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 الملخص:

يتشاوؿ ىحا البحث بالجراسة ، نقج رؤية السؤرخة البخيصانية فمػرا جاييخ التي 
 .قائج البارز عرخ الحخوب الرميبيةكتابا مػجدا عغ صالح الجيغ األيػبي ال أصجرت

لع تكغ نمظ السؤرخة مػضػعية عشجما تشاولت تاريخو ، وجاءت كتاباتيا 
قت بحلظ العجيج مغ السؤرخيغ الغخبييغ الحيغ قجروا رؤية غخبية مشحازة وخال لتعبخعغ
 الجيغ تقجيخا كبيخا لتدامحو و أعسالو البصػلية . صالح
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Abstract: 

 This paper deals with chriticism of the British  Historian Flora 

Gier toward Saladin . 

 That historian was disobjective when she mentioned Events of 

his history ,so she was opposite of several Western historians who 

highly respected him for his  Tolerance and herroic deeds .  
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نقًجا لخؤية السؤرخة البخيصانية فمػرا جييخ لرالح الجيغ  يتشاوؿ ىحا البحث بالجراسة
مغ خالؿ روح  كثيخةغ أوجو القرػر الاأليػبي، وإضيار ما في عسميا العمسي عشو م

 أو اعتداؼ األحكاـ.  ،دونسا قػلبة ،والسمدمة ،السػضػعية الػاجبة

 Cambridgeواقع األمخ، درست فمػرا جييخ التاريخ في جامعة كسبخدج 
Univ  بالسسمكة الستحجة. وقج عسمت ألعػاـ عجيجة كسعمع غيخ متفخغ في جامعة إيدت
 بع لسجمذ إدارة جامعة كسبخدج لمتعميع الخارجي. التا East Angleaإنجميا 

تػقفت السؤرخة السحكػرة عغ التجريذ الجامعي، وتفخغت لمتأليف عغ قادة 
 .(1)خاصة في العرػر القجيسة والػسصىوب ،التاريخ

مغ جانب سمدمة  ،جييخ كتاًبا عغ صالح الجيغ األيػبيأصجرت فمػرا 
الػاسعة االنتذار، وقج صجرت  National Geographicناشيػناؿ جيػجخافيظ 

 ـ، تحت عشػاف : 2009التخجسة العخبية بالقاىخة في عاـ 

وإف لع يتع ذكخ اسع «. صالح الجيغ السحارب الحؼ دافع عغ شعبو»
 الستخجع!!

، باالتفاؽ مع مؤسدة دمحم بغ Book Houseودار الشذخ ىي بػؾ ىاوس 
 السحكػرة.  راشج آؿ مكتـػ بجبي، ويعتسج البحث عمى التخجسة

ال نغفل ىشا، مالحطة وجػد مدتذار راجع ليا عسميا ىػ السؤرخ البخيصاني 
George Laneجػرج ليغ 

، السحاضخ في التاريخ بسجرسة الجراسات الذخقية (2)
 ،التابعة لجامعة لشجف School of Oriental and African Studiesواألفخيكية 

وُعشي عمى نحػ  ،العرػر الػسصى ويعتبخ السؤرخ السحكػر متخرًرا في مخحمة
 .Silk Roadكحلظ شخيق الحخيخو  ،خاص بالحياة اليػمية في اإلمبخاشػرية السغػلية
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( 6( صفحة من القطع المتهسط، وانقدم إلى )86يقع الكتاب المذكهر في )
 عناصر كالتالي: 

1- .  شاب مدمع ممتـد

 صالح الجيغ الصالب والجشجؼ.  -2

 غدو إمبخاشػرية. -3

 بصل الحخوب الرميبية.  -4

 . 18إلى ص 8اشتسل القدع األوؿ عمى الرفحات مغ ص

، وجاء الثالث 30إلى ص 12أما القدع الثاني؛ فذسل الرفحات مغ ص
 46، وبالشدبة لمقدع الخابع فقج امتج مغ ص42إلى ص 34ليحتػؼ الرفحات مغ 

 ، وىػ أكبخىا. 64إلى ص

د، ويقجـ لشا رؤية بخيصانية نو ُمخك  العسل العمسي الحؼ بيغ أيجيشا يػصف بأ
 والسدتذار السحكػر الحؼ راجع عسميا بالزخورة.  ،صخفة مغ جانب السؤلفة

يحكخ لمسؤرخة فمػرا جييخ تخريريا لكتاب عغ فارس اإلسالـ الشبيل عرخ 
الحخوب الرميبية، وإف لع تكغ سػػ واحجة مغ عذخات الباحثيغ الغخبييغ السحجثيغ 

عمى نحػ أكج لشا إدراكيع ألىسية دوره ، (3)اسات أكاديسية عشوالحيغ خررػا در 
والسػاجية  ،التاريخي البارز في العالقات بيغ الذخؽ والغخب في العرػر الػسصى

 ـ. 13، 12بيغ عالسي السديحية واإلسالـ خالليا خاصة عمى مجػ القخنيغ 

غ رؤية الكتاب الحؼ جاء معبًخا ع ميأقجـ مالحطاتي ع ،في العخض التالي
 مؤلفة بخيصانية عسمت في جامعة بخيصانية عخيقة وىي كالتالي: 
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حيث جاء  ،لمػاقع التاريخي اومخالف امدبق تقييسيا ا: عشػاف الكتاب ذاتو، يحػؼ حكسأوًل 
، وبالتالي أبعجه تساًما عغ «صالح الجيغ السحارب الحؼ دافع عغ شعبو»كالتالي: 

خالؿ الجافع الدياسي، وبحلظ يتزح لشا بجالء  وجعمو يقـػ بجوره مغ ،الجافع الجيشي
أف العسل الحؼ نشقجه يؤدؼ دوًرا محجًدا مغ أجل إبعاد صالح الجيغ األيػبي عغ 

 دائخة الجياد اإلسالمي في مػاجية الرميبييغ عمى الخغع مغ مكانتو البارزة فيو. 

وسبتسبخ  ،ـ1137: ذكخت السؤلفة أف صالح الجيغ ولج في الفتخة ما بيغ سبتسبخ ثانًيا
!!، مسا  (5)ـ1138بعج ذلظ عادت لتقػؿ أنو ولج في يػنيػ عاـ  و، (4)ـ 1138

شيخ سبتسبخ  /تحجيجيحا الثع ال نجرؼ مغ أيغ ليا ب ،أوقعيا في تشاقس واضح
 وىػ أمخ لع تحكخه السرادر العخبية السعاصخة والالحقة.  ،السذار إليو!!

 Theالذخؽ األوسط »يصانية، في صػرة : تدتخجـ مرصمحات استعسارية بخ ثالًثا
Middle East»(6) وىي تعبيخات تجؿ عمى أنيا تشصمق مغ مشصمقات استذخاقية ،

 وىػ األدؽ واألصح. ،ىجفيا عجـ استعساؿ تعبيخ العالع اإلسالمي ،استعسارية

ـ، بجأ الرغيخ صالح الجيغ في تعمع العقيجة اإلسالمية ألوؿ 1140»: تقػؿ رابًعا
دؤاؿ، كيف يتعمع العقيجة اإلسالمية وعسخه لع يتجاوز عاميغ؟!! وىػ أمخ ، وال«مخة

 أبعج ما يكػف عغ السشصق. 

الشزاؿ أو  –كاف زانجي ىػ أوؿ قائج مدمع يعمغ الجياد »: ذكخت ما نرو: خامًدا
 .(7)«ضج الرميبييغ السديحييغ –الحخب السقجسة 

قافمة الجياد مثل كخبػغا وىػ قػؿ جانبو الرػاب، ألف ىشاؾ قادة سبقػه في   
قدشقخ البخسقي أو  (9) ـ(1113وشخؼ الجيغ مػدود )ت ،(8) ـ(1103)ت
وقج ميجوا لو الصخيق نحػ اإلنجازات التي حققيا السدمسػف  .(10) ـ(1126)ت

 تحت قيادتو. 
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وقج مخ صالح الجيغ بالسيسة الرعبة لحفع الشز الكامل »: أوردت ما نرو: سادًسا
 .(11)«وتالوة أكبخ قجر مسكغ مغ القخآف –الميح كبكية الت –لمقخآف 

ُميدخ لمغاية بفزل هللا تعالى ألف حفع القخآف خاصة لألشفاؿ  ؛وىػ قػؿ متعرب 
، (12)() ولقد يسَّرنا القرآن للذكر فهل من مدكروجاء ذلظ مرجاًقا لقػلو تعالى: 

 عمى نحػ دؿ عمى أف ذلظ مطيخ مغ مطاىخ إعجازه التي ال تحج!!

كاف قج  ،ببمػغ صالح الجيغ عامو الدادس»أوردت عغ صالح الجيغ قػلو :  :سابًعا
تمظ العادة تداعج الخجاؿ عمى أف  فحاف الػقت لختانو، حيث يعتقج السدمسػف أ

عمى كػف السخء عزًػا مغ أسخة أو قبيمة  دلياًل  -أيًزا -وقج كانت  ،يبقػا أصحاء
 .(13)«مدمسة

الحؼ ىػ مغ ندج خياليا!!، خاصة مع عجـ وال نعخؼ مغ أيغ ليا بحلظ الحجيث  
 وروده في أؼ مرجر عخبي معاصخ أو متأخخ!!

 ،ـ، ولج إبغ شباد، وىػ عالع، وكاتب مدمع أعجب برالح الجيغ1144»: قالت: ثامًنا
 .(14)«وقاـ بكتابة سيخة حياتو

 (15)نو القاضي والسؤرخ بياء الجيغ بغ شجادإىشاؾ خصأ في االسع إذ  
أنو أعجب برالح الجيغ يسثل تجشًيا عمى مكانتو كسؤرخ بيخه ـ(، وترػ 1234)ت

( سشػات األخيخة مغ 6نو الزمو شػاؿ الػ)ألخاصة وب ،بارز لديخة ذلظ القائج
ـ عمى نحػ جعل كتابو الشػادر 1193ـ إلى عاـ 1188حياتو، وتحجيًجا مغ عاـ 

شو، فاألمخ ليذ الدمصانية والسحاسغ اليػسفية مرجًرا أساسًيا ال يسكغ االستغشاء ع
ترادؽ مع الدمصاف، وكاف مغ كبار إعجاب، بل كتابة قاض ومؤرخ  دمجخ 

-1189مغ أحجاث الحسمة الرميبية الثالثة ) كثيخويعج شاىج عياف لم ،مدتذاريو
 ـ(. 1192
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عشجما بمغ صالح الجيغ أصبح صمًبا وقػًيا وكفًؤا عمى الخغع »: قالت ما نرو: تاسًعا
 .(16)«شيمة حياتو مغ بقائو قريًخا وىدياًل 

ستمظ وصًفا لتكػيشو الجدجؼ، سػػ نتحاوؿ ىشا الشيل مغ ذلظ الفارس الحؼ ال  
، وىػ (18)ـ( حيث وصفو بأنو أعخج1236)ت (17)إشارة أوردىا الذاعخ ابغ عشيغ

فارس، كسا أف اإلعاقة ليدت إعاقة جدج، بل إعاقة روح  أمخ ال يعيبو ألنو أواًل 
الى بو إعاقة العرخ التاريخي الحؼ شيج االحتالؿ وقج عالج هللا تع ،وإرادة

 الرميبي لسشاشق السدمسيغ. 

عمى الخغع مغ تحخيع قػانيغ الجيغ اإلسالمي لذيخكػه »: ذكخت ما نرو: عاشًرا
والجشػد اآلخخيغ أف يحتدػا الكحػؿ، فإنو مغ الطاىخ أنيع قج استستعػا بإحتداء 

لذاب صالح الجيغ أيًزا، كانت سشػات مشيا إلى ا الخسخ، وأنيع قج أعصػا قمياًل 
ف صالح الجيغ قج أضيخ بيا فيو : إالسخاىقة تمظ ىي الػقت الػحيج الحؼ قيل 

نو فزل الخسخ والخياضة والشداء عمى إسمػًكا سيًئا. وقاؿ بعس الشاس 
 .(19)«الجيغ

وىػ أمخ ، «قاؿ بعس الشاس!!»التداؤؿ اآلف، كيف تػثق قػليا مغ خالؿ عبارة  
مغ مؤرخة تقػؿ إنيا تخخجت مغ جامعة كسبخدج، ودرست  ليرجر أصاًل  ما كاف

 فييا، ما لع تكغ تحخكيا روح التعرب السقيت ضج فارس اإلسالـ السجاىج. 

أف صالح الجيغ كاف يحتدي الخسخ، لكغ بعج أف وصل إلى بمغ اإلنراؼ القػؿ  
ليو بياء الجيغ بغ وىػ أمخ أشار إ ،سجة الحكع، واتجو إلى الجياد، تخؾ ذلظ تساًما

الشدائية، فيػ أمخ ال  اتوأما اإلشارة إلى عالق .شجاد نفدو في الشػادر الدمصانية
 نجرؼ مغ أيغ أتى بو خياليا الخرب السعادؼ لمدمصاف خالج الحكخ!! 

بعج مخور عاميغ »: ذكخت ما نرو عغ وفاة الخميفة الفاشسي العاضج: حادي عذر
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لحكاـ الفاشسييغ لسرخ، ومات، وقج ارتاب نيار آخخ ااوبغسػض شجيج،  ،فقط
 .(20)«الكثيخوف في قياـ صالح الجيغ بجس الدع لو

 للرد على هذه المقهلة نهرد التالي: 

كاف العاضج مخيًزا، فػقع عميو خبخ إسقاط خالفتو كالراعقة فسات،  -1
 وبالتالي فسيتتو شبيعية تساًما. 

األيػبي، ويكفي أف ريتذارد قمب لع يكغ القتل بالدع مغ أخالؽ صالح الجيغ  -2
ـ( عشجما مخض في يافا 1189-1199) Richard Lionheartedاألسج 

ذلظ ـ(، أرسل لو 1192-1189خالؿ أحجاث الحسمة الرميبية الثالثة )
ـ( 1204)ت Maimonides (21)الدمصاف شبيبو الخاص مػسى بغ ميسػف 

الؽ الشادرة السثاؿ، ال لعالجو، وقجـ لو الفاكية والثمج، ومغ لو مثل تمظ األخ
يمجأ إلى أسمػب القتل الجنيء بالدع عمى الشحػ الحؼ أشارت إليو السؤلفة 

 السحكػرة. 

بل  ،ال يجؿ عمى أنيا تكتب كتابة تاريخية مػضػعية« ارتاب الكثيخوف »قػليا  -3
 ليذ ليافيي تخدد شائعات ساذجة  ،تخيج الشيل مغ مكانة صالح الجيغ األيػبي

  .أصل عمسي

: أرادت الشيل مغ صالح الجيغ مغ خالؿ ما أوردتو عغ خالفو مع نػر ثاني عذر
أراد نػر  ،تشازع صالح الجيغ ونػر الجيغ»، وفي ذلظ قالت: (22)الجيغ محسػد

يػحج األراضي السدمسة  فوأراد صالح الجيغ أ ،الجيغ أف يقاتل الرميبييغ
 .(23)«أواًل 

ليا أىسية لجيو، وأنو أراد تػحيج وكأنيا تمسح إلى أف قزية الجياد لع تكغ  
 جياد الرميبييغ مغ خالؿ دافع سياسي خالز.  السدمسيغ ال
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نذبت الحخب بيغ صالح الجيغ وابغ نػر الجيغ وأعػانو. »ثع ذكخت ما نرو:  
 .(24)«عاًما خعذ اثشياستسخت تمظ الحخب لسجة 

وىع  ،السدمسيغ قتاؿ أعػاـ في عجة قأف صالح الجيغ أنفبتخيج ىشا السؤلفة القػؿ  
أعػاف نػر الجيغ محسػد، والػاقع يؤكج أنو اضصخ إلى حخبيع مغ أجل تػحيج 

ولع يتػقف عغ قتاليع. واليجؼ  ،السدمسيغ، وخالؿ ذلظ كاف يحارب الرميبييغ
ويتسثل في إضياره كخجل سياسة يعسل لتحقيق مصامعو  ،مسا أوردتو واضح

 الذخرية دوف دافع ديشي حكيقي. 

ـ جسع صالح 1187بحمػؿ شيخ يػليػ مغ عاـ »ذكخت ما نرو: : ثالث عذر
. وىػ رقع مبالغ فيو (25)«الجيغ جيًذا مكػًنا مغ أكثخ مغ مائتي ألف رجل

كاف يخجع إلى  (26)نتراره في حصيغاوقج أرادت مغ ذلظ تػضيح أف  ،لمغاية
كثخة عجد قػاتو، وىػ أمخ جانبو الرػاب، إذ ىشاؾ الجافع الجيشي الحؼ ال 

وتحخيخ األرض مغ الغداة الرميبييغ، ناليظ عغ  ،والخغبة في الجياد ،خيشك
عمى اعتبار أف الدقػط في التاريخ  ،عػامل داخمية لجػ مسمكة بيت السقجس

دوًما يكػف مغ الجاخل قبل الخارج، ثع أتى العامل الخارجي في صػرة جياد 
سمكة بيت مالسدمسيغ بكيادة ذلظ الدمصاف ليزع الرػرة الشيائية لدقػط 

خاصة خالؿ السخحمة الػاقعة وب ،الزعف نيالسقجس الرميبية التي كانت تعا
 ـ. 1187 ،ـ1174بيغ عامي 

قج يكػف صالح الجيغ شخًرا »: ذكخت السؤلفة السحكػرة ما نرو: رابع عذر
 ،قاسًيا، فقج قاـ بقتل ثالثسائة مغ أكفأ فخساف الرميبييغ بعج معخكة حصيغ

 .(27)«ديفو الخاصبابغ مجيشة شاتيػف وأعجـ قائجىع ريشالج 
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 للرد على ذلك نقرر التالي : 

، والجاوية Hospitallersقاـ ذلظ الدمصاف بالفعل بإعجاـ عشاصخ اإلسبتارية  -1
Templars  في أعقاب حصيغ نطًخا لكػنيع أشخس العشاصخ الرميبية، كسا

ادوا نقل حيث أر  ،ـ1183شاركػا في حسمة أرناط الغادرة عمى الحجاز عاـ 
حيث تػجج إمارتو  ،(28)رفات الخسػؿ )ص( مغ السجيشة السشػرة إلى الكخؾ

 الرميبية. 

 فتجاء العشاصخ السحكػرة مغ الخلباف الفخساف مع غيخىع. الع يكغ مغ السعتاد  -2

في حالة إشالؽ السدمسيغ لدخاح أولئظ الفخساف، لعادوا لقتاؿ الجير األيػبي  -3
 «. جسخة اإلفخنج»وقج وصفػا بأنيع  ،بذخاسة أكبخ مغ ذؼ قبل

الحادثة السحكػرة ىي الػحيجة في عالقة صالح الجيغ األيػبي تجاه األسخػ  -4
ذات شابع استثشائي ال يسكغ الكياس عميو بأؼ حاؿ مغ  وىي ،الرميبييغ
 األحػاؿ. 

نطًخا لغجره بالقافمة السدمسة عمى  (29)دؼ شاتيػف  قاـ صالح الجيغ بقتل ريشػ -5
، كسا استيدأ ـ1183كسا قاد الرميبييغ في حسمة خيق بيغ دمذق والقاىخة، الص

وقج عخؼ عشو الصابع الجمػؼ العشيف في قبخص وبالد الذاـ  ،بخسػؿ اإلسالـ
 عمى حج سػاء. 

لكغ »... أشادت السؤلفة بالدمصاف السحكػر، وعغ ذلظ قالت : : خامس عذر
ؾ بصخيقة أكثخ رحسة. فقج أشمق باستدالـ القجس لو، فقج عامل السديحييغ ىشا

سخاح السخضى أو السدشيغ ومعيع أؼ شخز يتسكغ مغ دفع الفجية، وقاـ 
 .(30)«ببيع بكية السديحييغ كعبيج
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يالحع ىشا أنيا لع تػرد شيًئا عغ افتجاء الدمصاف مئات الرميبييغ مغ مالو  
الخاص، وكحلظ عجـ قيامو بسحبحة ضجىع عمى عكذ ما حجث عشجما قاـ 

عمى نحػ  (31)ـ1099يػليػ  15داة بسحبحة مخوعة في السجيشة السقجسة في الغ
 اعتخفت بو حتى السرادر الرميبية نفديا. 

أما بيع بكية السديحييغ كعبيج، فحلظ أمخ معتاد في ذلظ العرخ، ولع يأت  
 الدمصاف بججيج فيو. 

: أشارت إلى مػقف عشاصخ الحذاشيغ وىع مغ عشاصخ سادس عذر
عمى الخغع مغ »مغ صالح الجيغ مغ خالؿ قػليا:  (32)الشدارية اإلسساعيمية

  ،ـ أوشظ الدفاحػف عمى قتمو مختيغ، فقج شخط خجه1175ذلظ، ففي عاـ 

الػاقع تعج العبارة السحكػرة بال أؼ أساس تاريخي، وضاىخ فييا الخياؿ و  
كسا أنو حخص عمى ارتجاء  ،الجامح؛ إذ امتمظ ذلظ الدمصاف حخاسة مذجدة

؛ وىي عبارة عغ قسيز مجرع حتى يحسيو مغ اؼ شعشات غادرة «رديةالد »
مغ جانب عشاصخ الفجاوية القائسيغ باالغتياؿ، وال نغفل أنو في حالة إصابتو 

بتياج وىػ األشارت إلى ذلظ السرادر الرميبية ب –كسا ادعت  –في صجره 
 ما لع يحجث. 

في مػضعيا  تخات ليد: جانب السؤلفة الرػاب، عشجما استعسمت تعبيسابع عذر
سيصخ صالح الجيغ عمى إمبخاشػرية نػر »الرحيح، مثاؿ ذلظ، قػليا : 

بل لقب بالسمظ العادؿ،  ،، والػاقع أف نػر الجيغ لع يكغ إمبخاشػًرا(33)«الجيغ
 وكاف لكبو األشيخ الحؼ تخدد كثيًخا في السرادر السعاصخة والستأخخة. 

ػبيػف الخالفة الحاكسة التي أسديا األي»كسا ذكخت عغ األيػبييغ ما نرو:  
، وكاف األججر بيا إدراؾ أف الجولة األيػبية كانت تابعة (34)«صالح الجيغ
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 لمخالفة العباسية، وىي إشارة أساسية ال نجرؼ كيف تغافمت عشيا!! 

ـ( 1192-1189) (35): تشاولت السؤلفة أحجاث الحسمة الرميبية الثالثةثامن عذر
وىي تعشي ىشا السمظ  –أصيب فيميب »ذلظ قالت:  وفي ،ودور فخندا خالليا

ممظ فخندا خالؿ السخحمة مغ  Philip II Augustusفيميب الثاني أغدصذ 
بسخض الجوسشتاريا فػر وصػلو إلى األرض السقجسة،  –ـ 1180-1223

 .(36)«فعاد إلى فخندا حيث قاـ عمى الفػر بغدو أراضي ريتذارد

السمظ في بالد الذاـ مجعًسا لمػجػد الرميبي  تؤكج أحجاث تمظ الحسمة، بقاء ذلظ 
ىشاؾ، ولع يرب بالسخض السحكػر فػر وصػلو كسا ذكخت السؤلفة، وقج 
جاءت تمظ اإلشارة مغ أجل إبخاز دور السمظ اإلنجميدؼ ريتذارد قمب األسج 

 يخالف الػاقع التاريخي.  وىػ ،حيشحاؾ عمى حداب غخيسو الفخندي

كانت عكا ميشاًء ىاًما شأنيا شأف »كا ما نرو: : ذكخت عغ مجيشة عتاسع عذر
عاصسة ، وىي مقارنة غيخ مشصكية، نطًخا لكػف عكا بسثابة (37)«مجيشة صػر

مسمكة بيت السقجس الرميبية االقترادية، إذ امتمكت ميشاًء صالًحا لخسػ 
وتأكجت  ،والبخية ،الدفغ شػاؿ العاـ، واترمت بذبكة قػية مغ الصخؽ البحخية

فكانت مجيشة  ،، أما صػر(38)غ خالؿ أوصاؼ الخحالة السعاصخيغمكانتيا م
وصشاعًيا، ولع تكغ ليا نفذ األىسية التجارية التي تػافخت  ،محرشة شبيعًيا

 "لعكا. 

ال أغفل ىشا تحكيخ القارغ بأف معخكة حرار عكا خالؿ الحسمة الرميبية  
رخ ـ(، وىي أشػؿ معارؾ ع1191-1189الثالثة دامت عاميغ كامميغ )

الحخوب الرميبية، مسا أكج لشا أىسيتيا االقترادية التجارية التي جعمتيا 
 ومغ ثع كاف الرخاع السحسػـ عمييا.  ،جػىخة الداحل الذامي دوف مشازع
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، وأوردت االسع عمى أنو Arsuf (39): تعخضت لسعخكة أرسػؼعذرون 
بيغ وقج وقعت السعخكة السحكػرة  ،، وىي تدسية خاشئة تساًما!!(40)ػرأرس

الجير األيػبي بكيادة صالح الجيغ والجير الرميبي بكيادة ريتذارد قمب 
 وتعخض فييا السدمسػف لميديسة.  ،ـ1191سبتسبخ عاـ  7األسج في 

كانت معخكة أرسػر ىي السخة األولى التي يمقى فييا »أوردت عشيا قػليا:  
 .(41)«صالح الجيغ تمظ اليديسة الداحقة

ة إلى تػضيح كػف السعخكة السحكػرة حاسسة، وىػ أمخ ىشا نالحع إتجاه السؤلف 
جانبو الرػاب، وقج أكج السدتذخؽ البخيصاني الكبيخ ىاممتػف جب 

Hamilton Gibb وىػ الستخرز الخبيخ في  ،(42)أنيا لع تكغ حاسسة
الستصاع ريتذارد  – ججاًل  –تشطيسات الجير األيػبي، وفي حالة كػنيا كحلظ 

محجوديتيا وعجـ ، وىػ ما لع يحجث مسا أكج إخزاع بيت السقجس بعجىا
قجرتيا عمى تحقيق مكاسب سياسية حكيكية عمى األرض عمى عكذ ما حجث 

 ـ. 1187بالشدبة لسعخكة حصيغ 

: تعخضت لعجـ قجرة ريتذارد قمب األسج إخزاع بيت السقجس الحادي والعذرون 
مجيشة ـ لع يكػنػا قج وصمػا إلى 1192حتى شيخ يشايخ مغ عاـ »فقالت: 

فأدرؾ أنو إف لع يتسكغ مغ غدو األراضي  ،القجس، عاد ريتذارد ببالغ األسى
السدمسة السحيصة بالقجس والديصخة عمييا فمغ يكػف قادًرا عمى االستيالء عمى 
السجيشة أبًجا. شعخ الرميبيػف بخيبة أمل مخيخة، فقج شعخوا بالخيانة 

 .(43)«والغر

السؤكجة، وىي أف معخكة أرسػؼ لع تغيخ مغ ىشا تحاوؿ السؤلفة إغفاؿ الحكيقة  
كسا أنيا أغفمت دور الدمصاف صالح  ،مػازيغ القػػ الدياسية عمى األرض
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بيت السقجس ومشع خزػعيا لمغداة، الجيغ ومعو السدمسػف في تحريغ 
وبالتالي ليذ األمخ مجخد خيانة وغر كسا زعست، بل كفاءة الجير 

الحؼ استسات في الجفاع عغ السجيشة السقجسة التي عادت بجماء  ،(44)األيػبي
الحؼ اعتبخ  ،ـ1187عاـ الحاسع نترار حصيغ اوكانت قسة نتائج  ،الذيجاء

الرميبي في السشصقة دونسا  –نقصة فاصمة في تاريخ الرخاع اإلسالمي 
 مبالغة. 

لكغ صالح »... : في تقييسيا لرالح الجيغ األيػبي، قالت: الثاني والعذرون 
فقج قزى أعػاًما كثيخة يجسع األراضي لشفدو قبل أف  ،الجيغ لع يكغ كاماًل 

 .(45)«يقخر الجفاع عغ الجيغ اإلسالمي

ىشا يتزح لشا بجالء اليجؼ األصمي مغ تأليف الكتاب، وىػ إضيار ذلظ القائج  
وىػ أمخ جانبو الرػاب  ،عمى أنو رجل حخب وسياسة بال أؼ دافع ديشي

صيػة حرانو، حًيا لمجياد، وكاف يقخأ القخآف وىػ عمى  ج قجـ مثااًل تساًما، فق
وشمب مغ القاضي والسؤرخ بياء الجيغ بغ شجاد تأليف كتاب عغ الجياد، وإذا 

ويدعى  ،لع يكغ مجاىًجا، فسا الحؼ يجفعو لقتاؿ الرميبييغ شػاؿ أعػاـ عجيجة
 ،القبمتيغ الستخداد بيت السقجس التي احتػت عمى السدجج األقرى أولى

 نيظ صحتو فسات مخيًزا في الشياية؟!! أالحخميغ عمى نحػ  لثوثا

فيػ أمخ جانبو  ،نو أنفق أعػاًما عجيجة في إخزاع األراضي لشفدوإأما قػليا  
الرػاب تساًما، إذ كاف رجل وحجة. وعشجما غادر الجنيا وججوا في خدانتو فقط 

أنو ببعج ىحا نتذجؽ بالقػؿ  ، ولع يكغ يسمظ كفشو!! فيل«درىع 37ديشاًرا و»
 عسل لشفدو؟!!

العجيب في األمخ، أنيا في نفذ الرفحة التي ذكخت فييا ذلظ الخأؼ غيخ  
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يتحكخ الشاس في يػمشا ىحا صالح الجيغ كقائج »أوردت ما نرو:  ،السػضػعي
مدمًسا، ومجافًعا  فتح إمبخاشػرية وشخد الغداة مغ أراضيو، ويذتيخ بكػنو بصاًل 

لحؼ قاد جياًدا الستعادة مجيشة القجس واستخجاع الجيغ اإلسالمي عغ ديشو ا
وتخصيط  ،بسيارتو في تشطيع الجيػش الزخسة -أيًزا-ىشاؾ. ويذتيخ 
وإلياـ اإلخالص بيغ رجالو، وُيحتـخ لحبو لمتعمع وترجقو  ،السعارؾ والكسائغ

 .(46)«بدخاء، ووالئو الذخري لسعتقجاتو الجيشية

مع نفديا، وكأنيا تحاوؿ جاىجة الشيل مغ أسصػرة صالح ىكحا تتشاقس السؤلفة  
 العابخة لمقخوف دوف ججوػ!! (47)الجيغ األيػبي

سياسًيا ليذ لو نريب في أمخ الجياد،  و كاف رجاًل نفسغ قبل حاولت القػؿ بأ 
ووالئو الذخري »... تقخر ما نرو عبارة :  ،وإذا بيا في الفقخة الدابقة

 «. لسعتقجاتو الجيشية!!

اقع األمخ، ىشاؾ آالؼ الجراسات والبحػث والسقاالت عشو بالعجيج مغ لغات و  
العالع وقج أدرؾ غالبية السؤلفيغ دوره الكيادؼ في الجياد، ويكفي أف تاريخ 
إنجمتخا، وفخندا، وألسانيا، والعالع اإلسالمي في العرػر الػسصى ال يكتب 

 رخ الحخوب الرميبية. دوف إيخاد ذلظ الجور التاريخي كقائج لمسدمسيغ في ع

 لص البحث إلى اآلتي: خ

: قجمت السؤرخة البخيصانية فمػرا جييخ رؤية غيخ مػضػعية لرالح الجيغ أوًل 
مغ الدوايا التي أكجت لشا رغبتيا في الشيل  اودست في عخضيا عجد ،األيػبي

مغ تاريخو مغ خالؿ إفخاغ دوره مغ الجانب الجيشي عمى الخغع مغ أىسيتو 
 ة التي ال يشكخىا مؤرخ مشرف يدعى إلى الحكيقة التاريخية. السحػري

: عميشا الخد عمى نحػ مدتسخ عمى كتابات السدتذخقيغ الستعربيغ الحيغ ثانًيا
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 يخيجوف الشيل مغ الشساذج البارزة في تاريخشا في العرػر الػسصى. 

سدمع : أكج البحث عمى استسخار اىتساـ أىل الغخب بجراسة ذلظ الفارس الثالًثا
البارز الحؼ يعج أشيخ شخرية مغ عرخ الحخوب الرميبية، والحؼ رحل 

ال يداؿ مع ذلظ و  ،ـ1193مارس  4عغ عالسشا فجخ يػـ األربعاء السػافق 
مغ السؤلفيغ  كثيختاريخو يشبس بالحياة عمى نحػ نججه مغ خالؿ كتابات 

 شخًقا وغخًبا عمى حج سػاء. 

أكاديسًيا  ب فمػرا جييخ عغ صالح الجيغ عساًل : ليذ في مقجورنا اعتبار كتارابًعا
بالرػرة السعتادة لمسؤلفات األكاديسية، إذ جشحت إلى الخياؿ، وتشاقزت في 

 سخدىا برػرة جعمتشا نرشفيا مغ السؤرخيغ اليػاة. 

مغ اإلنجميد والفخندييغ عغ  غ: تأثخت السؤلفة بكتابات مدتذخقيغ غخبييخامًدا
ى تشاوليا لسػضػعيا الحؼ دؿ عمى الفكخة وانعكذ ذلظ عم ،صالح الجيغ

واعتداؼ األحكاـ دوف سشج تاريخي يعتج بو في عجة جػانب مغ  ،السدبقة
  .كتابيا

لرالح  Flora Gierذلظ عخض نقجؼ لخؤية السؤرخة البخيصانية فمػرا جييخ  
 ـ(.1193ػػ 1138)الجيغ األيػبي 
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