
 

  كیدار. ز بینامین المؤرخ اإلسرائیلي

Benjamin Z. keder في تاریخ  مؤلفاتهو  

  الحروب الصلیبیة  والعصور الوسطي

  محمد مؤنس عوض. د.ا

  العصور الوسطي أستاذ تاریخ

  بجامعتي عین شمس والشارقة

  ونعــرف بــه،كیــدار. ز بنیــامین البــارز اإلســرائیلي  المــؤرخ،فــي العــرض التــالي نتنــاول

  .في مجال تاریخ الحروب الصلیبیة  اإلسرائیلیین بین إسهامات المؤرخین أهمیتها واتهبمؤلفو

 Czecleslovakia بتــشیكوسلوفاكیا Nitraفـي مدینــة نیتـرا  كیـدار. ز وقـد ولـد بنیــامین

 التـاریخ العلمـي یمكـن إیـراد واسـتقر بهـا وهـاجر إلـي فلـسطین العربیـة  وفیما بعد،أوروبا بشرقي

  :علي النحو التالي  ركیدا.ز لبنیامین

مـــن  االجتمـــاع وفـــي التـــاریخ البكـــالوریوس حـــصل علـــي م١٩٦١ -١٩٥٨عـــامي  فیمـــا بـــین -

  .بالقدس  الجامعة العبریة

  .تحت إشراف یوشع براور من الجامعة المذكورة في التاریخ ماجستیر م١٩٦٥ - م١٩٦١ -

  جامعــــة یــــالمــــن األوروبــــي الوســــیط فــــي التــــاریخ  حــــصلعلي الــــدكتوراه- م١٩٦٩-١٩٦٥ -

Yale Universityلوییز.  تحت إشراف روبرت س Robert S. lopez  

  . تدریس في الجامعة العبریة كمساعد  عمل–م ١٩٦٥ -١٩٦٣-

جامعــة بئــر  وبالقــدس فــي الجامعــة العبریــة كمحاضــر فــي التــاریخ  عمــل،م١٩٧٠ -١٩٦٩ -

  University of Beer Sheba سبع

  .عة العبریة كمحاضر أول في الجام  عمل،م١٩٧٦ -

 ،Alexander von Humboldt همبولـدت فـون إلسـكندر كزمیل م عمل١٩٧٧ -١٩٧٦ -

  Germaniae Historica مجموعة ألمانیا التذكاریة في
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   .الجامعة العبریة مشارك في كأستاذ م عمل١٩٨١ -

  .أستاذ تاریخ العصور الوسطي بالجامعة العبریة  م١٩٨٦ -

  .  العبریةفخري بالجامعة أستاذ م٢٠٠٧ -٢

  :التالي  في صورة البارزة اإلداریة في عدد من المناصب كیدار. كذلك عمل بنیامین ز

  . بالجامعة العبریة العلوم اإلنسانیة كلیة مدرسة التاریخ  رئیس،م٢٠٠١ -١٩٩٩ - 

  .المتقدمة بالجامعة العبریة  معهد الدراسات م مدیر٢٠٠٥ -٢٠٠١ - 

  .م ٢٠٠٠منذ عام  ةهیئة اآلثار اإلسرائیلی  رئیس-

  .م ٢٠٠٠ -١٩٩٥ الشرق الالتیني والحروب الصلیبیة دراسة  عضو جمعیة-

  .م ١٩٩٨منذ عام  اإلنسانیات وللعلوم اإلسرائیلیة األكادیمیة  عضو-

  .الكلیات في مجلس التعلیم العالي اإلسرائیلي  لمدرسي العلیا اللجنة  رئیس-

  م ٢٠١٠منذ عام  اإلنسانیة ولوم االجتماعیةللع اإلسرائیلیة  نائب رئیس األكادیمیة-

  م ٢٠٠٥منذ عام  لدراسات العصور الوسطي األمریكیة مراسل لألكادیمیة  زمیل-

  .م ٢٠٠٦منذ عام  التاریخیة ألمانیا  مشارك في مجموعة-

  .م ٢٠٠٢منذ عام  الصلیبیة الحروب مشارك  محرر-

  .م ٢٠٠٩منذ عام  للعالم كمبردج تاریخ هیئة  عضو-

  :مثل  من مظاهر التكریم ًعددا كیدار. ز نال بنیامین

  .م ٢٠٠٧حیفا عام  من جامعة الفخریة  حصل علي الدكتوراه-

 تحریــر الوســطي فــي العــصور الثقافــة والــصلیبیة الحــروب:  بعنــوان لــه تكریمــي صــدر كتــاب -

  :عن ذلك أنظر  شاكریر
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Festschrift : in laudem Hierosolymitani : Studies in Crusades and 

Medieral Crusades and Medierl Culture in Honour of B.Z. kedar eds. 

I shagris and al. , Aldershot : Ashgate 2007.  

  :التالي  م٢٠٠٧ – ١٩٦٧من  المرحلة فتتمثل علي مدي أما مؤلفاته

1- " Noms de Saints et mentalite populaire a Genes au Xive siele " , 

Moyen Age 73, 1967, PP.31-46. 

- ٣١، صم١٩٧٣ ،٧٣ ،الوسطي  العصور،م١٤القرن  الشعبیة في الذهنیة القدیسین أسماء

  .٤٦ص

2-" Again Arabic rizq. Medieval Latin risicum " , Studi Medievali 

1013, 1969,Pp.255-259. 

 ص ،م١٩٦٩ ،١٠/٣ ،یدیفالي ستودي م،ریزكم الوسیطة الالتینیة وبالعربیة عودة إلي الرزق

  .٢٥٩ص -٢٥٥

4-" The Passenger list of a Crusader ship , 1250: Toward The 

History of The popular Element on The Seventh Crusade ", Studi 

Medieval, 1972,pp-279. 

للحملة  الشعبي للعنصر تاریخ نحو ١٢٥٠في سفینة صلیبیة عام  الرحالة قائمة " -

  .٢٧٩-٢٦٧م، ١٩٧٢ ،میدیفالي  ستودي،"الصلیبیة السابعة 

3-"The Jewish Community of Jerusalem in The Thirteen Century, 

Tarbiz 41, 1971-1972,pp.82-94. (in Hebrew). 

- ١٩٧١عام ،)٤١(ترابیز،العدد  "١٣ القرن في المقدس بیت في الجماعة الیهودیة" -

   ) .بالعبریة.( ٩٤ص-٨٢م،ص١٩٧٢
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5-" Notes on The History of Jews of Palestine in The Middle Ages " 

,Tarbiz , 43, 1972/ 1973, pp.401 - 418 (in Hebrew). 

/ ١٩٧٢، ٤٢ ،تاربیز، "الیهود في فلسطین في العصور الوسطي  علي تاریخ مذكرات " -

  ) .بالعبریة (  ٤١٨ ص -٤٠١ ص،م١٩٧٣

6- " Toponymic Surnames as Evidence of Origin : some Medieval 

Views ", Viator 4, 1973, pp.133.129. 

 ،٤  فیاتور، بعض التصورات الوسیطة،األصل علي كدلیل من خالل أسماء المواقع  األلقاب

  .١٢٩ ص -١٢٣ص ،م١٩٧٣

7- " The General Tax of 1183 in The Crusading kingdom of 

Jerusalem : Innovation or Adaptation 2 , English Historical Review 

, 89, 1974,339-345. 

 ،"  تجدید أم تعدیل ؟،المقدس الصلیبیة م في مملكة بیت١١٨٣ لعام الضریبة العامة " -

  .٣٤٥ ص-٣٣٩ ص،م١٩٧٤عام ) ٨٩(اإلنجلیزیة  المجلة التاریخیة

8-" Between Arabs and Crusaders , 634- 1291", in Dan Bahat , B.Z 

.kedar and Ze,ev vilnay, The Continuity of The Jewish Community 

in The Land of Israel , Tel Aviv , 1974,pp.35- 68b (in Hebrew ). 

زئیف  وكیدار. ز.  ب ،في دان باهات، "م١٢٩١ -٦٣٤ ،الصلیبیین و فیما بین العرب–" 

 -٣٥ ص،م١٩٧٤  تل أبیب،إسرائیل رضالجماعة الیهودیة في أ  استمراریة،فینالي

  .٦٨ص

9- ( with A Kaufman ) :" Radiocarbon Measurements of Medieval 

Mortars : A preliminary Report ," Israel Exploration Journal , 

25,1975,pp.36- 38. 
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أولي  ریر تق،من العصر الوسیط مقاییس الرادیو كاربون لمالط " ،كوفمان.  باالشتراك مع ا-

  .٣٨ص– ٣٦ ص،م١٩٧٥ )٥( العدد ،إسرائیل  مجلة استكشاف،"

10- Merchants in Crisis: Genoese and venatian men of Affairs and 

The Fourteenth – century Depression , yale University press, New 

Haven and London 1976, 

 ،جامعة یال  مطبعة،الرابع عشر م القرن كساد والبیازنة والجنویة، أزمات تجار في خضم

  .م ١٩٧٦ لندن ونیوهافن

11- Segurano – Sakran Savaygo: un Mercante Genovese al servizio 

dei sultani Mamalucchi , c.1303 - 1322"in Fatti e idee di Storia 

economica nei secoli XII,XX. Studi dedicati a Franco Borlandi , 

Bologna 1976, pp.75-91. 

 ١٣٢٢ -١٣٠٣سلطان مملوكي  في خدمة تاجر جنوي: سالفایجو  ساكران–سوجرانو 

  بولونا،لفرانكوبورالندي مهداة  دراسات،٢٠ -١٢ضمن كتاب التاریخ االقتصادي للقرون 

   .٩١ ص-٧٥ص ،م١٩٧٦

12- " R yehiel of Paris and Palestine ", Shalem 1972  

  ) .بالعبریة ( ٣١٢ ص– ٣٧ ص ،م١٩٧٦ )٢(شالیم ،فلسطین وسيالباری یاهیل. ر

13- ( With Eliyahu Ashtor ) una Guerra Fra Genova e I Mamlucchi 

negli anni 1380", Archivo Storico Italiano 133, 1975,pp.3-44. 

 ،م١٤القرن  ثمانینات خالل الممالیك و الحرب بین جنوة،أشتور مع إلیاهو  باالشتراك-

   .٤٤ ص – ٣ ص ،م١٩٧٥، ١٣٣ ،األرشیف التاریخي اإلیطالي

14- The Genoese Notaries of 1382: The Anatomy of an urban 

Occupational Group " , in The Medieval City , Studies in Honor of 
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Robert S. lopez, ed . Harry A Midkimin , David Herlihy and Al 

Udovitch , New Haven and London 1977,pp.73- 94. 

في المدینة في  حضاریة استعماریة تشریح مجموعة : ١٣٨٢عام  الجنویون  الموثقون

 ،مسكیمن. هاري ا  تحریر،لوبیز. س شرف روبرت علي  دراسات،العصور الوسطي

  .٩٤ -٧٣ص،م١٩٧٧لندن  و نیوهافن،والدوفتیش هیر لیهي ودیفید

15- Chi era Audrea Franco?"Atti dello Societa Ligure di Storia patria 

91, 19977,pp.371-377. 

 ،م١٩٧٧، ٩١الوطني  للتاریخ اللیجوریة الخاصة الجمعیة فرانكو ؟، محاضر من هو اندریه

  .٣٧٧ص -٣٧١ص

16- ( With G.A Mook ), Radiocarbon Dating of Mortar from The City 

– wall of Ascalon ", Israel Exploration Journal, 28,1978,pp.173- 

176. 

 م،ص ١٩٧٨، ٢٨ ،استكشاف إسرائیل  مجلة،بالرادیو كاربونلسور عسقالن التاریخ  تحدید-

  .١٧٦ ص-١٧٣

17- Ed : Jerusalem in The Middle Ages, Selected papers , yad Izhak 

Ben - Zvi , Jerusalem 1979, (in Hebrew). 

.  ط، یاد إسحاق بن زیفي، بحوث مختارة،في العصور الوسطيبیت المقدس : تحریر 

  ) .بالعبریة ( م ١٩٧٩القدس 

18-" A Commentary on The Book of Isaiah Ransomed from The 

Crusaders", in Jerusalem in The Middle Ages, pp.107-101., ( in 

Hebrew ). 

في العصور  بیت المقدس  في،نالصلیبیی المفتدي من جانب أشعیا تعلیق علي كتاب

  ).بالعبریة  ( ١١١ص-١٠٧ ص،الوسطي
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19-" The Jews of Jerusalem , 1187-1267, and The Role Nah 

manides in The Re- Establishment of Their Community ", in 

Jerusalem in The Middle Ages,pp.122-136. ( in Hebrew ). 

 ،في مجتمعهم االستقرار في إعادة النهمانیین و دور١٢٦٧ -١١٨٧بیت المقدس   یهود-

  ) .بالعبریة (  ١٣٦ ص -١٢٢ ص ،المقدس في العصور الوسطى في بیت

20- " Jerusalemite Jews in Genoese Famagusta " , in Jerusalem in 

The Middle Ages ,pp.197-205 ( in Hebrew ). 

 ص ،في بیت المقدس في العصور الوسطي، "ة الجنوی في فاماجوستا الیهود المقادسة "-

  ) .بالعبریة (  .٢٠٥ص -١٩٧

21-" Canon law and The Burning of The Talmud , " Bulletin of 

Medieval Canon law, 9,1979,pp.79-82. 

 ،م١٩٧٩ عام ،)٩(العدد  الوسیطة الكنیسة قانون  مجلة،ٕاحراق التلمود والقانون الكنسي

  .٨٢ ص– ٧٩ص

22- ( With Sylvia Schein ) un Project de passage particular , 

propose , par l, ordre de l,Hpital , 1306- 1307", Bibliothèque de 

L, Ecole des Chartes , 137, 1979,pp: 211-228. 

 ،هیئة المستشفى للحج معروض من جانب خاص  مشروع،باالشتراك مع سلفیاسكین

  .٢٢٨ ص-٢١١ ص ،م١٩٧٩ ، عام١٣٧ ،شارت ة مدرسةمكتب،م١٣٠٧ -١٣٠٦

23- Ed . with Hans Eberhard Mayer and R.C. Smail: Outremer 

studies in The History of The Crusading kingdom of Jerusalem 

presented to Joshua prawer , yad Izhak Ben – zvi Jerusalem . 

ما وراء البحر في تاریخ مملكة   دراسات،سمیل.  سي.ر وإبرهارد مایر مع هانز  باالشتراك-

  . م١٩٨٢القدس . ط، معهد إسحق بن زیفي،براور مقدمة لیوشع الصلیبیة بیت المقدس
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24- " The Patriarch Eraclius " , in pp.177- 204. 

 .٢٠٤ص-١٧٧ ص ، في ما وراء البحر،البطریرك هرقل

25- Masada: The Myth and The Complex , The Jerusalem quarterly 

24,1982,pp.57-63. 

 ص ،م١٩٨٢عام ) ٢٤(  العدد،الربع سنویة القدس  مجلة،العقدة واألسطورة:   الماسادة-

  .٦٣ ص -٥٧

26- ( With Christian westergard – Nielson , I celanders in The Latin 

East : A Twelfth- century Account" , Medieval Studies , 11,1978- 

1979,pp.193-2011. 

من  روایة الالتیني في الشرق األیسلندیون  "،نیلسون -سترجارد  ومع كریستیان  باالشتراك-

  .٢١١ص -١٩٣ ص،م١٩٧٩-١٩٧٨ ،١١ ،وسیطة دراسات "الثاني عشر  القرن

27- Gerard of Nazareth : A Neglected Twelfth – century writer in 

The Latin East , A contribution to History of The Crusader states" 

, Dambarton Oaks papers , 37,983, pp.55-77. 

َ كاتب مهمل من القرن،الناصري  جیرارد-  مساهمة في ،الثاني عشر في الشرق الالتیني ُْ

 ،م١٩٨٣-٣٧ ، بحوث دامبرتون أووكس،لإلمارات الصلیبیة الدیراني والتاریخ الفكري

  .٧٧ ص-٥٥ص

28-" Palmaree , abbaye clunisienne du xlle siècle en Galilee," Revue 

Benedictine , 93, 1983, pp .260- 269. 

 ،البندكتیة  المجلة،"في الجلیل  م١٢ من القرن الكولونیین الرهبان دیر  رئیس،بالماري "-

  .٢٦٩ ص-٢٦٠ ص،م١٩٨٣-٩٣
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29-" Mercanti genovesi in Alessandria d, Egitto negli anni XI , "in 

Miscellanea di studi storici 2, Collana Storico di fonti e studi 

diretto da Geo pistarino, 38, Genoa 1983,pp,19-30. 

 سلسلة ،تاریخیة متنوعة دراسات القرن الحادي عشر خالل تجار جنوة في اإلسكندریة

  .٣٠ص -١٩ ص،م١٩٨٣، جنوة ٣٨ ،جیوبستارینو  تحریر- مصدریة تاریخیة

30 – Crusade and Mission : European Approaches Toward The 

Muslims , Princeton University press, Princeton 1984. 

 مطبعة جامعة ،تجاه المسلمین األوروبیة قتراباتاال، التبشیر والصلیبیة  الحرب- 

  .م١٩٨٤برستون . ط،برنستون

31- " Jews and Samaritans in The Crusading kingdom of Jerusalem , 

" Tarbiz , 53,1983-1984,pp.387-408 ( in Hebrew ). 

 ،م١٩٨٤-١٩٨٣، ٥٣ ، تاربیز،الصلیبیة وسامریون في مملكة بیت المقدس  یهود

  ) .بالعبریة ( ٤٠٨، ص٣٨٧ص

32- " Ecclesiastical legislation in The kingdom of Jerusalem : The 

statutes of Jaffa ( 1253) and Acer (1254) " , in Crusade and 

Settlement , papers read at First conference of The Society for 

The study of The Crusades and The Latin East , Cardiff, 

September 1983 , ed. Peter W. Edbury , Cardiff 1985,pp.225-

230. 

 ، في)م١٢٥٤(عكا و)١٢٥٣( یافا تشریعات:  في مملكة بیت المقدس الكنسي ع التشری-

دراسة الحروب  األول لجمعیة في المؤتمر قرأت  أبحاث،االستقرار والحرب الصلیبیة

كاردیف . ط،اد بیوري  نشر بیتر،م١٩٨٣  سبتمبر، كاردیف،الشرق الالتیني والصلیبیة

  .٢٣٠ ص-٢٢٥ ص،م١٩٨٥
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33-" Muslim conversion and Canon law" , in proceedings of The sixth 

international conference of Medieval Canon low , Berkeley 

1980,ed. Stephan kutther and Kenneth pennington , Citta del 

volicana 1985,pp.321-332. 

دس للقانون الكنسي المؤتمر الدولي السا  في أبحاث،القانون الكنسي واإلسالمي  التحول-

 فولیكانو سیتادل،بیننجتون كیثیث، وكوتر  تحریر ستیفان،م١٩٨٠ بركلي ،الوسیط

  .٣٣٢ً -٣٢١ ،م١٩٨٥

34- With R. Denys Pringle , la feve: 

A Crusader castle in The Jezreel valley ", Israel Exploration Journal , 

35,1985,pp.164- 179. 

 استكشاف  مجلة،في وادي جزریل قلعة صلیبیة:  الفولة، برنجلباالشتراك مع دنیس 

  .١٧٩ ص -١٦٤ ص ،م١٩٨٥  عام،)٣٥( العدد ،إسرائیل

35- The Arab Conquests and Agriculture : A Seventh- Century 

Apocalypse Satellite imagery , and palynology, Asian and African 

studies , 19,1985,pp.1- 15. 

 علم و تصورات األقمار الصناعیة،الزراعة كشف عن القرن السابع والعربیة  الفتوحات-

، ١، ص١٩٨٥ عام ،)١٩( ، أفریقیة وآسیویة  دراسات،)النباتي  التلقیح(  البالینولوجي

  .١٥ص

36- With Gabriella Airaldi: I comuni Italiani nel Regno Crocioto di 

Gerusalem me ; Atti del Colloquio di Gerusalemme , 24-28 

maggio 1984 collana storico di fonti e Studi diretta da Geo 

pistarino , 48, Genoa 1986. 
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 مدونات  اإلیطالي في مملكة بیت المقدس، القومون،ایرالدي  تحریر باالشتراك مع جایریال-

 للعالمة للدراسات ةالتاریخی المصادر  سلسلة،م١٨٤ مایو ٢٨-٢٤بیت المقدس  ندوة

  .م ١٩٨٦ عام -٤٨جیو بستارینو ص

37-" Genoa,s Golden Inscription in The Church of The Holy 

Sepulchre: Acase for The Defense", in Comuni ITaliani nel Regno 

Crociato di Geruso lemme , pp.317- 335. 

 اإلیطالیة  في الجمعیة،للصیانة الةح في كنیسة الضریح المقدس لجنوة الذهبي  النقش-

  . ٣٣٥ ص-٣١٧ ص ،في القدس لعصر الحروب الصلیبیة

38- Ed. Eliyahu Ashtor , East - West Trade in The Medievd 

Mediterranean, Variorum, London 1986. 

 ،في العصور الوسطى الغرب في البحر المتوسط و تجارة الشرق، الیاهو أشتور، نشر-

  .م ١٩٨٦لندن . ط،مفاریور

40- " Aerial Israel : A Historian,s infatuation " , Ariel , 

65,1986,pp.58-71. 

   .٧١ ص - ٥٨ص ،م١٩٨٦، عام ٦٥ أریل "مؤرخ  افتتان: منظر إسرائیل من الجو  "-

41- Ed : The Crusaders in Their kingdom ,1099-1291,yad Izhak 

Ben – Zvi , Jerusalem 1987( in Hebrew). 

 ،م١٩٨٧ القدس. ط،بن زیفي یاد إسحق م١٢٩١-١٠٩٩ ،في مملكتهم الصلیبیون: تحریر 

  ) .بالعبریة (

41- Conversion to Christianity , Judaism , and Islam in The kingdom 

" , in The Crusaders in Their kingdom of Jerusalem ,pp.93- 100 

(in Hebrew ) . 
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بیت  في مملكة في الصلیبیون،في المملكة اإلسالم والیهودیة و إلي المسیحیة التحول-

  ) .بالعبریة  ( ١٠٠ص – ٩٣ ص،المقدس

42-" la mentalidad mercantile en uno epoca de depression ",in EL 

mundo mediterraneo de la edad media , ed. Blanca Gari , 

Barcelono 1987,pp.127- 155. 

 تحریر ،الوسیطة في المرحلة البحر المتوسط  في عالم،لتفكیر التجاري في مرحلة الكساد ا-

   .١٥٥ ص-١٢٧ ص،م١٩٨٧بالنكا جاري، برشلونا 

44- ed with AL udovitch : The Medieval Levant , Studies in Memory 

of Eliyahu Ashtor ( 1914- 1984), Asian and A frican studies, 22, 

1988. 

في ذكرى  دراسات،المتوسط في العصور الوسطي  شرق، باالشتراك مع اودوفیتش-

  .م ١٩٨٨عام ،٢٢،اإلفریقیة واآلسیویة ، الدراسات)م ١٩٨٤ -١٩١٤( إلیاهوأشتور،

45- ( With Elan kohiberg:), A Malikite phyisian in Frankish Jerusalem 

and Ayyubid Damascus: Muwaffaq al – Din yaqub b- siqlab " , in 

The Medieval levant ,pp.113- 126. 

دمشق األیوبیة  والفرنجیة في بیت المقدس طبیب ملكاني " ،كوهیبرج مع إیالن  باالشتراك-

  .١٢٦ ص-١١٣ ص،الوسیط  في الشرق الالتیني،"سقالب  یعقوب بن موفق الدین: 

46- " A Dangerous Case of Conversion at khisfin in The late Sixth 

century " , in Jews , samaritans and Christians in Byzantine 

Palestine , ed. David Jacoby and yoram Tsafir , Jerusalem 1988, 

pp238-241( in Hebrew). 
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في  المسیحیین والسامرة و في الیهود،"خطیرة للتحول في أخریات القرن السادس  حالة "-

 القدس. ط،بارون تسافیر وجاكوبي  تحریر دیفید،عصر البیزنطيفي ال فلسطین

  ) .بالعبریة  ( ٢٤١ص ،٢٣٨ص،م١٩٨٨

47- " The Frankish period ," in The Samaritans , ed . Alan D. Crown 

, Tubingen 1989,pp.82- 94. 

 -٨٢ ص،م١٩٨٩  توبنیجن،كراون. د تحریر آالن  في السامریین،" الفترة الفرنجیة " -

  .٩٤ص

48- Ed. With Trude Dothan Shmuel Safrai : commerce in Palestine 

Throughout The ages , yad Izhaq Ben Zvi , Jerusalem 1990. 

 إسحاق یاد،  التجارة في فلسطین عبرالعصور،شمویل سفراي وترود دوثان مع  باالشتراك-

  .م ١٩٩٠القدس . بن زیفي،ط

49- Ed: The Horns of Hattin , proceedings of The second 

conference of The Society for The study of The Crusades , 

Jerusalem and Haifa , 2-6 July , 1987, yad izhak Ben – zvi and 

Variorum, Jerusalem and Aldershot 1992. 

 القدس ،ب الصلیبیةالحرو المؤتمر الثاني لجمعیة دراسة  أبحاث،حطین قرون:  تحریر -

  .م ١٩٩٢القدس . ط،فاریورم و یاد إسحاق بن زیفي،م١٩٨٧  یولیو٣،٦وحیفا 

50- " The Battle of Hattin Revisited" , in The Horns of Hattin 

,pp.190-207. 

   .٢٠٧ص-١٩٠ ص،حطین  ضمن كتاب قرون،لمعركة حطین زیارة  معاودة-

51- Ed:" The Crusading kingdom of Jerusalem , The first European 

Colonial Society ? A Symposium" , in The Horns of Hattin , 

pp.341- 366. 
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األول ؟، حلقة  األوروبي المجتمع االستعماري  هل تعد مملكة بیت المقدس الصلیبیة

  .٣٦٦ ص-٣٤١ ص،في قرون حطین،نقاشیة

52- Ed : Eliyahu Ashtor , Technolgy , industry and Trade , The 

levant versus Europe , 1250- 1500, Variorum, London 1992. 

 وأوروبا الالتیني في الشرق التجارة والصناعة و التكنولوجیا، باالشتراك مع الیاهو أشتور-

  .م ١٩٩٢ لندن ، فاریورم، م١٥٠٠ -١٢٥٠

53- The Franks in The levant , 11 th to 14 th centuries , Variorum al 

dershot 1993. 

  .م ١٩٩٣  الدرشوت، فاریورم، م١٤ -١١ بین القرنین المتوسط  فرنجة في شرق-

54- " Introduction " to A. Gurevich , The Categories of Medieval 

Culture , Translated into Hebrew by p. I.grihsuov , Jerusalem 

1993,pp.7-8. 

من   ترجمة إلي العبریة،في العصور الوسطي الثقافة  تصانیف،جیروفتش. إلي ا مدخل- 

  .٨ ص-٧ ص،م١٩٩٣القدس . ط،كریكسنوف. جانب ب

56- ( with Muhammad al. Hajjuj), " Muslim villages of The Frankish 

kingdom of Jerusalem : some Demographic and Onomastic Data", 

in Itineraries d, Orient , Hommages a Claude Cahen , ed .Raoul 

Curiel and Rika Gyselen [- Res Orietales , VoI. 6] , Bures- sur – 

Yvette 1994,pp.145-156. 

  بعض،الفرنجیة في مملكة بیت المقدس اإلسالمیة القري) : باالشتراك مع محمد حجاج ( 

 ، في رحالت الشرق،لماتأصول الك بعلم و المتصلة)السكانیة (  الدیموجرافیة المادة

) ٦(  العدد، رس أورینتالیس،جیسلین ریلكا وكوریل راؤول  تحریر،كلود كاهن علي شرف

  .١٥٦ ص-١٤٥ ص،م١٩٩٤ ، یفیت– سیر –بروس 
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57- Raising Funds for aFrankish Cothedral : The Appeal Radulph of 

Setbate , in Entrepreneurship and The Trans formation of The 

Economy ( 10tu 

- 20th centuries ), Essaysin Honour Van der wee Cauwenberghe, 

leuven 1994,pp.443-445. 

 التحویل و ضمن كتاب االلتزام،رادولف السباستي دعوة الفرنجیة الكاتدرائیة میزانیات  رفع-

ر بأول  تحری،فان در وي علي شرف  مقاالت،م٢٠-١٠بین القرنین  في االقتصاد

  .٤٥٥ص-٤٤٣ص. م ١٩٩٤ لوفان ،كاوینبرج وایدل فان كالیب

58-" The Arab Conquest and The settled land – The Testimony of 

seventh- century A apocalypse" , in Frontier , Town , and The 

Transition from Antiquity to The Middle , ed . Michael Toch and 

Doron ,.Mendels , Jerusalem 1995.9-510. 

االنتقال  والحدود  فیمدن،السابع  شهادة كشف من القرن،األرض المستوطنة والعربي  الفتح-

القدس . ط،میندلس دورون و تحریر میشیل توك،الوسطي من العصور القدیمة إلي

   .٥١ص -٩ص،م١٩٩٥

59- ( with Eliezer stern : )," un nuovo Sguardo sul quartiere 

Genovese di Acri " , in Mediterraaneo Genovese- Storio e 

architetura Atti del covegno internazionale di Genova , 29 Ottobre 

1992,ed . Gabriella Airaldi and paolo stringa , Genoa 

1995,pp.11-28. 

 جنوة –آثار  وفي تاریخ نظرةجدیدةعلیالحیالجنویفیعكا،،مع الیعازر ستیرن  باالشتراك-

  تحریر،م١٩٩٢ أكتوبر ٢٩،المؤتمر الدولي عن جنوة  أعمال،المتوسطیة

  .٢٨ ص-١١ص،م١٩٩٥ جنوة ،سترینجا باولو وجابریلالایرالدي
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60- ( with Eliezer Stern ) ," Avaulted East - west street in Acres 

Genoese quarer ?'. ATiqot 26,1995,pp.105- 111. 

 ،المقنطر في الحي الجنوبي بعكا غرب الشارع و شرق،مع الیعازر ستیرن الشتراك با-

  .١١١ ص-١٠٥ ص،م١٩٩٥ ،٢٦اتیكوت 

61- " Latin in Ninth- Century mar Sabas?', Byzantion 65, 1995,pp. 

252- 254. 

، ٢٥٢م، ص١٩٩٥عام ) ٦٥(العدد   بیزانیتوم، التین في مارساباس في القرن التاسع-

  .٢٥٤ص

62- " Sobre la genesis de la Fazienda de ultra Mar, " Anales de 

Histororia Antigua y Medieval, 28, 1995,pp.131- 136. 

 ،م١٩٩٥، ٢٨ ،الوسیط والقدیم حولیات التاریخ،المزرعة فیما وراء البحر أصل  عن-

١٣٦-١٣١.  

63-" Benvenutus Grapheus of Jerusalem , an Occulist in The Era of 

The Crusades" , korot. The Israel Journal of The History of 

Medicineand Science , 11, 1995,pp.14-14. 

 ، كوروت،الحروب الصلیبیة في مرحلة  طبیب عیون، بنفینوتوس جرافیوس المقدسي-

  .٤١ ص-١٤ص،م١٩٩٥ عام ،)٢( العدد ،العلم والطب اإلسرائیلیة لتاریخ المجلة

64- Ed: Studies in The History of popular Culture shazar center for 

Jewish History , Jerusalem 1996( in Hebrew). 

م ١٩٩٦القدس . ط،شازار للتاریخ الیهودي  مركز،الثقافة الشعبیة  دراسات في تاریخ-

  ) .بالعبریة(

65- ( with Etan Kohlberg:) " The intellectual career of Theodore of 

Antioch ", in intercultural contacts in The Medieval Mediterranean , 
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Studies in Honour of David Jacaoby, ed . Benjamin Arbel , Tel 

Aviv and London 1996, pp.164- 176. 

 ت الثقافیةاالتصاال  في،األنطاكي لتیودور الفكریة  السیرة،أیتان كوهلبرج مع  باالشتراك-

 نشر ،جاكوبي علي شرف دیفید دراسات،في العصر الوسیط في البحر المتوسط المتبادلة

  .١٧٦ ص -١٦٤ ص ،م١٩٩٦لندن  وتل أبیب. ط،أربل بنیامین

66- " Croisade et Jihad vus par l,ennemi : une etude des motivations 

" in Autour de la premiere croisade colloque de la "Society for The 

study of The Crusades and The Latin East", ,Clermont – Ferrant , 

22-25 juin 1995, ed ,. Michel Balard , paris 1996,pp.345-355. 

 المتبادل في اإلدراك  دراسة،الجهاد كما تري من جانب األعداء والحرب الصلیبیة " -

 الشرق و سمنار جمعیة دراسة الحروب الصلیبیة،ألوليالحملة الصلیبیة ا  حول،" للدوافع

 باریس ،باالر  نشر میشیل،م١٩٩٥ یونیو٢٥-٢٢ فران – كلیر مونت ،الالتیني

  .٣٥٥ ص-٣٤٥ ص،م١٩٩٦

67- Ed , With Jonathan Riley- Smith and Rudolf Histond , Montgoie 

: Studies in Crusade History in Honour of Hans Eberhard Mayer , 

variorum , Alders hot 1997. 

 في التاریخ دراسات  مونتجوي،هیستاند رودلف وسمیث  باالشتراك مع جوناثان رایلي-

.م ١٩٩٧  الدرشوت– فاریورم ،ابرهارد مایر هانز  لتكریم،الصلیبي 70-" A Western 

68- Survey of Saladin,s Forces at The siege of Acre " , in 

Montjoie , pp.113-122. 

- ١١٣ ص، في مونتجوي،لقوات صالح الدین عند حصار عكا غربیة مسحیة  دراسة-

  .١٢٢ص

69- "l,appel de Clermont vu de Jerusalem ", in le Concile de 

Clermont de 1095 et l, Appel a la Croisade, Actes du Colloque 
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Universitaire international de Clermont – Ferrand 23-25 Juin 

1995, Rome 1997, pp.287- 294. 

 الدعوة و١٠٩٥عام  كلیر مونت  في مجمع، دعوة كلیر مونت لمشاهدة بیت المقدس-

 یونیة ٢٥-٢٣ فران - الدولي لكلیر مونت الجامعي -السمنار   أعمال،الصلیبیة للحرب

  .٢٩٤ص-٢٨٧ ص،م١٩٩٧ روما - م١٩٩٥

70- " Some New sources on Palestinian Muslims before and during 

The Crusades , " in Die krenzfahretstaaten als mulfikulturelle 

Gesellschaft , ed. Hans Eberhard Mayer , Schriften des 

Historischen kollegs , colloquium 37.Munichen 1997,pp.129-140. 

 الحروب ،"أثناها  والصلیبیة الحروب بلق عن مسلمي فلسطین الجدیدة المصادر بعض " -

 تراث الجمعیات ،هانز ابرهارد مایر  تحریر،الحضاري كمجال للتبادل الصلیبیة

  .١٤٠ ص-١٢٩ ص،م١٩٩٧ ، میونیخ٣٧ سمنار عام ،التاریخیة

71- " The Outer walls of Frankish Acre", Atiqot 31,1997,pp.157- 

180. 

  .١٨٠ص-١٥٧ص،م١٩٩٧ عام ،)٣١( العدد ، أتیكوت،نجیةالفر لعكا الخارجیة  األسوار-

72- "Multidirectional conversion in The Frankish Levant " , in The 

Middle Ages, ed. James Muldoon , Gainesville 1997,pp.190-199. 

في العصور  الدیني في التحول في تعددات، الفرنجي المباشر في الشرق  التحول-

  .١٩٩ص-١٩٠ ص،م١٩٩٧ جانسفیل ، جیمس ملدون،تحریر ،الوسطي

73- Ed, with R. J.zwi werblowsky : sacred space, shrine, city, land , 

Studies in Memory of Joshua prawer , Israel Academy of sciences 

and Humanities , Jerusalem and London 1998. 
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 ، المدینة،األضرحة، المقدس  المجال،ربلوسكي و زوي-جي. مع د  تحریر باالشتراك-

  القدس،للعلوم اإلنسانیة یوشع براور،أكادیمیة إسرائیل في ذكرى دراسات،األرض

  .م ١٩٩٨لندنو

74-" Intellecttual Activities in AHoly City , Jerusalem in The Twelfth 

century ", in sacred Space , Shrine,City, Land ,pp.127- 139. 

 في الفضاء"  بیت المقدس في القرن الثاني عشر ،في مدینة مقدسة الفكریة األنشطة" -

  .١٣٩ ص-١٢٧ ص، األرض،المدینة،المزارات، المقدس

75- "Crusade Historians and The Massacres of 1096", Jewish History 

, 12,1998,pp.11-31. 

 ،١٢  العدد،الیهودي التاریخ  مجلة، "م١٠٩٦عام  مذابح ومؤرخو الحروب الصلیبیة " -

  .٣١ص-١١ ص،م١٩٩٨عام 

76-" Latin and Oriental Christians in The Frankish levant", in sharing 

The sacred : Contacts and Conflicts in The Religious History of 

The Holy land, First – Fifteenth centuries , ed.Arieh koFsky and 

Guy G. Stroumsa , Jerusalem 1998,pp.209-222. 

 ، اتصاالت،القدس الفرنجي، في المشاركة في في الشرق شرقیون مسیحیون و التین-

–جي  وكوفسكسي ارییه ، نشر١٥ -١المقدسة  لألرض الدیني في التاریخ وصراعات

  .٢٢٢ ص-٢٠٩ ص،م١٩٩٨القدس . ط،سترومسا،ج

77-"A twelfth – century Description of The Jerusalem Hospital" , in 

The Military Orders : Welfare and warfare , ed. Helen Nicholson , 

Aldershot 1998,pp..3-26. 

  ضمن كتاب الهیئات الحربیة،عشر م الثاني بیت المقدس من القرن لمستشفى  وصف-

  .٢٦ص-٣ ص،م١٩٩٨ و الدرشوت،نیلكسون  نشرهیلین،الحرب واالجتماعیة الخدمة
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78- On The Origins of The Earliest Laws of Frankish Jerusalem : 

The Canons of Nablus , 1120", Speculum 74, 1999, Speculum 

74, 1999,pp.310-335. 

 ،٧٤ سبیكوم ،"م١١٢٠نابلس   قوانین،الفرنجیة القوانین الباكرة لبیت المقدس في أصول " -

  .٣٣٥ ص-٣١٠ ص،م١٩٩٩

79- On Six Maps and one Aerial photograph" in Studies in 

Geography and History in Honour of yehoshua Ben - Arieh , ed 

Yossi Ben – Artzi , Israel Bartal,Elchanan Reiner, Jerusalem 

1999,pp.29-45 ( in Hebrew) 

بن  ًتكریما لیوشع التاریخ ورافیافي الجغ دراسات  ضمن،واحدة صورة جویة و ست خرائط-

 ص ،م١٩٩٩القدس . ط،الخانان رینز،  إسرائیل بارتال،بن ارتزي  نشر یوسي،أریي

  ) بالعبریة  ( ٤٥-٢٩

80- The Multilateral Disputation at The Court of The Grand qan 

Mongke , 1254", in The Majilis , interreligious Encounters in 

Medieval Islam , ed Hava lazarus- yafeh , Mark R .Cohen , Sass 

on Somekh , Sidney H. Griffith, Studies in Arabic language and 

literature 4, Wiesbaden 1999,pp.162- 183. 

 ،في المجلس" ١٢٥٤ ،الكبرى مونجیكي الجوانب في محكمة كان  المنازعات المتعددة-

 مارك ،هافالزاروس یافیه  تحریر،في العصور الوسطى  اإلسالمفي التداخالت الدینیة

، ٤ ،األدب العربي و دراسات في اللغة،جیفت.  سدني هـ ،سومیخ  سوسون،رز كوهن

 .١٨٣ ص-١٦٢ ص،م١٩٩٩ فسبادن

81- Ed, with Avinoam Danin, Remote sensing : The use of Aerial 

photographs and Sallite Images in Israel Studies , yad Ben – Zvi, 

Jerusalim 2000, ( in Hebrew). 
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صور  والصورة الجویة استخدام:  االستشعار عن بعد ،دانین  تحریر باالشتراك مع أفیتوم-

  .)بالعبریة(م ٢٠٠٠القدس . ط، یادین زیفي،اإلسرائیلیة في الدراسات األقمار الصناعیة

82- ( with Ronni Ellenblum) , The contribution of Aerial photography 

to The study of The Frankish period ( 1099-1291), in Remote 

sensing ,pp.167- 172 ( in Hebrew).  

 الجوي في دراسة المرحلة الفرنجیة  إسهام التصویر،مع روني اللینبلوم  باالشتراك-

  ) .لعبریة با ( ١٧٢ ص -١٦٧ ص، في االستشعار عن بعد،)م ١٢٩١-١٠٩٩(

83- Ed, with Michel Balard and Jonathan Riley- Smith, Dei gesta 

per Francos, Etudes sur les Croisades dediees a Jean Richard , 

Ashgate Aldershot 2001. 

الرب علي أیدي   أعمال،جوناثان رایلي سمیث وباالر  باالشتراك مع میشیل-

الدرشوت  واشجات ط إلي جان ریتشارد  مهداة،لصلیبیةدراسات عن الحروب ا،الفرنجة

  .م٢٠٠١

-84- ( with Nurith kenaan – kedar ) ,"significance of a Twelfth – 

Sculptural Group : le Retous du croise, in Dei gesta per Francos , 

Aldershot 2001, pp.29-44. 

: عشر م  الثاني القرن مجموعة منحوتات أهمیة ، كیدار– باالشتراك مع نوریت كینان -

-٢٩ ص،م٢٠٠١ الدرشوت –علي أیدى الفرنج  الرب  في أعمال،عودة الصلیبي

  .٤٤ص

85- Convergences of Oriental Christian, Muslim and Frankish 

worshippers: The case of saydnaya andThe knights Templar ", in 

Crusades andThe Military Orders, Expanding ofThe Frontiers of 

Medieval Latin Christianity, ed. Zsolt Hunydi and 

Jozseflaszlovszky , Budapest 2001,pp.89-100. 
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 في ،فرسان المعبد وحالة صید نایا:الفرنج  والمسلمین والشرقیین العباد المسیحیین  تقاربات-

 تحریر المسیحیة الالتینیة الوسیطة حدود  توسیع،الهیئاتالحربیة والحروب الصلیبیة

   .١٠٠ -٨٩ ص،م٢٠٠١بودابست ،جوزیف الزلوفسكي وزكولت هونادي

86- Ed , with Jonathan Riley- Smith , Crusades 1, 2002. 2, 2003, 

3,2005,5,2006. 

 ،٣م ن ٢٠٠٣ ،٢ ،م١،٢٠٠٢  الحروب الصلیبیة،جوناثان رایلیسمیث  باالشتراك مع-

  .م ٢٠٠٦ ،٥ ،م٢٠٠٥

87- " The Samaritans under Frankish Rule", in The Samaritans ,ed. 

Ephraim Stem and Hanan Eshel, Jerusalem 2002, pp.591-601. 

القدس . ط،حنان أشیل و تحریر إفرایم، في السامریون،الفرنجي  السامریون تحت حكم-

  .٦٠١ص-٥٩١م، ص٢٠٠٢

88- " A second Incarnation in Frankish Jerusalem " , in The 

Experience of Crusading , vol.2 , Defining The Crusader kingdom 

, ed . peter w. Edbury and Jouathan Philips, Cambridge 

2003,pp.79- 92. 

المملكة ، ٢جـ ، في خبرة الحرب الصلیبیة،الفرنجیة الثاني في بیت المقدس  الحلول-

  .٩٢ص-٧٩ص،م٢٠٠٣ كمبردج ، فلیبیس،و جوناثان،ادبیوري و بیتر،رالصلیبیة تحری

89- " A Hebrew Inscription from Gaza in The cemetery at Rishon le 

– zion" in studies in The History of Eretz- Israel presented to 

Yehuda Ben – porat , ed yehoshua Ben - Arieh and Elchanan 

Reiner , Jerusalem 2003,pp.588( in Hebrew). 
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 ،أرض إسرائیل في تاریخ في دراسات زیون ریشون لي من غزة في مقبرة عبري نقش -

 ،م٢٠٠٣القدس . ط ،الكنان رینیه وبن أرییه یوشوا  تحریر،یورنا بن إالي یهودا مقدمة

  ) .بالعبریة  ( ٥٩٨ ص-٥٨٨ص

90-" The Jerusalem Massacre of July 1099 in The western 

Historiography of The Crusades ", Crusades, 3, 2004,pp15-75. 

، الغربیة للحروب الصلیبیة التاریخیة في الكتابة م١٠٩٩ مذبحة بیت المقدس في یولیو - 

  .٧٥ ص-١٥ ص ،م٢٠٠٤، ٣ ،الحروب الصلیبیة

91-" The Crusader Motif in Israeli political Discourse " , Alpayyim , 

26,2001,pp9-40. 

  .٤٠ص– ٩ ص،م٢٠٠٤ ،٢٦ الیوم ،اإلسرائیلي في الحوار السیاسي الصلیبیة  الفكرة-

92-" Again : Genoa,s Golden Inscriphtion and king Baldwin I,s 

Privilege of 1104" in Chemins d, outre – mer : Etudes sur la 

Mediterranee offertes a Michel Balard , ed , Damien Coulon, 

Catherine otten - Froux , paule pages and Dominique valerian , 2 

vols , partis 2004 , pp.495- 502. 

 في طرق ما وراء ،م١١٠٤عام  األول منحة الملك بلدوین و عودة إلي النقش الذهبي لجنوة-

 ،كولون دامیان تحریر ،مقدمة إلي میشیل باالر البحر المتوسط دراسات عن،البحر

 ،م٢٠٠٤ باریس ، مجلدان،دومنیك فالیران و وبول باجیه، فرو–أونین  كاترین

  .٥٠٢ ص-٤٩٥ص

93- Holy Men in Holy land : Christian , Muslim and Jewish 

Religiosity in The Near East at The time of The Crusades , Hayes 

Robinson lecture series, a, Royal Holloy, university of London 

2005, 
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الیهودیة في الشرق األدنى  والمسلمة و التقوى المسیحیة،في أرض مقدسة  رجال مقدسون-

 ، رویال هولواي،٩ ،محاضرات هایز روبنسون  سلسلة،الصلیبیة في عصر الحروب

  .م ٢٠٠٥ لندن ،جامعة

94- " The Fouth Crusade`s second Front " ,in urbs cpta: The Fourth 

Crusade and its consequences, ed. Angeliki laiou , Realites 

Byzantines 10, Paris 2005,pp.89- 110. 

  الحملة الصلیبیة الرابعة،Urbs Captaمواجهة ثانیة في  الرابعة  الحملة الصلیبیة-

– ٨٩ ص ،م٢٠٠٥، باریس ١٠حقائق بیزنطیة ، أنجلیكي الیو  تحریر،نتائجهاو

  .١١٠ص

95- Ed, with Nicolas Faucherre and Jean Mesqui, l` architecture en 

Terre Sainte an Temps de Saint Louis , Bulletin Monumental 

,164, 2006,pp.3-120. 

المقدسة في  في األرض  العمارة،جان میسكوي ونیكوالس فوشیر باالشتراك مع  تحریر-

  .١٢٠ ص-٣ ص،م٢٠٠٦ -١٦٤ ،األثریة  المجلة،القدیس لویس عصر

96- " Les murailles d`Acre Franque" ,in l` architecture,pp.45-52. 

  .٥٢ ص -٤٥ ص، في العمارة،الفرنجیة  أسوار عكا-

97- l` enceinte de la vile Franque de Jaffa " , in l` architecture 

,pp.105-107. 

  .١٠٧ص -١٠٥ ص ،رةفي العما،الفرنجیة  سور مدینة یافا-

98- " From Religious to political Messianism on The History of The 

German Templars, " in chronicle of a Utopia – The Templars in 

The Holy land , 1868- 1948, ed Gania Dolev , Tel Aviv 

2006,pp.17- 36. 
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یوتوبیا   في حولیة،األلمان اریخ فرسان الداویة في ت،إلي السیاسیة الدینیة  من المسیحیة-

 ،م٢٠٠٦ تل أبیب ، تحریر جانیا دولیف،م١٩٤٨-١٨٦٨ في األرض المقدسة الداویة

  .٣٦ ص-١٧ص

99- " Some Reflections on Maps , Crusading and Logistics," in 

Logistics of warfare in The Age of The Crusades , ed . John H. 

pryor , Aldershot 2006 ,pp.156- 183.  

 في عصر الحربي اإلمداد خطوط والحرب الصلیبیة وعلي الخرائط التصورات  بعض-

  .١٨٣ ص-١٥٩ ص،م٢٠٠٦  الدرشوت،بریور.  جون هـ ،تحریر الحروب الصلیبیة

100- Franks , Muslims and Oriental Christians in The Latin levnt: 

studies in Frontier Acculturation , Ashgate , 2006. 

في حدود التبادل  دراسات،شرقیون في الشرق الالتیني مسیحیون ومسلمون و فرنج-

  .م ٢٠٠٦أشجات . ط،الثقافي

  :التالي في مقدورنا مالحظة من خالل مطالعة المؤلفات السابقة

الحروب  اریخالبارز في مجال ت للمؤرخ اإلسرائیلي ًكیدار تلمیذا. ز بنیامین یعد :أوال

 العلمي علیه ًعلیه مبكرا من خالل إشرافه ترك تأثیره  وقد،یوشع براور،الصلیبیة

الكتاب  من خالل كیدار في تكریم أستاذه  وقد شارك،مرحلة الماجستیر خالل

 R.C.Smailفي تحریره رایموند مي سمیل  الذیتم إعداده له حیث شارك التكریمي

اإلسرائیلي  ؛ طور ذلك المؤرخ مع ذلك و،Hans E. Mayerهانز أي مایر و

تمكن من  علي نحو أكد علي أنه الموضوعات العدید من تناول وأدواته البحثیة

  .الخروج من دائرة أستاذه 

علم  إلي التوجه  من خالل،المباشرة التاریخیة الدراسات نظام خارج اهتمام كیدار تنوع: ًثانیا 

له  أستاذه یوشع براور الذي كان شاركالصدد   وهو في هذا،Archaeologyاآلثار 

 عصر الحروب النقوش والقالع إلي دراسة كیدار اتجه  ولذلك،اهتماماته األثریة

  .الصلیبیة 
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اإلسرائیلیین حتى غیر  خاصة لدي الباحثین علم اآلثار أهمیة  یحتل،بصفة عامة 

 عن أیة حقوق  من أجل البحث،في مجال تاریخ الحروب الصلیبیة المتخصصین

 حتى كتابة هذه م١٩٦٧منذ یونیو  ذلك وفي القدس الوجود الصهیوني تدعم شرعیة

المسجد  أسفل لن تهدا ولم وال التي من أعمال التنقیب  وعلي الرغم،السطور

  !!.في هذا الصدد  أوهامهم ما یدعم  یجدوا- ولن - لم إال أنهم ؛ حوله واألقصى

  .األثري  كبیرة من أجل دعم التنقیب نیةانفاق إسرائیل میزا كما ال نغفل هنا مالحظة

تعمیق  من اجل الجوي من خالل األقمار الصناعیة المسح بنیامین كیدار بأمر اهتم :ًثالثا 

 وهو ،الجغرافیا لثبات عنصر منه ًإدراكا الحروب الصلیبیة عن عصر دراسات

تلك  ثرحل أولئك الذین صنعوا أحدا  بینما،الصفة هذه الذي یملك العنصر الوحید

الحروب  نعني بها والغرب وبین الشرق العالقات الفارقة في تاریخ المرحلة

  .الصلیبیة

ًیعد الجانب المذكور مصدرا جدیدا   یدل  وهو،دراسة تلك الحروب من مصادر ً

غیر  البحث عن مصادر حدیثة وفي التمیز اإلسرائیلیین المؤرخین بجالء علي رغبة

 القرنین علي مدى فلسطین لطبوغرافیة ًكثر إدراكاا أن ذلك جعلهم  وال شك،تقلیدیة

  .حینذاك   اإلسالمي-الصلیبي الصراع ألرضیة ًأكثر فهما بالتالي و م١٢،١٣

عن   واإلیطالیة ناهیك،األلمانیة، و والفرنسیة،اإلنجلیزیة: مثل  عدة لغات أجاد كیدار :ً رابعا 

بتلك اللغات   كما نشر بحوثه،الدولیة من المؤتمرات شارك في العدید  لذلك،العبریة

 لدى  وهو أمر وجدناه،ذات المكانة الدولیة العلمیة المجالت في العدید من

ًلهم ثقال علمیا المؤرخین اإلسرائیلیین علي نحو ضمن  إلي إنكاره ًعالمیا ال سبیل ً

  .مع األعداء  حتى الواجبة الموضوعیة من خالل روح

 الحروب بتجربة االهتمام في ین اإلسرائیلیینمن المؤرخ غیره شارك كیدار: ً خامسا 

إسرائیل من  في القرار السیاسي حصاد تلك المرحلة إلي صناع  وتقدیم،الصلیبیة

 مسرح نفس في في العصور الوسطي الصلیبیین أخطاء تجنب أجل محاولة

 ،خدمة لدولته السیاسة بحوثه من دائرة فصل لیس في اإلمكان  وبالتالي،األحداث
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العالم العربي  علي عكس في إسرائیل السیاسة العلم في خدمة أن لمؤكدفاألمر ا

  !!.للتأمل بعمق  بصورة تدعو

عن  المتخصصة المقاالت وإصدار البحوث  فضل بنیامین كیدار،بصفة عامة:  سادسا

 الحروب الصلیبیة خاص مرحلة علي نحو واألوروبیة العصور الوسطي تاریخ

في المجاالت  كذلك عمل علي نشرها ویةالدول في المؤتمرات بها شاركو

  . المتخصصة 

كما في حالة دراسته الرائدة  كتب ؛ اتجه إلي إصدار مؤلفات في صورة مع ذلك و

المصادر  رجع فیها للعدید من دراسة رائدة  وهي،التنصیر والصلیبیة عن الحرب

 م١٩٨٤عام  ا ومنذ صدوره،بالعدید من اللغات الحدیثة المؤلفات والعربیة والالتینیة

  .ینافسها  ً؛ ال تجد نظیر ا لها

أعمال  آخرین ؛ من أجل إصدار من باحثین اإلفادة إلي اإلسرائیلي اتجه ذلك المؤرخ: ًسابعا 

العمل العلمي  والعمل ألهمیة فكرة فریق علي إدراكه اكد علي نحو مشتركة علمیة

 لتكریم ب تذكاریةغربیین بارزین من إلعداد كت مع مؤرخین  كما تعاون،المشترك

مع هانز ابرهارد مایر ورایموند  تعاون  ولذلك،البارزین المؤرخین الیهود عدد من

 لتكریم الكتاب التذكاري كذلك وبراور علي سبیل المثال لتكریم أستاذه یوشع سمایل

  .الشهیر  الیهودي الفرنسي المؤرخ كلود كاهن

انتاجه  علي مدى رز، إذ أنه لم ینس یهودیتهالبا اإلسرائیلي عن ذلك المؤرخ ال نغفل: ًثامنا 

بل وتضخیم دور الیهود في عصر الحروب   وقد حرص علي إبراز،العلمي

في المرحلة  القدیمة كما خالل العصور ٕاظهار معاناتهم بصفة عامة والصلیبیة

 أیجاد من أجل في العصور الوسطي  وكذلك،الماسادة الشهیرة حادثة والرومانیة

 اإلسرائیلیین  وبالتالي ؛ شارك غیره من المؤرخین،الهولوكوست لفكرة تأصیل تاریخي

المسیس بطبیعة  التوجه ًعلي تألیف العدید من المؤلفات دعما لذلك الذین حرصوا

  . الحال
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 إلي نفس مكانة أنه لم یصل یوشع براور نجد بینیامین كیدار بأستاذه عند مقارنة: ًتاسعا 

عمیقة عن مملكة بیت المقدس  وعامة  دراسة مسحیةیقدم لنا  ولم،أستاذه العلمیة

  :الشهیرة بعنوان  الصلیبیة علي عكس ما قام به براور عندما أصدر دراسته

The Latin kingdom of Jerusalem , European colonialism in The 

Middle Ages. 

بجامعة  Aryeh Grobois جرابوا أرییه بمؤرخ إسرائیلي بارز آخر إذا ما قارناه أما 

غزارة  كذلك وةالمتنوع البحوث فی موضوعات أن كیدار قد تفوق علیه ؛ نجد حیفا

أبحاث  التقلیل من قیمة دون،في تعدد اللغات التي كتب بها أبحاثه والعلمي اإلنتاج

عصر الحروب  األوروبي إلي فلسطین خاصة في مجال رحالت الحج جرابوا أرییه

  .الصلیبیة 

المؤكد وجود   واألمر،البعض بعضهم ؤرخون اإلسرائیلیون یكمل الم،بصفة عامة 

التي تعرضوا  المذابح وتاریخ الیهود بإبراز مثل االهتمام في كتاباتهم مالمح مشتركة

ًخاصا في  ًتیارا یشكلون  علي نحو جعلهم،إلي نحو ذلك قضایا االستیطان ولها

  . عن مرحلة الحروب الصلیبیة كتابات المؤرخین المحدثین

 والتي ،م١١٨٧ یولیو ٤التي جرت في  الحاسمة بنیامین كیدار بمعركة حطین أهتم: ًشرا  عا

 ببالد الشام منذ مقدمهم إلي المنطقة في تاریخ الصلیبیین أكبر معركة فاصلة كانت

إلي  اتجه  كذلك،ولذلك حرص علي تخصیص أحد أبحاثه لدراستها، م١٠٩٧عام 

 األوروبیین عد من المؤرخین شارك فیه یلفي إسرائ مؤتمر دولي األشراف علي عقد

الصلیبیة  تاریخ الحروب  وكذلك،كذلك اإلسرائیلیین من أجل دراسة تلك المعركةو

  .في بالد الشام 

 المعركة تلك علي دراسة اإلسرائیلیین المؤرخین إلي حرص ال نغفل هنا اإلشارة

خل من أجل خاصة من الدا الصلیبیة كذلك عوامل انهیار مملكة بیت المقدسو

 في العصور الوسطي إلفادة فیها غزاة فلسطین التي وقع تجنب األخطاء القاتلة

  .التجربة التاریخیة  حصاد من خالل في العصر الحدیث غزاتها
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 ،مثل یوشع براور ًشخصیا بتأثره بعدد من المؤرخین كیدار أقر بنیامین:  حادي عشر 

جویتاین الذي  سیمون وجاكوبي یفیدد و-مشرفه في مرحلة الدكتوراه   وهو- ولوییز

ًاهتماما خاصا اهتم  علي مدى بینهما صداقة الیهودیة وقد ربطت بوثائق الجنیزة ً

  .م ١٩٨٥عام  عام وفاة جویتاین  إلي١٩٧٠األعوام من 

ذلك المؤرخ  علي تركت أثرها من المؤرخین هذه الكوكبة المذكورة في أن  وال شك

  .اإلسرائیلي البارز 

 من خالل تدریس خاصة االجتماعیة دراساته إلي أهمیة أشار بنیامین كیدار:ر  ثاني عش

 Jacob katz جاكوب كوب كاتزو S.N. Eijenstadt ایسنستادت. ن.س كل من

البارز  االجتماع عالم إلي دراسات  وقد وجهاه،المحتلة بالقدس في الجامعة العبریة

 وال ،غیرهما وKarl Mannheim كارل ماینهایم كذلكو Max weber ماكس فیبر

 بالتاریخ االجتماعي حیث أهتم علي دراساته التاریخیة في أن ذلك كله أنعكس ریب

  . في حركة التاریخ وعدم التركیز علي دور الفرد الجماعات من خالل الثقافيو

وبحث في المؤثرات ،علي نحو خاص بالتاریخ المقارن بذلك المؤرخ اهتم: ثالث عشر 

 ،علي مملكة بیت المقدس الصلیبیة أوروبیة في العصور الوسطي بالغر والبیزنطیة

 للنظم المتعددة المكونات والمؤثرات محوریة مفادها علي حقیقة وبالتالي أكد

كان  الصلیبیة أن عصر الحروب ًنتاجا لمؤثرات عدیدة بحكم التي كانت الصلیبیة

  .المتوسط علي أرض شرقي البحر  ؛ عصر التقاء حضارات عدیدة في حقیقته

ً نظرا ألهمیتها الخاصة في ،السكانیة اهتمامه إلي الدارسات وجه بنیامین كیدار: رابع عشر 

 من نقص عاني الكیان الصلیبي حیث المسلمین والصلیبیین حسم الصراع بین

 مثل لهم بشري بفائض ینعمون من المسلمین كان أعداؤه بینما العنصر البشري

 تؤرق ًذاتها حالیا الناحیة  ویالحظ أن تلك،إنكاره مكنًاستراتیجیا ال ی ًاحتیاطیا

 الهجرة لن تستطیع موجات مع تنامي أعداد الفلسطینیین بصورة كبیرة اإلسرائیلیین

  .ًالیهودیة مواجهتها مستقبال 
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علي اعتباره أول ظاهرة  الكیان الصلیبي علي دراسة حرص ذلك المؤرخ: خامس عشر 

یوشع براور حتى أنه  أستاذه نادي به توجه  وهو،في العصور الوسطي استعماریة

في   االستعمار األوروبي،مملكة بیت المقدس الصلیبیة: خصص كتاب بعنوان 

المؤتمر الذي عقد في  علي هامش حلقة نقاشیة  وقد أدار،العصور الوسطي

 م١٩٨٧-١١٨٧  عام علي حدوثها٨٠٠مرور  بمناسبة إسرائیل عن معركة حطین

  .تاریخ الحروب الصلیبیة  في مجال  المؤرخینشارك فیها كبارو

دورها  والمراكز البحثیة في إسرائیل كیدار أهمیة تظهر لنا أبحاث بنیامین: سادس عشر 

 بن زیفي إسحاق الحال في معهد مثلما البحث العلمي هناك في تطویر البارز

 وال نغفل ،عن الحروب الصلیبیة التاریخیة العدید من الدراسات الذي أصدر بالقدس

  .الكتاب التكریمي لیوشع براور المعهد المذكور أصدر هنا أن

العصور  في تاریخ مؤلفاته وذلك عرض عن المؤرخ اإلسرائیلي بنیامین كیدار 

  .الحروب الصلیبیة  والوسطي

 

   


