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   :الممخص

لديف نحو صالح ا المؤرخات الفمسطينياترؤية  الضوء عمىىذا البحث  يسمط
وقد اتخذنا ثالثة منيف فقط  ،لشيير خالؿ عصر الحروب الصميبيةالقائد ااأليوبي 

ي لبيت المقدس مف االحتالؿ الصميب اه باعتباره تحررً مالحظ قدرو كنماذج مختارة وال
 .لذلؾ القائد وقد تمكف مف تقديـ رؤية موضوعية
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Abstract: 

This paper focuses on vision of some female Palestinian 

Historians towards selected the famous champion during age of the 

crusades. 

In this paper we took only three of them as selected models we 

notice that all of them praised him as liberator of Jerusalem from 

crusader occupation they could offer objective vision towards that 

leader.  
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، صالح الديف األيوبي في مؤلفات عدد مف يتناوؿ ىذا البحث بالدراسة
والخروج بدالالتيا ضمف  ،جؿ رصد تمؾ الظاىرة التاريخيةأالمؤرخات الفمسطينيات مف 

 إنتاج المؤرخات العربيات المحدثات. 

فارس اإلسالـ عصر الحروب الصميبية باىتماـ المؤرخات  حظي، واقع األمر
وفي البحث التالي سيتـ تسميط  ،وعمى نحو خاص الفمسطينيات ،اتالعربيات المحدث

 : ة عمى إسيامات ثالث منيف في صورةضواء الكاشفاأل
 .يد. زاىية الدجان -
 .الزبدة يندىمعبمة ال -
  .جاني شكيلدد. ىادية  -

صدرت عدة أقد  ،شارة إلى أف المؤرخة الفمسطينية زاىية الدجانيإلتجدر او 
صدرت أ ،ومف خالليا« سمسمة عظماء التاريخ»مة أسمتيا دراسات ضمف سمس
 المؤلفات التالية : 

 .ـ2003ط. بيروت  ،الظاىر بيبرس بيف المغوؿ والصميبييف -
  .ـ2003ط. بيروت  ،عمرو بف العاص -
  .ـ2003ط. بيروت  ،سيؼ اهلل المسموؿ ،خالد بف الوليد -
 . ـ2003ط. بيروت  ،حطيف ميبييف فيالناصر صالح الديف األيوبي قاىر الص -
  .ـ2003ط. بيروت  ،رجؿ وقضية ،الممؾ فيصؿ بف عبد العزيز -

 قسمت زاىية الدجاني كتابيا إلى عدة عناصر في صوره التالية : 
  .الموقؼ القرآني بصدد بيت المقدس وانعكاساتو في التاريخ البشري -
 .حياة صالح الديف وعصره -
 .إلى مصر مع عمو أسد الديف ةصالح الديف في حمالت ثالث -
 .معركة حطيف -
 .فتح القدس -
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: شرح وتحميؿ لمخطبة في المسجد األقصى لمقاضي محيي الديف بف الخاتمة
 .(1)زكي الديف

لقد أشارت المؤلفة في مقدمة الكتاب إلى منيجيا المتبع في دراسة صالح 
إلى مصادر أولية  البد لنا مف الرجوع ،في بحث كيذا»حيث قالت :  ،الديف األيوبي

إضافة إلى مصادر عف صالح الديف األيوبي في دراسات  ،معنية بالحروب الصميبية
ىذا إضافة إلى االستعانة بمراجع عف الفكر اإلسالمي إثبات نقطة أو  .مخصصة عنو

فالدراسة تعتمد أيًضا عمى اجتياد الكاتبة  ،أما مف جانب آخر ،ذلؾ مف جانب ،أخرى
 ،لمتوصؿ إلى آراء جديدة ،تنتاج المبني عمى أصوؿ وقواعد منطقيةواالس ،في التحميؿ

 .(2)«تضيؼ إلى عالـ المعرفة في حقؿ التاريخ 

وال أدؿ  ،وكذلؾ العاطفة الدينية الجياشة ،اتسـ عرض المؤلفة بالطابع السردي
 ،نرى أف تاريخ القدس اإلسالمي مر في أربع مراحؿ»... عمى ذلؾ مف قوليا : 

مرحمة  ،في رحمة اإلسراء والمعراج ملسو هيلع هللا ىلصالروحي أياـ الرسوؿ محمد  مرحمة الفتح
مرحمة االحتالؿ الصميبي في  ،الفتح الواقعي سمًما زمف الخميفة عمر بف الخطاب

 . (3)«ثـ زمف االحتالؿ اإلنجميزي فالصييوني في عصرنا ىذا ،القروف الوسطى
 ،والحاضرسعت زاىية الدجاني إلى الربط بيف الماضي  ،مف ناحية أخرى
، 1917إلى القدس عاـ « المورد المنبي»يوـ دخوؿ : »... وفي ذلؾ أوردت ما نصو

رأى باسترجاع « المورد المنبي»وذاؾ يعني أف  .«اآلن انتيت الحرب الصميبية»قاؿ: 
فبقوا في إعداد العدة  ،المسمميف لمدينة القدس في القروف الوسطى خذالًنا لمصميبييف

ولكف عندما كانت  ،حيف وقعت تحت حكـ اإلنجميز 1917ـ حتى عا ،لمعودة إلييا
ُسممت المدينة إلى الييود بظف منيـ أنيا سوؼ  ،الرؤية لوقوع المدينة تمؾ كأمر فاصؿ

فكاف في  ،تبقى تحت سيطرة جديدة مالئمة مع السيطرة الصميبية السابقة إلى األبد
ويؤكد ذلؾ تصرؼ  ،لغربذلؾ تعبير عف أحقاد متراكمة ضد اإلسالـ والمسمميف مف ا

، وضع قدمو عمى قبر 1920الذي عندما دخؿ دمشؽ عاـ  ،الجنراؿ الفرنسي غورو
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 . (4)«قم يا صالح الدين أنا ىنا»قائاًل بسخرية :  ،البطؿ صالح الديف األيوبي

تؤكد لنا حقيقة جمية، وىي رغبة تمؾ المؤرخة  ،ال ريب في أف الفقرة السابقة
وتذكر القّراء بأىمية ذلؾ  ،لوعي، والربط بيف الماضي والحاضرالفمسطينية في إيقاظ ا

وىي  ،الفارس الذي قاد المسمميف في عصر الحروب الصميبية السترداد بيت المقدس
وليس لمتغني  ،وكذلؾ المستقبؿ ،بالتالي تممح إلى ضرورة جعؿ التاريخ حافًزا لمحاضر

  .بأمجاد الماضي
ن ىناك بعض إال إ ،لدراسة المركزة المشار إليياعمى الرغم من الجيد المبذول في ا
 وتتمثل في التالي :  ،أوجو النقد التي ال تقل من أىميتيا

لـ تستعف بالمصدر الرئيسي مف تاريخ ذلؾ السمطاف في صورة ما ألفو بياء  -
وىو  ،«النوادر السمطانية والمحاسن اليوسفية»الديف بف شداد بعنواف : 
ؤرخ لدور صالح الديف األيوبي في جياد الصميبييف مصدر ال غنى عنو لمف ي

 .ومعو المسمموف
لـ تستفد مف المصادر التاريخية الصميبية، وكاف مف الممكف العودة إلى ما ألفو  -

الذي عاصر  William of Tyre (5)مؤرخ الصميبييف البارز وليـ الصوري
 (6)رنوؿوكذلؾ الفارس إ ،ـ1187المرحمة السابقة عمى معركة حطيف عاـ 

Ernoul، الذي أشار إلييا.  
فال ننسى أف  ،عمى الرغـ مف أىميتيا البالغة ،لـ تزود كتابيا بأية خرائط -

 .الجغرافيا توجو التاريخ، وما التاريخ نفسو إال الصراع عمى الجغرافيا
ركزت المؤلفة دراستيا عمى تمجيد صالح الديف باعتباره القائد الفرد وأنيت  -

مرة أخرى نعود لمقوؿ : إف حسنات صالح الديف تتمثؿ في »ة : دراستيا قائم
وعمى  ،تحريره ألراضي كثيرة اغتصبيا الصميبيوف عنوة مف العرب والمسمميف

وعميو فإف اسمو منقوش في قمب كؿ المخمصيف مف العرب  .رأسيا بيت المقدس
 .(7)«والمسمميف عمى مدى األجياؿ
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يد عمى كوف التاريخ ما ىو إال نتاًجا مف األىمية بمكاف التأك ،واقع األمر
وكذلؾ المجموع البشري الذي آمف بو وتعاوف االثناف مًعا  ،لفريؽ عمؿ مف القائد الفرد

إغفاؿ دور الجماىير التي آمنت بالقائد  ،ومف غير الموضوعية ،لتحقيؽ اآلماؿ
  .البطؿ، وقدمت أبناءىا جنوًدا مخمصيف في جيشو لصنع لحظة التحرير

ابنة القدس التي ألفت كتابيا  ،فيي عبمة الميندي الزبدة ،مؤرخة الثانيةأما ال
  .ـ2001ط. عماف  .صالح الديف وتحرير القدس

 قسمت المؤرخة المذكورة دراستيا عمى النحو التالي : 

 . تقديم -
  .تمييد -
  .: الحممة الصميبية األولى عمى بالد العرب الفصل األول -
  .مة غزو الفرنجة في القرف السادس اليجري: مقاو  الفصل الثاني -
  .: نشأة صالح الديف األيوبي الفصل الثالث -
  .: سمطنة صالح الديف األيوبي الفصل الرابع -
عالف الجياد ضد الصميبييف الفصل الخامس -   .: صالح الديف وا 
  .: صالح الديف والحممة الصميبية الثالثة الفصل السادس -
 .آثار صالح الديف ومؤسساتو في القدس:  الفصل السابع -

  .مصادر البحث والمراجع -
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 المرفقات :  -

 .خرائط -1
 . (8)صور لألماكن التاريخية واألثرية في القدس -2

فتقوؿ المؤرخة  ،مف المالحظ أف إىداء الكتاب ذاتو يقدـ لنا اليدؼ مف تأليفو
لى جميع أبناء وبنات جي»... الفمسطينية المذكورة :  ميـ الناشئ الجديد الذيف شاء وا 

أشبو ما يكوف بالواقع الذي  ،ليـ القدر أف تتفح براعميـ عمى واقع عربي صعب ومرير
أرضنا وأدت بيـ الحاؿ إلى وقوع  ،كاف سائًرا في بالدنا العربية منذ تسعة قروف خمت

تثبيت كمي أمؿ ورجاء أف يكوف كتابي ىذا نبراًسا ليـ في ال .الطيور بأيدي الصميبييف
 ،بأوطانيـ، واإليماف بعروبتيـ، واإلخالص بكؿ غاٍؿ ونفيس في سبيؿ رفعة الوطف

 . (9)«لتبقى بالدنا حرة أبية

يتضح لنا مف ىذا اإلىداء رغبة المؤلفة في أف توضح تشابو أحداث التاريخ 
بيف الغزويف الصميبي لفمسطيف في أواخر القرف الحادي عشر الميالدي، وبيف الغزو 

  .ني ليا في القرف العشريفالصييو 

وال نغفؿ كذلؾ االتجاه القومي العروبي لممؤلفة المذكورة، وىو أمر يتضح لنا 
  .وكذلؾ باقي توجياتيا في تأليفو ،مف اإلىداء ذاتو

تناولت عبمة الميندي انتصار المسمميف عمى الصميبييف في معركة حطيف 
الحؽ أف معركة »ي ذلؾ قالت : وف ،ـ1187يوليو  4الحاسمة التي جرت وقائعيا في 

فمـ ينتج عنيا فقط أسر  ،حطيف كانت بالنسبة لمصميبييف أضخـ مف كارثة حربية
نما نتج عنيا أيًضا نقص  ،مميكيـ، أو ضياع ىيبة ممكيـ في فمسطيف وحسب وا 

واضح في الفرساف المحاربيف بعد أف سقط أفضؿ فرسانيـ بيف قتمى وأسرى في ىذه 
 .(10)«الخالدةالمعركة الفاصمة و 
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عندما أشارت إلى محورية تمؾ  أصابت تمؾ المؤرخة الحقيقة ،واقع األمر
إذ نتج عنيا عدة نتائج غير مسبوقة في تاريخ الصراع بيف  ؛المعركة الفاصمة

 المسمميف والصميبييف تمثمت في التالي: 
 تدمير الجيش الصميبي الذي وقع أفراده بيف: قتيؿ، وجريح، وأسير. - أوالا 
التي كانت تثبت الوجود  Crusader Castles(11)إسقاط القالع الصميبية  - ثانياا

الصميبي في بالد الشاـ، وتعوض الغزاة عف مشكمة نقص العنصر البشري التي 
 الزمت تاريخيـ في بالد الشاـ. 

فتح مدف الساحؿ الشامي الذي أخضعو الصميبيوف بصورة كاممة خالؿ  - ثالثاا
ـ وصار مغمًقا في وجو المسمميف 1153إلى  1099الممتدة مف  المرحمة الزمنية

وصار المسمموف مف جراء ذلؾ في بالد  ،ـ1187تماًما منذ العاـ األخير إلى عاـ 
 . لغزاة مف أجؿ تصريؼ فائض إنتاجيـالشاـ بمثابة قوى برية حبيسة تحتاج ا

الذي انضـ إلى أدت معركة حطيف إلى ارتفاع مكانة صالح الديف األيوبي  -رابعاا
وأكدت براعتو لمخطط  .قافمة كبار المجاىديف المسمميف ضد الغزو الصميبي

عسكري بارز ألحؽ بالصميبييف أكبر ىزيمة منذ مقدميـ إلى المنطقة في أخريات 
القرف الحادي عشر الميالدي دوف أف نغفؿ جيشو الذي وحده الجياد وأتقف تنفيذ 

  .جية الصميبييف حينذاؾالخطة العسكرية الفذة المعدة لموا

كما تعرضت لتوجو صالح الدين لفتح الساحل الشامي قبل فتح بيت المقدس، وفي 
 ىذا الشأن ذكرت عدة أسباب أجممتيا في التالي : 

إف قيامو باليجوـ مباشرة عمى المدينة المقدسة سيؤدي إلى استنفار كافة » -1
ه مما قد يصعب ويؤخر فتجتمع في حربيا ضد ،القوات الصميبية في المنطقة

 عممية التحرير. 
إف فتح المدينة مف قبؿ صالح الديف قد يحدث قمًقا شديًدا لدى العالـ الغربي  -2

  .الذي ربما يؤدي إلى اندفاعو بكؿ قواه لمحاربتو
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كذلؾ لعممو بقوة التحصيف التي فرضيا الصميبيوف عمى ىذه المدينة داخؿ  -3
  .األسوار وخارجيا

جيو نحو مدف الساحؿ أف يحـر الصميبييف مف قواعدىـ البحرية التي أراد بتو  -4
فيمسوا محصوريف داخؿ  ،تربطيـ بالعالـ الخارجي وبخاصة الغرب األوروبي

  .بالد الشاـ
كما أنو أراد أيًضا تسييؿ االتصاؿ البحري السريع بيف موانئو البحرية الموجودة  -5

 .(12)«منتشرة في الساحؿ الشاميعمى الساحؿ المصري، وبيف تمؾ الموانئ ال

مع تقديري لمعوامؿ التي ذكرتيا المؤرخة عبمة الميندي أرى أف العنصريف األخيريف 
ال تمثؿ قيمة كبيرة؛ ألنو  أما العناصر الثالثة األولى فيي ،ىما األكثر جدارة باألىمية

  .نتياتوجو لفتح بيت المقدس عمى الرغـ مف حصا ،بالفعؿ بعد أف فتح مدف الساحؿ

 ،ـ(1192-1189كذلؾ تناولت أمر الحممة الصميبية المعروفة بالثالثة )
 ،الساحمية التي تعد القمب االقتصادي لمكياف الصميبي (13)وحصارىا لمدينة عكا

 Richard Theوقررت أنو ُيعد وصوؿ الممؾ اإلنجميزي ريتشارد قمب األسد 
Lionhearted(14) (1189-1199بدأت موازيف القوى )تتغير لصالح الصميبييف ـ، 

أصبحت مف المراكز الميمة لمد القوات الصميبية في  (15)وخصوًصا وأف جزيرة قبرص
 .(16)الشرؽ بالعدد وآالت الحرب والحصار

والمذبحة المروعة التي قاـ بيا  ،ـ1191كما تعرضت لسقوط المدينة عاـ 
الصميبيوف بأسر أىالي لـ يكتؼ »وفي ذلؾ قالت :  (17)ذلؾ الممؾ اإلنجميزي السفاح

 ،«تؿ العياضية»بؿ أمر الممؾ ريتشارد بأف ُيساؽ جميع األسرى إلى جنوب  ،المدينة
ولـ ينج منيـ إال بعض األمراء ليفتدي بيـ الممؾ ريتشارد  ،وىناؾ أمر بذبحيـ جميًعا
وكانت المذبحة عظيمة لدرجة أف جميع المؤرخيف الشرقييف  .بعض األسرى الصميبييف

 . (18)«ييف استنكروىاوالغرب
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ننا مف الممكف االختالؼ مع المؤرخة الفمسطينية المذكورة في عبارتيا ، إالواقع
 .رف ىناؾ مف المؤرخيف الغربييف مف التمس لريتشارد قمب األسد العذإ ،إذا .األخيرة

المسمميف التي توافرت لدى قطاع مف الباحثيف مف خالؿ التعصب ضد اإلسالـ و 
 .المستشرقيف الغربييف وكذلؾ

وعنيا  ،ـ1191سبتمبر  7التي وقعت يـو  (19)بعد ذلؾ تناولت معركة أرسوؼ
« أرسوؼ»انتصر الصميبيوف عمى قوات صالح الديف في موقعة »أوردت ما نصو : 

ـ وكاف النتصارىـ ىذا في أرسوؼ 1191ىػ/ أيموؿ مف عاـ 587شعباف سنة  14في 
بعد اليزائـ  ،ييف الشعور بالثقة مف جديدحيث بعث لدى الصميب ،نتائج عميقة األثر

 .(20)«التي توالت عمييـ بعد معركة حطيف

لـ يكف لتمؾ المعركة النتائج العميقة األثر التي أشارت إلييا  واقع األمر
وفي حالة كونيا بالوصؼ الذي  ،نظًرا لكونيا معركة غير حاسمة ؛المؤرخة المذكورة

د قمب السد مف االستيالء عمى بيت المقدس ذكرتو لتمكف الممؾ اإلنجميزي ريتشار 
  .األمر الذي لـ يحدث

الذي وقع بيف الطرفيف المتصارعيف عاـ  (21)كما تعرضت ألمر صمح الرممة
: كاف يوـ الصمح يوًما يقوؿ المؤرخ العربي المقريزي»وعمقت عميو قائمة: ،ـ1192

 .(22)«الحربوالسرور لما نالوا مف طوؿ  مشيوًرا عـ فيو الطائفتيف الفرح

مارس  4تعرضت لمرض صالح الديف األيوبي ثـ وفاتو في  ،مف بعد ذلؾ
ولـ يترؾ في خزانتو  ،وابنة واحدة (23)( ذكًرا17وأشارت إلى أف أبناءه بمغوا ) ،ـ1193
أنيكو الصراع مع الصميبييف،  مما دؿ عمى أننا أماـ سمطاف مجاىد ،درىًما 47سوى 

 يترؾ تمؾ الدراىـ المعدودة !!  وزىد في الحياة عمى نحو جعمو

 ،«التاريخ الحضاري لصالح الديف األيوبي»حرصت عبمة الميندي عمى إيراد 
ولذلؾ تناولت المنشآت التي أقاميا المسمموف في عيد صالح الديف األيوبي بمدينة 
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 القدس عقب تحريرىا مف أيدي الصميبييف، وتتمثؿ في التالي : 

وكانت تعرؼ بدار البطرؾ  ،تعد أقدـ حدائؽ القدسالخانقاه الصالحية التي  -1
وقد أمر السمطاف بتحويميا إلى خانقاه عاـ  ،القريبة مف كنيسة القيامة

السادة المشايخ الصوفية الشيوخ »عمى  .ـ1189وقد وقفيا عاـ  ،ـ1187
 .(24)«والكيوؿ والشباف البالغيف المتأىميف والمجرديف مف العرب والعجـ

وىي التي قرر صالح الديف األيوبي إقامتيا عاـ  ،حيةالمدرسة الصال -2
ـ، وقد ظمت قائمة طواؿ ستة قروف حتى القرف الثامف عشر 1187
 .(25)الميالدي

يد بو لمقاضي بياء الديف ـ وع1187البيمارستاف الصالحي، وقد أقامو عاـ  -3
 .(26)بف شداد

 . وأوقؼ عميو األوقاؼلمسجد األقصى وقد أقامو في مقابؿ ا ،(27)دار الُكتاب -4
وىي التي أقاميا السمطاف خارج السور الجنوبي لممسجد  ،الزاوية الختنية -5

 ،األقصى، وقد وقفيا عمى أحد الصالحيف، وىو محمد بف أحمد الشاشي
 وظمت قائمة حتى القرف الثامف عشر الميالدي.

ح الديف بعد القسـ الخاص بالمنشآت المعمارية التي أقاميا صال ،واقع األمر
وقصدت بو المؤرخة الفمسطينية  ،األيوبي في مدينة بيت المقدس مف أىـ ما ورد في الكتاب

إذ أف البشر يرحموف وتبقى آثارىـ شاىدة عمييـ  ،ابنة تمؾ المدينة التأكيد عمى عروبتيا
  .عمى نحو يفند المزاعـ الصييونية بوجود حؽ تاريخي لمييود فييا ،تنطؽ بالتاريخ

 : وتتمثل في التالي ،ناك بعض أوجو لمنقد توجو لذلك العمل العممي الجادى ،مع ذلك

لـ تستعف المؤلفة بأي مصدر صميبي، وبالتالي جاء توثيقيا مف المصادر  - أوالا 
ومف المفترض أف تكوف االستفادة مف  ،مما عمؽ فكرة أحادية المصدر ،العربية

  .وضوعيةمصادر الطرفيف المتصارعيف حتى تكتمؿ الرؤية الم
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عيوف األنباء في  ،عبد المطيؼ ،البغدادي»ورد في قائمة المصادر والمراجع  - ثانياا
اإلفادة واالعتبار في »والصواب أف عبد المطيؼ البغدادي لو  ،«طبقات األعياف

أما ابف أبي أصيبعو فيو  ،«األمور المشاىدة والحوادث المعاينة بأرض مصر
ات األطباء، الذي يعد المصدر األوؿ لمتاريخ مؤلؼ كتاب عيوف األنباء في طبق

مع عدـ إغفاؿ أىمية  ،الطبي العربي اإلسالمي حتى القرف الثالث عشر الميالدي
  .المصادر األخرى

واألدؽ سامي  ،أوردت اسـ المحقؽ السوري البارز الراحؿ محمد سامي الدىاف - ثالثاا
  .الدىاف، الذي يذكر لو تحقيقو الممتاز لكتاب ابف العديـ الحمبي زبدة

 ،جاءت الخرائط التي استعانت بيا المؤلفة غير دقيقة ودوف مقياس لمرسـ - رابعاا
وكاف األجدر بيا العودة إلى كتب األطالس كأطمس تاريخ اإلسالـ لحسيف مؤنس 

  .عمى سبيؿ المثاؿ
ت أعواـ اإلصدار لمعديد مف المراجع التي أفادت منيا كما في حالة أغفم - خامساا

وأحمد  ،ومصطفى الدباغ ،وكامؿ العسمي ،دريد عبد القادر نوري، وعارؼ العارؼ
  .وسعيد عبد الفتاح عاشور ،عيسى

وقد حررت مع  ،فيي ىادية دجاني شكيؿ أما المؤرخة الفمسطينية الثالثة
الفرنجي عمى فمسطيف في  –عف الصراع اإلسالمي برىاف الدجاني كتاًبا ميًما 

صالح الديف بيف التاريخ والممحمة »وفيو نجد بحثًا ليا بعنواف :  ،العصور الوسطى
  .وسوؼ نتعامؿ معو كي ندرؾ رؤيتيا لذلؾ القائد ،«واألسطورة

توج نصر »وعنيا قالت :  ،تناولت ىادية دجاني معركة حطيف الحاسمة
ووضعو في صفوؼ كبار المجاىديف والقادة والحكاـ  ،مسيرتوصالح الديف في حطيف 

كما أعاد إلى المسمميف الثقة بالنفس والكرامة التي كانوا قد فقدوىا ما يقارب  ،المسمميف
وبما أنو قضى بو عمى المممكة الالتينية األولى في فمسطيف، وأضعؼ  .القرف

 .(28)«دائو مف دوف الغض بطولتوفقد بوأه الغرب مكانة عميا بيف أع ،اإلمارات الشامية
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قد تجمت عبقرية صالح الديف الحربية واإلدارية والعسكرية في »كما ذكرت : 
ىذه المعركة التي طبؽ فييا خبرة أربعة وعشريف عاًما مف الحرب المتواصمة مع 

وطبيعة تنظيماتيـ وجيوشيـ  ،عرؼ خالليا أساليبيـ في القتاؿ ،الفرنج في المنطقة
.. وقد راعى في تطبيقو .حاربيـ وجًيا لوجو أحياًنا وفاوضيـ أحياًنا أخرى ،ورجاالتيـ

عداده لممعركة الدرس القاسي الذي تعممو مف أكبر ىزيمة عسكرية لو عمى يد الفرنج  وا 
 .(29)«ـ أي قبؿ معركة حطيف بعشرة أعواـ1177ىػ/573في معركة الرممة سنة 

كيؼ أف معركة حطيف ىي  ،حؽلقد أدركت المؤرخة الفمسطينية البارزة عف 
بالفعؿ نتاج قرابة ربع قرف مف خبرة الصداـ مع الصميبييف مف جانب صالح الديف 

وكانت مدركة ألىمية الدرس القاسي الذي تمقاه عندما ىـز في معركة تؿ  ،األيوبي
والتي خرج منيا بأىمية مياجمة الوجود الصميبي مف الشماؿ  ،ـ1177الجزر عاـ 

وىو ما تـ بالفعؿ في معركة  ،ب تجنًبا لصحراء شبو جزيرة سيناءوليس مف الجنو 
بصورة أكدت لنا أف االنكسار كاف مقدمة حقيقية لالنتصار، وأف ذلؾ القائد  ،حطيف

  .تعمـ مف أخطائو

كانت : » اكما أشارت إلى حرب المياه والتعطيش في تمؾ المعركة بقولي
وكانت  ،عساكر الفرنج بمنتيى المشقةقطعتيا  ،كمـ 30المساحة بيف صفورية وطبريا 

كاف ىـ الفرنج خالؿ سيرىـ أف  تعاني الحر والعطش وسياـ المسمميف ونشابيـ،
ولما لـ يجدوا  ،فتوقفوا عنده ،فوجدوا أحدىا عند جبؿ طوغاف ،يتوقفوا عند ينابيع الماء

يف كاف قد ما يكفييـ مف الماء تابعوا السير، ويبدو كما يذكر ابف األثير أف صالح الد
 .(30)أفنى ما في المنطقة مف ماء الصياريج"

الواقع كاف استخداـ التعطيش كوسيمة بارزة لمفتؾ بالصميبييف، يؤكد لنا زاوية 
االبتكار في التخطيط العسكري إللحاؽ اليزيمة بالصميبييف، ويثبت لنا أف الصميبييف قد 

النظر عف الشعارات الدينية قدموا لممنطقة مف أجؿ السيطرة عمى األرض والمياه بغض 
  .واآلف يستخدـ المسمموف سالح المياه بالتعطيش في صراعيـ الحربي معيـ .المرفوعة
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كما ألقت ىادية دجاني شكيؿ األضواء الكاشفة عمى أسطورة صالح الديف األيوبي 
حيث تـ الربط بينو وبيف الممكة اليانور أوؼ أكويتايف  .في الفكر األوروبي الوسيط

Eleanor of Aquitaine (31) زوجة الممؾ لويس السابع ممؾ فرنسا ،Louis VII(32) 
 HenryII (33)ومف بعد ذلؾ تزوجيا ىنري الثاني ممؾ إنجمترا  ،ـ(1137-1180)
 .ـ(1154-1177)

ليانور »أوردت ما نصو :  ،في ىذا الشأف تتمخص قصة حب صالح الديف وا 
المرأة ذات الحيوية والنشاط  ،اليانوربأف  ،التي وقعت أحداثيا بيف صور وعسقالف

كانت تتذمر مف كسؿ زوجيا  ،التي رافقت زوجيا في رحمتو إلى المشرؽ ،واإلغراء
حيث حياة تبمد ورفاىية  ،ـ1149-1148نو استقر في صور في شتاء ؛ إذ إوبطالتو

وىو ما تركيا فريسة  ،يصرؼ أموالو مف دوف أف يقوـ بأية حركة حربية أو عمؿ
 ،الذي كاف عمى عكس زوجيا .وراحت تفكر في صالح الديف ،الضجرالحزف و 

وعندما  .ويقدروف شيامتو ،يمدحو الجميع ،شجاًعا يحب المبارزة والحركة المستمرة
كما تروى الحكاية المنسوجة في العصور  ،وقعت إليانور في غراـ صالح الديف

وبأنيا اختارتو سيًدا ليا  ،فإنيا لـ تطؽ البعد عنو وراسمتو معبرة عف حبيا ،الوسططى
 .(34)«وبأنيا مستعدة لمتحوؿ مف المسيحية إلى اإلسالـ مف أجمو

أشارت المؤرخة المذكورة إلى أف صالح الديف األيوبي سعد بذلؾ العرض 
وقد استجاب ليا وأرسؿ ليا مركًبا مف مدينة  ،الذي جاء مف شخصية نسائية بارزة

حيث أخبرتو إحدى الوصيفات بخطة  ،ياف زوجيا اكتشؼ أمر ىروبإال إ ،عسقالف
صارحتو بأنيا معجبة بذلؾ  ،وعندما عاتب الممؾ زوجتو ،ىروبيا إلى صالح الديف

 .(35)!!«الفارس، وأنيا ترى زوجيا كسواًل وجباًنا 

ربما عبرت ىذه القصة »تعمؽ المؤرخة المذكورة عمى تمؾ األسطورة قائمة : 
الفرنج بو تجاه الشعوب اإلسالمية التي  عف اإلعجاب الخفي والمكبوت الذي أحس

 .(36)«اجتاحوا بالدىا، فوجدوا فييا حضارة وفروسية ونبالء لـ يعرفوا مثميا
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تمتع  ،ف الصميبييف اكتشفوا أف ذلؾ الفارس الذي يحاربونوإ ،واقع األمر
بأخالؽ رفيعة، وقد انبيروا بو عمى نحو غير مسبوؽ، حتى بعد أف غادروا بالد 

 . ة عنو، ظمت تالزميـ أمًدا طويالً ادوا إلى بالدىـ ظموا يرددوف أسطور الشاـ، وع

 (37)سمطت ىادية ديجاني الضوء عمى أسطورة صالح الديف األيوبي ،ىكذا

 Stanleyيف بوؿ وكاف المؤرخ البريطاني ستانمي ل ،كما صورىا الغرب األوروبي
Lane-Poole الفارس النبيؿ  قد تناوليا مف قبؿ في كتابو الذي خصصو عف ذلؾ

  .الذي أوقع الغرب في دائرة اإلعجاب بو

في مقدورنا استنتاج اتجاىيا إلى  ،بناًء عمى ما ذكرتو ىادية ديجاني شكيؿ
دوف التقميؿ  ،طرؽ زوايا لـ تطرقيا مؤرخات فمسطينيات أخريات مما دؿ عمى تميزىا

  .مف جيدىف
عمل المؤرخة الفمسطينية  مع ذلك ىناك بعض أوجو النقد اليسيرة التي توجو إلى

 المذكورة وتتمثل في التالي : 
إذ ال يفيـ تاريخ  ؛لـ تزود دراستيا بخرائط عمى الرغـ مف أىميتيا البارزة - أوالا 

صالح الديف األيوبي دوف إدراؾ الرابط الوثيؽ الجغرافي والتاريخي بيف بالد الشاـ 
  .ومصر والعراؽ

وىو أمر تكرر لدى المؤرخيف  ،في توجيو التاريخ ركزت حديثيا عف دور الفرد - ثانياا
 .يف الفمسطينيتيف السابقتيفتكما الحظناه في المؤرخ ،والمؤرخات العرب المحدثيف



 4243أبريل  – والستون يالثان العدد              السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 62 April 2021 3: 

 خمص البحث إلى عدة نتائج تجمل عمى النحو التالي :  ،بصفة عامة

 ،احتؿ صالح الديف األيوبي اىتماًما خاًصا لدى المؤرخات الفمسطينيات - أوالا 
وىو أمر ال نجده لدى المؤرخات العربيات  ،لؾ خصصف لو دراسات مستقمةلذ

وقد أرادت المؤرخات  ،األخريات باستثناء المؤرخة الرائدة سيدة كاشؼ
الفمسطينيات إيجاد النموذج والقدوة اإلسالمية مف عصر الحروب الصميبية 

ذكوريف خاصة أف الكيانيف الم ،لمواجية الغزو الصييوني في القرف العشريف
 . اتخذا مف فمسطيف قاعدة ليـ

نظًرا لتناوليا لتاريخ  ؛د ىادية دجاني شكيؿ مؤرخة فمسطينية متميزةتع - ثانياا
ف التقميدية خاصة ما اتصؿ صالح الديف مف زوايا جديدة أبعد ما تكوف ع

بصورة أكدت عمؽ تأثير تمؾ الشخصية الكاريزمية في  ،واألسطورة بالممحمة
لوسطى وصواًل إلى العصر الحديث سواء لدى أىؿ الشرؽ عالمي العصور ا

  .وكذلؾ الغرب
في مقدورنا القوؿ بوجود مدرسة تاريخية فمسطينية تحوي دوًرا ال ينكر  -ثالثاا

 تير والدكتوراهسلمعنصر النسائي دوف أف نغفؿ عشرات مف أطروحات الماج
ة النجاح الجامعات الفمسطينية مثؿ جامعلمؤرخات شابات في العديد مف 

وكذلؾ الجامعات العربية خاصة في  ،بنابمس وجامعة القدس المفتوحة وغيرىا
حرصف عمى إبراز اىتماميف البارز بصالح  .ومصر ،ولبناف ،وسوريا ،األردف

الديف األيوبي وحرصف عمى إبراز دوره ومعو المسمموف مف أجؿ تحرير 
  .فمسطيف مف الغزو الصميبي

ـ( في كتابات 1193-1138يف األيوبي )ذلؾ عرض عف صورة صالح الد
  .المؤرخات الفمسطينيات
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