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مجال التاريخ اإلسالمي ، كما يسلط الضوء على دورها الكبير في دعم الدراسات اإلسالمية ودراسات الشرق األوسط في  
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 أواًل : سيرة حياتها

هيلينبراند      كارول  سنةبلدة  في    dnCarol Hillenbraولدت  المتحدة  بالمملكة   (1) م1943سزري 
، لدراسة اللغات الفرنسية واأللمانية والالتينيةم  1962جامعة كامبريدج سنة ب  (2) والتحقت في كلية جيرتون 

والوسطى سنة  الحديثة  اللغات  في  البكالوريوس  درجة  على  العربية  1965فحصلت  اللغتين  درست  ثم  م، 
 .    )3(م1972-1968في جامعة أكسفورد للسنوات الممتدة بين  لوالتركية في كلية سومر في

وايران      فلسطين  زيارتها  عقب  األوسط  الشرق  ودراسة  اإلسالمية  بالدراسات  اهتمامها  -1968وبدأ 
العربية 1970 الدراسات  في  الماجستير  شهادة  على  وحصلت  والفارسية،  العربية  اللغتان  فتعلمت  م، 

سنة أوكسفورد  جامعة  من  ال1972والتركية  في  الدكتوراه  إلكمال  بحثية  زمالة  على  وحصلت  تاريخ  م، 
الوسطى   القرون  في  جامعة  اإلسالمي  في    ،م1979سنة بإسكتلندا    ةدنبر أمن  مخطوطة  موضوع  عن 

لنص   البريطانية  الهجري/  القرن    فيالمكتبة  عشر  السادس  األزرق  الميالدي  الثاني  ابن  للمؤرخ  يعود 
ولش    وكانت اطروحتها مكونة من أربعة فصول تحت إشراف األستاذ جون م(  1181ه/577)ت:  الفارقي

بالتاريخ العثماني. وبعد تخرجها عملت في قسم الدراسات اإلسالمية ودراسات الشرق األوسط  المختص 
خمس وعشرين عامًا، وتدرجت في المناصب األكاديمية حتى  الفي تلك الجامعة وبقيت فيه مدة جاوزت  

 . (4) م2000نالت لقب األستاذية سنة

البريطانية،      الجامعات  وبذلت جهودًا كبيرة في دعم الدراسات اإلسالمية ودراسات الشرق األوسط في 
وقد حصلت على التقدير العلمي داخل المملكة المتحدة وخارجها، فنالت زمالة الجمعية الملكية في أدنبرة  

المية والعربية ، ونائبة لرئيس  والجمعية الملكية للتاريخ وعضوية االتحاد األوربي لبحوث الدراسات اإلس
الجامعات  العديد من  الشرق األوسط ، كما دعيت أستاذة زائرة وباحثة في  لدراسات  البريطانية  الجمعية 
العربية واألوربية واألمريكية، وكذلك شاركت في برامج تلفازية وإذاعية عدة عن تاريخ اإلسالم والحروب 

 . (5) ن أربعين طالب دراسات عليا معظمهم من العالم العربيفضاًل عن أشرافها على أكثر م  ،الصليبية

وال زالت هيلينبراند برفيسورة في التاريخ اإلسالمي في جامعتي أدنبرة وسانت أندروز، وتشغل منصب     
األوسط)برسمس(   الشرق  لدراسات  البريطانية  الجمعية  رئيس  مساعدة و نائبة  مجلس  في  عضو  هي 
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فضاًل عن   (7) في الواليات المتحدة األمريكية  (6)ضو أكاديمية القرون الوسطىاألكاديميين الالجئين ، وع 
األكاديمية   المجالت  من  العديد  تحرير  مجالس  في  العربية العالمية  عضويتها  الدراسات  مجلة  وأبرزها 

بيرغن  (8) واإلسالمية جامعة  عن  للدراسات   الصادرة  الدولية  للمجلة  االستشاري  والمجلس  النرويجية 
والحضارية بماليزيا  (9) اإلسالمية  التكنولوجيا  الجامعة  عن  أنها(10) الصادرة  في  م  ناهيك  للتحرير  ستشارة 

مطابع جامعة أدنبرة ، ومشرفة على تحرير أنجح سلسلة نشرتها الجامعة في الدراسات اإلسالمية، وعضو  
تحرير   هيأة  المملكة في  في  األوسطية  وشرق  اإلسالمية  الدراسات  في  األكاديمية  المجالت  من  عدد 

 . )11(المتحدة وأهمها مجلة الدراسات القرآنية والمجلة البريطانية لدراسة الشرق األوسط ومجلة المساق

         مؤلفاتهاثانيًا: 

ألباني:انحسار   .1 الجديدة،  الصحافة   ، نيويورك  جامعة  عن  الصادر  األموية،  م،  1989الخالفة 
وهو كتاب سلطت فيه الضوء على الدولة األموية من حيث    )12(بمئتين وثالث وسبعون صفحة

 .(13)سقوطهاأسباب قيامها و عوامل 

تقول    (14)ات ني تطور أسطورة غربية التي ترجمت إلى العربية في نهاية عقد الثماني  صالح الدين : .2
تعلقها   قدر  مسلم  بشخص  األوربيين  مخيلة  تعلقت  أن  يحدث  "لم  أنه  هيلينبراند  المؤرخة  فيه 
إبان   الصليبيون  أعداؤه  به  أقر  تفوقه على معاصريه من مسلمين ونصارى  وإن  الدين،  بصالح 

تى في ظل التعصب األعمى للعصور الوسطى قد بقيت نقية ال بل أضفي  حياته وإن صورته ح 
الجهل   أوربا من اإلسالم مزيجًا مؤسفًا من  فيه موقف  كان  عليها عناصر رومانسية، في وقت 

 . (15) والعداء"

والجدير بالذكر أن هذا العمل لفت نظر أحد المؤرخين العرب المختصين بالتاريخ الصليبي لترجمته   
ولم يكتف بذلك وانما قدم نقدًا لما ورد فيه وأهمها ما كتبته المؤلفة في تأييدها لرأي    ،والتعليق عليه

سنة   كتب  الذي  اهرنكروتز  األمريكي  صالح1972المؤرخ  عن  للجدل  مثيرة  سيرة    الدين   م 
بالقول:)إن  )16(( م1199-1189ه/ 589-565األيوبي) عليائه  من  الدين  صالح  انزال  فيها  حاول 

يتباهى بأي انجاز بارز،   نتيجة تحريره القدس ولوال ذلك لم يكن له أن  شهرة صالح الدين تأسست 
سببه األخطاء التكتيكية األساسية من جانب الصليبيين بداًل  كان    (17) وحتى انتصاره الكبير في حطين
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من التخطيط االيجابي لصالح الدين نفسه في تلخيصه لدور صالح الدين كان بسبب المدائح التي  
األصفهاني العماد  وهما  الدين  لصالح  المعاصرة  السيرة  كتاب  وابن  (م1200ه/597)ت:ساقها 

الدين بعد وفاته إلى مستوى العظمة األسطورية ،    فارتفعت شهرة صالح  (م1234ه/632)ت:شداد 
عيب( كل  من  المبرأة  أي    (18) والقداسة  له  ليس  المؤلفة  كالم  أن  جاسم  المال  العراقي  المؤرخ  ويرى 

الحروب  أيام  منذ  المسلمين  نفوس  في  حية  الدين  صالح  شخصية  بقيت  فقد  الصحة  من  أساس 
ك ذلك  على  واالمثلة  الحاضر،  الوقت  وحتى  إحياء    ال  ةر ثيالصليبية  أن  الباحثة  أغفلت  وما  تحصى 

العالم اإلسالمي كان مرتبطًا بحقبة االستعمار األوربي الذي كان يبعث   شخصية صالح الدين في 
تصده  وأبرز من  قادته  أشهر  كان صالح  والذي  الوسطى  العصور  األوربي في  الغزو  ذكرى  دائما 

 .   (19)له

الصادر عن معهد اآلثار للشرق األدنى، ليدن    ،إمارة مسلم في الصليبية: الدولة في وقت مبكر .3
تناولت فيه المؤلفة الحديث عن الغزو الصليبي     )20(تين صفحةم، بمئتين وست وس1990هولندا:

 .وأوضاع المسلمين تحت حكمهم حينذاكدولتهم لبالد الشام وقيام 

جامعة   .4 عن  األولى  بطبعته  الصادر  إسالمية،  نظر  وجهات  الصليبية،  الحروب 
وقد أعادت جامعة لندن طبعه في السنة )21(م، بستمئة وسبع وأربعين صفحة1999يوليو 28ادنبرة:

 .)22(ذاتها بعنوان الحروب الصليبية، التوقعات، بسبعمئة وأربع صفحة

الحروب     أن  هذا  كتابها  في  هيلينبراند  بين    وترى  بالكراهية  الشعور  من  نوعًا  تركت  قد  الصليبية 
العرب والغرب، ال زالت نابضة بالحياة في عصرنا هذا ، ولكن في الحقيقة فإن المشاعر التي تتحدث  
عنها المؤلفة ، ولو كانت حقيقية ال تمت للحروب الصليبية بأية صلة بل كانت مخاض االستعمار  

العربي، وهي  الغربي وسياسة اإلذالل والتجويع و  العالم  إلى فرضها على  العرب  التي سعى  السيطرة 
على   (23)الذاكرة التي ال زالت حية في نظر الكثيرين ممن عاصر ذلك الزمن القريب وذكرياته المؤلمة

الحمالت   ألولى  التسعمئة  الذكرى  لتواكب  جاءت  الجليل  السفر  هذا  من  األولى  الطبعة  أن صدور 
العربية   والمراجع  المصادر  من  المئات  على  العتماده  الجميع  أنظار  الكتاب  ولفت  الصليبية، 

ر من  واإلسالمية ولتميزه بدسامة البحث وعمق التحليل وموضوعيته بمعلومات وافية على امتداد أكث
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ستمئة صفحة من القطع الموسوعي، وهو بحق تناول معمق لموضوع الحروب الصليبية الذي غاب 
في المكتبة العربية الحديثة باستثناء كتابي المؤرخ المصري سعيد عاشور الحركة الصليبية وموسوعة  

السوري سهيل زكار للمؤرخ  الصليبية  با  الحروب  الذي  العرب  الباحثين  أحد  تعبير  في  على حد  در 
، وثانيها  م2002سنةلى كتابة ثالث عروض مطولة ، نشر أولها في اإلمارات العربية المتحدة  حينها إ

، وسرني أن تشارك م2008سنة    ، وثالثها في دولة الكويت م2003سنة  في المملكة العربية السعودية 
المل جائزة  بحصوله على  توج  الذي  العربي  عالمنا  في  بالكتاب  االهتمام  إثارة  العالمية  في  فيصل  ك 

 .  (24)ربكتابها المذكو إشادة كبيرة ادت لجنة التحكيم م، إذ أش2005للدراسات اإلسالمية سنة

التاريخي وهو    البحث  العلمي في مجال  إبداعها  ذروة  العمل  هذا  يكون في طرحه    ويعد  ما  أشبه 
إذ ضم ستمائة  وحجمه الكبير  الكثيرة  وإخراجه الرائعين بالموسوعة منه بالكتاب بسبب عدد صفحاته  

وأربعين   بأكثر من خمسمئة  المالحق  ناهيك عن  والمراجع  المصادر  تدعمها  وأربعين صفحة  وثمان 
الثناء يستحق  كبيرًا  فيه جهدًا  بذلت  فقد  ـ  توضيحيًا  وشكاًل  ما    صورة  إلى طرح  فيه  واإلشادة سعت 

الصليبيين   بين  أو  والشرق  الغرب  بين  جمع  الذي  التاريخ  من  المهم  الجزء  ذلك  حول  طرحه  أمكن 
ل الكفة  فيها  كانت  الزمان  من  لقرنين  امتد  في صراع  اوالمسلمين  المطاف  صالح  نهاية  في  لمسلمين 

ألمثلة عبر مضي التاريخ ، امتاز  بفضل الشجاعة والعقيدة والبسالة التي ضرب بها العرب أفضل ا
باألصالة والجدية والعمق كما اتسم بالموضوعية والدقة في المعلومات ــ فكان أول كتاب لباحث أوربي  
يتناول تاريخ الحروب الصليبية من وجهة نظر غربية، ويوثق معلوماته من مئات المصادر والمراجع 

ا أبلغ  له  فكان  والفارسية،  العربية  لتاريخ  والمخطوطات  الغربيين  من  الكثير  فهم  تصويب  في  ألثر 
الصليبية الحروب   (25) الحروب  ظاهرة  تتناول  متكاملة  دراسة  أول  يعد  الكتاب  فإن  المعنى  وبهذا 

دراسة مرسخة   إذن  ، فهي  نهايتها من منظور إسالمي خالص  انطالقها حتى  منذ  برمتها  الصليبية 
عسكري الزمني  ترتيبها  في  الحقائق  لتبين  من  ليست  التفصيلية  لالستجابة  وانما   ، حربية  أم  كانت  ة 

وتوضح   محققة،  واضرار  داهم  من خطر  شكله  وما  أرضهم  فوق  الصليبي  للوجود  المسلمين  جانب 
هيلينبراند في مستهل كتبابها المذكور أنه موجه في المقام األول إلى الطالب وإلى عامة الجمهور من  

أملها في أن يكون فيه ما يثير اهتمام المختصين في هذا   القراء، وهي في تواضع العلماء تعرب عن 
 .(26)المجال
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الحروب     تحت عنوان  أنيس عندما كتب  العظيم منصور  المصري عبد  العربي  الراحل  يتردد  ولم 
الصليبية ليست مجرد تاريخ عفا عليه الزمن وقد وصفه بأنه)كتاب أسطوري بكل المقاييس من ناحية  

ن المراجع العربية واإلسالمية عند اعداده ، ومن ناحية دسامة البحث وعمق  اعتماده على المئات م 
إنصاف   أعظم  بأنه  وصفه  على  والغرب  الشرق  في  المؤرخون  أجمع  والذي  وموضوعيته(  التحليل 

الصليبي الغزو  مواجهة  في  والمسلمين  العرب  بوكس    (27) لنضال  أوف  ريفيو  لندن  أن صحيفة  كما 
كذلك أثار (28)  الكتب قالت عن الكتاب)إنه معلم بارز في ميدان تخصصه(المتخصصة في عروض  

الكتاب حماس المؤرخ البريطاني الشهير جوناثان رايلي سميث الذي عده)عمل رائد ال تكمن قيمته في  
السرد التفصيلي للوقائع ، وانما كذلك في الطريقة التي ترشد بها كارول هيلينبراند المؤرخين الغربيين  

ادة المصادر المجهولة بالنسبة إليهم أو المتاحة في ترجمات جزئية، وتطلع قراءها على عقلية  إلى م
مسلمي القرون الوسطى ، مقدمة زاوية مختلفة تمامًا يتم النظر منها إلى الحركة الصليبية ، وبوضع  

سالمي من أن  األفكار الحديثة في سياق الكتاب ، فإن الكتاب يمكن القراء في العالمين العربي واإل
      .(29)يفهموا بشكل أفضل األحداث التي تشكل الحاضر إلى حد ما(

كذلك علق أحد الكتاب العرب على هذا الكتاب قائاًل ما نصه:) قبل سنوات عاهدت نفسي على أال    
إال إذا كنت إزاء شيء استثنائي بكل المعايير، وكان مرد ذلك إلى    أكنب شيئًا عن عروض الكتب ،

المؤسسات   عدة أسباب في مقدمتها أن اإلحصائيات الصادرة عن جهات متخصصة متعددة، وعن 
القائمة على معارض الكتب تشير إلى تواضع معدالت القراءة ، وإلى أن الصلة بين القارئ العربي  

أحواله أفضل  في  ليست  بالك  والكتاب  فما   ، العربية  الكتب  إلى  بالنسبة  كذلك  األمور  كانت  وإذا  ا، 
بالكتب الصادرة باللغات األجنبية؟( ويسترسل الكاتب في حديثه عن الكتاب)وهناك من ناحية أخرى  
أمر وأدهى وهي أن الكتاب يستغرق وقتًا طوياًل في مطاردته والحصول عليه والعكوف على قراءته ، 

أنني   زمن  في  عرفت وذلك  القاعدة  هذه  ولكن  به،  تعهدت  الذي  هذا  وفق  أمضي  نفسي  وجدت 
هذه  إلى  ينتمي  أن  بامتيازـ  ـ  يستحق  هنا  الضوء  عليه  نلقي  الذي  والكتاب  قليلة،  جدًا  استثناءات 
الكاتب   ينتاب  وانما  ذلك حسب  وليس  أن يتصورها عن جواره(  يستحق  أقول  وأكاد  بل  االستثناءات 

: )لكن شعور على النقيض من ذلك تمامًا ، هو الذي راودني عندما كنت نفسه شعور الحسرة قائالً 
أطالع صفحاته للمرة األولى، واحساس بحزن غامر، عارم وحقيقي ذلك أن هذا الموضوع الذي تسلم  
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المؤلفة بأنه موضوعنا بامتياز ، نحن المسلمين العرب الذين تلقى أسالفهم صدمة الحمالت الصليبية  
ا الثمن نهرًا من دم إلى أن تمكنوا من ردها على أعقابها، ال يوجد في مكتباتنا العربية  الثماني، ودفعو 

إال متخصصة   يسده  يجد من  لم  القائم  الفراغ  هذا  فإن  ثم  ومن  الالئقة،  التغطية  يغطيه  واحد  كتاب 
ربية  غربية ، قدمت لنا ما كان ينبغي أن تسطره أيدينا من واقع المصادر والمراجع والمخطوطات الع

 .(30) األصيلة المتوافرة لدينا(

وعلى الرغم من األهمية البالغة لكتاب هيلينبراند في الغرب الذي تناولت فيه دفاع المسلمين عن     
بحثًا وتدريسًا  الحادي عشر والثاني عشر الميالديين،    /ديارهم في القرنين الخامس والسادس الهجريين

إل طريقه  يشق  أن  إلى  وتطلعنا  فحول  واشرافًا  أحد  ينجزها  مشرقة  ترجمة  عبر  العربية  اللغة  ى 
المترجمين العرب أو فطاحل الدراسات التاريخية إال أنه ال زال بعيدًا عن أيدي الباحثين العرب، ولم 

المهم الموضوع  لهذا  العربية  الدراسات  في  المتوقعة  الكبرى  الدفعة  التاريخ    يحقق  مجال  في 
         .   (31) اإلسالمي

المسلم:  أسطورة .5 ورمز  مالذكرد   التركية  ادنبرة:(32) معركة  وعشرين  2007،جامعة  بثالثمئة  م، 
بالوجود    )33(صفحة التاريخي  التعريف  في  االسهام  إلى  يهدف  الكتاب  التركي السلجوقي  وهذا 

 والتأسيس لألسطورة المتمثلة بالنصر الذي تحقق على الدولة البيزنطية في معركة مالذكرد سنة
 .         )34(م1071ه/ 463

التي على أن هذه الدولة   )36(م2009، جامعة أدنبرة:في شرق األناضول  (35) قيام دولة األراتقة   .6
زمنية طويلة تبدأ مطلع الدولة السلجوقية وتنتهي باضمحالل    تحدثت عنها هيلينبراند غطت مدة

واأليوبيين   والسالجقة  والفاطمية  العباسية  الخالفتين  فيها  عاصرت   ، المغولية  الدولة  وسقوط 
وهي   والجالئريين،  والتتر  المنطقة  مرحلة  والصليبيين  شهدته  وحضاري  وعسكري  سياسي  قلق 

 .(37) حينذاك

 )38(، بثالثمائة وأربعة عشر صفحة2015، الصادر عن جامعة لندن اإلسالم : مقدمة تاريخية   .7
الكتاب   المختلفة والطقوس  حسب قولها  وهذا  الدينية  الشامل لإلسالم والمعتقدات  التاريخ  يعرض 

التي والممارسات اإلسالمية، وهو يقدم صورة واقعية متوازنة لواحدة من الديانات الثالث الكبرى  
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، وفضاًل عن مناقشة التنوع في شكل  كانت وال زالت واحدة من أعظم األعمال البارزة حتى اليوم
ال السني  هيلينبراند االنقسام  المؤلفة  أشارت  والتقاليد  الفلسفة  من  لكل  جديدة  تفسيرات  مع  شيعي 

بضع صفحات في كتابها عن اإلسالم في أوربا ، وكيف أن المسلمين الفرنسيين هم في الغالب  
الهند  من  بريطانيا  ومسلمو  تركيا  من  هم  ألمانيا  مسلمو  أن  حين  في  وغربها  أفريقيا  شمال  من 

 . )39(وباكستان

هيل  البريطاني الباحث قد القى الكتاب مراجعات كثيرة دونها النقاد الغربيين على كتابها المذكور. فو   
تميز بخطة موضوعية واسلوب سلس   هعد  التاريخ اإلسالمي  المنصفة في مجال  الكتب  من أفضل 

متوازنة ورؤية  وصف  )40(واضح  الكتاب    ة البريطاني  ةلباحثا  ت كما  عظيم    انجازبأنه  إيلفا  تاريخي 
، يهتم بشكل خاص بالمسلمين، وغالبية الكتاب هو في الواقع كيفية استمرار الدين اإلسالمي    لإلسالم

و  المجتمعات،  في  وسلم(  عليه  هللا  محمد)صلى  النبي  وفاة  وتقول  بعد  حديثها  في  الباحثة  تسترسل 
المية المختلفة الموجودة كوني مسلمة بريطانية، وجدت أنها تفتح العين على عدد من الطوائف اإلس

بالفعل، فضاًل عن أن هناك أمرين أخذتهما بشكل خاص من قراءة كتابها، األول: هو عدد األشياء 
التي ينتقد اإلسالم بالفعل من أجلها تأتي من المجال الثقافي وليس من القرآن الكريم، واألمر الثاني: 

الحمق من  البعض  وهناك   ، وسالم  تسامح  دين  اإلسالم  غالبية  إن  يمثلون  ال  وهم  لإلسالم  أساء  ى 
وليس ذلك حسب وانما كان وال زال كتاب مثير  )41(المسلمين في العالم وانما يمثلون أنفسهم وأجندتهم

عن   فضاًل  اإلسالم  في  الرئيسة  الجوانب  لجميع  شاملة  فصول  يضم  جيد  بشكل  ومكتوب  لالهتمام 
ولذلك وصف بأنه كتاب جدير بالقراءة ومثير لالهتمام ورائع    )42(الصور الملونة والرسوم التوضيحية

 . )43(حقًا 

قديمًا     الجهاد  ومفهوم  اإلسالمي،  السياسي  الفكر  لتشمل  مؤخرًا  هلينبراند  اهتمامات  امتدت  وقد 
الحروب  عن  جديد  كتاب  اصدار  على  تعمل  كما  والفرس،  العرب  عند  الرحالت  وأدب  وحديثًا، 

سي فيه  تقدم  مع  الصليبية  اشتركت  كما   . كثيرًا  التاريخ  يعرفه  لم  الذين  المسلمين  القادة  من  عدد  ر 
م( فضاًل 1318-1247ه/729-646زوجها في ترجمة كتاب: جامع التواريخ لرشيد الدين الهمذاني)

الغزالي حامد  ألبي  السعادة  كيمياء  لكتاب  ترجمة  بإعداد  قيامها  -1095ه/ 505-450)ت:عن 
  . (44) م(1111
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التاريخ      في  بحثًا  ستين  من  أكثر  نشر  في  وأسهمت  عدة  كتب  في  فصواًل  تحريرها  عن  ناهيك 
اإلسالمي بشكل عام وتاريخ تركيا وايران بشكل خاص، وقد تناولت معظم أبحاثها الموضوعات من 

 والفكر اإلسالمي.والنقوش والشعر الذاتية زوايا عدة تشمل السير 

 

 

  التي حصلت عليها الجوائزثالثًا:    

لسنة    جائزة  .1 العالمية  فيصل  للتاريخ    م،تقديراً 2005الملك  تناولها  في  الموضوعية  لجهودها 
الفائزة   عنه  بالكتابة  فازت  الذي  الجائزة  وموضوع  أن  إذ  )دفاع  بعنوان  كانهيلينبراند  اإلسالمي. 

الصليبي   الغزو  كتابتها عن  وكانت  الهجريين(  والسادس  الخامس  القرنين  في  ديارهم  عن  المسلمين 
والع  ، الصليبية  بالحروب  يسمى  ما  أو  القدس لفلسطين،  فيه  اختيرت  الذي  العام  هو  المذكور  ام 

عاصمة للثقافة العربية ، والالفت للنظر أن الفائزة ليست مسلمة وال عربية والمتوقع أن يكون الفائز  
ألقت كلمتها في حفل   التي  البرفيسورة هيلينبراند  في مثل هكذا موضوع عربيًا مسلمًا ، ولكن كانت 

تقديرًا لهذه اللغة التي بدأ أهلها ، أو المتنفذون في مجتمعها يقلونها بل    منحها الجائزة باللغة العربية ،
أنها ألقت كلمتها بالعربية أيضًا ، عندما عهد إليها التحدث نيابة عن الفائزين السابقين بالجائزة في  

 .(45) مختلف فروعها بمناسبة مضي ثالثين عامًا علي بداية منحها

غ    شخص  أول  هيلينبراند  للدراسات فكانت  العالمية  فيصل  الملك  جائزة  على  يحصل  مسلم  ير 
سنة لتاريخ    (46) م2005اإلسالمية  الغرب  فهم  تصويب  في  كبير  أثر  له  كان  الكتاب  هذا  أن  على 

 .(47) الحروب الصليبية

الفرنسية    هيلينبراند المستشرقة  وتاريخ       هي  عالمية  لغات  سبع  تجيد  فهي  العلمي  بالعطاء  حافل 
والالتينية واأللمانية والعربية والفارسية والتركية فضاًل عن االنجليزية لغتها األم، وكان هذا عاماًل مهًا  
كثيرة   مصادر  على  معتمدة  وعمقًا  شمواًل  أكثر  منظور  من  اإلسالمي  التاريخ  تناولها  في  أسهم 

تلك  انت  كو   ،ومتنوعة أكثريتهم ، ومن  أو  الحاضرون  بها  يتكلم  التي  باللغة  المحاضرات  تلقي  غالبًا 
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بكر(  أبو  و)الخليفة  آسيا(  أواسط  في  اإلسالم  )انتشار  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  المحاضرات 
و)صالح الدين األسطورة(و)أمجاد بيت المقدس( و)رأي المسلمين في القادة الصليبيين( ، كما قدمت  

مج عبر شاشة التلفاز مواضيعها: )اإلسالم دولة اإليمان( و)القدس مدينة الديانات الثالث( و)ماذا  برا
لو انهزم الصليبيون في حربهم األولى ؟( و)الحرب الصليبية ما زالت مستمرة(... والالفت للنظر أن 

ان قسمها قد حصل وكهيلينبراند أصبحت رئيسة قسم الدراسات اإلسالمية والعربية في جامعة أدنبرة،  
تقدير في البحث العلمي بين األقسام المماثلة في الجامعات البريطانية   أثناء رئاستها له على أعلى 

وات   ،كافة مونتغمري  المشهور  المستشرق  فيه  حصل  الذي  القسم  الدكتوراه  (48) وهو  درجة  على 
م، وكان أحد المشرفين عليه أو المشرف الرئيس، وهو مؤلف كتب عدة عن اإلسالم دينًا  1972سنة

للكاتب  فرصة  كانت  لذلك  القسم  رئاسة  في  هيلينبراند  البرفيسورة  محله  الذي حلت  وتاريخًا وحضارًة 
 طلعها :العثيمين أن يقدمها عند تسلمها الجائزة ويقول بحقها أبيات  شعر م

 هاتف من جنبات ادنبرا                 تلني رجع صداه للورا           

 سنوات عشتها فيها مضت              وتوارت مثل أطياف الكرى            

 وذرًا كانت لعيني مسرحًا                 أين من عيني هاتيك الذرا؟          

 بات ــ بعد العدو ــ يمشي القهقرى؟        أين عمر كنت في ريعانه                  

 وهليلينبراند مستشرقة                      شهدت أنملها فيما جرى          

 بحثها ازدان فأوفى                        وتسامى في رؤاه أسطرا          

 عن جالل القدس .. عن تاريخها           مستطابًا فاح مسكًا أذفرا       

 عن صناديد فدوها كي يرى                تربها الزاكي األعز األطهرا        

 قالت الصدق ولم تحفل بمن               باع في سوق التجني واشترى        

      (49) وأنا الموحي بما خطت يدي               هاتف من جنبات ادنبرا       
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للبحوث      فيصل  الملك  بمركز  أقيمت  التي  العالمية  فيصل  الملك  بجائزة  الفائزين  برنامج  وضمن 
سنة  الثالثاء  يوم  مساء  اإلسالمية  ألقت  2005والدراسات  :  المؤرخة  م،  بعنوان  محاضرة  هيلينبراند 

الدكتور األستاذ  المحاضرة  وأدار  الهجري(،  السادس  القرن  في  الفرنجة  إلى  المسلمون  نظر   )كيف 
عبدهللا العثيمين، تحدثت فيها المؤرخة عن طبيعة الحروب الصليبية، وذكرت بأن المصادر الغربية  
كثيرة جدًا ولكن المصادر المهملة في الغرب األوربي تحدثت عن الحملة الصليبية األولى التي دخلت 

الهاد الذي    القدس واستحوذت عليها والشعر العربي الذي واكب تلك الحقبة، وبعدها امتدحت كتاب 
المذكور مهم جدًا   الكتاب  بأن  السلمي وهو مخطوطة غير منشورة في دمشق، وترى هيلينبراند  ألفه 
عن الحروب الصليبية كما تطرق إلى أوضاع العالم العربي قبل قدوم الصليبيين إلى الشرق ، وكيف  

ت بأن المسلمين  كان المسلمون في صراعات وخالفات وحروب مهدت الطريق للحملة األولى، وأضاف 
الصليبي،   العدو  ضد  والمرير  الطويل  والنزاع  الحرج  الوقت  ذلك  في  الجهاد  مبدأ  عنهم  غاب  قد 
صليب  قبتها  فوق  الصليبيون  وضع  نصرانية  كنيسة  أصبحت  الصخرة  قبة  أن  قولها  في  وتسترسل 

ولكن هل هم  كبير، ولم يدرك المسلمون من هم هؤالء الصليبيون؟ وهم يعرفون بالطبع بأنهم نصارى  
 . (50) الروم؟ واالختالف بين الروم والصليبيين ما كان واضحًا في بداية األمر

ديني  المؤرخة  وأضافت      دافع  العربي  الشرق  إلى  بالصليبيين  الذي جاء  الدافع  إن  قائلة  هيلينبراند 
للتس امح، وهذه والالفت للنظر أن القسوة التي عامل بها الصليبيين المسلمين مع أن دينهم يدعوهم 

القسوة والقصص المأساوية لم أخذها من الكتب العربية وإنما من كتب أوربية والتينية وأهمها كتاب 
الشارتري)ت: فوشيه  القسيس  للمؤرخ  المقدس  بيت  إلى  الحملة  رافق الذي    (51) (1127ه/ 522تاريخ 

و  األولى  الصليبية  أن  الحملة  كما  األمر،  في  المستغرب  هو  وهذا  التشفي،  من  نوع  حدث  ما  عد 
الصليبيين لم يقهروا قدسية األقصى عند المسلمين وهذا أيضًا مستغرب، ومن جانب آخر أن البالد 
العراق   ولكن  وفلسطين  سوريا  في  سوى  الصليبيين  ضد  شيئًا  تفعل  لم  األخرى  واإلسالمية  العربية 

تتحرك لم  العربي  ظل    والمغرب  لذلك  القدس،  عن  الدفاع  أجل  من  للمسلمين  المساعدة  تقدم  ولم 
فقد  مسبوق  غير  شيئًا  كانت  الحملة  وهذه  الزمان،  من  طويلة  مدة  اإلسالمية  البالد  في  الصليبيون 

كما   القدس  هاجم  الروم هم من  يكن  ولم  كلها  أوربا  في  ياجتمعت  يجدوا صعوبة  ولم  البعض،  ظن 
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الذي كان مجاهدًا مهمًا  األيوبي  ظهر بعد سنوات طويلة صالح الدين    دخول البالد اإلسالمية حتى 
 .         (52) إذا كان الجهاد هو المهمة الكبرى له 

ضابط   .2 برتبة  البريطانية  االمبراطورية  بوسام  بريطانيا  ملكة  تقديرًا  2009سنة    (53) تكريم  م، 
 .)54(لجهودها الكبيرة في مجال التعليم العالي

الروضان .3 نايف  الجائزة    (55) جائزة  ومقدار  البريطانية  األكاديمية  بوساطة  العالمي  الثقافي  للتفاهم 
بعنوان الذكر  اآلنف  كتابها  عن  يورو  ألف  وعشرون  جديدة)خمس  تاريخية  مقدمة   (، اإلسالم: 

 .)56( م2016تشرين األول سنة  31في

حفل   .4 في  قائد  وبرتبة  البريطانية  االمبراطورية  إليزابيث  وسام  الملكة  ميالد  عيد  بمناسبة  تكريم 
في  -II  Elizabeth Alexandra Mary(1952الثانية أكسفورد  جامعة  نظمته    19؟(الذي 

 .     )57(م، تقديرًا لخدماتها الكبيرة في فهم التاريخ اإلسالمي 2018كانون الثاني سنة 

فنالت زم .5 المتحدة وخارجها،  المملكة  داخل  العلمي  التقدير  الملكيةحصلت على  الجمعية   (58) الة 
سنة  أدنبرة  ،  2000للتاريخ  والعربية  اإلسالمية  الدراسات  لبحوث  األوربي  االتحاد  وعضوية  م، 

 .   )60((59)ونائبة لرئيس الجمعية البريطانية لدراسات الشرق األوسط

زالت  هيلينبراند  كانت  وهكذا      في    معروفةوال  وتاريخ    دراساتهاعالميًا  العربي  الشرق  عن 
المجتمعات العثمانية والفارسية، والتراث العربي واإلسالمي بشكل عام وتاريخ الحروب الصليبية 

األهم  ينظر إلى كتاباتها في هذا المجال على أنها أصيلة ومتميزة السيما كتابها  و بشكل خاص،  
جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات  الذي حصلت فيه على  ـ  رؤى إسالمية    ـالحروب الصليبية  

 .  (61) م2005اإلسالمية سنة 

أن    القول  يمكن  كتابة    ستشرقينالم  أشهرأحد    هاوعليه  في  المنصفين  المعاصرين  البريطانيين 
العاطفة  تغلب العقل والموضوعية على  وتحظى كتاباتها بمقبولية كبيرة كونها  التاريخ اإلسالمي  

في معظم مؤلفاتها التي انجزتها خالل مسيرتها العلمية الطويلة  وفوق الميول واالتجاهات  والتهور  
  . من نصف قرن من الزمانر ثكألالتي دامت  الحافلة بالعطاء 
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 هوامش البحث: 

 

New التابعـة لمقاطعـة نيـو هـافن الغربيـة  Southburyأن والدتهـا كانـت فـي مدينـة سـاوثيبري  ذكروهنالك رأي أخر يـ (1)
Haven   كونيتيكــت Connecticut المتحــدة األمريكيــة ، تقــع ســاوثيبري شــمال نيوتــاون وشــرق بروكفيلــد . بالواليــات
  wikipedia.org/http:/ Southbury , Connecticut in  ينظر: 

م، لتعلــيم المـرأة فــي المجـال األكـاديمي الجــامعي ، ثـم أصــبح 1869كليـة جيرتـون : أول كليــة تأسسـت فــي بريطانيـا سـنة  (2)
م. ينظـــر: جامعـــة كامبريـــدج ـــــ كليـــة جيرتـــون ، فـــي الشـــبكة الدوليـــة لالنترنـــت فـــي الـــرابط 1978التعلـــيم مخـــتلط فيهـــا ســـنة

يدج، ويكبيديا الموسـوعة الحـرة فـي الشـبكة الدوليـة لالنترنـت فـي ، ؛ كلية جيرتون كامبر   ar.uni24k.comااللكتروني:   
   mhttps://upwikiar.co الرابط االلكتروني: 

     )3(Professor Carole in, Crusaderstudies.org.uk    
   https://www.upwikiar.top الشبكة الدولية لألنترنت في الرابط االلكتروني: ويكبيديا الموسوعة الحرة في ينظر   (4)
فـي كارول هيلينبراند ــ مستشرقة، منشورات المركـز اإلسـالمي للدراسـات االسـتراتيجية، العتبـة العباسـية المقدسـة كـربالء ،   (5)

     https://www.iicss.iq الشبكة الدولية لألنترنت في الرابط االلكتروني: 

http://wikipedia.org/
https://upwikiar.com/
https://www.upwikiar.top/
https://www.iicss.iq/
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يس في مدينة كامبريدج ماساتشوستس ئم، ومقرها الر 1925أكبر منظمة في الواليات المتحدة األمريكية تأسست في سنة   (6)
التابعــة للواليــة بوســطن ، تــدعم األكاديميــة البحــث والنشــر والتــدريس فــي الفنــون المتخلفــة وعلــوم اآلثــار والتــاريخ والقــانون 

جتمـاع واالقتصـاد وغيرهـا مـن المجـاالت فـي العصـور الوسـطى، تنشـر األكاديميـة واألدب والموسيقى والفلسـفة والـدين واال
المجلة الفصلية منظار، وتمنح الجوائز والمنح والزماالت مثل ميدالية هاسكينز التي سميت باسم تشارلز هـومر هاسـكينز 

ــر: أ ــاني. ينظـ ــها الثـ ــة ورئيسـ ــي األكاديميـ ــد مؤسسـ ــو أحـ ــارفرد وهـ ــة هـ ــي جامعـ ــاريخ فـ ــتاذ التـ ــ،أسـ ــطى كاديميـ ــرون الوسـ ة القـ
فـــي الشـــبكة الدوليـــة لالنترنـــت فـــي الـــرابط االلكترونـــي:   Medieval Academy of Americaاألمريكيـــة 

 https://upwikiar.top 
فـي الشـبكة الدوليـة لألنترنـت بتـاريخ  Way back Machineوقـع واي بـاك مشـينالمحفوظـة علـى م CVينظـر نسـخة  (7)

 م. 2012فبراير 6
بيــرغن م، مــن قبــل جوزيــف بيــل مــن جامعــة 1995، تأسســت ســنة JAISوهــي المجلــة األكاديميــة الدوليــة وتســمى غالبــًا  (8)

تعاون مع بيتر زيمانيك من جامعة تشارلز في براغ ، وتتمثل أهدافها في تعزيز دراسـة التـاريخ واللغـة واألدب النرويجية بال
م علــى الـورق مــن قبـل مطبعــة جامعــة 2002 -1995والثقافـة مــن خـالل نشــر المقــاالت البحثيـة ، نشــرت مجلـداتها منــذ 

نيا على موقعهـا األسـاس الـذي يستضـيفه قسـم الدراسـات الثقافيـة واللغـات الشـرقية كامبريدج ، والنشر فيها يتم اآلن الكترو 
ــي: ــي الــــرابط االلكترونــ ــة فــ ــبكة الدوليــ ــالمية فــــي الشــ ــة واإلســ ــات العربيــ ــة الدراســ ــر: مجلــ ــولو . ينظــ ــة أســ  فــــي جامعــ

 https://www.stringfixer.com  
الصـــادرة عــن جامعـــة ماليزيـــا  (ISSN2289-(8204وترميزهــا  UMRAN وهــي مجلـــة أكاديميــة دوليـــة ومختصــرها (9)

جامعـــــــــة ماليزيـــــــــا التكنولوجيـــــــــا فـــــــــي الشـــــــــبكة الدوليـــــــــة لألنترنـــــــــت فـــــــــي الـــــــــرابط االلكترونـــــــــي: التكنولوجيـــــــــا . ينظـــــــــر: 
 https://www.stringfixer.com  

  https://www.stringfixer.com كارول هلينبراند ، في الشبكة الدولية لألنترنت في الرابط االلكتروني: مادة :  (10)
     )11(Professor Carole in, Crusaderstudies.org.uk  , http://wikipedia.org   
     )12(The Waning of the Umayyad Caliphate, State(University New York 

Press,Albany:1989) .   
   https://upwikiar.com الشبكة الدولية لألنترنت في الرابط االلكتروني: ويكبيديا الموسوعة الحرة في : ينظر   (13)
 م(. 1989نشرت الدراسة أعاله ضمن كتاب حطين صالح الدين والعمل الحربي الموحد )القاهرة: (14)
ي الغــرب للمستشــرقة البريطانيــة كــارول هيلينبرانــد ، ترجمــة وتعليــق: ناصــر عبــد الــرزاق تطــور أســطورة صــالح الــدين فــ (15)

ــل، بتـــــــــــــــــــاريخ  ــوار، أربيـــــــــــــــــ ــة الحـــــــــــــــــ ــم )مجلـــــــــــــــــ ــال جاســـــــــــــــــ م(، فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــرابط االلكترونــــــــــــــــــــي: 4/1/2015المـــــــــــــــــ
 http://alhiwarmagazine.blogspot.com   

     )16(Andrew Ehrenkreutz, Saladin : Sultan of Egypt and Syria (New York:1972).    

https://upwikiar.top/
https://www.stringfixer.com/
https://www.stringfixer.com/
https://www.stringfixer.com/
http://wikipedia.org/
https://upwikiar.com/
http://alhiwarmagazine.blogspot.com/
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ينظر: محمد بن محمد الكاتب،   للمزيد من التفاصيل حول معركة حطين ونتائجها على الجانبين اإلسالمي والصليبي.( 17)
القدسي، تحقيق: محمد   الفتح  القسي في  الدين يوسف بن رافع،    52-48ص، م(1960فهمي شلتوت)القاهرة:الفتح  ؛ بهاء 

  52-49م(،ص 1964النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية المسمى سيرة صالح الدين، تحقيق: جمال الدين الشيال)القاهرة:
القدس)دمشق: إلى  التحرير من دمشق  الدستانلي  م(؛  1984؛ سهيل زكار، حطين مسيرة  ين وسقوط لين بوول ، صالح 

   م(.1995مملكة القدس ، ترجمة : فاروق سعد أبو جابر)القاهرة:
 .تطور أسطورة صالح الدين (18)
 .تطور أسطورة صالح الدين (19)

     )20(A Muslim Principality in Crusader Times: the Early Artuqid State, Leiden,( The 
Netherlands Historical and Archaeological Institute for the Near East in Istanbul, 
Leiden:1990).   

     )21(The Crusades Islamic Perspectives(Edinburgh University Press, 
Edinburgh:1999).    

     )22(The Crusades Islamic Perspectives: Expectedly (London University Press, 
Edinburgh:1999).    

ـــ الحـــروب  (23) ــاس ــ ــة : فاضـــل عبـ ــد، عـــرض ومناقشـ ــأليف : كـــارول هيلينبرانـ ـــ تـ ــن منظـــور إســـالمي ــ ــليبية مـ الحـــروب الصـ
ق طريقها إلـى الغسـق التـاريخي عبـر النضـال اإلسـالمي ، مقـال الصليبية ساحة الستخالص الدروس، ثماني حمالت تش

ــت بتــــــاريخ ــبكة الدوليـــــــة لألنترنــــ ــة البيـــــــان علــــــى الشــــ ــي مجلــــ ــور فــــ م، فــــــي الــــــرابط االلكترونـــــــي: 2002ســـــــبتمبر26منشــــ
 https://www.albayan.an   

الشـبكة الدوليـة لألنترنـت فـي فـي ، م2010أكتـوبر 12بتـاريخ كامل يوسف حسـين ، رسـالة محبـة إلـى كـارول هيلينبرانـد   (24)
   https://www.albayan.an الرابط االلكتروني: 

 .الحروب الصليبية من منظور إسالمي   (25)
م(، 2003الحــروب الصــليبية مــن منظــور إســالمي، مراجعــة : كامــل يوســف حســين)مجلة الفيصــل، الريــاض: ديســمبر (26)

 . 101،ص316العدد
 .حسين ، رسالة محبة ، (27)
نقال عن : الحمالت الصليبية من منظور إسـالمي لكـارول هيلينبرانـد ، عـرض: كامـل يوسـف حسـين ، )مجلـة العربـي،   (28)

  http://www.3rbi.info م( في الرابط االلكتروني: 2008الكويت: مايو
 . 98حسين ، مجلة الفيصل ،ص (29)
 . 99-97،ص316الحروب الصليبية ، العدد (30)
 . 100-99،ص316الحروب الصليبية ، العدد (31)

https://www.albayan.an/
https://www.albayan.an/
http://www.3rbi.info/


 التارخيية واجلغرافية عدد خاص باملؤمتر العلمي الدويل الرابع / الدراسات 

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical Studies 
 ISSN: 7452-1992, (2022) 

 

255 

 

 

: وهـي المعركـة التـي دارت رحاهـا بـين السـالجقة بقيـادة السـلطان ألـب ارسـالن والبيـزنطيين أو مـانزيكرتمعركة مالزكـرد  (32)
م حقـق السـالجقة  فيهـا نصـرًا حاسـمًا علـى البيـزنطيين بـل وتمكنـوا 1071هــ/463بقيادة االمبراطور رومـانوس الرابـع سـنة

اد قـوات السـالجقة علـى الفرسـان الرمـاة من أسر االمبراطور رومانوس ، ولعل من أهم أسباب هذا النصر يعود الـى اعتمـ
الذين امتازوا بالحركة السريعة والقدرة الفائقة على الكر والفر في حين اعتمـد البيـزنطيين علـى الفرسـان الثقيلـة الـى جانـب 
المشاة ، هذا فضاًل عن أن السالجقة كانوا أبناء جنس واحد على العكس من الجيش البيزنطـي الـذي افتقـد الـى التجـانس 
كونه مؤلف من عناصر مختلفة غير مترابطة في صورة البلغار والبشناق والسالف وغيرهم . ينظر: فايز نجيـب اسـكندر 

هــــــ( مصـــــنف نقفـــــور برينيـــــوس ، دراســـــة مقارنـــــة 463م/1071، البيزنطيـــــون واألتـــــراك الســـــالجقة فـــــي معركـــــة مالزكـــــرد)
ــكندرية: ــرد و  10-7م(،ص1984للمصادر)االسـ ــة مالزكـ ــكندر ، موقعـ ــطنطينية)القاهرة:؛ اسـ ــي القسـ ــداها فـ م( ؛ 1987صـ

؛  359-358م(،ص1974شــاكر مصــطفى ، دخــول التــرك الغــز الــى الشــام ، ضــمن كتــاب تــاريخ بــالد الشــام )عمــان:
 .51-50،صم(2011، الصراع العالمي في العصور الوسطى)القاهرة:عوض ، تاريخ الصليبياتمحمد مؤنس  

     )33(Turkish Myth and Muslim Symbol: the Battle of Manzikert,(Edinburgh University 
Press, Edinburgh:2007).   

     )34(Turkish Myth, p.1-2.   
دولة األراتقة : نسبة إلى أرتق بن أكسب، وهو الجد األعلى والمؤسـس الحقيقـي لسـاللة األراتقـة التركمانيـة التـي حكمـت   (35)

مــادة : م( ينظــر 1232-1098ل الجزيــرة الفراتيــة للســنوات الممتــدة )جنــوب شــرق األناضــول )ديــار بكــر وماردين(وشــما
   https://ar.m.wikipedia.org في الشبكة الدولية لألنترنت في الرابط االلكتروني: الدولة األرتقية ، 

     )36(Artuklu Stat in east Anatole (Edinburgh University Press, Edinburgh:2009. 
م(، أضــــواء جديــــدة علــــى 1409-1072ه/812-465عمــــاد الــــدين خليــــل ، اإلمــــارات األرتقيــــة فــــي الجزيــــرة والشــــام) (37)

 م(. 1980المقاومة اإلسالمية للصليبيين والتتر)بيروت:
     )38(Islam : A New Historical Introduction, Publisher: Thames and 

Hudson(London:2015).  
     )39(Islam: A New Historical,p.2-3 .   
     )40(Edmund Hall ,in Four Stars , 3 February 2016  .   
     )41(K.G.A,.Alavi, in UK, 11 February 2016 .   
     )42(Bridie Graham, in UK , 21 Mars 2016 .   
     )43(Amazon.com ,in 30 December 2020 .   

 . حسين، رسالة محبة،  (44)
(، مقال منشـور فـي الشـبكة الدوليـة لألنترنـت فـي الـرابط االلكترونـي 4عبدهللا الصالح العثيمين ، الجائزة وانجازات رائدة)  (45)

 https://web.archive.org  

https://ar.m.wikipedia.org/
https://web.archive.org/
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   https://upwikiar.com الشبكة الدولية لألنترنت في الرابط االلكتروني: ويكبيديا الموسوعة الحرة في ينظر   (46)
ــد (47) ــة ، المجلـ ــان التاريخيـ ــة كـ ــد، دوريـ  16خالديـــة مضـــوي، التـــراث العربـــي واإلســـالمي بعيـــون المستشـــرقة كـــارول هيلينبرانـ

ــدد ــاير،12العـــــــــــ ــي: 244-241، ص2019، ينـــــــــــ ــرابط االلكترونـــــــــــ ــي الـــــــــــ ــت فـــــــــــ ــة لألنترنـــــــــــ ــبكة الدوليـــــــــــ ــي الشـــــــــــ ، فـــــــــــ
 https://journals.ekb.eg  

، عمل أسـتاذًا للغـة العربيـة والدراسـات اإلسـالمية فـي جامعـة 1909مؤرخ ومستشرق بريطاني ولد سنة مونتغمري وات :  (48)
م، ومحمـد فـي المدينـة 1953أدنبرة باسـكتلندا ، ومـن أشـهر كتبـة التـي أصـدرتها جامعـة أدنبـرة كتـاب محمـد فـي مكـة سـنة

 ت فــــــــي الــــــــرابط االلكترونــــــــي: ينظــــــــر: مــــــــادة وليــــــــام مــــــــونتغمري وا . م2006أكتــــــــوبر ســــــــنة 24فــــــــي م، تــــــــوفي 1965
 https://ar.m.wikipedia.org   

  .(4الجائزة وانجازات رائدة) (49)
كـارول هيلينبرانــد ، النزاعــات الطائفيــة واقتتــال المســلمين مهــدت الحــتالل الصــليبيين ، مقــال منشــور فــي جريــدة الريــاض  (50)

الشــبكة الدوليــة لألنترنـت فــي الــرابط فـي  م،2005أبريــل 16هـــ/1426ربيـع األول  7، الســبت 13445السـعودية ، العــدد 
   https://www.alriyadh.com االلكتروني: 

فوشــيه الشــارتري: هــو مــؤرخ الحملــة الصــليبية األولــى التــي شــارك فيهــا مــع جــيش بلــدوين األول الــذي أســس إمــارة الرهــا  (51)
سيسـًا لملـك القـدس م، عمـل ق1099ه/492الصليبية ، وعاش معظم حياته في القدس بعد استيالء الصليبيين عليها سـنة

م( ومرافقــًا شخصــيًا لــه وشــارك فــي حروبــه وأســفاره ، وكتــب 1118-1100ه/494-512)Baldwin Iبلــدوين األول 
 م(.   1990م. ينظر: تاريخ الحملة إلى بيت المقدس، ترجمة: زياد العسلي)عمان:1127ه/522تاريخه حتى وفاته سنة

 . هيلينبراند ، النزاعات الطائفية (52)
: رتبـة فائقـة االمتيـاز  ellent Order of the British EmpireThe Most Excوسام االمبراطورية البريطانية  (53)

 Gorge Vضمن االمبراطوريـة البريطانيـة، وهـي منظومـة فروسـية للتشـريف باألوسـمة واأللقـاب أنشـاها جـورج الخـامس 
خمـس م، ويتضـمن هـذا الوسـام 1917م( فـي حزيـران سـنة1936-1910ملك بريطانيا العظمى وايرلندا وامبراطـور الهنـد)

 (GBE)طبقات للعسكريين والمدنيين على حـد سـواء ، الدرجـة األولـى : فـارس الصـليب األكبـر أو سـيدة الصـليب األكبـر
والرابعــــة: الضــــابط  (CBE)د، والدرجــــة الثالثــــة :القائــــ DBE))أو الســــيدة القائــــد (KBE)والدرجــــة الثانيــــة: الفــــارس القائــــد

(OBE) والخامسـة: العضــو(MBE)رجتان األولــى والثانيـة باإلنظــام إلـى منظومــة الفروسـية ويحــق ، ويسـمح ألعضــاء الـد
للنساء قبل أسمائهم . ينظر: رتبة االمبراطورية  Dameللرجال ولقب سيدة Sirلحاصلي هذا الوسام استعمال لقلب فارس

The Official ؛  https://ar.m.wikipedia.org البريطانيـة فـي الشـبكة الدوليـة لالنترنـت فـي الـرابط االلكترونـي: 
   https://Web.archive.org Website of the  British Monarchy, The Royal Household  in

                                                                                                                   
     )54(London Gazette Supplement,No.58929.p.10,13December2008. 

https://upwikiar.com/
https://journals.ekb.eg/
https://ar.m.wikipedia.org/
https://www.albayan.ae/
https://ar.m.wikipedia.org/
https://web.archive.org/
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جائزة نايف الروضان للتفاهم الثقافي العالمي )المعروفة سابقًا باسم جائزة نايف الروضان للتفاهم عبر الثقافات( ونايف  (55)
م، درس الطـب فـي جامعـة نيوكاســل 1959الروضـان :فيلسـوف وطبيـب جراحـة األعصـاب عربـي سـعودي األصـل مواليـد

م، وأصـبح عضـوًا بـارزًا فيهـا 2009د بالمملكة المتحدة سـنةوأصبح زميل فخري في كلية سانت أنتوني في جامعة أكسفور 
م، وزميــل باحــث فــي معهــد الفلســفة كليــة الدراســات المتقدمــة بجامعــة لنــدن وعضــو مجلــس المســتقبل العــالمي 2014ســنة

بط بشأن المخاطر الحدودية في المنتدى االقتصادي العالمي. ينظر: نايف الروضان ، ويكبيـديا الموسـوعة الحـرة فـي الـرا
        https://upwikiar.com االلكتروني:

     )56(London Gazette Supplement,p.11 
     )57(Somervillians recognized in Queens Birthday Honours in some .ox.ac.uk. 

واألكاديميـة الوطنيـة االسـكتلندية للعلـوم واآلداب   ةدنبـر تمنحه الجمعية الملكيـة أل (FRSE)جائزة ولقب أكاديمي تشريفي   (58)
متميــزين بشــكل بــارز فــي تخصصــهم وقــدموا مســاهمة كبيــرة فــي تطــوير العلــوم والمعــارف. ينظــر: لألفــراد الــذين تعــدهم 

  https://www.wikipedia.org في الشبكة الدولية لألنترنت في الرابط االلكتروني: مقال منشور الجمعية الملكية ، 
م بأنشطة متنوعة فتصدر مجلة محكمة معروفة وهـي المجلـة البريطانيـة لدراسـات الشـرق األوسـط ، جمعية بريطانية تقو   (59)

كما تعقد الجمعية مؤتمرًا سنويًا ، وتقوم بالتحكيم لعدد من الجوائز منها جائزة جمعية الصداقة البريطانية الكويتية، وتنظم 
قـدم منحـًا سـنويًا لطلبـة الدراسـات فضـاًل عـن أن الجمعيـة تفي دراسات الشرق األوسط ، محاضرة سنوية لمحاضر متميز  

العليا في مجال دراسات الشرق األوسط. ينظـر: مـازن صـالح مطبقـاني، تقريـر عـن المـؤتمر السـنوي للجمعيـة البريطانيـة 
جمـادى 28الموافـق  2006يوليـو26-24لدراسات الشرق األوسط ، اإليمان ، والسياسة، والمجتمع، برمنجهـام ـــ بريطانيـا 

  https://www.saaid.net هـ في الشبكة الدولية لالنترنت في الرابط االلكتروني: 1427رجب  1اآلخرة  
     )60(Professor Carole in, Crusaderstudies.org.uk .   

 16مضـــوي خالديـــة ، التـــراث العربـــي واإلســـالمي بعيـــون المستشـــرقة كـــارول هيلينبرانـــد، دوريـــة كـــان التاريخيـــة ، المجلـــد (61)
ــدد ــاير،12العـــــــــــ ــي: 244-241ص، 2019، ينـــــــــــ ــرابط االلكترونـــــــــــ ــي الـــــــــــ ــت فـــــــــــ ــة لألنترنـــــــــــ ــبكة الدوليـــــــــــ ــي الشـــــــــــ ، فـــــــــــ

 https://journals.ekb.eg  

https://upwikiar.com/
https://www.wikipedia.org/
https://www.saaid.net/
https://journals.ekb.eg/

