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 الممخص:

 يوساس غبارؾ جوننقد رؤية المؤرخ الكوري يتناوؿ ىذا البحث بالدراسة 
 ـ(3311-3311) لصالح الديف األيوبي

المؤرخوف ا ذكرىا فكارً بعدـ الموضوعية وردد أ يواسس غجونتمت كتابة بارؾ أ
  .ظاىر حدثوف عف اإلسالـ ذات طابع عدائيمالغربيوف ال

 حداث التاريخ بموضوعية.تـ تفيد ما ذكره المؤرخ مف خالؿ أ

مثؿ  ،مؤرخيف اآلسيوييفمف الميـ لمغاية دراسة اتجاىات ال ،في الواقع
حيث ال ينبغي أف تقتصر  ،فيما يتعمؽ بعصر الحروب الصميبية ،الكورييف والصينييف

 مثؿ اإلنجميز والفرنسييف. ،دراستنا عمى رؤى المؤرخيف الغربييف

نحاوؿ في ىذه الورقة أف ندرؾ بعض العناصر الموضوعية والذاتية ليذا 
 المؤرخ الكوري.

لص الشكر والتقدير لمباحث الكوري الجنوبي ونيو أود ىنا توجيو خاكما 
الذي يعد رسالتو لمدكتوراه بقسـ التاريخ والحضارة اإلسالمية  Wohn Sohnسوىف 

بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الشارقة، حيث قاـ بترجمة ما كتبو 
  .المؤرخ المذكور مف الكورية إلى العربية
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Abstract: 

This paper does shed lights, critically, on the vision of the 

above mentioned Korean historian. 

Actually , it is very important to study trends of the Asian 

historians , such as Korean and Chinese , concerning with that era of 

The Crusades , as our study should not confined only to the visions of 

Western historians , such as the English and French ones. 

In this paper , we try to realize some objective and subjective 

elements of this Korean historian . 
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والتعميؽ عمييا مف أجؿ تكويف  ،في ىذا البحث، سأقوـ بإيراد الترجمة العربية
 تصور شامؿ لرؤية المؤرخ المشار إليو. 

وفؽ متابعاتي الببميوغرافية  –ألفت نظر القارئ إلى أف ىذه ىي المرة األولى 
التي يتـ تسميط الضوء عمى رؤية مؤرخ كوري حديث لذلؾ السمطاف البارز عصر  –

  .وب الصميبيةالحر 

جدير بالذكر،، عمينا عدـ االتجاه صوب رؤية المؤرخيف الغربييف المحدثيف 
لذلؾ القائد، ونغفؿ تصورات مؤرخيف آخريف في كوريا، والصيف، واليند، وغيرىا مف 

 (3)لصالح الديف األيوبي االرغـ مف أف ىناؾ تاريًخا عالميً الدوؿ اآلسيوية، عمى 
سات أكاديمية متخصصة وخاصة أنو فارس أنجبو الشرؽ بصورة تأكد مف خالؿ درا

 في العصور الوسطى لمواجية عدواف الغرب األوروبي. 

 Parkجدير بالذكر، ىنا التعريؼ بالمؤرخ الكوري بارؾ جونغ ساسيو 
Joong Seo،  وىو مف كوريا الجنوبية وقد عمؿ كوكيؿ في المجنة الكورية لحقوؽ

( وىو حالًيا يعمؿ كمخطط لنشر الكتب Korea Copyright Conmissionالنشر )
 ويقوـ بأعماؿ الترجمة مف اإلنجميزية إلى الكورية. 

 ،ُيعنى بارؾ جونغ ساسيو بعرض الكتب التاريخية والكتابة عف أعالـ التاريخ
(، وىو أشير موقع إليكتروني في كوريا Naverيالحظ أف كتاباتو تظير عمى موقع )

 تو عدد كبير مف القراء والباحثيف. الجنوبية، حيث يتابع كتابا

واقع األمر، يمثؿ ىذا البحث أىمية خاصة مف خالؿ الرغبة في الفكاؾ مف 
المركزية األوروبية التي غالًبا ما ال ترى في المرآة إلى نفسيا، وبالتالي فإف عمينا أال 
ؽ نتأورب أو نتأمرؾ بؿ نكوف أنفسنا، وفي نفس المجاؿ مف الميـ التوجو إلى نطا

جغرافي آخر خارج النطاؽ الغربي، خاصة اآلسيوي حتى ندرؾ تصورات المؤرخيف 
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 المحدثيف ىناؾ تجاه ذلؾ القائد البارز عصر الحروب الصميبية.

 أما نص مقاؿ بارؾ جونغ ساسيو فيو كالتالي: 

 غزو الصميبيين كان يحمي فخر العرب أمام صالح الدين المحارب الذي

كاف االبف  .بالعراؽ اليوـ ،ـ في تكريت3311عاـ  ولد صالح الديف األيوبي»
األكبر لوالده نجـ الديف الذي كاف مف نبالء األكراد، وقد عاش األكراد في جباؿ 

وتركيا حالًيا، ولـ يتمكنوا مف إقامة دولة  ،وسيوؿ المناطؽ الحدودية إليراف، والعراؽ
لفترة مف الزمف، ولكف  وتـ التعامؿ معيـ في العالـ اإلسالمي كشعب محتقر ،مستقمة

مف سخرية القدر أف ظير مف تمؾ القبيمة الكردية الشخص العظيـ الذي يعتبر حتى 
 يومنا ىذا محرًرا ومخمًصا لمعالـ اإلسالمي أال وىو صالح الديف يوسؼ بف أيوب. 

 :ظهور صالح الدين األيوبي كمخمص جديد في العالم اإلسالمي

ممتاًزا فحسب، بؿ كاف أيًضا  اا عسكريً الح الديف األيوبي قائدً لـ يكف ص
سياسًيا بارًزا، بالطبع ىذا ال يعني أنو كاف يمتنع عف ما كاف يجب أال يفعمو كممؾ 
مثؿ إعداـ مئات األسرى أو بيع العبيد وىذا النوع مف األمور التي كانت طبيعية في 

ح الديف ذلؾ العصر كأعماؿ يقوـ بيا الحاكـ،، ولكف إال ىذه الجوانب، كاف صال
وقد استخدـ األساليب الحازمة والماكرة خالؿ الحرب مف جية،  ،غالًبا كريًما وعقالنًيا

لكنو استغؿ أحياًنا بدائؿ التسوية والدبموماسية مف جية أخرى. وكاف صالح الديف 
وكاف دوًما  ،وقد وضع نصب عينيو واجباتو الدينية ،يتسـ بالزىد في حياتو العادية

عمى وجو خاص يتذكر الناس أنو لـ يكف  ،تنفيذ ميامو السياسيةموفور النشاط في 
ألنو لـ يكف لديو ممتمكات خاصة، فيذه القصة  و؛و الماؿ لتجييز جنازتو بعد وفاتلدي

 تدؿ عمى اقتصاده في الماؿ ونزاىتو. 
كاف صالح الديف مشيوًرا بمواجيتو ضد مجموعة الحشاشيف التي تعتبر أوؿ 

وتـ تأسيس مقرىا في قمعة بالمنطقة  ،في األصؿ طائفة شيعية وكانت ،جماعة إرىابية
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الجبمية في شماؿ سوريا وقاموا بتنفيذ عمميات االغتياؿ ضد العناصر التي عارضتيـ 
وخالؿ تجربة احتالؿ  .تحت إشراؼ الزعيـ الكاريزمي الذي كاف يسمى شيخ الجبؿ

اشوف، عمى نحو أثار غتياؿ قاـ بيا الحشانجا مف محاولتي  ،صالح الديف لسوريا
وجد  ،بمجرد أف استيقظ ،غضبو وسعى إلى القضاء عمييـ، لكف في صباح أحد األياـ

عمى وسادتو رسالة تحذير مف جانب الحشاشيف ومعيا خنجر، وقد اعترؼ باليزيمة 
 وتوقؼ عف مالحقة الحشاشيف. 

 مف المثير لمدىشة أف صالح الديف أصبح أكثر شعبية في أوروبا مف العالـ
  .اإلسالمي وكاف العالـ األوروبي يتذكره لفترة طويمة

وفي العديد مف األعماؿ األدبية الرومانسية يوصؼ صالح الديف بأنو كاف 
باالحتراـ في نفس الحيف، مف ىذه  ولكنو شخص جدير عدًوا أبدًيا لريتشارد األوؿ،

الكاتب  ، مف تأليؼNathan Wiseىناؾ مسرحية ناثاف الحكيـ  .األعماؿ األدبية
األلماني البارز إفرايـ ليسينغ، وىذا األدب المسرحي يدؿ عمى إدراؾ الغربييف بأف 

في ىذه المسرحية يحاصر  ،صالح الديف ىو عاىؿ مثالي لو حكمة وروح متسامحة
 فيطرح عميو سؤااًل  ،صالح الديف ناثاف الييودي الثري مف أجؿ مصادرة أمالكو

ما ىو الديف الحقيقي؟ اإلسالـ أـ الييودية أـ  يصعب اإلجابة عميو لناثاف ومفاده
 المسيحية؟

التي يصعب التفريؽ بينيا الختيار  ةىذه مثؿ الحمقات الثالث»أجاب ناثاف 
لذلؾ اتخذ صالح الديف ناثاف  ،، وأعجب صالح الديف بيذه اإلجابة«الحمقة الحقيقية

 وأقسـ قسـ الصداقة األبدية معو. ،ليس خادًما لو ،صديًقا
 

اسـ صالح الديف كبطؿ الجياد في العالـ اإلسالمي رمًزا  اد برز حديثًا نسبيً لق
لممقاومة واالستقالؿ بالطبع، ينتقد البعض بأف ىذه الظاىرة نوع مف التكتيؾ السطحي 
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لتبرير الديكتاتورية في العديد مف الدوؿ اإلسالمية أو العمميات اإلرىابية، ولكف مف 
ود اسـ صالح الديف يعكس إحباط العالـ اإلسالمي يمكف القوؿ أف صع ،جية أخرى

وغضبو ورفضو ومقاومتو ضد الدوؿ الغربية العظمى التي كانت تمارس نفوذىا في 
عندئذ بدأت الدوؿ اإلسالمية استقالليا وتحديث  ،العالـ اإلسالمي منذ القرف العشريف

أو بيف الييودية وال تنتيي الصراعات الحضارية بيف الغرب والشرؽ األدنى  .مجتمعيا
يراف ،والمسيحية واإلسالـ في مناطؽ مثؿ فمسطيف والعراؽ األمر الذي أدى إلى  ،وا 

 33صعود األصولية اإلسالمية، وانتشار اإلرىاب الذي وصؿ إلى قمتو في يـو 
االىتماـ المستمر بصالح الديف وعبادتو كاف  ،في ىذا السباؽ ،ـ1003سبتمبر عاـ 

 «. صر الحاليليما آثار كبيرة في الع

عمينا إدراؾ أف الرؤية التاريخية الكورية التي وضحت مف  ،واقع األمر، بداية
 Coldخالؿ النص المذكور، عبرت عف الوضع العاـ لكوريا في مرحمة الحرب الباردة 

War ( وفيما بعد وجدنا كوريا 3191-3111التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ،)ـ
 ،وىكذا ،أما الجنوبية فقد توجيت صوب الرأسمالية ،عيةالشمالية تتجو صوب الشيو 

 فإف المؤرخ المشار إليو يعبر بصدؽ عف الرؤية الغربية. 

 عند تأمل النص المذكور، من الممكن الخروج بعدة زوايا تحميمية كالتالي: 

: منذ العنواف، يتجو المؤلؼ بارؾ جونغ ساسيو إلى الزاوية القومية فيرى أف أوًل 
ديف األيوبي بمثابة البطؿ الذي كاف يحمي فخر العرب أماـ الغزو صالح ال

الصميبي وليس المسمميف، وىدفو مف وراء ذلؾ أف يربط بيف عصره والعرب 
 حالًيا، وىو ما ستكشؼ لنا بجالء عند مطالعة باقي مقالتو. 

أشار المؤرخ المذكور إلى األكراد، وذكر أنيـ عاشوا في جباؿ وسيوؿ  :ثانًيا
وقرر أنيـ عومموا  ،وتركيا حالًيا ،والعراؽ ،اطؽ الحدودية في إيرافالمن

إذ يحاوؿ المؤلؼ  ؛كشعب محتقر لفترة مف الزمف، وىو أمر جانبو الصواب
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خدمة ألىداؼ ال  ،ىنا إبراز إىانة األقميات داخؿ المجتمع اإلسالمي الواحد
الوسطى  وىو أمر يتنافى مع الواقع التاريخي في العصور ،تخفى عمى أحد

 حيث شارؾ الجميع في بناء الحضارة اإلسالمية.
مف سخرية القدر أف يظير مف تمؾ » :مف المؤسؼ أف يذكر المؤلؼ ما نصو :ثالثًا

القبيمة الكردية الشخص العظيـ الذي يعتبر حتى يومنا ىذا محرًرا ومخمًصا 
  .«لمعالـ اإلسالمي أال وىو صالح الديف يوسؼ بف أيوب

ذا نظرنا إلى األمر مف زاوية القدر، فمف حسف حظ المسمميف أف ننا إإالواقع 
الذي عبر بصدؽ عف الحضارة اإلسالمية التي  ،ظير ذلؾ القائد التاريخي

 احتوت كافة األقواـ، واألعراؽ تحت مظمة اإلسالـ كديف.

أضؼ إلى ذلؾ، أف المؤلؼ ىنا يركز عمى صالح الديف األيوبي كفرد، وىو 
اريخي ألف األمر ال ينحصر في القائد الفرد بؿ لكونو معبًرا يخالؼ الواقع الت

عف آماؿ وآالـ أمة اإلسالـ التي تعرضت لمغزو الصميبي في أخريات القرف 
 الحادي عشر ـ. 

وال « The Saviourالبطؿ المخمص »ىكذا، نالحظ تركيز المؤلؼ عمى فكرة 
ذلؾ  أفرز أصاًل  نوافؽ عمى تصوره بدوف إدراؾ تأثير المجموع البشري الذي

  .القائد التاريخي
ممتاًزا  اصالح الديف لـ يكف قائًدا عسكريً أصاب المؤلؼ الحقيقة عندما قرر أف  رابًعا:

 فحسب، بؿ كاف أيًضا سياسًيا بارًزا، ودليمنا عمى ذلؾ بعض العناصر التالية: 

 1أبيض دوف إراقة دماء الصميبييف في  ادخولو بيت المقدس دخواًل سمميً  -3
مف العاـ  (1)يوليو 9ـ في أعقاب معركة حطيف في 3311أكتوبر عاـ 

 المذكور.
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، والتي (1)ـ3311سبتمبر عاـ  1توصمو إلى إتفاقية الرممة التي وقعيا في  -1
بموجبيا نشر السالـ أجنحتو بعد صراع دموي مرير بيف المسمميف 

السياسة والصميبييف بصورة أكدت أنو بالفعؿ رجؿ سياسي بارع أدرؾ أف 
ىي فف الممكف،، وبالتالي لـ يستمر في الصراع الحربي ضد الصميبييف 

ـ( 3311-3311) (9)خالؿ ما عرؼ اصطالًحا بالحممة الصميبية الثالثة
 عمى نحو لـ يورد معو جيشو موارد اليالؾ.

مما أكد أنو سياسي قدير اتجاىو إلى مواجية عدويف في وقت واحد ىما  -1
ة الفراتية، والصميبييف في بالد الشاـ وفي سبيؿ تحقيؽ الزنكيوف في الجزير 

اليدفيف في وقت واحد، وجدناه يعقد صمًحا مع الصميبييف كي يتفرغ 
لمواجية الزنكييف، وبعد أف يؤدي ىدفو ىناؾ يعقد معيـ صمًحا ثـ يتجو 

لذلؾ ليس في مقدورنا دراسة تاريخو دوف إدراؾ  ،إلى محاربة الصميبييف
والدبموماسية مع وجود ضوابط محكمة تؤدي إلى تحقيؽ ثنائية الحرب 

األىداؼ العميا لحركة الجياد اإلسالمي ضد الغزاة وذلؾ مف خالؿ مجمس 
 استشاري يخمص لو النصح. 

تسامحو مع كافة األدياف األخرى كالمسيحية  ،مف مظاىر حنكتو السياسية -9
اف في بيت لذلؾ ضـ إليو أقباط مصر وأىداىـ دير السمط ،والييودية

ـ( بمثابة 3190)ت  Maimonides (1)المقدس، وكاف موسى بف ميموف
طبيبو الخاص، عمى نحو قطع الطريؽ عمى الصميبييف إلحداث حميؼ ليـ 

 داخؿ ربوع الدولة األيوبية. 

: أشار المؤلؼ إلى زىد صالح الديف األيوبي، وىي حقيقة واضحة أكدتيا خامًسا
ذلؾ مف رفضو لمعيش في قصور الفاطمييف  وقائع التاريخ،، وال أدؿ عمى

وتفضيمو اإلقامة في خيمة أثناء العمميات العسكرية ضد  ،البالغة الثراء
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ترؾ في  ،ـ3311مارس  9كما أنو عندما توفي في فجر األربعاء  ،الصميبييف
( درىـ فقط، مما كشؼ لنا عف زىده الذي تأثر فيو بأستاذه 11خزانتو دينار و)
 ـ(.3319-3396) (6)دنور الديف محمو 

النزارية وأورد أف  (1)أو اإلسماعيمية Assassins: ذكر المؤلؼ أمر الحشاشيف سادًسا
بينما نعرؼ وجود ما عرؼ  ،مقرىا في قمعة بالمنطقة الجبمية في شماؿ سوريا

بقالع الدعوة وىي مصياؼ، والمنيقة، والعميقة وقدموس، والكيؼ، وغيرىا 
 ابمس الصميبية. وجميعيا وقع ضمف إمارة طر 

ولذلؾ  ،بالفعؿ قاـ الحشاشوف بعمميات اغتياؿ ضد العناصر التي عارضتيـ
 غتالوىـ نذكر عمى سبيؿ المثاؿ: اوصفوا باإلرىاب، ومف الذيف 

 .ـ3300حاكـ حمص عاـ  (1)جناح الدولة حسيف -

 ـ.3301حاكـ أفاميو  (1)خمؼ بف مالعب -

 ـ.3331حاكـ الموصؿ  (30)شرؼ الديف مودود -

 ـ. 3316صاحب الموصؿ  (33)أقسنقر البرسقي -

ال نغفؿ كذلؾ تعرض صالح الديف لثالث عمميات لالغتياؿ في صورة عاـ 
، وعمميتاف في مصياؼ، (31)ـ حيث حدثت المؤامرة الدولية الكبرى3319

، لكف العناية اإلليية حفظتو ألمتو ليقودىا (31)ـ3316ـ، 3311واعزاز عامي 
  .في مواجية الصميبييف

نالحظ ىنا أف المؤلؼ الكوري أشار إلى ما أسماه شيخ الجبؿ، ولـ يحدد اسمو، 
 ـ(. 3311-3361) (39)والواقع أنو راشد الديف سناف بف سمماف

خاصة عمى اعتبار  Charismaوقد وصفو بأنو قائد كاريزمي امتمؾ كاريزما 
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ؿ وبالتالي ما تردد عف أنو إذا ما أمر أحد أتباعو أف يتردي مف شاىقة جبؿ فع
وىو  Blind Obedienceتمكف منيـ مف خالؿ ما عرؼ بالطاعة العمياء 

 ـ(.3131)ت  (31)أمر أقر بو الرحالة األندلسي ابف جبير

أما قوؿ المؤلؼ أف صالح الديف األيوبي وجد خنجًرا مرفؽ برسالة تحذيرية مف 
نًدا مف فيو أمر مبالغ فيو وال يجد س ،جانب الحشاشيف وأنو اعترؼ باليزيمة

المصادر التاريخية العربية أو الصميبية ومف المرجح وجود خياؿ شعبي 
خترعو الجانب اإلسماعيمي إلظيار قوتو في مواجية اأسطوري مف ورائيا 

 السمطاف األيوبي. 
أشار المؤلؼ الكوري إلى أف صالح الديف أصبح أكثر شعبية في أوروبا مف  :سابًعا

يمو يتمثؿ في أف الغرب األوروبي كوف أسطورة العالـ اإلسالمي، وىو أمر تعم
وىي المرة األولى التي ينسج فييا  Legend of Saladin (36)صالح الديف

وال نغفؿ صدور عدة دراسات  ،األوربيوف أسطورة عف أحد أعدائيـ التاريخييف
تناولت تمؾ األسطورة حتى أف ىناؾ مف الباحثيف الغربييف مف أعد أطروحة 

 األسطورة.  دكتوراه عف تمؾ
 ،: أشار المؤرخ المذكور إلى قياـ صالح الديف األيوبي بقتؿ األسرى الصميبييفثامًنا

وكانوا  .ـ3311يوليو  9ف ذلؾ حدث في أعقاب معركة حطيف في إوالواقع 
، Templars (31)، والداوية Hospitallersمف عناصر فرساف اإلسبتارية 

لؾ السمطاف، وتعميؿ ىذا الموقؼ وىي الحادثة الدموية الوحيدة في تاريخ ذ
نيـ ما إ. كما (31)ـ3311اشتراكيـ في حممة أرناط الغادرة عمى الحجاز عاـ 

فتداء، ناىيؾ عف شراستيـ في محاربة المسمميف، وفي حالة كانوا يصمحوف لال
 إطالؽ سراحيـ لعادوا لقتاؿ الجيش األيوبي بشراسة أكبر مف ذي قبؿ. 

رخيف الغربييف ىاجموا ذلؾ السمطاف نتيجة لتمؾ ال نغفؿ أف العديد مف المؤ 
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  .الحادثة، دوف إدراؾ دوافعو الحقيقية
: جانب المؤرخ الكوري بارؾ جونغ ساسيو الصواب عندما يربط بيف اإلسالـ تاسًعا

 ولمرد عمى ذلؾ نورد األفكار المحددة التالية:  ،واإلرىاب

﴿َمْن ى ذلؾ مف قولو تعالى وال أدؿ عم ،اإلسالـ ديف احتـر اختيار اإلنساف -3
، كما أقر بالحرية الدينية في قولو (31)َشاَء َفْمُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْمَيْكُفْر﴾

 .(10)﴿َل ِإْكرَاُه ِفي الّديِن﴾ :تعالى

اإلرىاب  :أصدر المفكر الفرنسي البارز رجاء جارودي كتاًبا بعنواف -1
 ليس اإلسالـ. ، يؤكد فيو أف اإلرىاب صنيعة الغرب و (13)الغربي

لـ يطالع المؤلؼ الكوري ما أصدره المفكر األمريكي مف أصؿ إيطالي  -1
الذي دافع عف اإلسالـ وأصدر  John Esposito (11)جوف إسبوسيتو

 :العديد مف المؤلفات نذكر منيا عمى سبيؿ األمثمة
- Islam, The Straight path, 1988. 

- The Islamic threat Myth or Reality, 1992. 

- UnHoly War terror in the Name of Islam, 2002. 
وفي حالة مطالعتو ليا، لتنوعت أفكاره ولـ يربط بيف اإلسالـ واإلرىاب 

 ويكرر مقوالت ظالمة رددىا الغربيوف ممف يرفض التعايش مع اإلسالـ. 

 ,Crusadesمف الذي أشعؿ الحروب الصميبية  ،مف حقنا التساؤؿ -9
Croisades Kreuzzuge  وىي الحرب العالمية في العصور الوسطى؟

ـ(؟ وكذلؾ 3131-3139ومف المسئوؿ عف الحرب العالمية األولى )
ـ(؟ إنو الغرب وليس المسمموف 3191-3111الحرب العالمية الثانية )

وال نغفؿ في ىذا السياؽ مالحظة جريمة إلقاء القنبمة الذرية عمى  ،بالبداىة
ـ مف جانب الرئيس 3191باف في أغسطس عاـ ىيروشيما وناجازاكي باليا
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( 100.000األمريكي تروماف!! عمى نحو أدى إلى الفتؾ بما زاد عمى )
 أـ ماذا؟!! (11)«إنساف في لحظات !!، أال يسمى ىذا إرىاًبا

ال أغفؿ ىنا، مالحظة أف إشارتو لقياـ الدوؿ الغربية بممارسة نفوذىا في 
واألفضؿ التعبير باالحتالؿ  ،ير موضوعيالدوؿ اإلسالمية، ىو تعبير مطاط وغ

 «. االستدمار»أي « واالستعمار»

واحًدا في صورة االستعمار الفرنسي الوحشي لمجزائر مف  ويكفي أف أقدـ مثااًل 
( مميوف جزائري سقطوا شيداء 30ـ( حيث تـ الفتؾ بما زاد عمى )3169إلى  3110)

 . (19)مف أجؿ الحرية واالستقالؿ في ممحمة بطولية ال نظير ليا في التاريخ الحديث

مف البدييي أف يتحوؿ صالح الديف األيوبي إلى رمز لممسمميف مف أجؿ 
ألنو في ظؿ االستعمار تقوـ الشعوب التي تـ  ؛التحرر مف سيطرة االستعمار الغربي

 فما العجب في ذلؾ؟  ،احتالليا بالبحث عف قائد ليا مف الماضي لكي يعزز صمودىا

صالح الديف األيوبي مسئوؿ عف صعود األصولية اإلسالمية  أما القوؿ بأف
ـ، 1003سبتمبر عاـ  33وانتشار اإلرىاب الذي وصؿ إلى ذروتو في أحداث يوـ 

ثـ إف  ،فيو أمر ال يقؼ عمى قدميف، وكاف األجدر بالمؤلؼ عدـ ترديد عبارات جوفاء
ُمخطط ومدبر  ، ويشير البعض إلى أنو(11)الحادث المذكور ىناؾ جدؿ كبير وراءه
وىو أمر غير مستبعد مف خالؿ تاريخو  ،ولمموساد دور فيو بصورة أو بأخرى

 اإلجرامي العالمي العتيد. 

تجاه صالح الدين ساسيو خمص عرضنا آلراء المؤرخ الكوري بارك جونغ  -
 األيوبي إلى عدة استنتاجات تجمل عمى النحو التالي: 

والعرب عموًما إلى دراسة توجيات باحثيف  ضرورة أف يتجو الباحثوف المصريوف: أوًل 
ف ىناؾ مؤرخيف آخريف في إإذ  ؛آخريف خارج نطاؽ الغرب األوروبي وأمريكا
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عمينا البحث في توجياتيـ الفكرية  –عمى سبيؿ المثاؿ  –كوريا والصيف واليند 
 ودراستيا تعميًقا الرتباطنا الجغرافي والتاريخي المتأصؿ بالشرؽ. 

 أخرىف ىناؾ جوانب إض الزوايا التي نوافؽ المؤرخ الكوري عمييا، إال : ىناؾ بعثانًيا
نظًرا لترديده تصورات غربية ال تقؼ أماـ النقد  ؛لـ يكف موفًقا فييا عديدة

عمى نحو عكس لنا أف اتجاه عدد مف المؤرخيف  ،التاريخي الموضوعي
وتاريخو وكذلؾ  الكورييف الجنوبييف مؤيد تماًما لمتصورات الغربية حياؿ اإلسالـ

 رموزه التاريخييف 
: ىناؾ تقصير واضح مف جانب المؤرخيف والمفكريف العرب والمسمميف في ثالثًا

التاريخييف وذلؾ في ظؿ سيطرة إعالمية غربية،  وقادتوتوضيح حقيقة اإلسالـ 
ليذا، وجدنا مثؿ ذلؾ المؤرخ يعبر عف رؤية غربية صرفة تربط بيف اإلسالـ 

 زج بصالح الديف األيوبي في األمر.واإلرىاب، بؿ وت

عف صالح الديف ساسيو ذلؾ عرض عف رؤية المؤرخ الكوري بارؾ جونغ 
 األيوبي. 
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 الهوامش

 ( عف ذلؾ انظر: 3)
ـ( دراسة 3311-3311ح الديف األيوبي )محمد مؤنس عوض، مف التاريخ العالمي لصال

 ـ. 1010لرؤية المؤرخيف الغربييف المحدثيف، جامعة الشارقة، ط. الشارقة 
 ( عف معركة حطيف انظر: 1)

شداد، النوادر السمطانية والمحاسف اليوسفية، تحقيؽ جماؿ الديف الشياؿ، ط. القاىرة ابف 
 . 11ص-11ـ، ص3169

B. Kedar (ed.), The Horns of Hattin, Proceedings of the Second conference of 

the Society for the study of the Crusades and the latin East, Jerusalem and 

Haifa 2-6 July 1987, Jerusalem 1992.  

D. Nicolle, Hattin 1187, Saladin's Greatest Victory, Oxford 1993. 

ـ، جوزيؼ نسيـ يوسؼ، معركة حطيف، 3111دمشؽ  يوسؼ سامي اليوسؼ، حطيف، ط.
، سعيد عاشور، حطيف 113-111ـ، ص3111( عاـ 10خمفياتيا ودالالتيا، عالـ الفكر، ـ )

، مجموعة مف الباحثيف، 91ص-91ـ، ص3111(، يوليو 199وقائع وعبر، العربي، العدد )
 ـ. 3111حطيف صالح الديف والعمؿ العربي الموحد، ط. القاىرة 

 ف اتفاقية الرممة انظر: ( ع1)
العماد األصفياني، الفتح القسي في الفتح القدسي، تحقيؽ محمد محمود صبيح، ط. القاىرة 

 ، 601ـ، ص3161
Ambroise, the Crusade of Richard Heart of Lion, Trans. M.J.Hubert, New 

York 1943, P. 429-430. 

قات السممية مع الصميبييف دراسات تحميمية عمر كماؿ توفيؽ، الدبموماسية اإلسالمية والعال
، محمود سعيد 311ص-311ـ، ص3116وثائقية في التاريخ الدبموماسي، ط. اإلسكندرية 

عمراف، اليدف بيف المسمميف والصميبييف في عصر الدولة األيوبية، ضمف كتاب دراسات في 
 . 11ص-16ـ، ص3116بحوث تاريخ العصور الوسطى، ط. اإلسكندرية 
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 عف الحممة الصميبية الثالثة انظر: ( 9)
Otto of Freising, The deeds of Frederick Barbarossa, Trans. Charles 

Christopher Mierow, Toronto 1966.  

Otto of St. Blasion, the Third Crusade 1187-1190, from the Chronicle of Otto 

of St. Blasion, in Thatcher, Source Book of Medieval History, New York 

1902, PP. 524-535. 

Richard of Devies, Crusade of Coeur de Lion, in Chronicles of the Crusades, 

London 1908.  

Geoffrey of Vinsauf, Crusade of Richard Coeur de Lion, in Chronicles of the 

Crusades, London 1908.  

Chronicle of the third Crusade, A translation of Itinerarium Peregrinorum et 

Gesta Regis Ricardi, Trans. Helen Nicholson 1997. 

شداد، النوادر السمطانية والمحاسف اليوسفية، تحقيؽ جماؿ الديف الشياؿ، ط. القاىرة ابف 
 ـ. 3111ابمس ـ. جالؿ حسني سالمة، عكا أثناء الحممة الصميبية الثالثة، ط. طر 3169

 عف موسى بف ميموف انظر: ( 1)
ت، شرح أسماء العقار، -موسى بف ميموف، داللة الحائرينف، ت. ىػ. إتاي، ط. القاىرة ب

أبي أصيبعة، عيوف األنباء في طبقات ابف ـ، 3111تحقيؽ ماكس مايرىوؼ، ط. القاىرة 
ولفنسوف، ، إسرائيؿ 111ص-111ـ، ص3161األطباء، تحقيؽ نزار رضا، ط. بيروت 

ـ، حسف حسف كامؿ، موسى بف ميموف 3116موسى بف ميموف، حياتو ومصنفاتو، ط. القاىرة 
 ـ. 3111وآراؤه الكالمية والفمسفية،، ط. طنطا 

M. Meyerhof Essays on Maimonides, New York 1940.  

M.M. Awad, Highlights on the Medical Contribution of Musa Ibn Maimon 

(Maimonides) in Egypt during the Ayubid Rule, Cairo 2003. 

 عف نور الديف محمود انظر: ( 6)
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William of Tyre, A History of deeds done beyond the sea, Trans. E.A. 

Babcock and A. Krey, Vol. II, New York 1943. 

N. Elisseeff, Nur ad-Din un grand prince Musulman de Syrie au Temps des 

croisades, 3Vols, Damas 1967. 

ـ. 3113قاضي شيبة، الكواكب الدرية في السيرة النورية، تحقيؽ محمود زايد، ط. بيروت ابف 
حسف حبشي، نور الديف والصميبيوف حركة اإلفاقة والمجتمع اإلسالمي في القرف السادس 

مؾ العادؿ نور الديف محمود، ط. ـ، ليمى عبد الجواد، السمطاف الم3191اليجري، ط. القاىرة 
ـ، محمد مؤنس عوض، في الصراع اإلسالمي الصميبي السياسة الخارجية 1006القاىرة 

 ـ. 3116لمدولة النورية، ط. القاىرة 
 ( عف اإلسماعيمية النزارية انظر: 1)

، بنياميف التطيمي، الرحمة، ت. عزرا حداد، 111ت، ص-جبير، الرحمة، ط. بيروت بابف 
، ميشيؿ لباد، اإلسماعيميوف والدولة 911ـ، ص1001عبد الرحمف الشيخ، ط. أبو ظبي  تقديـ

ـ، زكي نقاش، الحشاشوف وأثرىـ في السياسة 3161اإلسماعيمية بمصياؼ، ط. بيروت 
ـ. أسامة 3111جامعة القاىرة عاـ  –واالجتماع، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية اآلداب 

سماع يمية الشاـ عصر الحروب الصميبية )القرف الثاني عشر الميالدي/ زكي زيد، الصميبيوف وا 
ـ، فرىاد دفتري، خرافات الحشاشيف وأساطير 3110السادس اليجري(، ط. اإلسكندرية 

اإلسماعيمييف، دراسة في أصوؿ الخرافات وتاريخ وصفيا وتطورىا مف العصور الوسطى حتى 
ـ، محمد كامؿ حسيف، طائفة 3116القرف العاشر، ت. سيؼ الديف القصير، ط. دمشؽ 

 ـ. 3111اإلسماعيمية تاريخيا ونظميا وعقائدىا، ط. القاىرة 
 ( عف جناح الدولة حسيف انظر: 1)

، 319ص-311ـ، ص3101القالنسي، ذيؿ تاريخ دمشؽ، تحقيؽ أميدروز، ط. بيروت ابف 
، محمد مؤنس عوض، معجـ أعالـ عصر الحروب الصميبية في الشرؽ 391، ص311ص
 . 61ـ، ص1031لغرب، ط. القاىرة وا

 ( عف خمؼ بف مالعب انظر: 1)
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العديـ، بغية الطمب في تاريخ ابف ، 336، ص331القالنسي، ذيؿ تاريخ دمشؽ، صابف 
 . 1111ص-1119ـ، ص3111، تحقيؽ سييؿ زكار، ط. دمشؽ 1حمب، ج

 ( عف شرؼ الديف مودود انظر: 30)
 ، 316القالنسي، ذيؿ تاريخ دمشؽ،، صابف 

H. Fink, " Mawdud of Mosul, precursor of Saladin", M.W., XL III, 1953, PP. 

18-37. 

ـ، 3116(، عاـ 31(، السنة )1عفاؼ صبرة، األمير مودود بف التونتكيف، الدارة، العدد )
، محمد مؤنس عوض، تاريخ الصميبيات الصراع العالمي في العصور 311ص-301ص

 . 319ص-310ـ، ص1030الوسطى، ط. القاىرة 
 ( عف أقسنقر البرسقي انظر: 33)

األثير، التاريخ الباىر في الدولة األتابكية ابف ، 139القالنسي، ذيؿ تاريخ دمشؽ، صابف 
، محمد مؤنس عوض، 19، ص3161بالموصؿ، تحقيؽ عبد القادر طميمات، ط. القاىرة 

 . 11ص-13معجـ أعالـ عصر الحروب الصميبية، ص
 ة الكبرى انظر: ( عف المؤامرة الدولي31)

أيبؾ الدواداري، الدر المطموب في أخبار مموؾ بني أيوب، تحقيؽ سعيد عاشور، ط. ابف 
تغري بردي، النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة، ط. القاىرة ابف ، 11ـ، ص3111القاىرة 

، إبراىيـ طرخاف، الناصر صالح الديف وتحرير القدس، ط. 13ص-10، ص6ت، ج-ب
، عبد المنعـ ماجد، الناصر صالح الديف يوسؼ األيوبي، 13ص-10ـ، ص3161القاىرة 

 . 11ص-11ـ، ص3161ط. بيروت 
 ( عف محاولتي اغتياؿ صالح الديف في بالد الشاـ انظر: 31)

واصؿ، مفرج ابف ، 310ت، ص-، ط. بيروت ب33األثير، الكامؿ في التاريخ، جابف 
، 19ـ، ص3111، ط. القاىرة 1الشياؿ، جالكروب في أخبار بني أيوب، تحقيؽ جماؿ الديف 

برنارد لويس، فرقة الحشاشيف مذىب راديكالي في اإلسالـ، ت. إلياس فرحات، ط. دمشؽ 
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، ط. القاىرة 1، جماؿ الديف الشياؿ، تاريخ مصر اإلسالمية، ج390ص-311ـ، ص3111
 . 91ـ، ص3161

 ( عف راشد الديف سناف انظر: 39)
، بنياميف التطيمي، الرحمة، ت. عزرا حداد 111ت، ص-جبير، الرحمة، ط. بيروت بابف 

العديـ، سيرة راشد الديف ابف ، 911ـ، ص1001وتقديـ عبد الرحمف الشيخ، ط. أبو ظبي 
، مصطفى غالب، سناف Arabica, VIII, 1966, PP. 260-261سناف، تحقيؽ برنارد لويس

 ـ. 3111راشد الديف شيخ الجبؿ الثالث، ط. بيروت 
 . 111ت، ص-ر، الرحمة، ط. بيروت بجبيابف ( 31)
 ( عف أسطورة صالح الديف األيوبي، انظر: 36)

M. Jubb, the Legend of Saladin in Western Literature and Historiography, 

New York 2000.  

S. Lane-poole, Saladin and the fall of Kingdom of Jerusalem, Kuala Lumpur 

2007, PP. 345-367.  

ـ، كاروؿ ىيمنبراند، 3111والتر سكوت، الطمسـ، ت. محمود محمود محمد، ط. القاىرة 
عاـ حطيف صالح الديف والعمؿ العربي  100صالح الديف تطور أسطورة غريبة، ضمف كتاب 

 . 330ص-16ـ، ص3111الموحد، ط. القاىرة 
 ( عف قتؿ األسرى الصميبييف مف اإلسبتارية والداوية عقب حطيف انظر: 31)

العماد األصفياني، الفتح القسي في الفتح القدسي، تحقيؽ محمد محمود صبيح، ط. القاىرة 
شداد، النوادر السمطانية والمحاسف اليوسفية، تحقيؽ جماؿ الديف ابف ، 13ـ، ص3161

، الفتح البنداري، سنا البرؽ الشامي، تحقيؽ فتحية 11ـ، ص3169الشياؿ، ط. القاىرة 
، جوناثاف رايمي سميث، اإلسبتارية فرساف القديس 111ـ، ص3111النبراوي، ط. القاىرة 

ـ، 3119ـ( ت. صبحي الجابي، ط. دمشؽ 3130-3010يوحنا في بيت المقدس وقبرص )
 . 11ص
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C. Oman, A History of the art of War in the Middle Ages, Vol. II, London 

1924, PP. 332. 

 عف حممة أرناط عمى الحجاز انظر: ( 31)
Ernoul, Chronique d' Ernoul et Bernard le Tresorier ed. Mas Latrie, paris 1971, 

PP. 69-70. 

، 11ت، ص-، ط. بيروت ب1أبو شامة، الروضتيف في تاريخ الدولتيف النورية والصالحية، ج
 منكمي، األحكاـ المموكية والضوابط النموسية في فف القتاؿ في البحر، تحقيؽ عبد العزيزابف 

-11ـ، ص3119جامعة القاىرة عاـ  –عبد الدايـ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية اآلداب 
ـ، 3110، عائشة بنت عبد اهلل، البحر األحمر في العصر األيوبي، ط. مكة المكرمة 16ص
، حسف عبد الوىاب، مصر وأمف البحر األحمر في عصر الحروب الصميبية، 99ص-93ص

التاريخ االجتماعي لمحروب الصميبية، ط. اإلسكندرية ضمف كتاب مقاالت وبحوث في 
 . 109ص-101ـ، ص3111

 (.11( الكيؼ: آية )31)
 (. 116( البقرة: آية )10)
 ـ. 1031( عنو انظر: رجاء جراودي، اإلرىاب الغربي، ت. سمماف حرفوش، ط. القاىرة 13)
طالي، ولد في مفكر أمريكي وأستاذ جامعي مف أصؿ إي John Esposito( جوف إسبوسيتو 11)

ـ بمقاطعة بروكميف بنيويورؾ، ويعمؿ حالًيا أستاًذا بجامعة جورج تاوف 3190مايو عاـ  31
( 13( كتاًبا وترجمت مؤلفاتو إلى أكثر مف )11بالواليات المتحدة األمريكية، وقد أصدر نحو )

از بفيـ عميؽ لغة كالعربية، والفارسية، واألندونيسية، والتركية، واليابانية، والصينية، وامت
 لإلسالـ والدفاع عنو ضد منتقديو مف متعصبي الغرب، عنو انظر: الوكيبيديا. 

 ( عف اإلرىاب انظر المؤلفات المختارة التالية: 11)
ـ، ىيثـ فالح 1001ماجد موريس إبراىيـ، اإلرىاب الظاىرة وأبعادىا النفسية، ط. بيروت 

ـ، 1030ات الجنائية المقارنة، ط. القاىرة شياب، جريمة اإلرىاب وسبؿ مكافحتيا في التشريع
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ديفيد ليفنجستوف، اإلرىاب والتنوير، تاريخ عمره ثالثة آالؼ عاـ، ت. أدىـ حبيب، ط. بيروت 
 ـ. 1031

 ( عف ممحمة التحرر الوطني الجزائري ضد االستعمار الفرنسي الغاشـ انظر: 19)
أديب حرب، التاريخ العسكري  ـ،1001عموره عمار، موجز في تاريخ الجزائر، ط. الجزائر 

ـ، يحيى بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر، ط. 3111واإلداري لألمير الجزائري، ط. الجزائر 
ـ، ىنري تشرشؿ، حياة األمير عبد القادر، ت. أبو القاسـ سعد اهلل، ط. الجزائر 3161الجزائر 
-3111مرحمة االستقالؿ ـ. عز الديف معزة، فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية و 3111
ـ، رسالة ماجستير، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة 3111
ـ، ط. الجزائر 3111-3111ـ،، الشاذلي بف جديد، مذكرات الشاذلي بف جديد، 1001
 ـ. 1031ـ، محمد مؤنس عوض، مف أعالـ الجزائر، ط. دمشؽ 1033

 ، والجدؿ حوليا انظر: ـ1003سبتمبر  33( عف حادثة 11)
الخديعة المرعبة، ت. سوزاف قازاف ومايا سمماف، ط. بيروت  1003أيموؿ  33بيري ميساف، 

ـ، نعـو تشومسكي، الحادي عشر مف أيموؿ، ت. مجموعة مف المختصيف، ط. بيروت 1001
 ـ. 1001
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