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 حتی عشر التاسع القرن منذ الصلیبیة الحروب حول دراسات من الغرب  فی المطابع خرجتھأ ما وفرة من الرغم علی 
 بتقدیم  یعن ولم الصلیبیة، للحروب العربیة الرؤیة  الغربی ء للقاری یقدم لم حداأ نأ إال وربیة،األ  اللغات بمختلف اآلن

 اتبكال-معلوف مینأ تابك ھمیةأ تأتی ھنا ومن .العرب المؤرخین من المھمة التاریخیة ةكالحر لتلك المعاصرین شھادات
 طبعتھ لظھور التالی  العام فی ونشر لیزیةكنإلا لیإ وترجم 1983  عام باریس فی بالفرنسیة نشر الذی - المعروف  اللبنانی

  .الغرب فی النشر لسوق بالنسبة تابكال ھمیةأ سكیع مما الفرنسیة،

 مؤرخا لیس اتبھكف التاریخیة،  الحوادث طارإ رسم من وأ التاریخیة، تابةكال من خاصا نمطا یقدم یدیناأ بین الذی تابكوال
 عامین  مدی علی طالعھإ ورغم التاریخی، البحث بمنھج یتقید وال التاریخیة تابةكال بحرفیة یتمسك ال ثم ومن محترفا،

 ال نناأ الإ الصلیبیة الحروب عن والفرنسیون لیزكنإلا المؤرخون تبھك ما ھمأ علی) مراجعال حول مالحظاتھ فی یقول ماك(
 شھود وجعل بل برزھا،أو  اتبكال علیھا زكر التی العربیة النظر وجھة  مقابل فی الصلیبیین نظر لوجھة ثراأ نجد ادكن

 .اتبكال بھا تبكی التی جنبیةألا اللغة لیإ عربیال النص  روح نقلت رصینة ترجمة فی ء للقاری شھاداتھم  یقدمون العیان
 ویحلل للنقد الروایات ویخضع بینھا،  ویقارن المصادر فی یدقق الذی المؤرخ بھموم  نفسھ معلوف مینأ یشغل لم ذلكك

 تابةكال مكتح منھجیة ضوابط من ذلك وغیر الزمنی والسیاق العلیة، بالعالقات ویھتم النتائج، ویستخرج الحوادث،
 من العیان شھود تبھك ما خالل من  بریك تاریخیة ةكلحر دبیأ عرض صورة فی  معلوف مینأ تابك فجاء .لتاریخیةا

 لھ، معاصرین أنناكو تابكال سطور بین الصراع نعیش تجعلنا التاریخیة للحوادث بارعة قلمیة صورة اتبكال  فقدم العرب،
 بنا وتجول مامنا،أ ماثلة أنھاكو الصراع  فی دورا لعبت التی بارزةال الشخصیات نتمثل تجعلنا و المعارك جو فی وتضعنا

 التعبیر ناصیة كمل من الإ تقدیمھا یستطیع ال فذة ببراعة ء القاری ذھن فی الصور فتجسم المدن سواقأو امكالح قصور  فی
 .معلوف مینأ عمل فی تام بوضوح  یتجلی نجده ما وھو دیب،ألا ةكبمل ویتمیز بھا تبكی التی باللغة

 داللة ذات عناوین الستة بوابألل  عطیأو .وخاتمة فصال عشر ربعةأ تضم بوابأ وستة مقدمة لیإ تابكال اتبكال قسم قد و
 من واتخذ الطرد، رجاء،اإل لنصر، الفعل،ا رد حتالل،إلوا الغزو،ك :یقدمھا التی وللحوادث لھا یعرض  التی للمرحلة
  .الدرامی الطابع  من ثیراك یقترب متصل، سیاق فی ثالحواد  لعرض طاراإ الزمنی التقسیم
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 دیوان وسط یقف »الحراوی سعد بوأ« القاضی فیھ نری 1099 اغسطس/آب  فی وقع دارمی بمشھد تابھك اتبكال یستھل 
 یجدون ال  الشام فی خوانھمإ بینما الدعة، وحیاة الترف فی  نغماسھمإل وبطانتھ الخلیفة یلوم با المستظھر  العباسی الخلیفة
  والتی لھا تعرضوا التی للمجازر نتیجة فزع  من المسلمین صابأ ما لنا لیصور نساؤھم،  وتسبی دماؤھم تسفكو المأوی

 سالمإلا دار لیإ الفرنج وصول لنا لیصور المدخل ھذا من اتبكال ویدلف. الصلیبیین یدیأ فی القدس بسقوط ختتمتإ
 یصل حتی  القالنس بنإ روایة علی ذلك فی معتمدا 1096  عام صیف فی الصغری آسیا فی بالسالجقة  اصطدامھمو

  لتفتح صلیبیینال یدیأ فی وقعت نأ لبثت ما  التی یةكنطاأ مأساة لنا یصف ثیراأل بنإ فیدع  یة،كنطاأ سوارأ لیإ بالصلیبیین



 خضم وفی.الرھا علی ستیالءإلا لصلیبیونا فیھ ستطاعإ الذی الوقت  فی الشام بالد جتیاحإل الغزاوة مامأ الطریق بذلك
 من لھا الغزو  سببھ وما السلجوقیة السلطنة فی السیاسیة  وضاعألا وعلی السالجقة علی ضواءألا  اتبكال یلقی حداثألا

 بلد المعرة، مامأ طویلة وقفة اتبكال ویقف جدوی،  دون الغزو طوفان لصد المخلصة محاولتھم للسالجقة ویسجل ارتباك
 رةكب عن انكالس جمیع قتلوا  حین بالغة بوحشیة مرھاأ علی المغلوبة المدینة  ھالیأ مع الفرنج تصرف حیث العالء بیأ
 الذروة  وحشیتھم وبلغت .مقاومتھم ضعافإو العرب  قلوب فی الرعب لبث طفل و امرأة و رجل بین تمییز دون بیھمأ

 علیھا فقضوا وبةكالمن المدینة فی النار اشعلوا ثم .طھیھا بعد لعربا طفالألا لحوم لواكأف فعلھا المجاعة بھم فعلت ماعند
 ستیالءإلا الفرنج ستطاعإ  الفالحین جماھیر جانب من الشعبیة المقاومة  ورغم ،)1099 ینایر/الثانی انونك 13( تاما قضاء
 سفارة -مھاكح  علی بنوھا یتعاقب انك التی -طرابلس میرأ الملك جالل القاضی لیھمإ وفدأ ھناكو رادكألا حصن علی

  لیإ الطریق علی یدلھم بمن وأمدھم والمؤن بالجیاد وزودھم المعرة مصیر مارتھإ بنیج  ان بذلك محاوال بالھدایا محملة
بت التی المعونة ھذه وبفضل بیروت، ّ  لب،كال نھر لیإ الوصول الصلیبیون  ستطاعإ حین، لیإ المحتوم المصیر طرابلس  جن

 السالجقة سلطنة رضأ علی منھا بالقرب یدور مما المتفرج  موقف اآلن حتی تقف انتك التی الفاطمیة ةالدول حدود حیث
  لم ولذلك الشیعیة، الفاطمیة الخالفة لصالح اللدود، خصمھم العباسیة، الخالفة یضعف  ذلك نأ فیھا مورألا والة من ظنا

 لمصیرھا والقدس بیروت  بین الواقعة المنطقة اكتار لقدسا حامیة تقویة مجرد من ثركأ فضلألا الفاطمی الوزیر یفعل
غھا بالھلع الساحلیة المدن انكس  وأصاب الغزاة، مھمة سروی عارمة، فوضی حالة خلق مما المحتوم ّ   معظم من وفر

 عن عجزت ثم شھر، نحو تقاوم المدینة حامیة استمرتو القدس سوارأ الصلیبیون  بلغ 1099 یونیو/حزیران وفی .انھاكس
 لیإ تنسحب الحامیة واكفتر  العرض الصلیبیون وقبل الجنود، رواحأ علی الحفاظ مقابل المدینة خالءإ فعرضت الغزاة صد

  .ودالیھو  والمسیحیین المسلمین بین تمییز دون انھاكس  معظم وقتلوا المدینة اجتاحوا ثم اللیل، ظالم  جنح تحت عسقالن

 العباسی الخلیفة دیوان فی الحراویالقاضی  خطاب :تابكال بھ استھل الذی  الدارمی دالمشھ لیإ اتبكال بنا یعود ھنا و 
  .هللا سبیل فی بالجھاد مطالبا بة،كالن ابعاد محددا الغزو، خطورة لیإ منبھا با المستظھر

  الصلیبیون بذلھا التی للجھود شیقا عرضا  معلوف مینأ قدم »1128-1100 احتالل«  عنوان حمل الذی الثانی الباب وفی 
 السالجقة بین دارت التی المعاركو  المقدس بیت ةكممل انكرأ تدعیم عن فحدثنا وفلسطین، الشامی للساحل حتاللھمإ لتدعیم

 علی المقدس بیت ةكلممل الجوار ظروف جبرتھأ حتی دمشق میرأ دقاق  وقفھ الذی السلبی والدور الصلیبیة یةكنطاأ مارةإو
 خریأ ومرة.المقدس بیت ةكممل جانب لیإ الرھا مارةإ  فیھ ساھمت دمشق علی ھجوما شنوا الذین  نبالصلیبیی اككتاالح

 آسیا من القادم الصلیبی الجیش لیإ طرابلس میرأ عمار بن الملك فخر قدمھا التی المساعدة  فی العربیة الجبھة ككتف یتجلی
 من النیل من الصلیبیین نكتم  التی المعلومات ذلك من خطرأو والھدایا بالمؤم  فمده المقدس بیت ةكممل لمعاونة الصغری

 بذلكو خذالنھ،  دقاق تعمد متأخر وقت فی دمشق میرأ دقاق  مع التعاون ھمیةأ طرابلس میرأ أدرك ما وعند. دمشق جیش
 بیت استعادة طمیینالفا محاوالت وفشلت .طرابلس  فی رابعة صلیبیة مارةإ قامةإ مامأ الطریق  وفتح فیھ الصلیبیین ثقة فقد

 المقاومة معنویات ورفعت  یدیھمأ فی الوقوع من وبغداد الموصل نقذتأ  حران فی الصلیبیین ھزیمة نكول المقدس،
 وبیع  یوم لفیأ دام حصار بعد سقطت خیراأو علیھم،  متنعتإ التی طرابلس لیإ اتجھت الصلیبیین نظارأ نأ غیر العربیة،

 وحلب صور صبحتأ بذلكو انھماكس معظم وذبح وصیدا بیروت سقوط ذلك تال ثم ،الرقیق سواقأ فی انھاكس معظم
 الفضل بوأ القاضی ھو الحراوی نداء یتابع للجھاد آخر داعیة ظھر خریأ ومرة .للصلیبیین المباشر التھدید  تحت ودمشق

 حلب بناءأ من صوفیةال الطرق رجال وبعض شرافألا حدأ وبصحبتھ بغداد مسجد لیإ فتوجھ  حلب قاضی الخشاب بن
  .الجھاد لیإ یدعو و الخطر جراسأ لیقرع

 لمقاومة الجماھیر یعبئون فراحوا الصلیبی، الخطر مواجھة فی تحادھمإ وعدم  امكالح صفوف تفرق من الناس یئس لقد 
 صفوف بین نویةالمع  الروح رتفاعإ وتتجلی جنوبا سیناء حتی شماال یةكنطاأ من متدإ الذی لبالدھم جنبیألا  حتاللإلا

  بالمعتدی الھزیمة وقعواأو یوما 132 مدة  الصلیبی الحصار مقاومة فی صور انكس نجح ما عند الشعبیة المقاومة
  القادة فاختاروا الخشاب بنإ القاضی بزعامة یدیھاأ فی المبادرة زمام الجماھیر  خذتأ حلب فی و ).1112 ابریل/نیسان(
 فی )1119 یونیو/ حزیران( یةكنطاأ مارةإ بجیش رةكمن ھزیمة  الحاق فی ونجحوا ونھایتبع التی السیاسة علیھم فرضواو

). 1124 یولیو/تموز( دمشق لیإ انھاكس من نجا من ھجرھا التی صور علی استولوا نأ لبثوا ما الصلیبیین نكول سرمادا
 ما الذی الخشاب بنإ القاضی یادةبق الغزاة وجھ فی صمدوا انھاكس نكول الصلیبی بالوجود محاصرة حلب صبحتأ بذلكو

  ).االسماعیلیة( الحشاشین طائفة یدیأ علی غتیلأ  نأ لبث

 الذی دمشق فی المزدغانی الوزیر  مقتل بمشھد اتبكال یبدأه و »1146 - 1128  الفعل رد« عنوان الثالث الباب حمل و 
 نجا من ھرب من ذلك  تبع وما وذبحھم، الطائفة فرادأ بمالحقة المدینة  انكس قیام من تبعھ وما الحشاشین طائفة  یحمی انك

  الجیش تعرض نكول دمشق، الحتالل الفرصة  الصلیبیون فانتھز بالفرنج، حتماءإلوا فلسطین  لیإ الطائفة فرادأ من



 فی الھزیمة إلحاق مھمة النظامی  العربی للجیش وسھل قواه نھكأ األتراكو العربیة القبائل من عصابات لحرب الصلیبی
 ھمیتھأ برزت  الذی والموصل حلب مكحا یكزن الدین عماداألتابك  ظھور ذلك وتال الصلیبی، للغزو حقیقی  فعل رد ولأ

 وساعدتھ الصلیبیین ضد الجھاد ء عب  علیھ وقع ثم السلجوقیة، السلطنة داخل السلطة علی الصراع من موقفھ خالل من
 جمع یكزن الدین عماد ویحاول المسلح، الصراع حد لیإ وصل 1130 عام الصلیبیین جبھة فی شقاق بحدوث  الظروف

  .العربی المشرق وحدة محمود  الدین نور خلیفتھ علیھ بنی الذی ساسألا بذلك  لیضع بالقوة العربی الصف

 العربی المشرق ماراتإ توحید  فی محمود الدین نور جھود فیتتبع الرابع الباب  فی المؤلف لھا یعرض التی الجھود تلك 
 علی الحمالت  خالل من برز الذی الدین صالح یوسف خیھأ  ابن و ردیكال قائده وهكشیر الدین سدأ وبروز  سلطتھ تحت
  تنصیبو جنوده یدیأ فی مصر بوقوع نتھتإ  التی الحمالت تلك الصلیبیین، یدیأ فی وقوعھا  دون للحیلولة الفاطمیة مصر
د ثم القاھرة، فی وزیرا وهكشیر ّ  خالفة لیإ مصر فی الشیعیة الخالفة وتحویل عمھ وفاة بعد الوزارة  الدین الحص تقل

ر .الفاطمیین الخلفاء آخر مكح نتھاءإ عالنإب سنیة عباسیة ّ  محمود الدین نور صنعھ ما ثمار یجنی نأ الدین  لصالح وقد
جھ حتی الصلیبیین ضد جھاده ویواصل  یوبأ بیت مكح تحت والشام مصر فیوحد ّ  تشرین 2(القدس حریربت  یتو

 فی المعاصرین یشارك و وفروسیتھ، یمةكالح الدین صالح سیاسة دقیقا تصویرا اتبكال ویصور ).1187 توبركأ/ولألا
م  أنھكف فتحھا حاول حین علیھ تمتنع اكع جعل مما سالمین اكع لیإ المقدس بیت من بالخروج  للصلیبیین لسماحھ لومھ  دعّ
  .الصلیبیین صفوف بیده

-العربی الصراع فی یوبیألا للدور المؤلف یعرض »1244-1187 اإلرجاء«  عنوان حمل الذی الخامس الباب فی و 
 لیإ الصلیبیین عودة حد لیإ والشام مصر فی یوبیینألا بین  السیاسی بالصراع وتأثره الدین صالح وفاة بعد الصلیبی

ض  بل .الفلسطینی الساحل حتاللإ  جعل الذی الحد لیإ العربی الصف  لیإ التمزق وعاد .الصلیبی للغزو مصر وتعرّ
 ویترك خریأ مرة  القدس حتاللإ علی فردریك مبراطورإلا مع تفقإ  یوبیألا املكال الملك ان حتی العدو یھادنون  یوبیینألا

  التی المھمة جازنإ ء رجیأ ذاكوھ .الفرنج لصالح  یوبیألا الجانب خسرھا وھمیة ةكمعر تدبیر بعد بالساحل یربطھا ممرا لھ
 النظام فرزھاأ جدیدة ریةكعس لقوة المھمة ھذه تكوتر الصلیبیین، بطرد تنتھی  نأ من بد ال انك والتی الدین صالح بدأھا

  .یوبیألا الدین صالح  عمل تمواأ الذین تراكاأل الممالیك قوة ھی مصر فی یوبیاأل

 للغزو العربی المشرق  تعرّض عن المؤلف یتحدث »1291-1244 الطرد« عنوان یحمل الذی خیرألا الباب وفی 
  فیھ طرق الذی الوقت وفی معھا، وصراعھم العباسیة بالدولة وعالقاتھم المغول لتاریخ شائق  عرض خالل من المغولی
 فی ركف الذی فرنسا ملك التاسع  لویس بقیادة مصر لیإ تتجھ جدیدة صلیبیة حملة ھناك انتك الشام بالد بوابأ المغول
 نقذتأ الدبلوماسیة  بأصول خبرتھم وقلة المغول صلف نكول الرحی،  شقی بین العربی المشرق لیضع المغول  مع التحالف
 الملك بأسر نتھتإ والتی مصر علی التاسع  لویس حملة صاحبت التی حداثألا خضم  وفی .المصیر ھذا من العرب

 نكوتم یوبیین،ألا  یدیأ من السلطة ینتزعوا نأ استطاعواو األتراك  الممالیك برز مصر، عن قواتھ وجالء الصلیبی
 السیاسیة  آمالھم علی بذلك لیقضی )1260 سبتمبر/ یلولأ 3( جالوت عین فی المغولھزیمة   من قطز یكالمملو السلطان

بھ و العربی المشرق فی ّ   بعده ومن بیبرس الظاھر لخلیفتھ الطریق ویمھد والشام مصر توحید خریأ مرة ویعید شرھم، یجن
  .الصلیبی حتاللإلا من العربی  التراب لتحریر خلیل وابنھ قالوون السلطان

ق الصلیبیین مامأ العرب ھزیمة سبابأ تفسیر اتبكال حول تابكال خاتمة فی و  ّ  فأرجع العرب، علی الصلیبیین وتفو
 بالدھم،  فی غرباء نھمأ العرب فأحس رمنألوا رادكألوا ألتراكا من غیرھم بید صبحتأ قد العرب مورأ  نأ لیإ ولیألا
ّف طریق فی خطواتھم ولیأ وبدأت الحضارة، صنع فی ھمتھم فترتو  زادتھا صحوة بفترة یمرون انواكف الفرنج ماأ .التخل

 ساساأ انتكف معینھا من فنھلوا الذروة، بلغت قد انتك التی الشرق فی سالمیةإلا بالحضارة الجدیدة صلتھم ورسوخا قوة
 فی ھذا. لذلك مثلةأ المؤلف وضرب العربیة، بألفاظھا  لغاتھم لیإ دخلوھاأ ثیرةك شیاءأ علی الفرنج  وتعرف بل ،لنھضتھم

ّ  وتقوقعوا نفسھمأ  علی العرب فیھ فأكان الذی الوقت  غربی ھو ما لكو عامة جنبیأ ھو ما  لك فی الشك عقدة تھمكوتمل
  .التغریب من وموقفھم للتحدیث ةالمعاصر العرب نظرة علی بدوره ھذا سكوانع خاصة،

 روحا بالدھم فی غربی  تدخل لك یرون فھم العرب، عند مزمنة عقدة لیإ  تحولت الصلیبة الحروب نأ المؤلف ویری 
 العربی  الوجدان علی الصلیبیة الحروب ریاتكذ وتؤثر الصلیبی، للوجود متداداإ سرائیلیإلا الوجود  فی ویرون صلیبیة

 سوریاو مصر بین الوحدة تحققت ما عند وبیألیا الدین بصالح الناصر عبد جمال  قورن  ما ثیراكف بیرا،ك تأثیرا المعاصر
 ظل ذاكوھ .»جالوت  عین«و »حطین« سمإ الفلسطینی التحریر  لجیش الثالثة قسامألا من قسمان وحمل یدیھ، علی

 تضرب نظرة وھی الحذر، موقف منھ قفوای نأ یجب للعرب طبیعی عدو نھأ علی الغرب  لیإ ینظر العربی المشرق
  .الصلیبی - العربی الصراع یامأ لیإ وتعود التاریخ عماقأ  یإل بجذورھا
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 ةكالحر طارإ فی الزمان من قرنین  علی یزید ما مدی علی المشرق فی العربی  التاریخ ملحمة معلوف مینأ لنا قدم ذاكھو 
 ولم وحدھم، العرب  العیان وشھود حداثألل المعاصرین تاباتك  من مادتھ قیواست تجاھھا، العربی الفعل ورد الصلیبیة

  لھ اختار الذی الفصل فی بوضوح ھذا وتجلی یضا،أ حضاریا انك بل محضا، سیاسیا نكی  لم الصراع نأ بالھ عن یغب
 المقدس، بیت ةكممل فی الصلیبیین  یاتكسلو علی منقذ بن سامةأ مالحظات  فیھ عرض الذی »والبرابرة میرألا« عنوان

  بسرعة العرب من یتعلموا نأ الفرنج یلبث وما. الفرنج وبربریة العرب مدنیة بین الشاسع البون  علی یزهكترو
  .بسالحھم یواجھونھمو

 الغزو مواجھة عن حضاریا المتفوقین  العرب ضعف لظاھرة ساسیةألا المفاتیح  عن البحث فی نفسھ المؤلف یجھد ولم 
 علی ء القاری یعین الذی  والسیاسی جتماعیاإلو تصادیاإلق العربی  الواقع صورة مامناأ یضع فلم مراأل بدایة فی  الصلیبی
 انك فقد. بعد فیما المغول مع ثم الصلیبیین، مع ولیاأل  مواجھاتھم فی العرب ھزیمة حول التساؤل ھذا جابةإ لیإ التوصل
 التحول طریق علی المیالدی العاشر  القرن فی قدامھأ یضع بدأ قد انك نأ بعد قطاعیةإ ردة من یعانی العربی المجتمع

 ریةكالف البنیة وعلی جتماعیةإلوا قتصادیةاإل البنیة علی مھمة آثارا تركو التجاری، المال رأس برز ما بعد  الرأسمالی
  فی سالمیاإل ركالف سادت التی عةالجما رةكف مواجھة فی الفردیة رادةاإل تعالج التی سالمیةإلا ریةكالف المدارس فظھرت
 القرن، ذلك فی العربی المجتمع  شھده الذی التغیر بكتوا فلم حالھا، علی  ظلت السیاسیة البنیة نأ غیر سابقة، عصور

 لنظام الطریق بالفعل، القائم جتماعیإلا الواقع عن یعبر یعد لم الذی القدیم، السیاسی النظام یخلی نأ  من بد ال انكو
  السیاسی للنظام البدیل تقدیم عن العربی  التجاری المال رأس عجز نكول ساسیةاأل البنیة  فی التغیر عن یعبر جدید سیاسی
 واستطاعت التقلیدی، السیاسی  النظام عجز من ستفادتإ العربی المجتمع علی وافدة جدیدة قوی مامأ الطریق فتح التقلیدی

 وظیفی قطاعإ وھو قبل، من یعرفھ لم مجتمع علی قطاعیإلا  النظام لتفرض ةریكالعس المؤسسة فی موقعھا من تستفید ان
  ومن .القتال میدان فی مات وأ خدماتھ عن سیده  ستغنیإ ذاإ طاعھإق یفقد قطاعإلا صاحب  انك ذإ ریةكالعس بالخدمة یرتبط

 ریعھا بقاء لیضمنوا الوقف  طریق عن نتاجإلا قوی وتجمید بل قطاعھم،إ موارد ستنزافإ لیإ الجدد االقطاعیون لجأ ثم
 نتاجاإل  عالقات صابأ ما ذلك الی اضفنا فإذا .العربی  المجتمع فی نتاجإلا قوی إضعاف لیإ دیأ مما  بعدھم من بنائھمأل

 لیإ ضفأ المیالدی، عشر الحادی  القرن مطلع فی العربی المجتمع صابأ الذی  البنیوی الخلل مدی ناكدرأ تدھور، من
 مستقلة شبھ ماراتإ  لیإ وتحولھ سالمیة،إلا العربیة للدولة السیاسی  یانكال ككتف من الجدید قطاعیإلا بالنظام رتبطا ما ذلك
 توسیع  علی مراءألا بین تنافس من بذلك ارتبط وما قطاعیةإلا السلجوقیة بالسلطنة واھیة بروابط  تدین البعض، بعضھا عن

ر مما قطاعھم،إ نطاق   .ھناك و ھنا الصغیرة ھلیةألا الحروب لكش تخذإ داخلیا صراعا فجّ

 البارز، الحضاری تفوقھم  رغم الصلیبی الغزو مواجھة عن وعجزھم العرب  ضعف لظاھرة ساسیةألا المفاتیح انتك تلك
  .بتاكال ء قاری ذھن فی التساؤل تثیر التی الظاھرة تلك لتفسیر برازإ لیإ یحتاج انك وما معلوف،  مینأ غفلھأ ما وھو

 الصلیبیة، الحروب نتیجة العربی المجتمع عاناھا التی التقوقع ظاھرة لیإ - تابكال خاتمة فی -شارأ قد المؤلف انك ذاإو
 حضارة عنھم یقلون قوم ھم فھا بالنفس، الثقة فقدان بعقدة العرب الھزیمة  صابتأ لقد .تفسیر لیإ یضاأ یحتاج مرألفا

 یلحقون دادھم،أع قلة علی الصلیبیین، جعل الذی الحد  لیإ صده، عن یعجزون ام باتكوالن وراثكال  من بھم ینزلون
. المغولی بالغزو المنطقة  ابتلیت ما عند الظاھرة تلك ررتكوت وعدة، عددا  تفوقھم سالمیةإ بقوات مرة غیر الھزیمة

 التحدی  لدالالت استیعابھم لعدم للناس الحمایة توفیر  عن قطاعیةإلا ریةكالعس القوی عجز لیإ -رأینا  فیذلك  یرجعو
  انك ثم ومن .الضیقة المحدودة قلیمیةإلا  بمصالحھم ھتمامھمإو »القومیة« المصلحة  إدراك عن نظرھم وقصر الصلیبی،

 الصلیبیین نكم الذی السلبیة رصید  لیإ ضافةإ بھا الثقة فقدت التی والجماھیر قطاعیةإلا ریةكالعس القوی بین نفصالاإل
  .السرطانی نتشاراإل ھذا العربی الوطن رضأ علی ینتشروا  نأ من

 القاضی قادھا التی تلكك محدودة  اتكحر عنھ عبرت المأزق ھذا من مخرج  عن لنفسھا تبحث نأ الجماھیر علی انكو
 الیةت مرحلة فی الضیقة مصالحھا حدود السیاسیة ریةكالعس  القوی تجاوزت ما وعند .الخشاب بنإ والقاضی  الحراوی

 الذاتیة،  المصالح فوق علتھاأو »القومیة« بالمصلحة  تمت، فإھبقاء صراع لصلیبیا -العربی  الصراع نأ تكدرأ مابعد
 الجماھیر بین الصدع لرأب یوبیألا  الدین وصالح محمود الدین ونور یكزن الدین عماد مثالأ من امكلح الفرصة تیحتأ

 الصلیبی، للغزو  العربی الفعل رد انكف العربی الصف توحید وتم والجماھیر، طةالسل بین المفقودة الثقة فعادت والسلطة،
  .الصلیبی المد تراجع انكو جنبی،ألا  للتحدی ستجابةإلا انتكو



 بین العالقة تحدد سیاسیة تقالید رساءإ فی فرزتھأ الذی السیاسی النظام ینجح  ولم ھی، ماك ظلت قطاعیةإلا البنیة نكول
 من السلطة انتقال عند  العربی المشرق لھا تعرض التی العنیقة الھزات  تلك انتكف الجماھیر، وبین وبینھ مختلفةال  مستویاتھ

 فی العربی  المجتمع طاقة بددت التی ھلیةاأل الحروب  بنیران الجماھیر توتكفا آخر، لیإ سلطان  من وأ آخر لیإ میرأ
 فرصة جنبیألا للوجود لتتیح التمزق لیإ السیاسیة الوحدة ادتع ما عند وحدتھ  وھددت الصلیبی، التحدی مواجھة

  .تنازالت من لھ تقدمھ بما ستمرارإلا

 الثقة عدم عقدة وعادت البنیوی،  الخلل ذلك من الزمان من قرنین علی یزید ما مر علی المتعاقبة جیالألا عانت ذاكوھ
 زكر فقد ساسا،أ وحضاریا سیاسیا صراعا انك نھأ رغم نیةالدی بالصبغة یصطبغ الصراع انك ولما .التضخم  لیإ بالنفس
 فی  عنھم یختلفون الذین عدائھمأ بعقائد التأثر من الدینیة عقیدتھم علی خشیتھم ودفعتھم للصراع الدینیة الصفة علی الناس
 من ینفرون صبحواأو ھم،نفسأ  علی فأواكوان السواء، علی والدنیا الدین فی جتھادإلا باب غلقواأو السالمة ثرواآف الدین،

 .ذلك فی غضاضة یجدوا ان دون بھم المحیطة الحضارات  تراث من ینھلون انواك نأ بعد خری،ألا  الشعوب بضاعة
  الطریق فتح حضاری ودكر ذلك عن ونتج را،كوف حضارة الغیر من مستورد ھو ما لك تجاه فائقة حساسیة ھناك صبحتأ
  .التخلف مامأ

 ینفرون جعلتھم مزمنة بعقدة العرب  صابأ الصلیبی التحدی ان رأی ما عند المؤلف بھا خرج التی یجةالنت یفسر ذلك ولعل
  .الغرب من یأتی ما لك من خیفة ویتوجسون الصلیبی، الغزو ریاتكبذ بھ عالقتھم وتتأثر  الغرب من

 تلك فی غائبا بعدا الغربی ء للقاری میقد انھ الإ العربی ء للقاری بالنسبة جدیدا یتضمن ال تابكال ان من الرغم وعلی
 الحوادث  تجعل فذة بیانیة صورة فی الصلیبیة للحروب العربیة الرؤیة علیھ یطرح عندما المھمة، التاریخیة التجربة

  .بالحیاة تنبض ادكت التاریخیة

 


