الق�سب 
وق�سب  منه،  اأكرب  لكنه  الداخل،  من  املجوف   ، )ال�سائع(  العادي 
تلك  ت�سبه  والتي  والرطبة  وال�سائلة  النافدة  باملادة  مليىء  ال�سكر 
التي يجدها املرء يف عيدان اخل�سب القدمي املهمل )83( ، ويف ذلك 
يف  “وجدنا  ال�سارتري  فو�سيه  املعا�رش  الفرجني  املوؤرخ  يقول 
احلقول املزروعة التي مررنا بها نباتًا طازجامَ ت�سميه العامة ق�سب 
الع�سل، وهو �سديد ال�سبه بق�سب البو�ص وا�سمه مركب من الق�سب 
والع�سل ومنه ا�ستق التعبري ع�سل اخل�سب. ” )84( وعالوة على ذلك 
طول  يبلغ  قطع،  عدة  اإىل  الق�سب  بتقطيع  ال�سكر(  )�سانعو  يقوم 
القطعة اأ�سبع الإن�سان، وذلك من اأجل احل�سول على عقدة يف و�سط 
كل قطعة، حيث يوجد العديد من العقد يف عود ق�سب ال�سكر. وبعد 
ذلك يقومون بغمر هذه القطع يف اأر�ص رطبة خالل ف�سل الربيع، 
وتنمو )من هذه العقد( ق�سبات جديدة، اثنتان من كل واحدة، يف 

كال طريف العقدة. )85( 

لأريحا  املجاورة   )86( ا�ستهرت عني جدي  ذلك  واإىل جانب 
جذوع  وماتزال   )87( الأجنادي.  بالعنب  املعروفة  الكرمة  بزراعة 
ولكن  الآن  حتى  قائمة  جدي  عني  يف  ال�سهرية  الكرمة  اأ�سجار 
امل�سلمني ل يعتنون بها، كما اأنها تفتقر لل�سكان امل�سيحيني الذين 

يولون اهتمامًا كبرياً بهذا النوع من املحا�سيل )88( . 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اأريحا واملناطق املجاورة لها كانت 
وكانت  الالتنية،  الكني�سة  حازتها  التي  الإقطاعات  �سمن  واقعة 
لها �سهرة بزراعة اأ�سجار الكرمة بدليل اأن الراهب دانيال اأ�سار اإىل 
اأرا�سي اأريحا واملناطق املجاورة لها اأنها كانت متتاز باخل�سوبة، 
ومليئة  م�ستوية  كانت  اأرا�سيها  اأن  جانب  اإىل  الإنتاج،  ووفرة 
بالينابيع املنت�رشة يف كل مكان من منطقة اأريحا؛ ولذلك ا�ستهرت 
اأنواعه يف  اأجود  تنتج  كانت  التي  الكرمة  اأ�سجار  بزراعة  املنطقة 

الأرا�سي املقد�سة. )89( 

وكان �سكان اأريحا يهتمون بزراعة اأ�سجار البل�سم، )90( الذي 
زرع على �سفاف نهر الأردن والبحر امليت واأريحا وعني جدي )91( 
وي�ستخرجون منها زيتًا حقق لهم اأ�سعاراً طيبة، فتلك هي جتارتهم. 
البل�سم يف  اأع�ساب  من  العديد  الغربيون وجود  الرحالة  وذكر   )92(

اأع�ساب هذا املح�سول من �سمن  )93( ، وكانت  اأريحا وعني جدي 
�سادرات مملكة بيت املقد�ص الفرجنية اإىل اأوروبا )94( ، ولكن على 
اإل  البل�سم  اأع�ساب  التي حققتها جتارة  الهائلة  الأرباح  من  الرغم 
لالأرا�سي  ا�ستعادتهم  بعد  بزراعته  اهتمامًا  ياألوا  مل  امل�سلمني  اأن 

املقد�سة من اأيدي الفرجنة )95( . 

على  الرمان  اأ�سجار  بزراعة  اأريحا  منطقة  ا�ستهرت  وقد 
 )96( اإىل ذلك.  ال�سليبية املعا�رشة مل ت�رش  اأن امل�سادر  الرغم من 
وكان اأهايل منطقة اأريحا يزرعون كذلك نبات النيلة )97( . ويذكر 
املقد�ص  بيت  عند  الغربي  “بالغور  اأنها  اأريحا  مدينة  القرماين، 
على م�سافة يوم منها. كان يزرع بها النيل وق�سب ال�سكر واملوز 
والنخيل” )98( . وتكرث يف اأريحا اأي�سًا حدائق الربتقال واملوز التي 
ت�سقى من العني املعروفة با�سم عني ال�سلطان، وهي غزيرة املياه 
منطقة  واحة ن�رشة يف  للمدينة. وهي  الغربي  ال�سمال  من  وتنبع 

تكاد تكون قاحلة جرداء، )99( 

الذين  الفالحني  على  ال�رشائب  فر�سوا  الفرجنة  اأن  ويبدو 
واملناطق  اأريحا  يف  املثمرة  الأ�سجار  من  كثرية  اأنواعًا  زرعوا 
املجاورة اأ�سوة مبا كان مفرو�سًا على �سكان الريف يف مملكة بيت 
املقد�ص الفرجنية مثل �رشيبة الع�رش وغريها من ال�رشائب. )100( 

فيها  ● عمل  التي  ال�سناعات  مقدمة  يف  ياأتي  ال�صناعة: 
اأهايل اأريحا واملناطق املجاورة لها �سناعة ال�سكر التي ت�ستخل�ص 
بتقطيعه  ويقومون  الق�سب،  يجمعون  فكانوا  بدائية،  بطريقة 
طوليًا، وكل قطعة بحجم ن�سف النخلة، وبعد ذلك يتم ع�رش القطع 
يتم  ثم  لذلك،  معد  نحا�سي  وعاء  يف  الع�سري  وي�سيل  باملع�رشة، 
التكاثف، ويجمع  اإىل درجة  النار( حتى ي�سل  الع�سري )على  غلي 
يات رفيعة حتى يجف وي�سبح �ساحلًا  يف �سالل م�سنوعة من ع�سّ
التي  منه  ال�سائلة  املادة  تر�سيح  يتم  يجف  اأن  وقبل  لال�ستعمال.. 
تدعى ع�سل ال�سكر، )101( ول تزال معا�رش ال�سكر قائمة بالقرب من 
جبل القرنطل يف اأريحا. )102( واهتم اأهايل اأريحا با�ستخراج زيت 
البل�سم بعمل حزوز يف حلاء ال�سجربا�ستخدام حجارة مدببة حتى 
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ي�سيل الع�سري )103( 

ا�ستخراج  عملية  يحتكر  الفرجني  املقد�ص  بيت  ملك  وكان 
البحر  من  بالقرب  املقيمني  يفو�ص  و  امليت،  البحر  من  املعادن 
املياه  من  الإ�سفلت  ي�سمى  الذي  )القار(  البيتومني  با�ستخراج 
بعدما تبينت فائدته الكبرية للبحارة ولالأطباء )104( ، فعلى �سبيل 
املثال منح فولك الأجنوي  )Fulk of Anjou )105مثل هذا التفوي�ص 
ال�سمال  اإىل  الواقعة  ال�سغرية   )106( بلدة تقوع عام  اإىل �سكان يف 
القدي�ص  قلعة  في�سكونت  بو�ساطة  تدار  كانت  والتي  اأريحا  من 
 )108( ال�سبة  مادة  وا�ستخرجت   )107( 531هـ.  الي�سع1136م/ 
، من �سفاف البحر امليت )109(  التي يطلق عليها العرب ا�سم احُلُمرنْ
 ،katranum )110(  وكان الرحالة الفرجنة يطلقون عليها القطران ،
“فقر  اليهودي  القار  با�سم  الفرجنة  الرحالة  بع�ص  له  اأ�سار  بينما 
اليهود”  )111( Jewish Pitchوهو ي�سلح ل�ستخدام ال�ساغة )112( 
 )113(  .“ رائحة  ذو  اأ�سود  “�سائل  باأنه  فيتلو�ص  الرحالة  وذكره   ،
لالأرا�سي  الفرجنة  اأثناء حكم  القطران  ا�ستخراج  زادت عملية  وقد 
املقد�سة، ب�سبب اأهميته الكبرية، فهو ي�ستخدم لطالء جذوع الأ�سجار 
�سناعة  يف  ال�سيادلة  وي�ستخدمه  ال�سارة،  الديدان  من  حلمايتها 
العقاقري التي ت�ستعمل ملعاجلة الإبل من اجلرب اأو احلكة، ولطالء 
قبل  من  ي�ستخدم  كما  عليها،  تتغذى  التي  الديدان  لإزالة  الكروم؛ 
عمال البناء والبحارة ويف �سناعة ال�سفن )114( اإىل درجة جعلت 
الفرجنة يطلقون على البحر امليت ا�سم بحرية الإ�سفلت )115( . كما 
ا�ستهرت اأريحا ب�سناعة املرايا ذات اجلودة العالية )116( ومتيزت 

اأي�سًا ب�سناعة الأواين الزجاجية امللونة. )117( 

بوابة  ● فهي  ا�سرتاتيجية  منطقة  اأريحا يف  تقع  التجارة: 
ويف  فيها  التجارة  راجت  وقد  الأردن،  �رشق  اإىل  الربية  فل�سطني 
قاموا  الذين  الفرجنة  زمن  كبري  ب�سكل  لها  املجاورة  املناطق 
بت�سدير املنتوجات الزراعية وال�سناعية والأخ�ساب، حيث جندهم 
اإىل  اإىل داخل حدود اململكة وخارجها  ي�سّدرون هذه املنتوجات 
اإىل �رشق الأردن ل بد لها  اأوروبا. وكانت الب�سائع التي تنقل براً 
من املرور عرب مدينة اأريحا، وكان هناك �سفن �سغرية اأ�سهمت يف 
تن�سيط احلركة التجارية الداخلية حتمل الغالل واأ�سناف عدة من 
التمور من زغر والدارة اإىل اأريحا و�سائر اأعمال الغور )118( ، ولعل 
�سواء عن  لل�سكان  امليت كان يقدم خدمات  البحر  اأن  ذلك يو�سح 
كانت  التي  والأمالح  املعادن  خالل  من  اأو  الب�سائع  نقل  طريق 
اأريحا ومنطقتها  ت�ستخرج منه، واإىل جانب ذلك كانت منتوجات 

ت�سدراإىل خارج املنطقة، وقد قام الفرجنة بت�سدير اأع�ساب البل�سم 
الأوربيون يف  ا�ستخدمه  ، وقد   )119( اأوروبا  اإىل  اأريحا  من منطقة 
طقو�سهم الدينية داخل الكنائ�ص، وازدادت �سهرته ب�سبب ا�سترياده 
من الأرا�سي املقد�سة، ولكن مل يلبث اأن اأهمل امل�سلمون يف اأواخر 
القرن الثاين ع�رشامليالدي/ ال�ساد�ص الهجري زراعة اأع�ساب البل�سم 
يف اأريحا واملناطق املجاورة لها بعد ا�ستعادتها من اأيدي الفرجنة 
وعودتها للحكم الإ�سالمي. )120( ولي�ص من �سك اأن الفرجنة قاموا 
من  والرمان  واحلم�سيات  ال�سكروالتمورواملوز  ق�سب  بت�سدير 

اأريحا واملناطق املجاورة اإىل مناطق عدة يف اأوروبا. 

الالتينية،  باللغة  لهم  نقوداً  املقد�ص  بيت  مملكة  ملوك  �سك 
 )121( م�سيحية،  �سعارات  على  وحتتوي  العربية  باللغة  واأحيانا 
وكانت هذه النقود م�ستخدمة يف عمليات البيع وال�رشاء يف اأريحا 
وجميع مناطق مملكة بيت املقد�ص الالتينية ومنها: العملة الذهبية 
والعملة الف�سية التي ترجع اإىل عهد امللك بلدوين الثالث )1143 - 
الأول )1162 - 1173م( . )122(  امللك عموري  واأخيه  1162م( 
مدن  من  وغريها  اأريحا  يف  متداولة  كانت  التي  العملة  اأن  ويبدو 

اململكة قبيل �سك النقود هي العملة الفاطمية والعملة البيزنطية. 

السياحة الدينية والعالجية يف أرحيا واملناطق 
اجملاورة

مقدمتها  يف  ياأتي  كثرية،  �سياحية  مبقومات  اأريحا  تتمتع 
واجلو  ال�سافية  وال�سماء  ال�ساطعة  ال�سم�ص  حيث  الدافئ،  �ستاوؤها 
اإىل  بالإ�سافة  وفواكهها،  اأ�سجارها  بكرثة  متتاز  كما  الرطب، 
العامل ملوحة، وميكن  اأ�سد بحار  الذي يعد  البحر امليت  قربها من 
ال�ستحمام فيه باأمان ، وا�ستخدامه يف جمال ال�سياحة العالجية، 
يف  واآلم  جلدية  اأمرا�ص  من  يعانون  الذين  املر�سى  وبخا�سة 
مثل  الأثرية  املواقع  جانب  اإىل  هذا   )123( الفقري  والعمود  الظهر 

عني ال�سلطان وق�رش ه�سام بن عبدامللك. 

رحلة  املقد�سة  لالأرا�سي  حكمهم  اأثناء  الفرجنة  �سجع  وقد 
احلجاج اإىل املنطقة،واأولوها عنايتهم واإهتمامهم، واأ�سارت بع�ص 
دين،  )رجال  املختلفة  الطبقات  قدوم  اإىل  املعا�رشة  امل�سادر 
ونبالء، وجتار وغريهم( لزيارة مملكة بيت املقد�ص الفرجنية. )124( 
حيث  املنطقة  زاروا  الذين  الأملان  احلجاج  اأحد  يوؤكده  ما  وهذا 
�ساهد ما يربو على �ستني الف �سخ�ص وهم يحملون ال�سموع قرب 

نهر الأردن )125( . 
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احلياة االجتماعية يف منطقة أرحيا أثناء احلكم 
الفرجني: 

قبيل ال�سيطرة الفرجنية، متيز �سكان اأريحا باأنهم �سمر الب�رشة 
و�سودان )126( وقد و�سفهم فو�سيه ال�سارتري باأنهم: »فاقوا الهباب 
�سواداأ« )127( . ولي�ص من �سك يف اأنها كانت قرية �سغرية ل حتتوي 
ال�سابع  امليالدي/  ع�رش  الثالث  القرن  يف  منازل  ثمانية  على  اإل 
ويعي�ص   .  )129( احلرارة  �سدة  ب�سبب  ال�سكان  قليلة   )128( الهجري 
اإىل  الب�ساطة والتق�سف والتعبد  القريبة عي�سة  الأديرة  الرهبان يف 

اهلل يف تلك الرباري. )130( 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه يوجد يف اأريحا جمموعة من الأديرة 
التي يقيم فيها رجال دين م�سيحيون من جميع اأنحاء اأوروبا، منها 
�سعبة  اإليه  والطريق  �ساهق  جبل  �سفح  على  امل�سيد  القرنطل  دير 
ب�سبب وعورته، وقد و�سفه الرحالة الأملاين ثيودري�ص بقوله: باأنه« 
الإنحدار  �سديد  فهو  ذلك  عن  وف�ساًل  جداً،  و�سامخ  خميف،  جبل 
ومن ال�سعب بلوغه«، )131( وي�سطر احلجاج يف بع�ص الأماكن اأن 

يزحفوا على اأيديهم للو�سول اإليه. )132( . 

الأر�ص  حتت  املوجودة  وكهوفه  القرنطل  جبل  اأن  ويذكر 
كانت مليئة باملوؤن والأ�سلحة التي تخ�ص فر�سان املعبد )الداوية( 
لأنهم ل ميلكون  والأ�سلحة  الطعام  احلال يخزنون  بطبيعة  ، وهم 
ح�سنًا منا�سبًا ب�سبب م�سايقات امل�سلمني. )133( فحماية وحرا�سة 
من  دوريات  بو�ساطة  تتم  كانت  امل�سلمني  كمائن  من  احلجاج 
فر�سان الداوية والإ�سبتارية. )134( . وبخا�سة عندما كان احلجاج 
ال�سالة  لأداء  ا�ستعداداً  الأردن  نهر  مبياه  لال�ستحمام  يذهبون 

والطقو�ص الدينية يف دير القرنطل. )135( 

كما يوجد يف منطقة اأريحا كن�سية �سغرية بنيت على �رشف 
القدي�ص يوحنا املعمدان )�سيدنا يحيى( يف املكان الذي كان يعتقد 
اأن امل�سيح عمد فيه، ويعي�ص فيه ع�رشون راهبًا يونانيًا )136( . و 
يوجد دير حجلة قرب البحر امليت، وعلى بعد فر�سخني )�ستة اأميال( 
 )137( اليونانية.  للطائفة  ينت�سبون  رهبان  فيه  ويقيم  اأريحا،  من 

ويبدو اأن اأديرة منطقة اأريحا كانت خا�سة بالطوائف ال�رشقية. 

اخلامتة

خالل  ومنطقتها  لأريحا  الباحث  درا�سة  خالل  من  ي�ستنتج 
الفرتة الفرجنية اأنها كانت من اأوىل املناطق التي خ�سعت ل�سيطرة 

قراهم  من  هربوا  املنطقة  �سكان  اأن  اأي�سًا  ات�سح  كما  الفرجنة، 
التي كانوا يتعر�سون لها خالل  القتل وال�سلب  خوفًا من عمليات 
يف  تقع  اأنها  من  الرغم  وعلى  للمنطقة.  الفرجنية  القوات  اقتحام 
منطقة حارة ول ت�سقط عليها الأمطار بكميات كبرية اإل اأنها تعتمد 
على مياه الينابيع يف ري مزروعاتها، كذلك ا�ستنتجت الدرا�سة اأن 
اإىل  ت�سدر  كانت  وقراها  اأريحا  يف  قائمة  كانت  التي  ال�سناعات 
اأوروبا، كما تبني اأي�سا اأنها مل تكن تابعة ل�سيطرة امللك الفرجني 
كذلك  القيامة.  كني�سة  يف  الالتني  الدين  رجال  ل�سيطرة  واإمنا 
بال�سكان  ماأهولة  تكن  مل  ومنطقتها  اأريحا  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت 
واملناطق  اأريحا  كانت  كما  عليها،  الفرجنية  ال�سيطرة  خالل 

املجاورة لها تعتمد على ال�سياحة الدينية والعالجية. 
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�ص  املقد�ص،  بيت  وحجاج  الفرجنة  اأعمال  انظر:  بطر�ص.  القدي�ص 

120
Cf. William of Tyre , op. cit. , Vol. 1,p. 404 

25 .Mayer,H. E. ,op. cit. ,p. 62

داميربت البيزي: Daimbert of Pisa كان رئي�سًا لأ�ساقفة بيزا، ح�رش . 26
الالذقية،  ميناء  يف  ونزل  املرافقني  من  جمموعة  مع  ال�سام  بالد  اإىل 
1099م. انظر:  اأ�سبح بطريركًا على بيت املقد�ص يف �سهر دي�سمرب عام 
�سعيد البي�ساوي )1990م( : املمتلكات الكن�سية يف مملكة بيت املقد�ص 

ال�سليبية، ط1، دار املعرفة اجلامعية، الإ�سكندرية ، 70، هام�ص )7( . 

عيد الغطا�ص: يحتفل بذكرى تعميد ال�سيد امل�سيح يف �سهر يناير من كل . 27
عام.  

ال�سارتري، فو�سيه )1967( : امل�سدر ال�سابق، �ص 83، رن�سيمان، �ستيفن . 28
)1967( تاريخ احلروب ال�سليبية، جـ1، ترجمة ال�سيد البازالعريني، ط1، 

دار الثقافة، بريوت، 414. 

بلدوين الأول  (Baldwin I )1100 � 1118: هو �سقيق جودفري البويوين . 29
ولد يف عام 1061م اأو1070م، �سارك يف احلملة ال�سليبية الأوىل عندما 
دعاه اأخوه جودفري، اأ�س�ص اإمارة الرها الفرجنية، وعند وفاة اأخيه، جرى 

ا�ستدعاوؤه خلالفته يف حكم الكيان الفرجني النا�سىء. 

انظر: ال�سارتري، فو�سيه، امل�سدر ال�سابق، �ص52 - 53، 103، 111 
ال�سليبية يف  ال�سيد: مملكة بيت املقد�ص  انظراأي�سا: حممود، هنادي   ،112  -
عهد امللك بلدوين الأول، الطبعة الأوىل، دار العامل العربي، القاهرة 2008م، 

�ص37 - 40. 

Cf. also: Albert d,Aix,Historia Hierosolymitana. Ed. R. H. 

C. � H. Occ. tome,IV,Paris,P. 257,Monitum in Balduini 

III,Historia Nicaeene Vel. Antichena. P. 177. 

30 . Albert d,Aix, Op. Cit,PP. 533 � 534,Stevenson,W. ,The

 crusaders in the East,Beirut 1968,pp. 43 � 44.

الطبعة  الفتاح، احلركةال�سليبية، جـ1،  �سعيد عبد  اأي�سًا: عا�سور،  انظر 
تاأ�سي�ص  هارولد،  فنك،  �ص277،  1978م،  القاهرة  م�رشية،  الأجنلو  الثالثة، 
درا�سات  عبدالوهاب،  ح�سن  �ص73،  1118م،   -  1099 الالتينية  الإمارات 
يف التاريخ القت�سادي للحروب ال�سليبية، دار املعرفة اجلامعية، الإ�سكندرية 

58حممود، هنادي ال�سيد: املرجع ال�سابق، �ص40.  2002م، 

فو�سيه ال�سارتري امل�سدر ال�سابق، �ص109، . 31

نف�سه، �ص109. . 32

33 . Cf. Also: Stevenson,W. op. Cit. P. 44 .110نف�سه، �ص

34 . William of Tyre,op. cit. vol. 1,p. 489,cf. also: Richard.

J. , )1979) ,The

Latin Kingdom of Jerusalem,vol. 1, trans. by Janet 

Shirley,Amsterdam,p. ,100. Grousset,R. , )1946) His�
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toire des Croisades et du Royaume Franc de Jerusalem, 

tome1,Paris,p. 299,La Monte. J, )1972) Feudal Monarchy 

in the Latin kingdom of Jerusalem. newyork,pp. 212 � 213. 

البي�ساوي،  �سعيد  �ص138،  جـ2،  ال�سابق،  املرجع  �ستيفن،  رن�سيمان، 
املمتلكات الكن�سية، �ص 128 - 129، حممود، هنادي ال�سيد: املرجع ال�سابق، 

�ص137. 

اأريحا . 35 اأرنولف وقد منحها مدينة  اأخت البطريرك  Emma: هي ابنة  اإما 
لتكون مهراً لها عند زواجها بيو�ستا�ص جارنيه على الرغم من اأن املدينة 
كانت من اأمالك كني�سة القيامة، وكانت تدر على الكني�سة، مبلغًا اإجماليًا 

يقدر بخم�سة اآلف قطعة ذهبية. 

Cf. William of Tyre , op. cit. , Vol. i, pp. 487 � 489, Cf. also: 

Schlumberger , G. Trois Sceaux et deux Mammales de 

l’epoque de Croisades , in A. O. L, Vol. 1, Paris 1881 , p. 

673 , La Monte , op. cit. , pp. 212 � 213 Richard , j. , The 

Latin Kingdom , Vol. 1 , p. 87Hamilton , B. , op. cit. , p. 63. 

ال�سادة . 36 اأعظم  من  يعترب   :  Garnier Eustace جارنيه  يو�ستا�ص 
الإقطاعيني يف مملكة بيت املقد�ص ال�سليبية، وكان �سيداً على اإقطاعية 
قي�سارية وبارونية �سيدا. وقد تزوج من اإما ابنة اخت البطريرك ارنولف 
الرغم  على  لها،  مهراً  لتكون  اأريحا  مدينة  مبنحها  قام  الذي  مالكورون 
من اأن املدينة كانت من اأمالك كني�سة القيامة، وكانت تدر على الكني�سة، 

مبلغًا اجماليًا يقدر بخم�سة الف قطعة ذهبية. 

 Cf. William of Tyre op. cit . , Vol. 1, pp. 487 � 489, Cf. also: 

Schlumberger , G. ,p. 673, La Monte , op. cit. , pp. 212 � 

213, Richard, J. , The Latin Kingdom of Jerusalem , Vol. 

1 , p. 87,Hamilton, B. , )1980) , The Latin Church in The 

Crusader States,London , p. 63

الفرجنية . 37 احلروب  ع�رش  يف  اإليه  اأ�سري   :Jabal Kurntul القرنطل  دير 
با�سم جبل الكرنتينا Mons Quarantania، وهي بطبيعة الأمر حمرفة 

عن الالتينية مبعنى الأربعني. والدير مقام فوق عني ال�سلطان

38 .Richard , j. , op. cit , Vol. 1,p. 125

وليم الأول: William I: هو بطريرك بيت املقد�ص يف الفرتة الواقعة بني . 39
�سنتي 1130 - 1145م، بداأ عمله يف كني�سة القيامةحتى اأ�سبح رئي�سًا 
والإخال�ص  الطيبة  بال�سمعة  امتاز  ب�سيطًا،  �سهاًل  رجاًل  وليم  كان  لها. 
والكرم ونبل ال�سح�سية، حاز على احرتام اجلميع يف مملكة بيت املقد�ص 
ال�سيا�سي، وف�ساًل عن  النفوذ  اأو  بال�سلطة  لأنه مل يكن مهتمًا  ال�سليبية؛ 

ذلك مل يكن موؤهاًل لتخاذ اي قرار يخت�ص بال�سوؤون الدنيوية. 

Cf. William of Tyre,vol. 2,p. 43, Hamilton,p. 68,Dudo,G. ,p. 

358. 

وادي يهو�سافاط: ميتد �رشقي بيت املقد�ص بني جبل الزيتون �رشقًا وجبل . 40

موريا غربًا، وقد عرف فيما بعد فرتة الع�سور الو�سطى با�سم وادي جهنم. 
 P. 341,1 . .15الدباغ، م�سطفى مراد. بالدنا فل�سطني، جـ8، ق2، �ص

  William of Tyre, op,cit,vol

41 .Genevieve , B. B, Cartulaire du chapire du saint � sep�

 ulcre de Jerusalem, paris 1984,doc. 22,pp. 78 � 79,de

 Roziere,E. , Cartulaire de l’eglise du Saint � Sepulcre

de Jerusalem,Paris1849,doc. No. 28,pp. 52 � 54,Mi�

 gne, Cartulaire…dans Patrologie Latin,tomus 155,col.

 1120 � 1121

Rohricht,R. , Regesta Regini ,Doc. 167,p. 41

بيثاين: هي قرية العيزرية الواقعة على ربوة جنوب �رشق جبل الزيتون، . 42
وقد اأن�ساأت امللكة ميل�سند فيها ديراًعرف بدير بيثاين. 

Cf. Grousset,R. , Histoire des Croisades et du Royaum de 

Jerusalem, vol. 2. Paris 1948,161. 

فولك . 43 من  ،تزوجت  الثاين  بلدوين  امللك  ابنة  هي   :Melisend ميل�سند 
الثالث  بلدوين  هما  ولدين  منه  واجنبت   ،Fulk of Anjuo الأجنوي 
وعموري الأول، حكمت بعد وفاة زوجها؛ لأن ابنها الأكرب كان يف الثالثة 

ع�رشة من عمره، وكانت موؤهلة لعمل كل �سيء

Cf. Stevenson,W. , op. cit. ,p. 147. 

بلدوين الثاين Baldwin II: هو بلدوين دي بورج ابن عم امللك بلدوين . 44
الأول توىل حكم كونتية الرها ملدة ثمانية ع�رشعاًما، انتخب ملكًا على 

مملكة بيت املقد�ص الفرجنية بعد وفاة ابن عمه امللك بلدوين الأول. 

Cf. William of Tyre,Vol. I,pp. 521 � 522,Vol. II,pp. 40 � 44

حممود، هنادي ال�سيد: املرجع ال�سابق، �ص99 - 102، حممد، �سفاء 
الطبعة  الثاين،  بلدوين  اللك  عهد  يف  ال�سليبية  املقد�ص  بيت  مملكة  عثمان: 

الأوىل، دار العامل العربي، القاهرة 2008م، �ص60 - 62. 

45 . William of Tyre, vol,2,p. 133, Mayer,H. E. , The

Crusades,p. 93

Amalaric of Nesle: كان ينتمي ملدينة . 46 البطريرك عموري من ن�سل 
قدر جيد  على  وكان   ،Noyon نويون  اأ�سقفية  الواقعة يف   Nesle ن�سل 
توىل  وقد  للكني�سة.  الفائدة  قليل  ب�سيطًا،  رجاًل  كان  لكنه  التعليم،  من 
املقد�ص  بيت  على  بطريركًا  انتخابه  قبل  القيامة  كني�سة  رئي�ص  من�سب 
عام 1157م/ 552هـ، على الرغم من اأن انتخابه لقي معار�سة من قبل 
بع�ص رجال الدين الالتني. وكان عموري من ن�سل �سديق للملك بلدوين 

الثالث واأخيه عموري الأول. 

 Cf. William of Tyre, op. cit. Vol. 2,pp. 271 � 272,Dodu,G. 

Hstoire des Institution Monarchiques dan Royaume latin 

Jerusalem Paris 1894,p. 358, Hamilton,B. , The Latin 
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أريحا في عصر احلروب الفرجنية
492 -583 هـ/ 1099 -1187 م

د. سعيد عبد اهلل جبريل البيشاوي

church in the Crusader states. london 1980,p. 76

47 . Rolando البابا الك�سندر الثالث: ا�سمه احلقيقي هو رولندو باندنيايل
Bandinelli ولدعام 1100م، وكان اأحد اأهم الذين تولوا املن�سب وقد 

اإىل  يلجاأ  عادة  وكان  الالتيني،  امل�رشق  نحو  البابوية  �سيا�سة  يف  اأثر 
احللول ال�سلمية ليحمي الكني�سة، كما كان له �سيا�سة خا�سة مع كل من 

الدولة البيزنطية واجنلرتا والربتغال. 

Cf. Kelly,J. N. D. ,The Oxford Dictionary oe Popes, 

Oxford1996,PP. 176 � 177. 

لدير �سهيون يف  الثالث  الك�سندر  البابا  وثيقة عهد  اأحمد:  ال�سيد، علي 
القد�ص عام 1178م. 

الداروم: لفظة �سامية مبعنى اجلنوب، وتعرف حاليًا با�سم دير البلح، وهي . 48
واقعة على بعد ع�رشة كيلومرتات �سمال خان يون�ص، كانت اإحدى املدن 
امللكية الرئي�سة يف مملكة بيت املقد�ص الفرجنية، بنى امللك عموري فيها 
�سالح  ال�سلطان  وحا�رشها  1170م  عام  اأبراج، ويف  اأربعة  ذات  قلعة 
 384 �ص  ال�سابق،  املرجع  �رشاب،  حممد  فتحها.  من  يتمكن  ومل  الدين 

 .385 -

49 . Rohricht, Regesta Rigni Hieroslymitani,doc. no.

439,Jean Richrd, political and Ecclesiastical organiza�

 tion of the Crusader states,p. 242.

50 .Richard , j. , Ibid , Vol. 1,p. 73

ال�سارتري، فو�سيه: تاريخ احلملة اإىل القد�ص، �ص109. . 51

52 . Archer and kings ford, p. 126

علي  ال�سيد،  انظراأي�سا:  �ص243  ال�سابق،  املرجع  حامت:  الطحاوي، 
دارالفكر  ط1،  ال�سليبية،  احلروب  ع�رش  يف  الإبراهيمي  واحلرم  اخلليل  اأحمد: 

العربي، القاهرة 1418هـ/ 1998م، �ص131. 

 Godfrey اإىل جودفري البويوين  يرجع تا�سي�ص املحكمة الربجوازية 
النبالء  ملحاكمة  العليا  املحكمة  هما  حمكمتني  اأ�س�ص  الذي   of Bouillon

وحمكمة الفيكونت ملحاكمة الربجوازية. انظر: عطية، ح�سني، املرجع ال�سابق، 
�ص114. 

القانون عرف بكتاب . 53 : و�سع كتابًا يف   John of Ibelin اإبلني  يوحنا 
يوحنا اإبلني Livre de Jean d,Ibelin وهومن اأقوى ال�سخ�سيات التي 
تنتمي لأ�رشة اإبلني وهو البن الأ�سغر لفيليب اإبلني وحفيد بالني اإبلني. 
ولد عام 1215م وتربى يف قرب�ص. انظر: عطية، ح�سني حممد: ت�رشيعات 
ال�سليبيني، ط1، دار املعرفة اجلامعية، الإ�سكندرية 2012م، �ص131. 

54 . Lois vol,1,p. 417cf. also;Livre au Roi,p. 39,Richrd, vol.

1, p. 160

انظر اأي�سا: ال�سيد، علي اأحمد: املرجع ال�سابق، �ص 131. 

من�سبه . 55 وكان  اللورد  نائب  هو   :Viscount )الفي�سكونت(  الفيكونت 
وراثيًا يف معظم الأحيان، وكان يتوىل رئا�سة املحكمة الربجوازية، ومن 
مهامه اأنه ينفذ العدالة بو�ساطة القانون، واإذا تعذر فعليه اأن يتبع املنطق 
باعتقال  ويقوم  يطلبها  ملن  الن�سيحة  يعطي  وهو  والإقناع.  واحلجة 
املايل  الوكيل  وهو  املحكمة،  ت�سدرها  التي  الأحكام  وينفذ  املجرمني، 
امللك  ودعوات  الإعالنات  واأجور  ال�رشائب  بجمع  يقوم  فهو  ملنطقته. 
قيادة  عن  م�سوؤوًل  كان  كما  الع�سكرية،  اخلدمة  تقدمي  اأجل  من  للنبالء 
ال�رشجندية وعن معداتهم واأ�سلحتهم، كما كان الفي�سكونت يقوم باخلدمة 
الليلية اأثناء غياب املحت�سب. انظر �سعيد البي�ساوي: املمتلكات الكن�سية، 

�ص 96 - 67. 

Cf. La Monte , J. , pp. . 135 � 136, Archer and Kingsford ,p. 

126 � Barker , E. , The Crusades , , p. 44, 

الو�سطى، جـ1، . 56 الع�سور  الأدنى يف  ال�رشق  التجارة يف  ف. هايد: تاريخ 
1985م،  القاهرة  للكتاب،  العامة  الهيئة  ر�سا،  حممد  ترجمةاحمد 

�ص171. 

Cf. also: Rey Colonies Franques de Syrie,Paris 1883, p. 

386

حامت الطحاوي: املرجع ال�سابق، �ص54. . 57

املرجع نف�سه �ص156. . 58

59 . Monte. J. ,Feudal  ،174 �ص  ال�سابق،  املرجع  عطية:  ح�سني 
 .Monarchy,p. 106

ح�سينة . 60 قلعة  فيها  كانت  فل�سطني،  جنوب  يف  تقع  بلدة  جربيل:  بيت 
لفر�سان الإ�سبتارية، خربها ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي “ ملا ا�ستنقذ 
 ،1 جـ  البلدان،  معجم  ياقوت:  احلموي،  الإفرجن”.  من  املقد�ص  بيت 

�ص519. 

61 . Jean d,Ibelin,p. 420.

انظراأي�سًا: علي اأحمد ال�سيد، اخلليل �ص131. 

ح�سني عطية: ت�رشيعات ال�سليبيني، �ص 174. . 62

63 . Archer and kings ford p. 126.

ح�سني عطية: املرجع ال�سابق، �ص 174 - 41. 64

اإىل  زيارته  خالل  املحاكمات  من  نوعني  اإىل  منقذ  بن  اأ�سامة  اأ�سار 
الأرا�سي املقد�سة اأثناء ال�سيطرة الفرجنية عليها بقوله: ”و�سهدت يومًا بنابل�ص 
وقد اأح�رشوا اإثنني للمبارزة. وكان �سبب ذلك اأن حرامّية من امل�سلمني كب�سوا 
دل  هو   “ وقالوا  الفالحني  من  رجاًل  بها  فاّتهموا  نابل�ص  �سياع  من  �سيعة 
احلرامية على ال�سيعة “. فهرب فنّفذ امللك فقب�ص على اأولده. فعاد اإليه وقال 
“. فقال  القرية  اإين دللت احلرامية على  قال عني  الذي  اأبارز  اأنا  اأن�سفني.   “
امللك ل�ساحب القرية املقطع “ اأح�رش من يبارزه “. فم�سى اإىل قريته وفيها 
رجل حّداد فاأخذه وقال له “ تبارز “ اإ�سفاقًا من املقطع على فاّلحيه ل يقتل 
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قد  اأنه  اإل  قوّي  �ساب  وهو  احلّداد،  هذا  ف�ساهدت  فتخرب فالحته.  واحد  منهم 
انقطع، مي�سي ويجل�ص يطلب ما ي�رشبه، وذلك الآخر الذي طلب الرباز �سيخ اإل اأنه 
قوي النف�ص يزجر وهو غري حمتفل باملبارزة. فجاء الب�سكند ،وهو �سحنة البلد، 
والتقيا  النا�ص حولهم حلقة.  والرت�ص، وجعل  الع�سا  منهما  واحد  فاأعطى كل 
فكان ال�سيخ يلّز ذلك احلداد، وهو يتاأخر حتى يلجئه اإىل احللقة، ثم يعود اإىل 
والب�سكند  بينهما  الأمر  فطال  الدم.  كعمود  بقيا  حتى  ت�ساربا  وقد  الو�سط. 
واأعيا  املطرقة.  ب�رشب  اإدمانه  احلّداد  ونفع  بالعجلة.  يقول  وهو  ي�ستعجلهما 
اد فوقع، ووقعت ع�ساه حتت ظهره. فربك عليه احلّداد  ذلك ال�سيخ. ف�رشبه احلدمَ
عنه  قام  ثم  عينيه.  من  الدم  كرثة  من  يتمّكن  ول  عينيه،  يف  اأ�سابعه  يداخل 
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فيتلو�ص، امل�سدر ال�سابق، �ص41، بور�سارد من دير جبل �سهيون، . 136
امل�سدر ال�سابق، �ص151 فورزبورغ، يوحنا، امل�سدر ال�سابق، �ص94. 

Ludolph von Suchem›s,p. 119

137 . .115 �ص  ال�سابق،  امل�سدر  �سهيون،  جبل  دير  من  بور�سارد 
ثيودري�ص، امل�سدر ال�سابق، �ص108. 
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املصادر واملراجع

أوالً - املصادر العربية واملعربة

ابن الأثري، اأبو احل�سن علي بن اأبي الكرم )ت630هـ/ 1232م( ، )1966( . 1
: الكامل يف التاريخ، جـ 10، بريوت. 

ترجمة . 2 املقد�ص،  بيت  غزاة  الفرجنة  تاريخ   : )1998م(  رميوند  اأجيل، 
ح�سني حممد عطية، ط1، دار املعرفة اجلامعية، الإ�سكندرية . 

املقد�سة، . 3 الأر�ص  و�سف   : )1995م(  �سهيون  جبل  دير  من  بور�سارد 
ترجمة �سعيد البي�ساوي، ط1، دار ال�رشوق، عمان. 

ثيودري�ص )2003م( : و�سف الأماكن املقد�سة يف فل�سطني، ترجمة �سعيد . 4
البي�ساوي وريا�ص �ساهني، ط! ، دار ال�رشوق، عمان. 

5 . ) 1228م  626هـ/  )ت  ياقوت  عبداهلل  اأبو  الدين  �سهاب  احلموي، 
)1984( : معجم البلدان، جـ 1، دار �سادر، بريوت. 

912م( . 6 300هـ/  )ت  عبداهلل  بن  عبيداهلل  القا�سم  اأبو  خرداذبة،  ابن 
)1889( : امل�سالك واملمالك، مطبعة بريل، ليدن. 

: ، و�سف الأر�ص املقد�سة يف فل�سطني للحاج . 7 دانيال، الراهب )2003( 
الرو�سي دانيال الراهب 1106 - 1107م، ترجمة �سعيد البي�ساوي وداود 

اأبوهدبة، ط1، دار ال�رشوق، عمان. 

: و�سف الأر�ص املقد�سة، ترجمة جالل . 8 الرحالة املجهولني )2013 م( 
ح�سني �سالمة، ط1، دار ال�سيماء، رام اهلل. 

زياد . 9 ترجمة  القد�ص،  اإىل  احلملة  تاريخ   : )1990م(  فو�سيه  ال�سارتري، 
الع�سلي، ط1، دار ال�رشوق، عمان. 

اأبو �سامة املقد�سي )1997م( عبدالرحمن بن اإ�سماعيل بن عثمان �سهاب . 10
النورية  الدولتني  اأخبار  يف  الرو�ستني   : 1267م(  665هـ/  )ت  الدين 
موؤ�س�سة  الثالثة،  الطبعة  الزيبق،  اإبراهيم  حتقيق  جـ3،  وال�سالحية، 

الر�سالة، بريوت. 

)ت . 11 الدم�سقي  طالب  بن  حممد  عبداهلل  ابي  الدين  �سم�ص  الربوة،  �سيخ 
1327( )1998( : نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر، ط2،  727هـ/ 

دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت. 

1331م( . 12 )ت732هـ/  حماة  �ساحب  اإ�سماعيل  الدين  عماد  الفداء،  اأبو 
)1840( : تقومي البلدان، حتقيق رينو ودي�سالن، دار الطبعة ال�سلطانية، 

باري�ص. 

فل�سطني، . 13 يف  املقد�سة  الأرا�سي  و�سف   : )1997م(  يوحنا  فورزبورغ، 
ترجمة �سعيدالبي�ساوي، ط1، دار ال�رشوق، عمان. 

فيتلو�ص )2008م( : و�سف الأر�ص املقد�سة يف فل�سطني، ترجمة �سعيد . 14
البي�ساوي وفوؤاد عبدالرحيم دويكات، الطبعة الأوىل، دارحمادة،  عبداهلل 

اربد، دار ال�سيماء، رام اهلل. 

القرماين: اأبو العبا�ص اأحمد الدم�سقي )ت1019هـ/ 1610م( )1865م/ . 15
اأخبار الدول واآثارالأول يف التاريخ، بغداد.   :  )1282

1160م( . 16 ابن القالن�سي، اأبو يعلى حمزة بن اأ�سد بن حممد )ت 555هـ/ 
)1983( : تاريخ دم�سق، حتقيق �سهيل زكار، ط1، دار ح�سان، دم�سق. 

مفرج . 17  ،: ابن وا�سل، جمال الدين حممد )ت697هـ/ 1297م( )1957( 
الكروب يف اأخبار بني اأيوب، جـ 2، حتقيق جمال الدين ال�سيال، القاهرة. 

ثانياً - املصادر األجنبية: 

1. Albert d,Aix, (1879) : Historia Hierosolymitana. Ed. R. H. 

C. - H. Occ. tome 1V,Paris. 

2. Genevieve , B. B, (1984) : Cartulaire du chapire du saint - 

sepulcre de Jerusalem, paris. 

3. Migne, ( ) : Cartulaire…dans Patrologie Latin,tomus 

155,Cols1105 - 1262, in Patrologie Latine. 

4. Ludolph von Suchem›s (1895) : ,Description of the 

HolyLand,trans. By Aubrey Stewart,London. 

5. Monitum in Balduini III,Historia Nicaeene Vel. Antichena. 

6. Roziere,E. , (1849) : Cartulaire de l’eglise du Saint - 

Sepulcre de Jerusalem,Paris. 

7. William of Tyre: A History of Deeds Done Beyoned the Sea, 

vol. 1, Tr. By Babcock and Krey, Newyork1943. 

ثالثاً - املراجع العربية واملعربة: 

)مملكة . 1 فل�سطني  يف  ال�سليبي  ال�ستيطان   :  )2001( يو�سع  برافر، 
عني  الأوىل،  الطبعة  البنا،  عبداحلافظ  ترجمة   ، الالتينية(  املقد�ص  بيت 

للدرا�سات، القاهرة. 

بو�ست، جورج )1894 - 1901( قامو�ص الكتاب املقد�ص، 2جـ، بريوت. 2

والفرجنة، . 3 الفاطميني  زمن  يف  القد�ص   : )1994م(  م�سطفى  احلياري، 
مكتبة عمان، عمان 1994م. 

خمار، ق�سطنطني )1969( : مو�سوعة فل�سطني اجلغرافية، بريوت. 4 - . 4

الدباغ، م�سطفى مراد )2006( : بالدنا فل�سطني، جـ 8، ق2، دار الهدى، . 5
كفرقرع. 
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ع�رشاحلروب . 6 يف  الأردن  �رشق  اإقطاعية   :  )2009( فوؤاد  دويكات، 
للدرا�سات  حمادة  1187م،   -  1099 583هـ/   -  492 ال�سليبية، 

اجلامعية، الن�رش، اربد. 

ترجمة . 7  ،1 جـ  ال�سليبية،  احلروب  تاريخ   :  )1969( �ستيفن  ران�سيمان، 
ال�سيد الباز العريني، ط1، دار الثقافة، بريوت. 

ال�سيد، علي اأحمد )1998( : اخلليل واحلرم الإبراهيمي يف ع�رش احلروب . 8
ال�سليبية 1099 - 1187م/ 492 - 583هـ، الطبعة الأوىل، دار الفكر 

العربي، القاهرة. 

لدير . 9 الثالث  الك�سندر  البابا  عهد  وثيقة   :  )1998( اأحمد  علي  ال�سيد، 
ملوؤمتر  مقدم  بحث  وحتليل،  عر�ص  1178م،  عام  القد�ص  يف  �سهيون 
تاريخ فل�سطني يف �سوء الربديات والنقو�ص، جامعة عني �سم�ص لدرا�سة 

النقو�ص والربديات A. C. P. S. I القاهرة. 

: ال�سبتارية، فر�سان القدي�ص يوحنا . 10 �سميث، جوناثان رايلي )1989م( 
طال�ص  دار  ط1،  اجلابي،  �سبحي  ترجمة  وقرب�ص،  املقد�ص  بيت  يف 

للدرا�سات والرتجمة، دم�سق. 

�سحادة، فوزية )1984( : اأريحا درا�سة ح�سارية، ط 1. . 11

الطبعة . 12 ال�سام،  بالد  ال�سليبي يف  القت�ساد   :  )1999( الطحاوي، حامت 
الأوىل، عني للدرا�سات والبحوث الإن�سانية والجتماعية، القاهرة. 

طوطح، خليل و خوري، حبيب )1923( : جغرافية فل�سطني، القد�ص. . 13

عا�سور، �سعيد )1978م( : احلركة ال�سليبية، جـ1، الطبعة الثالثة، الأجنلو . 14
م�رشية، القاهرة. 

عبدالوهاب، ح�سن )2002م( : درا�سات يف التاريخ القت�سادي للحروب . 15
ال�سليبية، داراملعرفة اجلامعية، الإ�سكندرية

موؤ�س�سة . 16 ط2،  قرون،  خم�سة  يف  فل�سطني   :  )2002( خليل  عثامنة، 
الدرا�سات الفل�سطينة، بريوت. 

ال�سليبيني، ط1، دار املعرفة . 17 : ت�رشيعات   )2012( عطية، ح�سني حممد 
اجلامعية، الإ�سكندرية. 

عمران، حممود �سعيد )2011( : النقود يف اوروبا يف الع�سور الو�سطى، . 18
الطبعة الأوىل، داراملعرفة اجلامعية، الإ�سكندرية. 

مملكة . 19 يف  احلربية  الدينية  التنظيمات   :  )2004( موؤن�ص  حممد  عو�ص، 
بيت املقد�ص الالتينية، الطبعة الأوىل، دار ال�رشوق، رام اهلل. 

ترجمة . 20 1118م،   -  1099 الالتينية  المارات  تاأ�سي�ص  هارولد،  فنك، 
بيت  جـ1،  ال�سليبية،  احلروب  تاريخ  �سيتون،  انظر:  نا�رش،  جنيب  عامر 

املقد�ص للن�رش، رام اهلل، �ص73. 

للن�رش . 21 �سفاء  دار  ط1،  فل�سطني،  جغرافية   ::  )2014( بحري  الكرتي، 
والتوزيع، عمان. 

عهد . 22 يف  ال�سليبية  املقد�ص  بيت  مملكة   :  )2008( عثمان  �سفاء  حممد، 
امللك بلدوين الثاين، الطبعة الأوىل، دار العامل العربي، القاهرة. 

حممود، هنادي ال�سيد )2008( : مملكة بيت املقد�ص ال�سليبية يف عهد . 23
امللك بلدوين الأول، الطبعة الأوىل، دار العامل العربي، القاهرة. 

املقد�ص . 24 بيت  مملكة  اإىل  احلج  حركة   :  )2013( ال�سيد  هنادي  حممود، 
ال�سليبية، دار الآفاق العربية القاهرة. 

الع�سور . 25 يف  الأدنى  ال�رشق  يف  التجارة  تاريخ   :  )1994( ف  هايد، 
الو�سطى، جـ1، ترجمةاحمد حممد ر�سا، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة. 

رابعاً - املراجع األجنبية

1. Archer,C and Kingsford, (1914) : The Crusades (The story 

of the latin kigdom of Jerusalem, London. 

2. Barker , E. , (1949) : The Crusades,London.  

3. Benevenisti,M. , (1970) : The Crusaders in the Holy 

Land,Jerusalem. 

4. Bernard Hamilton, (1980) : The Latin Church in The 

Crusader States,London. 

5. Conder,C. R. , (1897) : The Latin Kingdom of 

Jerusalem,London. 

6. Dodu,G. (1894) : Hstoire des Institution Monarchiques dan 

Royaume latin Jerusalem Paris. 

7. Gil,M. (1983) : Palestine during the first Muslim period 

(634 - 1099) . 

8. Grousset,R. , (1946) : Histoire des Croisades et du Royaume 

Franc de Jerusalem,3 tomes,Paris. 

9. Kelly,J. N. D. , (1996) : The Oxford Dictionary oe Popes, 

Oxford

10. King, (1931) : The Knights Hospitallers in the Holy land, 

london. 

11. Mayer,H. E. , (1978) : The Crusades,London. 

12. Prawer,J. , (1972) : The Latin Kingdom of Jerusalem,London. 

13. Pringle,D. , (2000) : Fortification and settlement in 

Crusader Palestine,Ashgate,U. S. A. 

14. Rey,R. , (1883) : Colonies Franques de Syrie,Paris. 

15. Rishard, J. , (1985) : Agricultural Condtions in the Crusader 

states, in Setton, Ahistory of the Crusades,vol. 5, United 

States. 
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16. Richard . J. , (1997) : The Latin Kingdom of Jerusalem,2vols. 

translated by Janet Shirley,Amsterdam. 

17. Richrd, J. ,, (1985) : political and Ecclesiastical 

organization of the Crusader states, in Setton, Ahistory of 

the Crusades,vol. 5,. United States. 

18. Russel,Josiah C. , (1985) The Population of the Crusader 

states, , in Setton, vol. 5,U. S. A. 1985 ,Ahistory of the 

Crusades,vol. 5,. United States. 

19. Rohricht,R. , (1893) : Regesta Regini 

Hierosolimitani,Innsbruck

20. Smail,R. C. , (1973) : The Crusaders in Syria and the Holy 

land,first edition,London. 

21. stern,Edna. The Suger Industry in Palestine during the 

Crusader , Ayyubid and Mamluk periods in light of the 

Archeological finds. 

22. Stern , Edna m, (1999) : The Suger Industry in Palestine 

during the Crusader Ayyubid and Mamluk periods in light 

of the Archeological finds, Vol 2. 

23. Stevenson,W. , (1968) : The crusaders in the East,Beirut 

1968. 
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معصرة السكر 

تل السكر – مبنى معصرة السكر 

نقال عن: 

 Edna Stern , The Suger Industry in Plestine during the Crusader, Ayyubid and Mamluk periods in Light of the,
Archeological Finds, Vol 2. 1999
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