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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 اعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :  يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطب -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

 رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرج
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ع في مسرد الهوامش لدى وورد ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 
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ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ً
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ُّ
اييِس الل

َ
ِة في ُمْعَجِم َمق

َ
ِلف

َ
ت
ْ
خ

ُ
ِة امل ِوي 

َ
غ

ُّ
وِر الل

ُ
ة للُجذ الِلي  ُصول الد 

ُ
الِقي األ

َ
  - ت

ً
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ي أ ِ

 
َحش 

ُ
مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
ديب رمضان الشيباني     -دراسة وتحقيق- المية األ

َ
 وكمال ياسين جبر الساملي   شيبان أ
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 الن

ُ
دِفْهِرْست ِ

اد َسي 
َ
ؤ

ُ
ْيَمن ف

َ
ْوكل وأ

ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
ي امل

َ
ْحِقْيق

َ
 ت

َ
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ٌ
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َ
ار عبداللطيف زين العابدينشذى أ  و عم 

835 - 860 

دراسة في ماهيته  - DOI (Digital Object Identifierاملعرف الرقمي للوصول الى املعلومات )

 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدال                                                              و رفل نزار عبدالقادر باقيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              دالقادرو رفل نزار عب مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف                   اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  االجتماععلم  حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

راسة د -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو علفراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ياء أ

1095 - 1110 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1111 - 1142 

دراسة تحليلية  ى الحرف اليدوية الشرقيةالثقافة املادية الغربية وانعكاساتها عل

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  الغربية ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعية -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 شد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  حلول ابن ر 

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا سفة االستغراب )االستشراق املضادفل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف حسين ذنون                                                         لبرنارد لويس
 

د العال  سليم محم 
1297 – 1314 
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ة للقادة املسلمني يف كتابات مؤرخي احلروب النظرة النمطوَّ

 ةالصلوبوَّ
 افوشوه دي الشارتري و ولوم الصوري أمنوذًج

 حواة الطاهر بهلول 

22/9/2022 تأريخ القبهل:       11/8/2022 تأريخ التقديم:     
 السدتخمص: 

الحخوب  فيالسدمسيغ لقادة خيغ الرميبيغ تجاه اتعخض ىحه الجراسة نطخة السؤر            
م، وقبل التعخض لشطخة الرميبييغ  لمسدمسيغ 4996 -4697ه/096-194ة الرميبي  

ألحجاث التي عاشتيا السؤرخيغ الرميبيغ عمى تجويغ امغ اإلشارة إلى عسل  وقادتيع، البج  
سخت استبػاكخ ىحه  الكتابات ما كتبو )فػشي دي شارتخى(، و  ومغالحؿبة، تمظ  فيالسشصقة 

، وكانت كتاباتيع خخيغ ولجوا وتخعخعػا ىشاك مثل )وليع الرػري(آىحه الكتابات مع رجال 
عرفت  ال تيبيغ السدمسيغ والرميبييغ حجاث والرخاعات الجامية للأ عبارة عغ وصف 

شابيا مشح  ال تيتجاه السدمسيغ مت وجية نطخ الرميبييغ ومذاعخىع بالسشصقة وساكشييا، ومث  
ا باألوضاع التي لتأثخى اخخ نطخ  جيل والتعرب واالحتقار والتعالي ورفس اآللالبجاية ا

بعج احتكاكيع  ا، لكغ سخعان ما بجأت ىحه الشطخة تتغيخ ولػ جدئي  حؿبةميدت تمظ ال
مغ  اجدء  ة الرميبييغ لمسدمسيغ، وىي تذكل بالسدمسيغ، وتبقى ىحه الكتابات ُتجدج نطخ 

 .قتشا الحاضخالحاكخة الجساعية لمصخفيغ حتى و 
القادة السدمسػن،  السؤرخيغ الرميبييغ، الحسالت الرميبية،الكمسات السفتاحية:     

 .األتخاك، صالح الجيغ األيػبي
 

     
                                                 

 الجزائر / قالسة 24 یما 8جامعة /  مدرس  
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 السقدمة:
السخاحل الحخجة في تاريخ العالع  بخزالحخوب الرميبية واحجة مغ أأ حؿبة  عج  تُ      

تعجدت السرادر طخا  ألىسيتيا فقج ون ،ةخاصبومشصقة بالد الذام ة عامباإلسالمي 
 أو مغ السدمسيغ،يغ الرميبي قبل السؤرخيغ  سػاء مغ الحؿبةالتاريخية التي تشاولت تمظ 

، الرميبيةت رافقت الحسال التي ذخرياتالويخجع ضيػر أوائل  الكتابات الرميبية إلى 
ثالثة االستقخار وتأسيذ مسمكة و  فيت الحسال تمظ وكانت شاىجة عيان عمى نجاح

تأثخت   ال تيكسا حسمت لشا ىحه الكتابات نطخة الرميبييغ إلى السدمسيغ وقادتيع مارات، إ
 بالحسالت ال تي غمب عمييا التعرب الجيشي .السحيصة الطخوف ب
يخجع  سبب اختيار السػضػع  إلى رغبة في كذف شبيعية العالقة بيغ السدمسيغ  

والرميبيغ خالل حؿبة الحخوب الرميبية، حتى نتسكغ مغ استشتاج نطخة الرميبييغ إلى 
السدمسيغ ، وتتبع مجي مػضػعية نطخة فػشيو دي شارتخي و وليع الرػري لمسدمسيغ 

ات الالتيشية في تفديخ  الشطخة الغخبية لمعالع وقادتيع، أضافة إلى أىسية ىحه الكتاب
 اإلسالمي في عرخنا ىحا.

إلنجاز ىحا البحث اعتسجت السشيج التاريخي، بسحاولة  اإلحاشة بالشرػص التي ُذكخ 
فييا السدمسػن وقادتيع عشج  فػشيو دي شارتخ بكتابو  تاريخ الحسمة الرميبية إلى القجس 

رػري بسؤلفو الحخوب الرميبية بأجدائو األربعة م(، والسؤرخ  وليع ال1095-1127)
فزال  عغ الحيل، ولع يكغ اليجف مغ البحث ىػ سخد األحجاث ووصف الذخريات،  بل  
العسل عمى تحميل  ىحه الشرػص ومقارنتو ومحاولة استشتاج  العػامل السؤثخة في ىحه 

 الشطخة و التغييخات التي شخأت عمييا.
ل تشاول نطخةواقتزت شبيعة البحث تقديس  فػشيو دي  القذ  و إلى  قدسيغ، القدع األأو 

السػضػعية عشج الحجيث  رجل ديغ متعرب، مسا أفقجهبػصفو شارتخ لمسدمسيغ وقادتيع 
يشقل لشا نطخة السؤرخ تقخيبا ، والقدع الثاني  ءعغ السدمسيغ الحيغ يجيل عشيع كل شي

بيغ السؤرخيغ الرميبييغ، وذلظ راجع لرػري السؤرخ األكثخ مػضػعية مغ وليع ا والؿيذ
ذسل ت خاتسة فزال  عغ مقجمة و ، إلى ميالده و نذأتو  ببالد الذام وتكػيشو في القانػن 

 .البحث مغ استشتاجاتما تػصمت إليو ب بخزأأ 
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 :القس والسؤرخ الستعرب  فهشيو دي شارتر -1
رجال  مشيعفئات حسية عجة الذام  باتجاهالجعػة إلى  الحسمة الرميبية أثارت   

شيػد عيان فقج  يعن  ألأ و  ،عسل بعزيع كسؤرخيغانخخشػا في صفػف الحسمة و  الجيغ الحيغ
، مغ بيشيع (1)أربعة شيػدوكانػا  ىحجاث الحسمة األولأرخت ألع  التي زادت أىسية كتاباتي

لوىػ القذ الخاص لبمجويغ  ،(2)فػشيو دي الذارتخيو ىا ثع ممظ بيت حاكع إمارة الخ  األأو 
ةال فيالسقجس  فتو يسشربو السقخب مغ السمظ ووضبوقج تسكغ ، م1118-1089مغ  ُسج 
لمسعمػمة مغ  شاىج عيان وليذ ناقال   بػصفو بةالحؿتمظ مغ التجويغ لحػادث الجيشية 
 هتفديخ الحسمة، لكغ جؾيقة لديخ السعمػمات مل ركتابو مرج فرار، (3)ى خخ أ مرادر

نطخة مدبقة يذػبيا التعرب  للحجاث التي تخز الجانب اإلسالمي تتخمميا ووتحميم
بتحخيس و الحخب جاءت بجوافع ديشية فزال  عغ  ذلظ أن تمظ  مديحي، رجل ديغ بػصفو

 .السخمريغ فػشيو مغ أتباعو جمغ البابا الحي يع

                                                 
 السعخفة الجامعية، دار بصخس تػدبيػد، تاريخ الخحمة الرميبية إلى بيت السقجس، حديغ دمحم عصية،(  1)

، ماـية الحخوب الرميبية، تخجسة: دمحم فتحي رايمي سسيث جػناثان .17، صم(1989: القاىخة)،1ط
جػزيف نديع يػسف، العخب والخوم والالتيغ في  .17م(، ص 1991الذاعخ، دار السعارف،)د.م: 

 .2ص ،(م1977: القاىخة )،2دار الفكخ الجامعية، ط الحخب الرميبية األولى،
يخجع إلى مجيشة شارتخ : يخجح السؤرخػن أن ندب فػشيو م(1059-1058فػشيو دي شارتخى  ) (2)

يبجو أنو كان قديذ ،ثع اتخح الرميب   ،الكثيخ ال يعخف عغ ضخوف نذأتو في فخندالكغ بفخندا، 
نخخاشو  في الحسمة، كان في جير روبخت دوق نػرمانجي رمدا الم  بعج مجسع كميخمػنت  1095
ستسخ معيع  حتى وصمػا إلى مخعر شسال الذام، ثع انجروز وستيفغ كػنت بمػ وشارتخ، و فال وكػنت

ىـ، لسجة تقارب 492م/ 1098أندحب وأنطع إلى بمجويغ البػلػني الحي أسذ إمارة الخىا الرميبية عام 
ة تػقفت كتابتو فجاءة سش ،عاميغ وقج  أنتقل معو إلى بيت السقجس، التي قزى فييا بؿية حياتو

سا دونو في بعشو أنو ذو ثقافة كبيخة  عخف ،ويخجح أنو تػفي في تمظ الدشة ىـ،521م/ 1127
زياد  (م، تخجسة:1127-1095لى القجس )إتاريخ الحسمة الرميبية  ، مؤلفاتو. فػشيو دي شارتخي 

الديج الباز العخيشي،  .12-10ص ،م(1990)د.م : ،، دار الذخوق لشذخ والتػزيع1ط العدمي،
 .39-38ص ،(1962دار الشيزة العخبية، )القاىخة ، الحخوب الرميبية،مؤرخػ 

  .32ص فػشيو دي شارتخي، تاريخ الحسمة الرميبية ،  (3)
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الخوايات التاريخية ليؤالء السؤرخيغ حسمت في شياتيا أفكار البابػية،  ن  إ  
أعسال بأمخ مغ الخب، يا ن  ضج السدمسيغ ومقجساتيع بأأ  غإضيار كل أعسال الرميبيلػا فحاو 

فقج  ،(1)تجعل مغ السدمسيغ أعجاء الخبباقتباسات ديشية ا يػنللحجاث يغمف يعلحلظ عشج نقم
وثشي يحسل الخبث والذخ وجب فاسج اإلسالم بأنو ديغ  ىالحسمة األول مؤرخػصػر 

نقال  عغ البابا أوربان الثاني حاول  فػشيو ، لقج (2)محاربتو بحج الديف لمقزاء عميو
ا أصحاب أنيع كانػ  ع مغخغعمى المغ ؾيسة السدمسيغ ووصفيع بالستػحذيغ   االستشقاص

عشدما سسع وال يسكغ أن تقارن بسا كانت تعيذو أوروبا مغ تخمف ؼيقػل: "،  حزارة راؾية
أوربان أن األتراك قد أحتمها السشاطق الداخمية من أراضي بيزنطة وأن السدحيين خزعها 

غ كانػا يفخقػن بيغ يالرميبي ن  تخاك تػحي أأ األتخررو بمفظ  ن  ، أأ (3)"لذعب متهحش ىدام
، (4)مشاشق أقامتيعويعخفػن أصػل بعزيع أو عمى األقل يعخفػن   ػب السدمسة،الذع

ولفظ متػحر ىجام جاء لتبخيخ الحخب فيي حتسية وحخب مقجسة الستخجاع أرض قبخ  
 .(5)السديح

حؿيقتـو العشرـخية فتتزـح عشج ذكخ السدـمسيغ  يطيخ القذ فػشيو  عور زيف  ن  إ  
 األصـــمييغ، كيــف ال وىــػ مـــثال   الـــتخمز مــغ ســكانيسشصقــة واالالخاغبــة فــي الدـــيصخة عمــى 

وقد قطعت  رؤوس ": عشجما يتحجث عغ سقػط القجس والسجازر السختكبة ضج سكانيا يقػل
ولته نشت  ىشتاك لتمطخت  قتدماك حتتي  ما يقرب من عذرة آالف شخص في ىذا الييكت، 

مــغ تأنيــب ع مــغ أنــػا  أي نــػع بــو  بـ يتزــحســمػب الفخــخ ال وىــػ أُ  ."الكهاحتت، بتتدماق القتمتت 
فػشــيو  ى، وقــج ســار عمــى خصــ(6)لدــالما إلــى رجــل ديــغ يــجعػ ػصــفوب أو األســف لزــسيخ

                                                 
  . 35ص بصخس تػدبيػد، تاريخ الخحمة الرميبية، (1)
، تخجسة: خإلى القخن الخابع عذ –الحادي عذخ مغ ميذال باالر، الحسالت الرميبية والذخق الالتيشي( 2)

  .40ص ، (م2003:القاىخة )،1ط واالجتساعية، اإلندانيةبذيخ الدباعي، عيغ لمجارسات والبحػث 
 . 31ص تاريخ الحسمة الرميبية، فػشيو دي شارتخي، (3)
  .36، صالسرجر نفدو (4)
 .31، ماـية الحخوب الرميبية، صجػناثان رايمي سسيث (5)

  .75فػشيو دي شارتخي، تاريخ الحسمة الرميبية، ص (6)
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فـي وصـف السجـازر  التـي  فخـخبكـل  الحيغ كـانػا يدـيبػن  يغالرميبيالسؤرخيغ  الكثيخ مغ 
 ذعكــعمــى  ألنيــع جشــػد الــخب رمــدا  لتأييــج م ليــع  ويعــجونيابالقــجس  يختكبيــا جشــػد الــخب

 .(1)أمام أعجاء ميا جدجت انكدارىع ن  ألأ  باقتزابنقمػا األحجاث السدمسيغ الحيغ 
و ال يفــخق بــيغ الخالفــة العباســية فــي بغــجاد وال الفاشسيــة  ن ــيطيــخ أأ كتاب     ن م     

 ةجغخاؼيــــ ىوال يعــــخف حتــــ الذــــيعي،ال الســــحىب  وال بــــيغ الســــحىب الدــــشي و ، القــــاىخة فــــي
وبــيغ  كتــب الدــساوية،الوردت فــي  العــخاق  ؼــيخمب بــيغ بابــل كعاصــسة قجيســة فــي  السشصقــة

وذلـــظ بغـــجاد عاصـــسة الخالفـــة العباســـية، وال بـــيغ  القـــاىخة عاصـــسة الفـــاشسييغ فـــي مرـــخ 
يتعجــب  لســاذا لــع تتحــج الذــام والعــخاق ومرــخ و  ،(2)"ومتتا أن ستتسع ممتت  مابتت،  مرتتر("بـــ

حســـي ي ،(3)فـــارس 300ال يتجـــاوز ، فعـــجدىع قميـــل جـــج  إلييـــة معجـــدةذلـــظ  وعـــجلصـــخدىع 
وىـحا  ،(4)إلـى أوروبـاالسداحة صغيخة وتافية التي يديصخون عمييا بيشسا بؿية الحسمة عادت 

ميـج الصخيـق   ال ـحيالسشصقة   يمدمس الحي ُيعاني مشو   االنقداميجيل  و ن  وىحا ما ُيطيخ أأ 
 .(5)الحسمة  تمظ لشجاح

غ تفخيق بيال مغ دون صفة مالزمة لمدكان  الكفارمغ لفظ  جعل القذ فػشيو
 سكان ، وذلظ ألن  (6)ركميع كفافي نطخه ػن سدمسالم والعامة وال بيغ األجشاس فاحكال

  ال حيخالفة الػالي  الفاشسي عمييا  شسذ الالحي وقعو  عدقالن ثاروا ضج االتفاق
لالسجيشة لبمجويغ  وب أعصى مغ خدارتيا فأرسمػا الشججة   الرميبييغمسا أثار خذية  ،(7)األأو 

                                                 
 ،م(1986:مػسكػ )التقجم ،دار  تخجسة: إلياس شاىيغ، الرميبيػن في الذخق، مخائيل زابػروف،  (1)

  .124ص

  .77فػشيو دي شارتخي، تاريخ الحسمة الرميبية، ص (2)
  .112فػشيو دي شارتخي، تاريخ الحسمة الرميبية، ص (3)
  .126ص ،  في الذخق  الرميبيػن  مخائيل زابػروف، (4)

دار قتيبة  أحسج غدان سبانػ و نبيل الجيخودي، تخجسة: نتػني بخدج، تاريخ الحخوب الرميبية،أ (5)
  .152ص ،(م2014:د.م )،لمصباعة والشذخ

  .78فػشيو دي شارتخي، تاريخ الحسمة الرميبية، ص (6)
 ه العخب، تخجسة عؽيف دمذيقة، دار الفارابي،آ أميغ معمػف، الحخوب الرميبية كسا ر  (7)

  .122ص،م(1998:يخوتب)،2ط
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 الرميبييغ كسا وصف مقاومة الدالجقة  لمغداة  ،(1)بعج فػات األوانالشججة  لكشو وصمت 
 ستأنف األتراك عشفيم ووقاحتيم السعيهدةأو قال:" ف مكاتبلفاضح بعبارة تشع عغ  تحيد 

وندي أنيع يجافعػن عغ  والخػف مغ مػاجية األتخاك،  الحقج الجفيغب"وىػ ما يػحي 
 .(2)ا  وعمذخ  ا  حق ما يعج  وىػ ىايدكشػ األرض التي 
شيدر  وشخابمذ قج مكشت  التي قجمتيا السجن الداحمية مشيا خجماتال إن 

نطخة  الخجمات لع تمغ  لكغ تمظ  ،(3)الرميبييغ مغ عبػر الصخيق بأمان إلى بيت السقجس
يغ لع تكغ تخز السدمسيغ الحيغ حاربػا الرميبي ال تياالزدراء التي ميدت كتابات فػشيو 

مديخىع نحػ ء أثشايغ في رميبيمل يعقجمػا خجمات مسغ نيغ أيزا  بل شسمت الستعاو  فقب،
بيت السقجس، وىػ ما يشصبق عمى أميخ شخابمذ آنحاك الحي تحػل إلى خائغ وجاسػس 

 خصب ليع  بتدويجىع بالسؤنة بل كذف لع يكتف   إ ذضج أبشاء ديشو، يغ لرمح الرميبي
مغ تجاوز مكغ بمجويغ ما ، وىػ (5)صاحب دمذق في وقف الدحف الرميبي (4)الجقاق

 .(6)نيخ كمب بكل أمان
                                                 

الحخكة الرميبية صفحة مذخقة في تاريخ الجياد اإلسالمي في العرػر  ،عاشػر عبجالفتاح سعيج (1)
  .312ص ،1ج،(2010 :القاىخة) ،1ط نجمػ مرخية،األ السكتبة الػسصي،

 . 155تاريخ الحسمة الرميبية، ص  فػشيو دي شارتخي، (2)
لعالقات بيغ الذخق والغخب في العرػر الػسصى، دار الشيزة تاريخ ا ،رسعيج عبج الفتاح عاشػ  (3)

 الرميبيػن في الذخق، مخائيل زابػروف، .179-178، ص (2003: بيخوت) ،2العخبية،ط
  .483ص

مجػقي( 4) ىػ صاحب ، و ُدقاق شسذ السمػك أبػ نرخ بغ تاج الجولة ُتُتر بغ الدمصان ألب أرسالن الد 
أصيب  ، دخل في صخاع مع أخيو رضػان،لسجة عذخة سشػاته والج بعج وفاةلى حكسيا دمذق الحي تػ 

تحقيق:عبج القادر  ،ه.أبغ العساد، شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب497بسخض لفتخة ثع تػفي سشة 
.أبغ 415ص  ،5ج م(،1991ىـ/1416: )بيخوت ،1ط، دار أبغ كثيخ األناؤوط ومحسػد األناؤوط،

دار الغخب  عػاد معخوف، تحقيق: بذار اىيخ واألعالم،الحىبي، تاريخ اإلسالم ووؼيات السذ
 .790، ص01م(،ج0302ه/1424،)بيخوت:1اإلسالمي، ط

  .63ص  تاريخ الحسمة الرميبية، ،فػشيو دي شارتخي (  5)

ضػاء ججيجة عمى أم()1121 -1097ىـ /515-490، العجوان الرميبي )نػارصالح الجيغ دمحم  (6)
 .97، ص(1993 :اإلسكشجرية) ، 1التػزيع، ط و صبع والشذخمل الجعػة الحخوب الرميبية(، دار
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الػصـي عمـى أبشـو،   بػصـفوالحكع بعـج وفـاة الـجقاق  (1)شغتكيغ األتابظأن تػلي 
جعمـو يخســل فــي شمـب ىجنــة مــع   ،(2)لدــمصةاوحــب   ةوىـػ مــغ عـخف عشــو الــجىاء  والػاقعيـ

ورغـع  يغميبيرـمل تشـازالت ، وقـج عـخض عميـو تقـجيع (3)صاحب بيت السقـجس األميخ بمجويغ 
األميــخ  وتحــالف شغتكــيغ  أشــار إلــى فقــج شفذ الشبــخة الستعاليــة،يتحــجث بــ فــ ن الســؤرخ ذلــظ 

خصـب شغتكـيغ  أنوأشـار إلـى  ربتا  الثالتي" بمجويغ وصاحب شخابمذ  في حمف عخف بــ "
، الرــميبييغعمــى  الــحي شــكمت مقاومتـو خصــخا   مــجودوأميــخ السػصــل شــخف الـجيغ  الغتيـال 
          .(4)مغ الجانبيغ الرميبي والسدمع غ كان محتقخا  أن شغتكيفوحدبو 

فقب  (5)أن سقػط مجيشة أنصاكية ال يتحسمو قػاُم الجولة  كخبػغا صاحب السػصل
 لقتأأ  اإلسالمية السرادر ، لكغ (1)سياسية وعدكخية يتحسمو الجسيع ألخصاءبل ىػ نتيجة

  ترخفاتوألن   عميو،بالمػم 

                                                                                                                         

الييئة  السرخية العامة  نػر الجيغ خميل، : ستيفغ رونديسان، تاريخ الحخوب الرميبية، تخجسة
 .483، ص1، ج(م1994 )القاىخة : ،2لمكتاب، ط

يغ ُشْغت ٍكيغ أحج أمخاء ُتُتر الدمجػقي بجمذق ، تدوج تابظاأل   (1) وصار  رذُ م  ُدقاق أبغ تُ أ ضييخ الج 
ثع ممظ دمذق عخف عشو شجاعة والذيامة وحدغ التجبيخ وتديخ دولتو، شارك في مػاجية  تابع لو،

، . أبغ الحىبي، تاريخ اإلسالم107ص  ،6ج شحرات الحىب، . أبغ العساد،ه522الرميبيغ تػفي 
سف الجقاق، دار الكتب أبغ األثيخ ،الكامل في التاريخ ، مخاجعة :دمحم يػ  .379-378، ص11ج

 .248، ص9م(،ج2003ه/1424،) بيخوت:4العمسية، ط

 ،(2004)القاىخة: ،2ط مصبعة الدعادة، دمحم دمحم مخسى الذيخ، عرخ الحخوب الرميبية في الذخق،( 2)
 .109، صكسا رآه العخب أميغ معمػف، الحخوب الرميبية.188ص

  .247ص ،الذخق والغخب تاريخ العالقات بيغ ،رسعيج عبج الفتاح عاشػ  ( 3) 

الحخكة الرميبية  ،عاشػر عبجالفتاح سعيج .155ص ،فػشيو دي شارتخي، تاريخ الحسمة الرميبية (4)
 .323، ص صفحة مذخقة

جتسع مع غيخه مغ أالذام و  تجاه كخبػغا صاحب السػصل لسا عمع بػصػل الرميبيغ تحخك  الجولة قػامُ ( 5)
فقخروا االندحاب و مسا أدي إلى أنيدام السدمسيغ، وقج  اءأغرب األمخ لكغ سػء ترخفو  مخاء،األ

 .667، ص10، جالحىبي، تاريخ اإلسالم أبغ ه.495تػفي في أذربيجان سشة 
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 ذاتيـا الفكخةوىي (2)إنقاذىافي سقػط مجيشة  أنصاكية وفذل عسمية الستغصخسة كانت الدبب 
 بقػلـو:  ياأنصاكية أثـخ سـقػشمغ  بعج فخاره واالستيداءأسمػب الحم ب جاءتعشج فػشيو لكشو 

"، وىجفــو ىــػ  فتتر نربه تتا رشتتيقا نلتتزال ذلتت  التتذي طالستتا رىتتب الفتترن  متتالكثم والهعيتتد" 
ألجـل مغ السػاجيـة، ييخبػن الكالم و  ال  إ   يجيجون  ال لحيغالتقميل مغ ؾيسة القادة السدمسيغ  ا

 بيــحا األســمػب عــغ حجــع معانــاة  وىــػ يعبــخ ،(3)غيزرع القــػة والذــجاعة فــي نفــػس الرــميبي
 .(4)أنصاكية داخل قمعةجير السدمسيغ بؿيادة  كخبػغا  عصخىاح  عشجماغ يالرميبي

عتخف لو بسيدة أأ ن دمع وأأ م جلقائ فػشيو ألي  ذكخعشج أنو   والججيخ بالسالحطة
الذي أوردنا ذنر شجاعتو وتجرده من  (5)لذل  فإن البرسقيمثل قػلو :"أن تذػه فالبج 

صفة المرػص وقصاع الصخق  مبادئ ىي " فالذجاعة دون  السبادئ األخثقية من قب،
كيف ال يدتفدىع وىػ عمى كبخ سشو عخف بالػرع  ،(6)وليذ القادة السجافعيغ عغ أوشانيع

                                                                                                                         

 
(1)

،الحخوب الرميبية العالقات بيغ الذخق والغخب، عيغ لمجراسات والبحػث اإلندانية دمحم مؤنذ عػض 
يذال باالر، الحسالت الرميبية والذخق . م150ص م(،1999) القاىخة: ،  1واالجتساعية، ط

 . 87الالتيشي، ص
 ،رسعيج عبج الفتاح عاشػ  .863العجوان الرميبي عمى العالع اإلسالمي ، ص صالح الجيغ دمحم نػار، (2)

  .164-163، صتاريخ العالقات بيغ الذخق والغخب
ولي لحسمة الرميبية األقاسع عبجه قاسع، ا .63فػشيو دي شارتخي، تاريخ الحسمة الرميبية، ص  (3)

)القاىخة: ، 1نرػص و وثائق تاريخية ، عيغ لمجراسات و لمبحػث االندانية واالجتساعية، ط
  ..246ص ، م(2001

 )،دار الفكخ العخبي والسغػل (، الرميبييغعادل عبج الحافظ حسدة، الذخق اإلسالمي بيغ شقي رحى) (4)
 ولي نرػص و وثائق تاريخية،الرميبية األ قاسع عبجه قاسع، الحسمة .13ص ،(د.س:القاىخة 

 .208-207، ص الحخكة الرميبية صفحة مذخقة ،عاشػر عبجالفتاح سعيج .191ص
أبػ سعيج آق ُسشُقخ الُبخُسقُي الغازي ،السمقب قديع الجولة سيف الجيغ  أصبح صاحب السػصل  بعج (5)

وفاة مجودو ، شارك في دفاع عغ حمب عشجما حاصخه الرميبييغ، قتل بالسػصل عمى يج الباششية 
كان، وؼيات األعيان وأنباء أبشاء الدمان، تحقيق ىـ، عخف عشو وروعو وتقػاه وعجلو. ابغ خم520

. أبغ العساد، 243- 242، ص 1م(، ج1978ىـ/1398:احدان عباس، دار صادر،)'بيخوت:
 .315-313، ص11.أبغ الحىبي، تاريخ اإلسالم، ج100، ص 6شحرات الحىب، ج

  . 223فػشيو دي شارتخي، تاريخ الحسمة الرميبية، ص  ( 6)
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وعشجما   يرف   ،(1)االستقامة وقج استشججت بو حمب فمبي الشجاء وانقاذىا مغ الدقػطو 
واحتخام بيغ األتخاك  ثع  يبجأ في ذكخ محاسشو مغ ثخاء فاحر و شجاعتو ،(2)القائج مجودو

لكشو  ، مأن يكهن  وباق عميشا لفترة"يعتخف بأنو استشدف قػة  الرميبيغ لفتخة  بقػلو:" 
غ بذخرو بقػلو أن  وفاتو  عمى يج رجل مجيػل بصخيقة ششيعة بشػع سخعان مغ يدتيي

 إذ، فقج شكل وجػده استثشاء (3)عمى يجيويغ ه الرميبياعانمغ التذفي ويخجع ذلظ إلى  ما 
ولقج ، (4)االنتراراتوحقق عمييع  الرميبييغمغ السػصل ودمذق وحارب  الجيػشقاد 

 .  (5)بعسمياتو العدكخية  الستالحقة .دراعية قتيع البذخية ومػاردىع الاستصاع استشدف شا
ومحكػميغ  ام  حكانطخة فػشي دي شارتخى  بذكل عام لدكان بالد الذام  ن  إ  

بخابخة ال  عمى أنيع  وثشييغ باتياميع ىي  نطخة سصحية بديصة بأحكام عامة وشاممة
الستعربيغ  يغالرميبي ن  أأ  ىوتشاس، (6)إندانيتيعيسمكػن الخحسة وبحلظ أخخجيع مغ 

 لمؿيع مشاؼيةمجازر وحذية ارتكبػا و  ألرضوالحاقجيغ عمى السدمسيغ الحيغ اغتربػا  ا
 لولحسمة الرميبية، دعاة ا أن فػشيو  رجل ديغ ومغو يجب عجم اغفال  ،(7)لسديحيةا

                                                 
ذكي الشقاش العالقات االجتساعية واالقترادية والثقاؼية بيغ العخب واإلفخنج خ الل الحخوب الرميبية،  (1)

رآه  أميغ معمػف، الحخوب الرميبية. 38-37ص  (، م1958،) بيخوت: ، دار الفكخ العخبي1ط
 .316، ص الحخكة الرميبية صفحة مذخقة ،عاشػر فتاحعبجال سعيج . 134، صالعخب 

مجودو بغ ألُتػن ت كيغ صاحب السػصل واجو الغدو الرميبي بالد الذام وحقق عجة انترارات تحالف  (2)
سشة عمى أغتيالو  الباششية مغ  شغتكيغ ويعتقج أن شغتكيغ حخض  أفخاد  مع صاحب دمذق

، 11ج ،مأبغ الحىبي، تاريخ اإلسال. 150-149ص  ،9أبغ االثيخ ،الكامل في التاريخ ،جه،507
  .17-16ص

  .154تاريخ الحسمة الرميبية، ص ،فػشيو دي شارتخي  (3)
  –ه1206ه/489دمحم ماىخ حسادة، وثائق الُحخوب الرميبية والغدو السغػلي لمعالع اإلسالمي)( 4)

دمحم دمحم  .29ص ،(م1982ه/1402 :بيخوت )،2طم(، مؤسدة مشذػرات الخسالة، 1404م/1096
  .196، ص مخسى الذيخ، عرخ الحخوب الرميبية

  .154، ص الحخوب الرميبية العالقات بيغ الذخق والغخب ،دمحم مؤنذ عػض (5)

  .11، صتاريخ الحسمة الرميبية ،فػشيو دي شارتخي  (6)
العامة الحخوب الرميبية)السقجمات الدياسية (،الييئة السرخية  ،ي عمية عبج الدسيع الجشدور  (7)

  .260ص،م(1999،)القاىخة:لمكتاب
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التطاىخ بالسػضػعية والحيادية في و  ،ػرعالتجيغ و البفكخ عشرخي مشحاز يحاول تغميفو 
 .(1)عكذ ذلظ كتاباتو  مزسػن و  نقل األحجاث 

محاولة السقاومة في البجاية كانت فخدية يشقريا التشطيع وتػحيج الجيػد  يبجو أن  
لفي فذل السقاومة  بذكل عام  أأسيعوىػ ما ُيسكغ أن يكػن قج  ، وأثبت فػشيو (2)يةاألأو 

 حيػان وأنيارقجرتو وفصشتو في نقل السعمػمات حػل الصبيعة الجغخاؼية لمسشصقة مغ نبات و 
عاداتيع وسبب ذلظ ىػ احتقاره وال  السدمسيغ ندكاالبشقل شبيعة  لكشو لع يعتغ  و 

 يػاجيػنيع الحيغ ال  القادة السدمسيغ إ   ذكخوقج تجاىل في كثيخ مغ األحجاث  ،(3)لمسدمسيغ
  وذكخ تحخكاتيع بأدق التفاصيل الرميبييغة قاداالفتخار بالركد عمى  و ،وبذكل مػجد

أو لػياب الؿيادات السدمسة وذاع صيتيع،  مغ أحتظ بيع بيع إالذلظ أما لجيمو ويعػد 
  .(4)بدبب التذتت غ األيػبيصالح الجيمثل  الحؿبةالسؤثخة في تمظ 

 وليم الرهري السؤرخ والقس الرميبي األكثر مهضهعية. -2

 عغ الحخوب الرميبية مشح شامال   خا  تاريأول مؤرخ ألف  ،(5)ي رػر اليعج وليع 
 بجايتيا إلى

                                                 
 .12فػشيو دي شارتخي، تاريخ الحسمة الرميبية، ص (1)
 .28ص ،(1964)مرخ: عاشػر، أضػاء ججيجة عمى الحخوب الرميبية، دار القمع،  سعيج عبج الفتاح (2)

  .9جػزيف نديع يػسف، العخب والخوم والالتيغ، ص( 3)

 .30في الذخق، ص الرميبيػن  مخائيل زابػروف، ( 4)

 صػلو  تعػد الى أسخة أم، وتخجح أن 113 سشة السقجس بيت في الرػري  وليع ولج :الرػري  وليع (5)
أن  ميالد وليع ببالد الذام جعمتو يتقغ المغة  إال  األولى، الرميبية في الحسمة انخخشت  فخندية

 أوروبا بالقجس،  ثع قخر االتجاه إلى تجرج في الكشيدة وقج  العخبية واليػنانية والالتيشية والفخندية، 
 بمجويغ بشوأل مخبي ا األول عسػري  السمظ خجمة في م، وعسل 1165 عام وروباأ مغ وعاد لمعمع، شمب ا

 أن ويقال جاء أعدوار ميسة في السسمكة مسا خمق لو أوبعجىا مدتذار لبمجويغ الخابع وكانت لو .الخابع
م. وليع الرػري، الحخوب الرميبية، 1184 عام وقتمو الدع مغ سقاه لو فارسل خافو ىخقل البصخيخك

الديج  .25-10 ص ،1ج ،م(1991:مرخ )، ىيئة السرخية العامة لمكتاب حبذي،الحدغ  تخجسة:
 .123-103ص  الباز العخيشي، مؤرخػ الحخوب الرميبية،
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أن وليع الرػري ليذ  ع مغخغعمى الو ، (1)(1187ه/583) السقجس استخداد بيت 
 الرميبييغ السؤرخيغبيغ األكثخ مػضػعية مغ  ون   أأ ال  إ  التاريخية  تكتاباالمتخرز في 

يا ن  أأ  عمىفػصف الحسمة الرميبية  و للحجاثنطختلمقانػن، مسا أثخ عمى   وستادر بدبب 
 ةلييإمعجدة  الحسمة الرميبية عج الحي فػشيوعكذ  ةليياإلاعجتو العشاية عسل بذخي س
 .(2)بكل تفاصيميا

الجيشية  عتسج في  كتاباتو عمى تأكيج فكخة وجػد العجاوة ا و ن  أأ  ظ عميوما يالح
يسكشها  الودعاىم اء مغ خصاب أوربان:" اجد أشقل بالسديحييغ  يغالرميبيبيغ السدمسيغ و 

خخى ج مخة أُ ك  وأأ  ،(3)"سم السديح من التباىي مأنيم أىمكها السؤمشينا اقخرهم السمة وأعد
في  بعج شػل بقاءىع ىحت يغالرميبيالسدتسخ والستأصل في نفػس وعقػل  ءالعجاعمى 

يرف   ى خخ في مػاضع أُ و  ،(4)"..خرهم السمة وأعداق السديح ..بقػلو "  بالد الذام
 ن  ألأ  ؛اف غيخ مػضػعية وذاتيةصوىي أو  صلرػ باو الصخق  عيبقصاالسدمسيغ 

محاولة  فكانتحجاج السديحييغ السدمحيغ ال ضجعسميات السقاومة السدمسيغ قادوا 
 ؼيو و نبخة ديشية متذجدة وىحا الخصاب لو   ،(5)في األرض صاحب الحقيع أأ ن  أأ بألضيارىع 

 .  لمسدمسيغ زدراءا

أنترار ساحق  ه مغسا حققػ لالسدمسيغ صف الحكام والقادة في و وعشجما يبجأ 
جعميع متػحذيغ ومتعصذيغ لمجماء وىػ ما حجث مع  قمج  ليحاو فيػ عمى الرميبيغ 

فأشمق عميو لذعبية بؿيادة والتخ السفمذ اة حسمالالحي استصاع القزاء عمى ، (6)أرسالن

                                                 
  .100ـز  السخجع نفدو ،( 1)

      . 133ـز  السخجع نفدو،( 2)

  .227ص  ،1ج الحخوب الرميبية، وليع الرػري، (3)
  .227ص ،1ج ،السرجر نفدو ( 4) 

  .15-14ص  الديج الباز العخيشي، مؤرخػ الحخوب الرميبية،(  5)

كع يالد الخوم بغ دقاق التخكساني ح مسر بغ أسخائيل بغ سمجػق تقمج أرسالن أبغ سميسان بغ ق (6)
ج مشتفخغخ   قػنية  واجو الغدو الرميبي عمى بالده اوعاصستي عمى حافة الشيخ سشة   ق وُوج 

  .424ص  ،5ج غ العساد، شحرات الحىب،أب .858، ص 12،ج  .أبغ الحىبي، تاريخ اإلسالمه488
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بيع صغار و  ىالرغيخ قبل الكبيخ والعجػز قبل الفت"الطاغية الستعطش لقت،" صفة  
ة الذعبية  السجازر التي أرتكبيا ىؤالء في الحسم ىتشاس، وقج (1)لخقيقالدغ في سػق ا

 ،(2) " و اليسجمالمرهص وقطاع الطرق تباعو :"أأ بصخس الشاسظ وصف  إ ذقخب نيؿية، 
نتقام لسمكو ولدوجتو وإبشيو ي بثػب السمظ الجذع الحي يخيج االمخة أخخ  هضيار أكسا حاول 
 .(3)عغ حياض  ديشو وأمتووليذ كقائج مدمع يجافع  السختصفان،

 احجث سخيع  (4)ياغي سيانمؤيج الجيغ  ندحابا ن  اإلسالمية أأ  ذكخت السرادر  
وكان بخفقتو بعس الجشػد بعج مقاومتيع لحرار ، سقػشيامغ أنصاكية تحت ىػل  اسخيع  

 وقصع رأسورمغ حج األأ قتمو أأ و  وأصيب سقب عغ فخسوبو ندحاا ءأثشافي و  دام مائة يػم،
الجبان في ثػب ندحاب القائج ياغي سيان ايشقل لشا صػرة ا وليع فم  أأ  ،(5) ييغوسمسو لمرميب

خخ رمق مع آمقاتل شجاع إلى اإلعتخاف بأنو بجل  السحتقخ بيغ قػموالسجشػن الجبان و 
نأنسا قد أصامو مس من الجشهن  –فاندفع ػاضحة في قػلو:" ال واالستيداء زدراءاألنبخة 
حاكع  (1)أيمغازي   نجع الجيغ ن  أأ  ، يبجو(6)"ير رفيقنحه بهامة خمفية وىرب وحده من   –

                                                 
  .129، ص 1ج وليع الرػري، الحخوب الرميبية،(   1)

-391ص(، 2004 :القاىخة  )،1تخجسة: حدغ حبذي، مجمي األعمى لثقافة ،ط ال كداد، أنا كػمشيغ، (2)
 األولىلمحخوب الرميبية دراسة عغ الحسمة الرميبية  االيجلػجية. قاسع عبجه قاسع، الخمؽية 392

 ،م(1999 :القاىخة ) ،1ط ،االجتساعية ندانية وم، عيغ لمجراسات والبحػث اإل1095-1099
  .137ص

  .222، ص 2ج وليع الرػري، الحخوب الرميبية،( 3)

واجو الغدو الرميبي ، الذجاعة واألمانةعشو لب التخكساني عخف مؤيج الجيغ ياغي سيان بغ دمحم بغ أ (4)
، لكشو كان يخذي مغ خيانة األرمغ لو وىػ ما حجث ، قتل عشج  أنصاكية مجيشة فقام بتحريغ 

أبغ  .666ص  ،10ج تاريخ اإلسالم،الحىبي، أبغ  .ىـ491 مغ أانصاكية بعج سقػشيا سشة اندحابو
 .15-14ص ،9األثيخ، الكامل في التاريخ ،ج

ستيفغ رونديسان، تاريخ  .31ص ، الثقاؼية و االقترادية ذكي الشقاش، العالقات االجتساعية و (5)
  .55 ص  ه العخب،آ الرميبية كسا ر  أميغ معمػف، الحخوب. 362، ص1، جالحخوب الرميبية

  .359ص  ،2ج وليع الرػري، الحخوب الرميبية، (6)
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 ،(2)كبخى اليدائع الاستصاع أن يمحق بالرميبيغ قج تػلي حكع حمب  ال حي حاكع مارديغ،
ه حيث تسكغ مغ  أسخ وقتل  العجيج مغ الرميبييغ  513أشيخىا معخكة ساحة الجم سشة 

بالطالع والسزطيج  وفػصف ،(3)يعسخص ثارأأ  سامعمى رأسيع روجخ صاحب أمارة أنصاكية 
ونان أشبيا في لمسديحيغ مثل الحيػانات القارضة أي الجخذان الجائسة التخخيب بقػلو:" 

 .(4)حتقار" وىػ تذبيو يحسل الكثيخ مغ االذل  مالزواحف القارضة تدعي لألذي

القادة السدمسيغ ؼيقػل  يايحتمبيغ  السشاصب التي ق يفخ كان السؤرخ  ن  أأ  يطيخ
عتباره السال  األعم  ليا وسمطان دمذق لقربو مشيا أمرر الذي يسم  المثيا مخميفة "
ذلظ   الدبب في ويخجع الفاشسي،  لمحاكع وىػ يػحي بسعخفتو بعجم تبعية سمصان دمذق"

ولعل األمخ الحي ال يسكغ أغفالو  ،(5)اإلسالمية رسرادالإلى أمكانية اعتساده عمى بعس 
عمى   االشالع ديارتو باستصاع   قجو  الرميبية،  دفارةلازار مرخ في   أن وليع الرػري 

الذام ُقبيل  بالد، وعأخف أنيا كانت ُتديصخ عمى جشػب (6)لذيعيةتاريخ الخالفة الفاشسية ا
تمظ الدفارة الرميبية لمقاىخة  خيانة مغ الفاشسيغ لمسقاومة  عجتوقج  ،(7)الغدو الرميبي

  .اإلسالمية 

                                                                                                                         
استػلى عمى  أمخاء  ُتُتر، مغ يغ،دصحب مار  نجع الجيغ التخكساني،إْيل غأازي بغ أْرُتق بغ أكدب ( 1) 

شارك في الجياد ضج الرميبيغ ، تػفي سشة  عخف بالذجاعة حكع مي افارقيغ، حمب بعج وفاة ُتُتر،
 .217،ص9أبغ األثيخ ،الكامل في التاريخ،ج .79ص  ،6ج شحرات الحىب، ىـ.أبغ العساد،516

، تخجسة: قاسع عبجه قاسع، السخكد القػمي لمتخجسة، الحسمة الرميبية ريخ تا جػناثان رايمي سسيث، (2) 
.128ص  ه العخب،آ أميغ معمػف، الحخوب الرميبية كسا ر  .86،  ص2( ، ج2009،)القاىخة :1ط

  

(3)
،دار السعخفة 1291-1095محسػد سعيج عسخان، تاريخ الحخوب الرميبية    
  .51 ص م(،2000)مرخ:،الجامعية

 . 359، ص 2ج الرػري، الحخوب الرميبية،وليع  (4)
  .27، ص 4ج ،السرجر نفدو (5)
  .53-52ص ،3ج السرجر نفدو، (6)

دمحم دمحم مخسى الذيخ،  .71العجوان الرميبي عمى العالع اإلسالمي ، ص صالح الجيغ دمحم نػار، (7)
  .108عرخ الحخوب الرميبية، ص
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األمير شديد الدطهة ومدعر ىتسام  ؼيقػل عشو "األخسقي حطو مغ كسا نال البُ 
طيخ وليع مشحاز في أحيان ي" الحي حاول أستخداد قالع مثل كفخ شاب و أعدار، و  حرب

عشجما يشترخون يقممػن عجد جيذيع غ يغ عمى عادة السؤرخيغ الرميبييكثيخة لمرميبي
السعارك وصف   ىع ويزخسػن عجد جير السدمسيغ وقتالىع، ففي حجيثو عغ أحجوقتال

ألف جشجي مقابل بعس  25جيذو البالغ  ةمالزخالبخسقي بالسغخور في بجاية السعخكة  
مغ  الحي خدخ  الستيػركجبان  وعشج نياية السعخكة  فخ ىارباأ  غ،يالسئات مغ الرميبي

طيخ غ وتُ يحفد الرميبي، وىي صػرة  تُ  غيقتيل مغ الرميبي 24مقابل  قتيلجيذو ألفيغ 
لع  (2)أميخ حمب تاج السمػك  رضػان أبغ تتريبجو أن ،  (1) معاىع وتشرخىعأن أرادة م

و حدبيع لع يبحل الجيػد الكاؼية في محاربة ن  ألأ  أىل حمب؛ الخضىاالحتخام و يشل 
:"شيطان مريدا من قػلوب الرميبييغ فجاء في وصفوحتخام ا لع يشل و ، (3)الرميبييغ
لخضػان ولكل  يحسل حقجا  درجات الذخ و يػحي باقرى وىػ وصف ديشي  شيطانيم"

 .(4)الحكام السدمسيغ دون تفخيق

وقع عمى عاتقو رفع راية الجياد  الحييػ ف (5)عساد الجيغ زنكي يتابكاألأ  ام  أأ 
 خه وليع الرػري ذك إذفقج نال حطو ، (1)الرميبييغفي يج كمياأ  الدقػطوحساية الذام مغ 

                                                 
 .48-47، ص3، جوليع الرػري، الحخوب الرميبية (1)
(2)

بعج وفاة والجه ، و ىـ488رأْضػأان أبغ تاج الجولة ُتُتر  بغ آلب أرسالن الدمجػقي صاحب دمذق ولج   
عمى الحكع،كسا  استعان بالباششية، شارك في حخوب ضج الرميبييغ،  خيو الجقاقأدخل في صخاع مع 

 .295، ص1ج بغ خمكان، وؼيات األعيان،أ.27، ص6ىـ.أبغ العساد،  شحرات الحىب ،ج507تػفي
 .87 ص  ،11ج أبغ الحىبي، تاريخ اإلسالم،

  .254ص  ، تاريخ العالقات بيغ الذخق والغخب،عاشػر سعيج عبج الفتاح (3)

  .72ص  ،3ج وليع الرػري، الحخوب الرميبية، (4)

(5)
ْنكي بغ آق سشقخ بغ عبج م السمقب بالسمظ السشرػر،أ   كع حاابغ الحاجب،  بػ الجػد عساد الجيغ زأ

مغ أيجي  ه539تسكغ مغ تحخيخ الخىا  تابظ،أبشي الدمصان محسػد فدسي أالسػصل تػلى تخبية 
-327ص ،2وؼيات األعيان،ج  ه.أبغ خمكان،541قتل عمى يج خادمو وىػ في فخاشو الرميبييغ، 

    .210- 209 ص، 6شحرات الحىب،جأبغ العساد، .329
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بو حتى  فةمعخو الذجة ، وصفة (2)تخكي شجيج البصرو زعيع ن  إ  في عجة مػاضع بجاية قال 
خخ قال آوفي مػضع  ،(3)سيج شسال الذام يخا مكشو أن يرس  مع خرػمو السدمسيغ م  
عتخاف ضسشي بقػة ىحه ا وىػ  ،مغ أكبخ مزصيجي الرميبيغعشو أنو شجيج الحكاء و 

بية إسالمية بتذكيل ج ال  إ  ال يأتي  يغالرميبيأن شخد  ى تخ التي كانت  ،(4)ةذخريال
عتخافو بحكائو في التخصيب  ا وىا ىػ يػاصل  ،(5)خمػحجة تتكػن مغ الجديخة والذام ومر

مسا مكشو مغ استغالل ضعف الجبية  الجاخمية  ،(6)ىتسامو بأدق التفاصيلأ لمسعارك  و 
 .(7)عمى عجة قالع بديصختو عمى حدابيع  ا  تػسعوحقق  يغرميبيمل

عشجما أدرك أىسية  يزنكعساد الجيغ  ءة وذكاقخار بفصشفي اإل   يدتسخىا ىػ و 
 (8)خُ أنُ  ُمعيغ الجيغ األتابظ ا دفع  حاكسياس  الديصخة عمى دمذق  بفعل مػقعيا الجغخافي، م  

وافق مقابل عذخيغ ألف ديشار مع رىائغ    ال حي إلى شمب الشججة مغ صاحب القجس،

                                                                                                                         
 :تخجسة في السذخق اإلسالمي وشخقي حػض الستػسب،ة الحخوب الرميبيمػجد تاريخ خوسية، غنيو و ر ( 1)

أميغ معمػف،  54م(، ص2014ه/1453، ىيئة أبػ ضبي لدياحة والثقافة، )أبػ ضبي:يبيرأيأحسج 
 .149ه العخب ، صآ الحخوب الرميبية كسا ر 

  .74ص ،3ج وليع الرػري، الحخوب الرميبية، (2)
، الحخوب الرميبيةمػجد تاريخ خوسية، غنيو و ر  .155نتػني بخدج، تاريخ الحخوب الرميبية، ص أ( 3)

  .55ص
  .138 ،136ص ،3ج وليع الرػري، الحخوب الرميبية، (4)
 ،1أحسج الذامي، تاريخ العالقات بيغ الذخق والغخب في العرػر الػسصى، دار الشيزة العخبية، ط (5)

 .58ص   يبيةمحسػد سعيج عسخان، تاريخ الحخوب الرم .121، ص(م1985/ ه1054:القاىخة)
  .143ص ،3ج الحخوب الرميبية، ،وليع الرػري  (6)
 و االقترادية ذكي الشقاش، العالقات االجتساعية و .157نتػني بخدج، تاريخ الحخوب الرميبية، ص أ (7)

  .39، صالثقاؼية
بخ ُدو   (8) يغ ، مج  تكيغ بجمذق، لةأُنُخ، االميخ ُمعيُغ الج  يخة والذجاعة عخف بحدغ الد أوالد أستاذه ُشغ 

معو  ضج  بشتو لشػر الجيغ وشكل تحالفأزوج  غ، ثعوالحكسة، وقج تحالف مع الرميبيغ ضج عساد الجي
ىـ. أبغ 544تػفي بؿيادة ممظ األلسان  دمذق الرميبييغ، مسا مكشو مغ صج الحرار الرميبي عمى

   .852، ص 11ج الحىبي، تاريخ اإلسالم،
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رجالو في الخفاء  لوأرس ، لكغ  زنكي تجخل(1)تدميع بانياس فزال  عغمغ أىل دمذق 
لتدام ع لراحب دمذق برفات مشيا الرجق واالولي أقخ اكس قشاع سكانيا وتدميع السجيشة،إل  

عساد  أشساع  سببوأىل دمذق لمرميبيغ كان  ه معإلتجاء ن  ، وأأ (2)وحدغ الحجيث، والفصشة
 .(3)زنكيعساد الجيغ 

عـغ دخـػل  زنكـي  سـمػب سـيل ومعبـخبأُ  ع  وليع أن يشقل لشا األحجاثلقج استصا
ولـػ  أن مـا عـخف عـغ   حرزه من نرر"أنفو تايو لسا أشسخ م" :الخىا  بقػلـوى السشترخ إل

ولكشــو  ،(4)ثقــة ألىسيــة  الخىــا الكبــخى الأعصــاه  عســاد الــجيغ ىــػ التػاضــع ولكــغ ىــحا الشرــخ
تباعـو باالمتشـاع أمـخ أأ  فقـجماء مـغ غيـخه جلدـفظ الـ ذـا  تعص أقـلتغاضى عغ حؿيقة أن زنكي 

يغ والستعــاونيغ  معـاىع مــغ الرـميبيء شاثبأســتمــغ السدـيحيغ السحميـيغ  الخىـاقتـل ســكان  عـغ
 .(5)السديحيغ السحمييغ 

ورث صـــفات أبيـــو مـــغ   ال ـــحي (6)بعـــج وفـــاة عســـاد الـــجيغ تـــػلي أبشـــو  نـــػر الـــجيغ
يعيـج أشـالق نفـذ األحكـام لتثبيتيــا  نــا  أحياأي كـخىيع ومحـاربتيع  وىـػ  يغالرـميبياضـصياد 

                                                 
الحسمة  تاريخ  جػناثان رايمي سسيث، .17-175ص  ،3ج ،ب الرميبيةو وليع الرػري، الحخ ( 1)

  .89،صالرميبية
، دمحم ماىخ حسادة، وثائق الُحخوب الرميبية. 184-183ص ، 3ج، ب الرميبيةو وليع الرػري، الحخ ( 2)

  .30ص
ـ، الحخوب الرميبيةمػجد تاريخ خوسية، غنيو و ر  .160أنتػني بخدج، تاريخ الحخوب الرميبية، ص  (3)

   .56ص
 .242، ص3ج وليع الرػري، الحخوب الرميبية، (4)
. محسػد سعيج عسخان، تاريخ الحخوب الرميبية، 161ص تاريخ الحخوب الرميبية، أنتػني بخدج، ( 5)

   .68ص

حمب بعج وفاة  ، حكعىـ 511نػر الجيغ السمظ العادل أبػ القاسع محسػد أبغ زنكي أبغ آق ُسْشُقخ ولج  (  6)
أبغ ه.569سشة  رميبييغ  تػفيعخف بعجلو وورعو وحبو لمجياد ضج ال ،سشة والجه لسجة عذخيغ

 .432-424ص ، 12ج . أبغ الحىبي، تاريخ اإلسالم،382-378 ، ص6شحرات الحىب،ج العساد،
 .58-55،ص10أبغ االثيخ ،الكامل في التاريخ،
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ىـػ السجاىـج خف عشـو الـػرع والعـجل والذـجاعة  و أنـو عـ  عمى الـخغع مـغ،(1)ػل القخاءفي عق
الخىـــا  تشـــسم الرـــميبييغعمـــى حدـــاب   اتتػســـع حكســـو  مـــجة شـــيجت فقـــج ، (2)الستػاضـــع

ــحيكســا اســتصاع بتخصيصــو أســخ جػســميغ الثــاني ، (3)مــارة انصاكيــة إ  ومشــاشق مــغ  شــكل  ال 
 كان نهر التدين محاربتا   عتخف لو بالذـجاعة "أ  لظ فقج ،  لح(4)وجػده خصخا  عمى السدمسيغ 

وبعـج تقجمـو فـي الدـغ مـال  بـا  محار فقـج عـاش حياتـو    (5)" اليعتريو الكمت، وال السمت، محاربا  
 اإلســـالمية ةجبيـــالل مـــغ وحـــج و  و أأ ن ـــألأ  ؛تباعـــوأ غمـــلالعتكـــاف ولكشـــو بقـــي محتـــخم ومصـــاع 

أعجـاب السـؤرخيغ السعاصـخيغ  بيـحه مسـا أثـار ، (6)لسقاومة الرـميبييغ والترـجي ألشسـاعيع
 .(7)الذخرية الخمدية

في مشطػر السدمسيغ القائج العدكخي ، (8)غ األيػبيصالح الجي تذكل شخرية
دعيع السثالي الحي يجدج الؿيع الوالدياسي السدمع الكخيع مع خرػمو كسا مع حمفاءه فيػ 

                                                 
الحسمة  تاريخ  جػناثان رايمي سسيث،. 337 ،325ص ، 3ج الحخوب الرميبية،  وليع الرػري، (1)

  .89، صالرميبية
.محسػد سعيج عسخان، تاريخ الحخوب 182ه العخب، صآ أميغ معمػف، الحخوب الرميبية كسا ر  (2)

 .116الرميبية، ص
،الحخوب الرميبية العالقات بيغ دمحم مؤنذ عػض .177ص نتػني بخدج، تاريخ الحخوب الرميبية،أ( 3)

     .29شػر، أضػاء ججيجة عمى الحخوب الرميبية، ص عا سعيج عبج الفتاح .193، صالذخق والغخب

  .57، صالحخوب الرميبيةمػجد تاريخ خوسية، غنيو و ر  (4)

  412،425 ، ص3ج الحخوب الرميبية،  وليع الرػري،(5)
 .199انتػني بخدج، تاريخ الحخوب الرميبية، ص  (6)
  .181-180، صالحخوب الرميبية العالقات بيغ الذخق والغخب ،دمحم مؤنذ عػض (7)

السمقب السمظ الشاصخ صالح الجيغ ممظ مرخ والذام والجديخة  أبػ السطفخ يػسف بغ أيػب بغ شادي، (8)
وأادية خجم والجه أيػب وعسو شخكػه 532والجديخة الفخاتية واليسغ ولج  ه بتكخيت، وىػ مغ األكخاد رأ

سقب الجولة أالجياد،  تحت أمخة عساد الجيغ زنكي ثع أبشو نػر الجيغ عخف عشو الػرع والتقػى وحب
ستصاع الديصخة عمى الذام والفخات وتحخيخ أجداء واسعة مغ أىـ، وبعج وفاة نػر الجيغ 568الفاشسية

الحىبي،  أبغ .203-139، ص 7ىـ.أبغ خمكان، وؼيات األعيان،ج589الذام أىسيا القجس تػفي 
 .226-224ص، 10أبغ االثيخ ،الكامل في التاريخ، .902-890 ، ص12تاريخ اإلسالم،ج



 فوشوه دي الشارتري و ولوم الصوري أمنوذًجا طوة للقادة املسلمني يف كتابات مؤرخي احلروب الصلوبوةالنظرة النم

                                                                                                          حواة الطاهر بهلول                                                                                                                                   

 869 

 ،ي وليع الرػر السؤرخ مغ  حتخام والتبجيلإللذخرية كل اانالت ىحه   ولقج، (1)اإلسالمية
لمسدمسيغ باألعسال الجيجة ولع يحرخىا في  عتخافأ بل  ولع تقترخ مػضػعيتو عميو فقب 

شخرية   يخأن تروىػ ما يسيج  ،(2)بل شسمت كل الصػائف السديحية شيةلالتيلصائفة اا
 .(3)في التاريخ اإلسالمي والسديحي سصػرةأل صالح الجيغ

تجديُج القجس لع تكغ مسمكة أو عاصسة فقب بل ىي  مجيشة ن  أأ  ع مغخغعمى ال
وليع الرػري  كتاباتوتطيخ أىسيتيا في  ،(4)ىشاك وجػد القبخ السقجسبدبب  لمسديحية 

يذج  اسمو ، ختحخيعسمية اليا السسمكة مع بجأ صالح الجيغ تباألحجاث التي عاش عشايةالب
أي صفة مغ الرفات  إلراقون يخاشبو بمقب الدمصان صالح الجيغ  د أنو دائسا   االنتباه

ج  ، فقلرالح الجيغ الرػري وليع  حي يكشوال   وىػ ما يػحي باالحتخام الحميسة بو،
صالح   بيا والحجيث عغ أعسال الخحسة التي قام ،استفاض في سخد فتح بيت السقجس

 ءأثشافي سسح ليسا بسغادرة القجس غ يغ المحيميخ ورد قرز كثيخة مشيا قرة األأالجيغ و 
ا س  م  و ، (5)نفدو راره، و أضيخ حدنو عمى ضياع ممكيع وتػقع أن يحجث ألبشائو األمخح

  بعج وفاة صالح الجيغعمى الحكع   غالرخاع بيغ األيػبيييطيخ أن وليع قج تػقع حجوث 
 رضاألتأسيذ ممظ بل ىجفو تحخيخ  وىجفا صالح فمع يكغ نطخا  لخبختو الدياسية، أم  

 .اوشخد الرميبيغ نيائي  

                                                 
و لمبحػث  عيغ لمجراسات ،غقاسع عبجه قاسع ودمحم خميفة حد تخجسة: غ،يعالع الرميبي يػشع بخوان، (1)

الخيذ، الحخوب الرميبية مغ عيج ي عم .59ص (،1999:القاىخة ) ،1ط االجتساعية، و اإلندانية
 .144-143ص( ، 2008:مرخ )،1ط دار شيبة لصباعة، قدصشصيغ إلى يػمشا وجحورىا الجيشية،

 . 136-135الديج الباز العخيشي، مؤرخػ الحخوب الرميبية ، ـز  (2)

عاشػر، أضػاء ججيجة  سعيج عبج الفتاح. 193، ماـية الحخوب الرميبية، صجػناثان رايمي سسيث ( 3)
 .31عمى الحخوب الرميبية، ص

  .60ص  عالع الرميبيغ، يػشع بخوان، (4)

حدغ الحبذي،الييئة السرخية العامة  تخجسة: ،ي ػر وليع الرػري، ذيل وليع الر  ( 5)
  .110-109،ص(2002،)مرخ:لمكتاب
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س القجالجيغ مع سكان األحجاث التي تبيغ تدامح صالح  ذكخويدتسخ وليع في 
سسح ليع بحسل و  الفجية لمخخوج مغ القجس، ؾيسةليع وكيف خفس  ،مغ الرميبييغ

عسل  بل لقجالسشتقسيغ،  مغ عغ أنفديع في الصخيق مغ قصاع الصخق أو جفاعلسيػفيع 
وفخ ليع الخخوج األمغ مغ و  ،يقعمى شػل الصخ عمى تػفيخ فخق مغ الجير تحخسيع 

نداء صميبيات لو،  استعصاف هتجاالسدمسيغ وكيف كان رحيع  انتقاما مغ خػف  القجس 
و يخوي قرة ن  أأ وكواألن سأقص عمي " " :قػلو عبارات تػحي باألعجاب في استخجامب

  كػن الخحسةت ما ونادر شترخ أن يبصر بخرسو السشيدم،و مغ عادة السن  ألأ  ؛خيالية
تجاه سيدات ال الرحسة التي فعميا صثح الدين واألن أني محدال  معس، عظيم من أعسا"

وأعجابو بو إلى  حج مػضػعتو  سا يطيخكبرفاتو  اكسا أفخد لو فقخات  يذيج فيي القدس"
 .(1) ةالعجاو مغ خغع عمى الاالنبيار 

 ،ا ىحايػمشخب يحتخم صالح الجيغ إلى غفي  جعل ال ع الرػري ولييع سأأ لقج 
 عشج دخمػىع بيت  السقجس مغ الرميبييغبشي جمجتو    نحػنطخة وليع عكذ  يوى

وشيدت أرجاق السديشة مذمحة :" التي أشعختو بالعار   ارتكبػهالسجازر التي  ووحذية
  نفديم ساورىمأحت  أن السشتررين   ونان الدم السدفهك مخيفا   فظيعة الذشاعة 

تعرب وليع  لمسديحية وحقجه  أنلكغ يطيخ ، (2)"زمالتقز  مالخهف وشعهرا   اإلحداس
وبيغ والخحسة   لتدامحالحي يشادي  خبب بيغ روح اإلسالمجعمو عاجدا  عغ العمى اإلسالم 
 .(3)األيػبي التي استسجىا مشوصالح  الجيغ  مػاقف وأعسال

 : الخاتسة

                                                 
  ..126-117ص ،وليع الرػري، ذيل وليع الرػرى ( 1)

الخيذ، الحخوب الرميبية مغ عيج ي عم .126ص  ،2، جوليع الرػري، الحخوب الرميبية (2) 
 و االقترادية عالقات االجتساعية وذكي الشقاش، ال .138، صقدصشصيغ إلى يػمشا وجحورىا الجيشية

  .23، صالثقاؼية

Michaud: Histoire des Croisades,Amprimerie renou et Maulde, Paris,1868 , T 4 
p 424 .  

 .144ص الحخوب الرميبية مغ عيج قدصشصيغ إلى يػمشا وجحورىا الجيشية، عمى الخيذ،(  3)
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 ي:أتي ما ىحا  العخض السػجد يتزح لشامغ         
الرميبية متذعبة ومتجاخمة وال يسكغ الجدم بأسبؿية عشرخ عغ دوافع الحخوب  ن  إ   -1

 شاركت ليا مجسػعة بذخية  يخجع إلى أن كل  التفديخات والتأويالت اختالفو غيخه، 
، وقج  تع تػضيفو السسيدةة بغرالمعامل الجيشي يبقى لو ، وضخوفيا ة بياالخاصدوافعيا 

وضيخ الثاني لخجمة مرالحيا،  انوربالكشيدة الكاثػليكية بؿيادة البابا أُ مغ شخف 
رجال ديغ  بػصفيعتأثيخ ىحا العامل في كتابات السؤرخيغ  الرميبييغ الستعربيغ 

  .قبل أن يكػنػا مؤرخيغ
نقل لشا مثل فػشيو دي شاتخ  األولى ة الرميبيةالحسمالسذاركيغ في السؤرخيغ  ن  إ   – 2

و مدتسجة مغ  متجاخمة ت عشياوكانت معمػما ،بجقة كل ما شاىجه مغ جغخاؼية السشصقة
الكتاب السقجس مثل الخمب بيغ مرخ والعخاق وبابل وبغجاد مع تحاشي نقل عادات 

 السشاشق وشبيعة سكانيا .
عشج  ساال سي   السدمسيغالقادة بعس  تذػيو صػرة في حاالت كثيخة  ىشاك محاوالت ل -3

صفة حدشة  ت ليعذكخ دف و ن صا   حمفاء، ف معجاء أأ أأ  ىؤالء القادة  سػاء كان شارتخ
 ،واحتقارىع وفق قػالب ديشية جاىخة  عحجيث باالستشقاص مغ ؾيستيالسخعان ما يشيي 
 .السدمسيغ وقادتيع هتجا التعرب الجيشي سبب  ذلظ ىػ 

ة السعاييخ التي أعتسجىا السؤرخػن الرميبيػن في تحميل ووصف الذخريات أزدواجي   -4
يا جبارة ن  بأأ يغالرميبيلمقادة وصف نفذ األفعال  وبيغباليسجية والقادة السدمسيغ 

 .يا تحت رعاية الخبن  ألأ  ؛االفتخارتدتجعي 
الرميبييغ ، سبب نجاح الحسمة األولى إلى وحجة صف يخجع  السؤرخػن الرميبيػن -5

ىػ تذتت السشصقة والرخاعات بيغ القادة  واألمخاء، وغياب  ولػ أن الدبب الخئيذ
الدياسي والعدكخي لػياب قادة بحجع عساد الجيغ زنكي  أو أبشو  التخصيب والتشديق 

  نػر الجيغ أوصالح الجيغ األيػبي .
بالتاريخ ة الرميبية األولى كانت معخفتيع لمحسم  السخافقيغيغ الرميبيلسؤرخيغ ا ن  إ   -6

 مثل فػشيو دي شارتخي.اإلسالمي ضعيفة ججا  إن لع نقل معجومة 
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في ضيػر سي د ر مدو كان لو ة بالد الذام مشصقفي  الرػري وليع ميالد ونذأة  ن  إ   -7
اعتساده عمى  مشيج يتسيد بؿية الكتابات الرميبية، بكتابو برػرة متسيدة عغ 

احتخامو لمعجيج مغ قادة قػع في الحاتية السفخشة ببالسػضػعية   مكشو مغ تفادي الػ 
ربو عجد عغ فيع روح مدمسيغ مغ أبخزىع  صالح الجيغ األيػبي، لكشو بدبب تع

القائج صالح اإلسالم الحي ىحب وسقل  أعسال ومػاقف  القادة السدمسيغ عمى رأسيع 
  . الجيغ األيػبي
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Abstract 

         This study presents the opinion of the crusaders to Muslim 

leaders during the Crusades 491-690A.H./ 1095- 1290A.D. and 

before talking about the opinions of crusaders to Muslims and their 

leaders, Crusader historians focused on writing down the events that 

the region had experienced during that period, One of the first 

writings since the march of the armies is Fushi de Charteri. And 

these writings continued with other men born and raised there like 

William Sauri, These writings were a description of the bloody 

events and conflicts that ravaged the region and its inhabitants. But 

it conveyed to us the look and feelings of the crusaders towards 

Muslims, which are initially marked by ignorance, intolerance, 

contempt, transcendence and rejection of others and influenced by 

previous situations, But these opinions started to change a little bit 

as soon as they deal and contact with Muslims, and these writings 

still a prove about crusader’s vision to Muslims, which forms part of 

the collective memory of both parties to our present time. 
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