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 م( 016 – 725األوضاع السياسية يف عهد اإلمرباطور جستنيان األول وخلفائه )

 حنان إبراهيم الورفليأ.
 قسم التاريخ-كلية اآلداب -جامعة بنغازي 

 
 

 ةــــدمـــقــمــال املقدمة

لاس آ اعلا دبمل حمماد لال  اهلل علااس انيال  خامل  انبيااملو اانيلنيال  نياا علا احلمد هلل رب العاملني  .... االالا و االما   
 .يو  الدين إىلاله االحيس امن ا 

اقااد  ثي ماامل يةيااد عاان ثلاا  نياا ب  نمااملباب ثر اال ماان عواالو قاالا  ماان الااةماقتطعااا اربمطاروريااب الياةبطاااب ماان نااملري  اربب   
 ماان انحاااامل   هاامل ك ر ااارالك  مقومملهتااامل احليااملريب اا ولسااامل الماملنياا  علاا حكمتهاامل العديااد مااان اننياال الااا  حمل  ااا 

علشااهمل  انعملقااع علاا  معا ااب اربمطاروريااب مماامملص اخالاامل   القااد انماا  نااملري  ساا ه  االهناااملر ا ليااع  نعلضااا إىل ا
 . قدما م همل انيواقع ال  إىلااليعض اآلخل  مؤنيماهمل إىلمن اننيل معيهمل ُبمع  ارير   اعدل

لو حااملاه إعااملالاا ي  م(016-725)جســيان األال  ألك عهااد اربمطارااور ن ااملاه ساا ا انيوضااوا اناضااملا الماملنياااب    
لا ل  شاهدص اربمطارورياب ك عالال سا ه  ذلا  مان خا ه مامل قامل  ماس مان ثعمامله  اانيا  الياةبطاب نوحاد اربمطاروريب 

ور االقالااور حاااع ُعياادص الطاالي امُ اااا ا ماا  اننياالو ثاجم هاادسمل نياامل ااامل ماان استمملمااملص خمللااب ك ا ااملالص انيعمملريااب
 .ملمملهت  ممللتعلا  االفن االعلو تماس إضمل ب إىل ام ملو الك مل ساانيمتوفاملص 

 واباع مان ناملري  اربمطارورياب الياةبطااب ك ها  سا ه  ك إلقملو ب لو موضاوعاب اشاململب علا نكمن ثمهاب س ا انيوضوا    
لاريب ثا العمكليب ثا اذل  مفي  ممل قملما مس من ثنيس لي ملو الدالب اإملاز ثس  ن  امملهتمل اإل حملهتمل نيواو ارب  اننيلو
 .ثا الدي اب انيعمملريب

 إىلمغاااب الولااوه  المااللي مااع  لااا  معااض انيعلومااملص  انياا ها التااملر   اعتماادص ك لرانيااب ساا ا انيوضااوا علاا  اقااد     
 .باحلقاقب العلماب انيطلوم

 ه احلقياااب الةم ااااب لل هاااو  ثمااامل عااان ثنيااايملب اختااااملر انيوضاااوا  هاااو نمهااااب الااادار الااا ي ثلناااس سااا ه اننيااالو ك هااا  سااا    
 .نأثر انخطملر اخلملر اب علاهمل دىاثييمل نيعل ب م حملص ال  اذخ هتمل اربمطاروريب اثييمل لدرانيب اربل  ربمطاروريب ممل
 

 -رملآليت: ثرمع حمملار اس    إىلاقد قما متقما  س ا اليحع 
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  اال االاا الاا  نيااملعدنس علاا  ارنقااملو العاال  (م016-725جســيان األال  )نيااأ دف  اااس عاان بوااأو  المحــ األال  
المحــ األ ثماامل القملبوباااب االدي اااب اانيعمملريااب  الداخلاااب ماان خاا ه ثعممللااس )جســيان ا(نياملنيااب  المحــ األالنــ   انيااأن ملاه ك 

اخلملر ااب حااع  ات  مدرانياب حلاماس الا  خملضاهمل ضاد الفالا االفملباداه ك اامله ث ليقاامل   مأاض   اس نياملنياتس الن لث
نياأن ملاه  اااس  المحـ األالااعـ ثمامل   ك إيطمللاامل االغالما  ك إنيايملبامل  ارا ل  حلاماس ماع الما ا ااآل املرالوالقا  االقاو  
اس  من ثنيوث  ارتاص التاملري  الياةبطا    م016 حىتاس   رتو نقلع ااضطلاب امتدص  اربمطاروريب عقع ا ملنس ثحواه 

 .اخلملر اب نيواو من الغلب ثا الوليالعل  ااحللاب  نيائب مميع الاللاعملص الداخلاب عل  مممل ملص مس من هلاا

 .ملالا  اهمل ثس  بتمل ا س ه الدرانيبثرل ا حب   خبملمتب ن  مأينمملربضمل ب     

أل-ال  :أل األـــنــاــيــســ األجــــااطـــبــدألاإلمـــهــ ألعـــنةألفـــن ســ عألالســـال ض

ألمأل016-725ألجسيان ا األال  :أل شأةألــحــمــال

ألسن سيهألالداخلنةألألالن   : األـــحــمــال

أل األالن لث:ألسن سيهألالخ اجنةألـــحــمـــال

أل األالااع :ألخلف ؤهــــحـــمـــال

ألمأل(ألأل  ص لهألإلىألالحكم:JustinianusI:565-527ال  ألألجسيان ا) شأةألألال  : األـــحــمـــال

امل يكاان لااس  م715آخاال ثمااملرلو اننياالو اللاوباااب عاامل  م(Anastasius ،-491715أ سي ســن  )مااملص اربمطارااور 
اسااو ماان ثلاا   (1)؛(مأل725أل–ألGustin I ،715ال  ألجســين )ر اااس حلنيااس     ملبتقاا  احلكاا  إىلاريااع للعاال 

مقااداين عاامل  حاملنااس ك لااورو مماااطب اههاال و هاال الفاا ىل  اوساالل الااولس إىل القمااط طا اب التحاا  مملخلدمااب ك ا ااا  
مث Comes.(2))كـ م )ثلاي     اها  يتقاد  حاىتللحالا اربمطاراوري اثخ  يتدرجم ك نيل  ا اا  حاىت لاملر قمل ادا  

س انيماااام    ك يااااد اماااان ثخاااااليااااع ث  ثلااااي  إمطارااااورا   التقدماااس ك الماااان ناااالال نياملنيااااب انمااااور اإلارو لاالب احلكااا مااامل
 (3). (جسيان ا)

                                                            
 .11ص    1891 ا ملمعب مؤنيمب شيملب  اربنيك دريب أل،“مأل1271أل–أل252ت ايخألالد لةألالبنز طنةأل"ألألبما   وزي   يوني   (1)
   مأل"1271أل-252تـ ايخألاإلمبااط ايـةألالبنز طنـةأل"ألألثمساا    ادي.ن ا  سو اللا د ال ي يقول الفالي العماكليب مان ث ةمل اب ثا ثرمعممل اب  رومس:(2)

 . 23   ص1881اربنيك دريب  لار انيعل ب ا ملمعاب  
 بفمس.(3)
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  إىل القماط طا اب (جسين )انيتدعمله  اقد (1).( macedonia)إىل ثنيلو   حب  قرو من مقدابامل  (جسيان ا)ي تم  
  ايعتاط ايعتط من ثع   ر مله عالاله ثقمل اب(5)ا اهمل نلق  العل  االفقس اثلوه احلك  االقاواب  االاماملنيب انيمل ل العلو  .

 انتسلاا  ع مااب ساا ا الل اا  ك انمااملا ثنلاضااس الماملنياااب عمللاامب الياةبطاااب ماان قااوو حيااملريب نيااامل للذلاا  شااهمللو بمللااعب  
 الفارتوسا ه  اقاد ثرمايتس ااحلاملر  الفعلا  لربمطارورياب (سـين ج)الاامل   لعهاد  (جسيان ا)ارمل   (1)انعدل ماولس ابةعملنس .

اقااد ثاىل  (6). 126  إال ثباااس مل يتاااوه عااال  اربمطاروريااب مالاافس رمساااب إال ك عاامل  و اانيااعب ك شااؤا  احلكاا  ااربلاروخااط 
 حقاااا  عاااان رااااليقه  الك ااااال  مااان حولاااس مااان القاااوال اانيمتواااملرين  استمملمااامل عمااااع انعمااامله ك الدالاااب ارااامل   ااارت  آراو

 (9)ما ملالبتالملراص االفتوحملص ال  ر عا من شأ  اربمطاروريب .

لااا رملو   اسااو لااا  إىل ا  موالااالب اللااا  مملل هااملر ك العمااا نباااس حاالص علاا مأباااس اربمطارااور المااملسل  (جســيان ا)اشااتهل 
  اإىل نعالا الكلا  ك ميملشالو مهامل  احلكاا ا لاده ك العما  اعةلتاس الا  ال   ك معملم ناس االيماملرب ك العاا  ااحلكماب

  ايعتااط ملحممل ك انيماامل   انيتعلقااب ممللاادين  امل يكاان متماالواا  ملبااع ذلاا  راامل  ك معااض انحااامل  ن تملمااس القمااوو االلييااب اا
 ثنــ ر اا)القااد ارناايه امسااس ارنيملراامل اثاقاامل مةا تااس  (8) القدلااب.معااع ربحاااملو اربمطاروريااب اللامملباااب  الواقااع آخاالعالااله ك 

Theodora(  مث عملاااا معاااد ا اااملو االااادسمل  (11)اسااا  ام اااب ر ااا  قطلااا  يعمااا  ملاضااامل للدمياااب ك ممااالىل القماااط طا اب
واص مث قملمااا ملحلااب حااوه الواالي امك ااا  اااس نياا  (11) إثااملرو انماالاب لمااكمل  القمااط طا اب ممللتم ااا   ألاايحا مالاادر

ثمياا شاطلا مان   ااعتةلاا ال املا ا انالافا ممللتعقا  ااالناةا  اسا  ياأهتامل ا ديادو (12)معادسمل إىل ماةبطاب عدو اعمللص 
 (13)ناه ملو اثعسع يمل . (جسيان ا)مملنيممل   الدي اب اي ه اااأو رآسمل  تمملممل ريرا  اثمدص اساقتهمل ك نةه الالوا

  ا اخلط قد ثزعا ال ملا من حولس   ارمل  سثن ر ااأل– اممل نيي   -ثعلن رنيتس ك الةااجم من اللاقالب   مأل720اك عمل  
   يا  عان ثباس يو اد قاملبو  ك اربمطارورياب  ال  من شهلو ك الفساور انياوو انخا ي نيمل نتمتع مس انيم  ص الياةبطاملص

سااا ا  (جســـيان ا)اك نيااايا  زاا هااامل ثلغااا   ث  يتاااةاجم مااان مم لاااب  –هلاااس الوااااو   -((Senatoلســـا ت علااا  عياااو ا
                                                            

 اليااةبطا  ارملبا مقدابامل ك العالاور الونياط  خملضاعب لطماملرلو  نيمللوبا  إقلا  يقع ك   وب شلي ثاراممل مويس  ةيلو اليلقمل  اعمللمتهمل  مقدابامل:(1)
لقوماااملص ماان انيماااحا  اراامل  حكمهاا  ااامل ميااطلممل نهناامل رملبااا مملنيااتملار  ليمااب نيااهلب للعاادا اخمللااب اليلغااملر حااىت لااملرص رقعااب خلاااه ماان انلياامل  اا

 .831ص    1862 انيعل ب لار  القملسلو النق فنة،الم س عةألحم   نيعاد  االاوبملبا . اانيملم  االاهول االيلغملر
 .11ص    2112  2لربب    ملمعب  لايامل   م جزألت ايخألاإلمبااط ايةألالبنز طنةأل حض اته ألاحلادري ل ىل سمللي  بمللل خلافب امن  (5)
 .15ص    1892 العلماب لار ال هيب  مراص  " مأل1651–أل121الد لةألالبنز طنةأل"أل اليملز الماد  العليين (1)
 .11ص    2113 العلماب لار ال هيب  مراص أل حض اته ،إلمبااط ايةألالبنز طنةألا نيعاد حممول  عملا  (6)
 .21ص  المملم  انيل ع  ن ا  (9)
 .61ص  المملم  انيل ع  يوني  (8)
اك القاالا  اناىل يعتااط انيكاامل  الاا ي  ملرااع  اااس  شاا   حمااور احلاااملو الياةبطاااب اسااو مياا  ضاا    مااا  يتمااع نرمعاا  ثلاا   القمااط طا اب:مماالىل  (11)

ايواملسد  ااس ثييامل ثلعاملب المارال انيايملي العلماملص لا ل  ثرلا  علااس  امامل معاد  اربعادا  اي فا   ااس ثحكامل    ااس اربمطارور شعيس اييدي نمال ملنس ايتاوجم 
 .13ص    1883 العلماب لار ال هيب   ملايد( القملسلو نو ا   ص: عيدالعةية) البنز طنة،الحض اةألربماممل  نيتافن ادا  الميملي. م
 .111ص    1881 ا ملمعاب لار انيعل ب  اربنيك دريب ألال سطى،ت ايخألأ ا ع ألالعص األ ملني   حممد حممد الوا   (11)
 .99   ص 2111 القملسلو   ع  للدرانيملص االيحوف ارببمملباب ااال تمملعاب  ثمو اخلر( )ص:لطي ألالساي،ألخالي ايألملاروماوا  (12)
 .11ص  المملم  انيل ع  العليين  (13)
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ذلا   اقاد  ثنياع (15) ام ل   ت  ا مله ثممل  اآلخلين لك  يتةا اوا مان العاملسلاص (11)لاسع  زاا س شلعامل  القملبو  
  امل يلياع ث  عده عن  قا  نلضس الكن لا   اداىث  يي (سين ج)نيمل  احململ  ب من ثس  القمط طا اب  احملاه انا 

ار عهاامل إىل  (ثنــ ر اا)ماان  (جســيان ا)اعلاا  ثيااب حاامله نااةاجم  (11)ملقااع مطليقااب  نو اااا بقلهاامل إىل القالاال اربمطارااوري 
نفهمهااامل للماملنياااب ااربلارو ااحلكااا   حاااىت  اقاااد امتاااملزص حبمااان  ار  الياةبطااا  اثلااايحا ا ااااب لةا هاااملالونياااه االرنياااتقل 

 رملباااا  (16).ااحااادا    فااال  علاحكااامل  الوالياااملص نألياااب الامااا  االاااوالو امااامل رأهنمااامل شااا   شاااملررا زا هااامل ك احلكااا 
  ا مان إىل اني لاوم    مان ذلا  رملباا نعاملا االطماع الا   ااه مملربمطارورياب اربمطارورو  ع م ملسل الغالار االتعاملي

مان ذلا  اضاع انب ماب الا  مان شاأهنمل إلا ىل  (19)  اامل استمملمملص مملنيلثو االعم  عل  ر ع مماتواسمل  الفقلاو اانيعوزين
اعملشا ك  (21)إذ ثبوأص ان ليلا  علا مديل التومب. (18)ال    اقعن ك اخلطائب. حمله ال موو ذااص انخ ي انيها ب 

اقادرهتمل الفمل قاب ك  رفملوهتامل  (ألثن ر اا)اثثيتاا  (21)ثلحملب انيل  الوحادين. (جسيان ا) و من العفب اثليحا س  ا
جتااامله ال اااورو الااا  معلشاااس معاااد ث  اقفاااا مالااامول  (جســـيان ا)ايعاااول إلاهااامل الفيااا  ك احتفااامل   نالااالي  شاااؤا  الدالاااب 

 ال  عل ا م ورو باقمل. (22)ثرملحا معلشس

ألة:ـــنـــلــداخــــالهألـــيــ ســـنــ أل/ألســــ  ـــنــ األالــــحـــمـــال

ع إلاهاامل ع ااد ن فااا  ثملمتااب يل اامل يكاان للقااواب  الياةبطاااب قواعااد ا ملبااع القااملبوين ا  : ت قماا  إىلثماامل عاان نياملنيااتس الداخلاااب 
الغماو  االت ملقياملص نماالي ك بالولاهمل  أخا  علا  عملنقاس مهماب  اع ساا ه  (جسـيان ا)لا ل  ا اد   ثحكامل  القياملو

ألثن ر ســـن  ألالنـــ   )ألاقاااد حاااملاه اربمطاراااور(21)االقملبوبااااب. لتحقاااا  الوحااادو الماملنيااااب االدي ااااب (23)القاااواب  الياةبطااااب 
IITheodosius،265-276)قسـطاطنا  ألال  ألألأل( ع التوليعملص القملبوباب اخلمللب مملربمطارور م ا  عالال  (25)م

CoustantiusI،167–115القملبوبااااااااااااااب ثن ر ســـــــــــــن   ك شاااااااااااااك  مونياااااااااااااوعب عل اااااااااااااا مملنيااااااااااااا  مونياااااااااااااوعبم(أل 

                                                            
 .53ص  )ل.ص(  العليب لار الفكل  القملسلو   رس(مالطف  مدر  )ص: البنز طنة،اإلمبااط ايةألثاممل   (11)
 .112ص  المملم  انيالدر  ملاروماوا  (15)
 .11ص  )ل.ص(  ا ملمعب مؤنيمب شيملب  اربنيك دريب ألالبنز طنة،ت ايخألالد لةألألحممول  الماد  (11)
 .115ص )ل.ص(    لار الكملنع العليب  مراص2جم )ص:لويس إنيك در(  اضمحال ألاإلمبااط ايةألالا م  نةأل سق طه ، إلاارل   ايو   (16)

 .61ص  المملم  انيل ع  يوني   (19)
 .15ص  المملم  انيل ع  الماد  (18)
 .52ص  المملم  انيل ع  عملا   (21)
 .113ص  المملم  انيالدر  ملاروماوا (21)

)22(
 Diehl. Charles. Byzantine Empresses. London Elek Books. 1964. p60 

 .28ص  المملم  انيل ع  ن ا   (23)
 .1   ص2118 ااال تمملعاب  للدرانيملص االيحوف ارببمملبابع   القملسلو   ت ايخألمصاألف ألالعصاألالبنز ط  ثمو اخلر  ينيلا   لط (21)
اب لا  حلداثب ني س  إبس اقاع  اا ناأثر ثختاس مل ليامل ازا هامل ملقاامل  اثسا  مامل لاةعهاده ساو عملااب انياةجم الا  متاا  نوىل احلك  اسو لغر المن  ثاولانياوا ال ملين: (25)

 .38 – 39ص ص  المملم  انيل ع  عملا  التوليعملص القملبوباب. م  ال قمل ب الك نياكاب االديملبب انيماحاب  ي  عن  ع
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CodesTheodosiaus)) .اعلاااا  إثاااال ذلاااا  رلاااا   (26)ناااار ث  معااااض مااااوال القااااملبو  نيااااقطا ماااان ساااا ه انيونيااااوعب
عمع القواب  اللامملباب الا  ثلادرسمل  تايب  ن األانيمم  القيملوو  قهملو القملبو   ا ر ملنيب ازيل خنيب من خر  (جسيان ا)

االعماا  علاا   (جســيان ا)حااىت عالاال (26)م(Hadrian،115–115أله رايــ ا)ألثمااملرلو اللاماامل  م اا  عالاال اربمطارااور
اثهناا اللس اب ثعمملاامل  اقتيا  انمال   ااضاع معاض اربضامل ملص االتغااراص إذاعلا  يامل مان شوا ع اإزالب ممل (29)ن ماقهمل
ألجســـيان ااساااو مؤلاا  مااان عواالو رتاااع عاالا وسموعاااب   (جســـيان ا)ا عاااا ك هلااد ااحاااد بمااع إىل  م725عاامل  

 Codex Justinianus).)(28)ألالق    نة

نهنامل احتاوص   Digestaو لدر هلاد آخال عالا مملنيا  انيونياوعب انياو ة  م711ثي  ك عمل   امعد ثرمع ني واص نقلييمل 
اىف العاامل  بفمااس  (31)الفقهااملو اانيواالع  اللاماامل  . علاا  ماامل يقااملرب نمااعب آالا باا  قااملبوين مااع عاال  ماا    لكتملمااملص

 اس  ن قم  إىل مخم  هلدا ني  ثلوه القملبو  الياةبط  اانييمللئ اننيملنياب للتوليع الياةبطا  وانيو ة  ا موعبلدرص 
ماامل عاالا  اماامل معااد  مان القااملبو  الياةبطاا  علاا  رليااب ا ملمعااملص االدارنيا   اسااوياادا نمااها  االراا ا اارب اامللو  ثييامل 

  اانيونيااوعب اانيتساادلاص ماامل عاالا مملنياا  هموعااب القااملبو  انياادين (نة)الق    جســيان ا  انألفااا مدابااب مملنياا  انيتساادلاص
 (31).عممللقب التملري  انارايب الونياه ا علتس من (جسيان ا) اس  ا موعب ال  خلدص اني 

يكااو   اهاامل الاا   لقيااملو العمااكلي ااحملااملر  العمااكليب  الاا  نل ااع إلاهاامل القياامليملثيياامل ماامل يعاالا ممل (جســيان ا)اقااد ثبوااأ 
ار ل  ههل ممل يعالا مملحملاملر  الك مااب اخلمللاب  ملو ك س ه احململر  من العمكلي    ايكو  القيا  د ثحد رلك ال ةاا
  امامل يالادره اننياق  ك احملكماب الك مااب يقاو  القملضا  مت فاا ه ملقفبن ايكو  القملض   اهمل من اننيمقيمليمل ر مله الدي

  اثرادص ثمهااب الارتاف القاملبوين اللاماملين القادم قاد حف اا  ثمهااب ريارو  (جسيان ا)اسك ا  إ  لقواب  (32)باملمب ع س .
انيامل رملباا اللغاب اربنليقااب سا  لغاب نملليااب نياكمل  اربمطارورياب  مان الطياعا  ث  نالادر مع ا   (33)اربمطارور انيالطملنس .

 (31)س ه القواب  ا ديدو مملللغب اربنليقاب. 

                                                            
 .182ص    2116لار انيعل ب ا ملمعاب  اربنيك دريب  اال هن ا،اإلمبااط ايةألالا م  نةألم ألالاشأةألإلىأل  ثمحد نملمن حمل ظ  (26)
معاد ث  ثثياا رفاملوو ممتاملزو ك قاامللو ا ااو    ( 139 – 116)اشاغ  م الاع اربمطاراور مامل ما   139  اناوك عامل  61إمطارور رامملين الد ك عامل   سمللريمل : (26)

 .1116ص  المملم   انيل ع ممللف و .نيعاد ا   انيد  مملني وآص اثست   ازار ماللان ق  ك ثر ملو اربمطاروريب  الماملنيب اقد لع  حكمس ممللقوو احمن  ااربلارو 
 1898 للكتملب اااأو انيالليب  ورنيعاد مأل،“السن سةألالشاقنةأللإلمبااط ايةألالبنز طنةألف ألالقااألالس ر ألالمنالريأل"ألعصاألي سيان    أل تح  حممد  الوملعل  (29)
 .82ص    
 .182  ص1816الكتع  نو ا   ملايد( القملسلو عململ عبدالعزيز)م"،512–157ال سطى"ألمنالرألالعص امأبا.ه ب اموا  س (28)
 .183ص  المملم  انيل ع  حمل ظ (31)
 .198ص  المملم  انيل ع  الوا   (31)
 .158ص  المملم  انيل ع  نيلا   (32)
 .11ص  المملم  انيل ع  بمللل امن  (33)
 .86ص  المملم  انيل ع  الوملعل  (31)
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  الاا  راامل  ااامل ربمطاروريااب االقيااملو علاا  الوث اااب هاادا رياارا ماان ث اا  ن الار ا (جســيان ا)ثمامل ك ا اامله الااديين  قااد ماا ه 
اثحاالي رتاايه  امؤلفااملهت   مطارااور الااوث ا  ماان حاا  التاادريسإذ حاال  ارب (35) ال ااملحات  التعلاماااب اال قمل ااابن ماا ارياار   انااأثر 
 ااملر  الثب علا  إرنياامله اليع املص التيوااريب إىل اني  إمطارورناااساك انيقملما  عماا  علا  بواال انيمااحاب لاخاا  اخاملرجم  (31).

انيااتطملعتس ث  يعاااد نأراااد اراامل  الغاال  ماان ذلاا   (36).ر اارا اقااد ثةاالص  هااوله ك ذلاا  الاا  مل نالاا  إلاهاامل انيماااحاب
الك ااس جتملساا  ماامل ماا  الواالي االغاالب ماان اخت  ااملص   الوحاادو الدي اااب إىل انيماااحا  م لماامل ثعااملل ااا  الوحاادو الماملنياااب

 م سياب.

ا ماااور االقالاااور  امااايند الطااالي  عي ااا مملمااامل  ريااارا  مملحللراااب العملابااااب است (جســـيان ا)ثمااامل مااان ال ملحااااب انيعمملرياااب  قاااد ثههااال 
 آيـــــ ألصـــــ فن )كانســـــةألاناااااأيت علااااا  رثا سااااا ه اني واااااآص  اعااااامل  إعااااامللو م اااااملو  (39)اانيمتوااااافاملص ااحلمملماااااملص اانيماااااملرىل.

AyaSofie ) .(38)   سااااملوص اساااا  ثع اااا  ماااامل شاااااد ك العمللاااامب م712الاااا  نعاااالا ثيياااامل مك امااااب احلكمااااب عاااامل   
اثراقاب نيمل متتملز مس من ع مب ا مله احمن ن ماا   امامل  توياس مان بوا ا  عديادو اقياملب  مللفن اانيعمملر الياةبط  آيملنم آيب

 (11)ممل  علهمل من ثع   التح  الف اب اخلمللدو ال  خلفتهمل العالور الونيط  . اثشكمله زاخلو ممللفمافمملو 

هنمل   الت فا  الععو عل  نياكململلابمع رملقب اربمطاروريب اني (جسيان ا)ثممل ال ملحاب انيمللاب ااربلاريب  ل  نت ملنيع موملريع 
اقاامل   ضااملس  مااملنمواه رماامل  عاا  مااع الفاالا ر  اشاالاواساا  مهمللبااب معااض الااداه انيعملليااب   ااأ إىل رليقااب خلفااض ال فقااملص 

رماامل اضااع   اقلاا  عاادل انيااوهف  ازال رااناايه   حااىت يوااسعه  علاا  العماا    مل  مإلمااملجم معااض الواليااملص مااع معيااهملثيياا
  مات امل اسكا ا يعتاط عالال  (11)  ام ل  عم  عل  نقوياب احلكوماب انيلرةياب.اربلاريب االعمكليب ك يد ااحدو الملطت 

 آخل ملاح  ع مب اربمطاروريب اللامملباب ال نا اب امعدسمل ثخ ص اربمطاروريب نالطيغ ممللاليغب اربنليقاب.

 

                                                            
 .11ص  المملم  انيل ع  بمللل امن  (35)
 .116ص  المملم  انيل ع  الوملعل  (31)
 .92ص     1866 العلم  لار ا مع   دو ألجسيان ا،إمبااط ايةألألثمسا  ن ا   (36)
 .122ص   1891  11  القملسلو مكتيب انجنلو انيالليب   1جم  أ ا ع ألالعص األال سطى"الي ايخألالسن س "ألعملشور نيعاد عيدالفتملىل  (39)
لو امل ر امب نقع ك القمط طا اب امت   ثراا الف و   اناراماب.آيمل لفظ يوبملين مع مله القديس ثا القديمب اسو ممتعم  ك مع   اللغملص  آيمللو امل: (38)

  111ارملبااا نماام  حااواي عاامل   وإيمااادار   مإشاالاا انيعمااملري  ثبتاماوني536 – 532القااد م اااا ك الفاارتو ماامل ماا   يونياات املبوا الياةبطاااب ك زماان 
اسا  ااحللا ا  اقامل  يونيات املبوا مإعامللو م مل هامل  الةالزهاقد نعلضا ل كع  نمم  )ثرامللو امل( اك القل  اخلملمس انيا لي رملبا  انلاو و امل من نر ل

أ ا عـــ ألأل ول ساااا.ا.ه  ناااملري   286ص    1892 اللي اااملين لار اللا اااد  لي ااامل  ألالقديمـــة،الفاـــ األاليه مااا  عفا   القماااط طا اب.مت ااا  ثراااط مماااسد ك 
رائـــاةألالمعـــ ا أل     سونماااممل55   ص 18185 لار انيعاااملرا    القاااملسلو  العاااليين( المااااد الياااملز  زيااامللو حمماااد مالاااطف   )ص: ال ســـطى،ع لعصـــ األ
 .123 -111  ص ص   1833    القملسلو  لار الوعع 1جم   ) ص : إملاسا  زر  خورشاد اآخلين ( اإلسالمنةأل

 
 .95  ص   انيل ع المملم يوني  (11)
 .51  ص   انيل ع المملم عملا  (11)
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ألة:ــــنــ اجـــخــهألالـــيــ ســـنــثأل/ألســــ لـــنـــ األالـــحـــمـــال
  اسا  الا  شا همل سسومااب حلاب-قمم   ال  ن قم  إىل اخلملر اب ر لو حلامس (جسيان ا)ثاه ممل ي حظ عن نياملنيب 

  ايقالد يمل الد ملا عن ثرلاا اربمطاروريب ثي الا  ا ههامل ضاد انيمملل  ا لمملباب ك نلب ثاراممل  احلاب ل ملعابعل  
-725)اقااد اقعااا ثحااداف احلاالاب الفملرنياااب اناىل ك الفاارتو ماامل ماا   (12)الفاالا ك الواالي االالااقملليب ك الوااممله. 

ملا  الفالا رامل  قاد  م(Coppad ،255-711قبـ  )رملبا اننييملب الل اماب ا ه احللاب نل اع إىل ث  ا ألم(712
 طلاااااع مااااان  م(755-711،كســـــاشألأ   ـــــا اا) انيمااااام نقاااااد  ك العمااااال اثرال ث  ييااااامن العااااال  الم اااااس الالاااااغر 

 (قبــ  )ذلا   تااونلص الع قاملص ما  الطاال     ملذخا  عان   ماات امل    عاده ه  لكاا   فاظ لاس العاال ث  يتي امل (جسـيان ا)
 (13) .529ربع   احللب عل  اربمطاروريب الياةبطاب ارمل  ذل  عمل   ذل  نيييمل  ر اممل  

ااجتااس إىل مدي ااب   نلاقاااملعلاا   الاا ي راامل  حملرماامل   ( Belisariusعلزاايــ  )قوانااس  ااا قااامللو قمل ااده  (جســيان ا)اضااع 
لياع ث     مث ماملجنا  ك اقا  نقاد  القاواص الفملرنياابا   م716الواقعب ك ما ل ماملم  ال هالين عامل  أل( Dariusرااي  )

 (جســــــيان ا)الاااااا ي عاااااال  الالاااااال  علاااااا    ك العاااااامل  التااااااملي انااااااوىل احلكاااااا  ماااااان معااااااده ام ااااااس رماااااالى (قبــــــ  )نااااااوك 
ك قياوه  (جسـيان ا)امل يارتلل  اربمطاروريب الياةبطاب ل ع  ةيب نيا ويب للفالا انيمن س ا الالل  نعهد (11).م711عمل 
 (15)هدسمل.لك  يتفلغ نيولاعملنس ك الغلب اإعمللو اربمطاروريب إىل نيملم   ذل 

انل ع ثنييملب احللب سا ه انيالو إىل ابتالاملراص مأل726الياةبط  االفملرني  عمل   دلص احللب ملو ثخلى م  الطل   مث جت
اخوا  ث  نادار الادا لو  ( ـا ااكسـاشألأ  أل)  اس  االبتالملراص الا  ثزعساا  ليق  اإيطمللاملك الوممله ان (جسيان ا)

معاااااااااض مااااااااادهنمل ااجتاااااااااس إىل  اانياااااااااتوىل علااااااااا  علاهااااااااامل    سهاااااااااة  اوااااااااامل  ريااااااااارا  انياااااااااملر إىل مااااااااا ل الوااااااااامل  اثناااااااااملرعلااااااااااس
امسملسااامل  (كســـاش)حاااىت نياااقطا انيدي اااب ك ثيااادي  (16)مااامللفلار. ملبةعساااا حملماتهااامل االذص  (11)(Antakyaثبطملرااااب)

 (19)نيهمللبته .أل(جسيان ا)القواص الفملرنياب عن القتمله  ملضطل  امل نك    ثبطملراب الكملايب 

                                                            
 .19ص  المملم  انيل ع  العليين  (12)
 .51ص  المملم  انيل ع  عملا   (13)
 .29ص  المملم  انيل ع  ن ا   (11)
 .98  ص1896  القملسلو لار ال هيب العلماب  ق ةألال  دا ألالبحايةألف ألغابألالبحاألالمي سطأل أثاه ألعلىألغابألأ ا ع عل  عيداحلفاظ حممد  (15)
 مدي ب نقع ك   وب نلرامل عل  هنل العملل  ثي ع د ملتق  الطلي انيمتدو مان الفالاص إىل اليحال انيتونياه امن اليقاملا  إىل آنياامل الالاغلى  ثبطملراب: (11)

  مث 539ك ياد الفالا عامل   اثلايحا ع اد ابتواملر انيمااحاب مقالا  لليطليلرااب  اقاد         نياقطا امن مث لملرص من ثس  انيلارة التسملرياب ك العاململ 
-169)  (   اللماااااا  قب انناااااالاال1195-818سااااااا 169–358) اخيااااااعا لياةبطااااااب ك الفاااااارتو ماااااامل ماااااا    136سااااااا 11 تحهاااااامل انيماااااالمو  عاااااامل 

   مث انناالاال عاامل 1219سااا   116  مث نيااقطا ك يااد مممللااا  مالاال عاامل   1189سااا 182اانيااتوىل علاهاامل الالاالاياو  عاامل   (1189 1195سااا 182
شاهملب الادين ثيب  احلماوي   (. 1838ساا 1359)    مث انياتعمللسمل اننالاال عامل 1821-سا 1338)   ا ولا معدسمل إىل نيوريب عمل 1511سا 823

 .111ص المملم  انيل ع  نيعاد   261 –211 ص ص ل.ص()القملموا لار  مراص   1جم  البلداا،معجمأل عيداهلل يملقوص من حممد 
 . 98  ص عل   انيل ع المملم  (16)

)19(
 Oman . C.w.c.TheByzantine Empire .Lonodon . T.Fisher unwin .1892 . p 99. 
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اسااااامل   رمااااالى مدي اااااب  م(706-722)ألانياااااتأبفا احلااااالب اامتااااادص مااااامل مااااا  راااااوي    مااااالعمل  مااااامل مل ياااااد  الالااااال 
إىل ث  يعقااد لاالحمل  مااع أل(جســيان ا) ملضااطل مالااعومب انيوقاا   امعااد رااوه القتاامله شااعل الطل اامل  (18) (lazica)الزيكــ 

 يت لاا  ث  مقملماا  ميلااغ ضاا   نياا ويمل  نيلاا  الفاالا  نعهااد الياةبطاااو  مااد ع (51)عملماامل مخماا   نياادو  م701الفاالا عاامل 
ما ل  مان االحتفامل  ممللماامللو  (جسـيان ا)امتكان  التماملم  ماع انيمااحا   اث  يتيع رملى نياملنياب عن الزيكمل  الفلا

 (51).اربنيرتاناسابممكملهنمل انيماحا  اثمهاتهمل  عل  الزيكمل

لفت  ث ليقاامل  ع ادممل ابتها  مان حلاماس ماع الفالا مادث يفكال  اديمل  ك  ات  اامله ث ليقاامل  ارامل  المايع الا ي  ثممل مملل ميب
الا ي الا  ممللياع  رامل  لاا   م(Hilderic،721-716ألهنلدايك( اذخ ه  ذريعب للحلب سو ث  انيل  الفملبداي

 وقااع شااقملي ك لاافو ه  ابااتا عاان ذلاا  ث    لااس Alvandal)  )(52)إىل اربمطاروريااب الياةبطاااب  ااملزلال رااله الفملبااداه
  النيااممل ذل  (جسيان ا) ملنيتغ   (هنلدايك)الملطب من امن عمس  م(712-716،ألGelimarألجلنم ا)انتالع 

   أرنيا  ب قملماا يامللقماع  ت ا (51)(Serdiniaسـاريان )رملبا قد نو ها إىل  (53)الفملبداه.ث  س ملال قواص ريرو من 
الا ي ثعلان ثباس ممل املو إال ل الالو انيلا  اني لاوا اإعمللناس إىل  (علزاايـ  )مقامللو  م711محلب إلاه  ك عمل   (جسيان ا)

 (55)الملطب. 

ألبةلااااااااااااا ساااااااااااا ه احلملااااااااااااب علاااااااااااا  المااااااااااااملح  ان ليقاااااااااااا  لا  مقملامااااااااااااب ااذخاااااااااااا ص رليقهاااااااااااامل إىل العمللاااااااااااامب الفملبدالاااااااااااااب
ث   طا  قاوو الفملباداه  اث   (علزاايـ  )  اانياتطملا ملبادالاو  ماع القاواص الياةبطااباالاتح  الف(51).(Carthge)قاط جة
  الااحع معااس  ابإىل القمااط طا (علزاايــ  )علاا  االنيتماا   انيااقطا معاادسمل قلرمل ااب اعااملل  (جلنمــ ا)ملكهاا   جيااط

اقااد انيااتملص احلاالاب مااع (56)  اياا ه الالااورو عااملل المااملح  ان ليقاا  حلكاا  اربمطاروريااب الياةبطاااب .ا  ملاا  الفملبااداه ثنياار 

                                                            
 )ص:رث اااا عيداحلمااااد(   القاااملسلو   عااا  العـــ لمألالبنز طـــ   جم  اننياااول. سمااا  الزيكااامل:س  اني طقاااب الواقعاااب ع اااد الطااالا ا  اااويب الوااالق  لليحااال  (18)

 . 85    ص 1886للدرانيملص االيحوف ارببمملباب ااال تمملعاب   
 .98  ص   انيل ع المملم عل  (51)
 .85  ص   انيل ع المملم سم  (51)
 عطاا م ل  ميا   ي  رملري حنو  الغلما  نلرةاا ك مملناكمل الواقعب ك   وب إنييملبامل بتاسب لتعلضه  لليغه الوديد من قي  القو   الفملبداه: (52)

ت ايخألأ ا ع أل بوري إمسملعا    .اللماع   128( االماطلو عل  مدي ب قلرمل ب عمل  )التوبمابالوممله ان ليق  حىت متك وا من لخوه انراض  ان ليقاب 
 .32ص    2111 ال قمل ب لار اوا  ال سطى،ف ألالعص األ

 

 .91ص  المملم  انيل ع  عل   (53)
 239اقد انيتقل يمل القلرمل ا او  مث  تحهمل اللامامل  عامل   لللع  يمل ثرا  اانيعب  رمللاملري  ةيلو إيطمللاب مغلب اليحل انيتونيه اعمللمتهمل    امل:نيللي (51)

سااا   1125انةاساامل الفملبااداه ك القاال  اخلااملمس انيااا لي مث انياارت عتهمل ماةبطااب ك القاال  الماامللا انيااا لي اهلااا معاادسمل نملمعااب ربنياايملبامل حااىت عاامل   ي.  
 .511ص  المملم  انيل ع   .نيعاد 1613

 .118ص  المملم  انيل ع  الوا   (55)
 

اثنيماهمل الفا اقااو  ك القال  التملنياع ي.   اثرلقاوا علاهامل  احلمللااب مدي ب قدلب نقع ممللوملرئ الوامملي ن ليقاامل إىل الوالي مان مدي اب ناوبس  قلرمل ب: (51)
اقااد  للواااو  رماامل راامل  ياامل هلااس   احلاااملو اراامل   كمهاامل حملرماامل   تااملرا  ماادى  )حكمملنقلاااب(  ثالاسملررااابارملبااا حكومتهاامل  القلعااب انياا  مورلااب ثي 

 .656ص  المملم  انيل ع  انيتونيه.نيعاد   نماطل عل  نلب اليحل  ي.بوطا جتملرهتمل حىت اخ ص ك القلب  اخلملمس االممللا 
 .21ص  المملم  انيل ع  ن ا   (56)
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  اماملللن  مان ذلا  ذخللتهمل  رتاص من اااداو االما  امل نكن س ه الفرتو رلهمل حلاممل م   م(725-711)الفملبداه من 
ن  ا اةو الغاليب مان الواممله ان ليقا  اانيمتاد   (جسـيان ا) ال  قملما يمل الدالب الياةبطاب مل  ق  آممله إ  الفتوحملص 

انيعلاا اآل  مملربنييملباب حبالان  (Septem) سبيمحىت نيملح  احملاه انرل ط  مل  يع م س لربمطاروريب نيوى معق  
 (59).نملز  ي  رملري ك الوممله ان ليق قلب مو  (Cebta)ألسبية

اقاد (58) ( Ostrogoths)إيطمللامل اازلالص ثرمملعس ك انيرتلالسمل من القو  الوالقا   معد ذل  إىل (جسيان ا)نطلع 
 ملكألم(Theodoric،251-720ألثن ر ايك)ل عس إىل ذل  ممل حدف من بةاعملص لاخلاب م  حكملمهمل  يعد ا ملو 

الاااب علاا  ام هاامل امل ياال  ساا ا  (Amalasuntaألأم الســ  ي )العاال  ام تااس  س علاا خلفتاا م720القااو  الواالقا  عاامل  
بتاساب لالالاعملص القاو  الداخلااب ا  (Thoedahatألثن راه ت)انمل زعمملو القو   أشلرا معهمل ك احلك  امن عمهامل 

 فا   (Bilssaruseألعلزاايـ  )اثلقا  سا ه انيهماب علا  عاملن  قمل اده  (11)ةا ايطمللامل ك ن (جسيان ا)العل   كل  عل 
 لقاا  نلحاياامل  ماان  Sicilia)).(11)  االال  ااورا  علاا  رثا  اوااس لااوب شاايس ا ةياالو اربيطمللاااب   ااةه ك لااقلاب م717عاامل 
إثال نياقورهمل خلاع  اعلا  م710 وله علا  العمللامب باملموي عامل   ملنيتوىل ع مث ش  رليقس (12) امل يل  ثي مقملامب ثسلهمل

ألاافاــ الاا ي ابمااحع إىل عمللاامب القااو  الواالقا   ( Witiger يينجــا)اذحبااوه اعا ااوا مكملبااس  (ثن راهــ ت)ا ااا  
(Ravenna)- لا    قوانس  أعط  م ل  الفللب للياةبطا  للماطلو عل  راممل امتك اوا مان إباةاه  -امله شلي إيطمللامل

 (13). م726 عمل  ااةا   ممل ا  القور 

مان نادر الفالا ن  الالال  الا ي عقاده معها  مل ل حاس نيا ممل    ملضاطل إىل أل(جسـيان ا)اثث ملو سا ه انحاداف خوا  
اك نياايا  إرضاامل س   ر يااس )علزاايــ  (  اقااد ثماادى ثخاالى للحاالب عقااد الالاال  مااع القااو  حااىت ال يفاات  ثمملمااس  يهااملص

 بقاض اعادهعلا  زمامل  انماور حاىت  مااطليرملل يدخ  را  امل ا  عل  علاس القو  ث  يكو  ملكمل  علاه   وا    الك س ممل

                                                            
 .62ص  المملم  انيل ع  العليين  (59)
   امعد ا ملو زعامه  نونا 361شعع  لمملين انيتقلاا ك القل  ال مللع انيا لي امله اليحل اننيول اقد ثذع وا لقيمل   ااو  عمل   الولقاو :القو   (58)
) ا ل احلمللاب ( احمللفوا اربمطاروريب الياةبطاب اثقملموا مملكب قوراب ا  مإيطمللامل انأثلاا مملحليملرو الياةبطاب الك ه  انيعوا   ( بةلوا ك مملبوبامل 552 -511)

 .665ص  المملم  انيل ع  نيعاد الديملبب اآلريونياب . 
 .59ص  المملم  انيل ع  عملا   (11)
عمللامتهمل ماملللامو امت ا  ثراط  اةر و اليحال  مماا مل تاع ماملحلك  الا ايت ايفالالهمل عان الاط مياا   ةيلو مإيطمللاامل ك   اوب ثارامامل ارملباا نتم لقلاب: (11)

ناىل اسا  م ل اب الواك  اقاد انياتعملسمل قادلمل الفا اقااو  االقلرامل او  ااربنليا  مث اللامامل  معاد ابتالاملرس  علا  القلرامل ا  ك احلالاب اليوبااب ا انيتونيه 
  ( الخ  ر ار مان 966  926سا    211سا ا212  امن معدس   تحهمل انيملمو  م  عملم  ) 535ب عمل    مث نياطلص علاهمل ماةبط ي.211عمل  

 اهلل   ( . عطااب 1181ساا   193ثسلهمل ك اربني   ابوأص يمل  ملمعب إني ماب ميملللمو ااشتهلص مك لو مممل دسمل اهلا حاىت  تحهامل ال ورمامل  عامل  ) 
ــة،رائــاةألالمعــ ا ألثمحااد   مااراص لار   مااراص 3مااا   البلــداامعجــمأل احلمااوي 261ص     1851  1   انيالااليب يااب انجنلااو مكت القااملسلو الحدين
 . 121  نيعاد   انيل ع المملم    ص  118 -111ص ص   1856

 .151 – 151ص ص  المملم  انيل ع  الوا   (12)
 .59ص  المملم  انيل ع  عملا   (13)
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اساو  (م772-721،ألTotilaألتـ تنال) ارمل  مان بتامل ا ذلا  ث  ثاملر القاو  مةعملماب ملكها (11)اثعلن متلله اعالاملبس .
  احق  ابتالملراص حباع  ملغا ذراهتمل مان عقعرثنيمل  عل   آخل مدا ع عن انيتق ا  اانيتطملا ث  يقلع موازين انمور

اانياتطملا القاو  مفيا  مأل725راممل عامل  (ت تنال)اانيتعملل م ل   انمورعن الماطلو عل   (علزااي  )اخلطورو ث  عسة 
إال ث  انخر ر ض اثلل عل  احلالب   مت امل ل ل  عل  الالل  عل    قامللنس ث  يمرت عوا  اع إيطمللامل مملعدا را  مل

 (15)االفت  اال الل.
الاا ي اشااتهل وقدرنااس احللماااب الرايتااس الماملنياااب علاا  رثا  (Narsesأل  اســن )ثحااد قااواله اياادع   (جســيان ا)معااع 

مالاااالعس علاااا  إثاااال  (تــــ تنال)اهنةمااااوا القاااا   إال ثهناااا    ااااا  رياااار انيااااتطملا ث  يقهاااال القااااو  رناااا  انيااااتمملنته  ك القتاااامله
يطلياااو  م اااس  (  اســـن )  امعاااع ممللتاااملي القاااو  إىل م771اانيتمااال  القاااو  الوااالقا  هنمل اااامل  عااامل  (11) م772ذلكعااامل 

ثعاادص إيطمللاامل مان  م772  اك عامل  ته  حك  القاو  الوالقا  مإيطمللااملاي ا اب (16)الممملىل ا  وغمللرو إيطمللامل  وا  .
 (19) ديد إىل ح رو اربمطاروريب الياةبطاب .

 Theodoric Iثن ر ايـكألال  )ك عالال ملكها   Visikoths (18)))ثممل إنييملبامل  قد انيتقل  اهامل القاو  الغلمااو  

ألثنـــ ري )اك عالااال ملكهااا    م225ال اااةاىل إىل اااامله ث ليقاااامل ك عااامل  معااد ث  ث اااطاا الفملباااداه علااا  م(215-271،
Theodes،711-725)(علزاايـــ  )انياااتطملعوا ماااد بفاااوذس  إىل مدي اااب نيااايتس الواقعاااب ك الواااممله ان ليقااا   الكااان م 

ليع ث  قت  اعا اوا  بس  و  امملثلتقويب بفوذه إال  انيتعمللهتمل  ( ثن ري)متكن من رللس . امل يمتمل  القو  م  حملاه 
اقاااااد انياااااتغ  (61)راااااوي  .إال ث  حكماااااس مل يماااااتمل  م(Theodigisel،725-725ألثنـــــ ريجنز )مااااادال  م اااااس القمل اااااد 

 ك إنيااايملبامل مأل776ماااملم  القاااو  الغااالما  مااان لااالاعملص لاخلااااب حاااوه العااال   أرنيااا  إلااااه  ثنياااطوال عااامل   (جســـيان ا)
 (61)امتكن من إحلاز ال الل علاه . 

ــــ ريجنز )نعملقااااع علاااا  العاااال  القااااور  معااااد ا ااااملو  أجــــنالأل)ماااان انيلااااوال حااااىت اقااااع اختاااااملرس  علاااا  انيلاااا   اعاااادل (ثن
Agila،725-772)نهنااااا  راااااملبوا لالاااااو  إي  نيااااايملبامل   امل يااااال  ثمااااالاو   اااااوب إيونيااااا  انيااااا سعالك اااااس رااااامل  آر  م

                                                            
 .58ص  بفمس  (11)
 .63ص  المملم  انيل ع  العليين  (15)
 .51 – 18ص ص  المملم  انيل ع   ول  (11)
 .153ص  المملم  انيل ع  الوا   (16)
 .26ص  المملم  انيل ع  ن ا  (19)
 مقاادابامل القماا  ال ااملين ماان القااو  ارااملبوا يقامااو  ك نيااهوه رانيااامل ا  وماااب الغلماااب مث اجتهااوا نلماامل   ااا ضااغه ااااو   هاامل لاا إىل  الغلماااو :القااو   (18)

مث بةحاوا إىل إنيايملبامل اثقاملموا ملكامل اا  قيا  علااس انيمالمو  ك عامل   ) لبماملاحلمللاب(اانيتولوا عل  م ل الاوبمل  اهنيوا راممل اثقملموا لالب اا  ك   اوب نمللاب 
أل1666–أل266"ألألصـداألالعصـ األال سـطىألأ ا عـ ألفـ سمللريا  جم. ماواالا  اآلريونيا .  اراملبوا يعت قاو  الديملباب انيمااحاب علا  انيا سع 611سا   83
 .19ص  المملم  انيل ع   يوني  52ص  المملم  انيل ع  اهلل عطاب  16ص  احلس ( )ل.ص( حاملو بمللل   )ص:“م
 .11  ص   انيل ع المملم عملا  (61)
 .26ص  المملم  انيل ع  ن ا   (61)
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   ملنيااتغ  ل ااوار الاا ين ثااملراا ضااده الك ااس  واا ث   يااع ا (أجــنال)اقااد حااملاه (62)(Athanasiusiaألاإلثا سن ســنة)
إنياايملبامل  اقااد  ث  يعااط مقوانااس إىلLiborus)أللنبــ ا  )اربمطارااور الياةبطاا  ذلاا   أرنياا  إىل حااملر  الوااممله ان ليقاا  

 علاا  المااملح اانيااتوىل  -ناالب انباادلس -(Cadiz) القااو  ابااةه ع ااد مدي ااب قاامللا اماامللعيور امملناا (لنبــ ا  )ثنياالا 
أجــنالأل)االتقاا   –  ااوب ناالب إنياايملبامل - ثشاايالابانقاادما القااواص القوراااب   وماامل  حااىت الاالا  (63)ا  ااويب للمدي ااب 

 قااااااااامل  ثنيملعاااااااااس مقتلاااااااااس اناااااااااوىل ثمااااااااالس    ااضاااااااااطل إىل الفااااااااالار (أجـــــــــنال)ك معلراااااااااب حملمساااااااااب ساااااااااة   اهااااااااامل  ( لنبـــــــــ ا  
   اابتهاا احلالبالياةبطااب عادو ساةا   ال ي  انيتطملا ث  يلح  مامللقواص م(أل705-ألAthanagild ،772أث   جنلد)

 (61)انيطملا م  الطل   إىل عقد لل  احتفظ وو يس ر  الطل   ومل اقع ك يده من ممتلكملص . آخل

ال ين ههلاا ناه ملو مملمسه  احلقاق  الالقملليب ك زم س  - اان ملر Selave))(65) مع الم األ(جسيان ا)ثممل حلاب 
علاا  راا  ماامل  انغلغلااوا ك ثعمااملي انقاامللا  الياةبطااب    ااأنوا (61)(Aldanob) قاد لثمااوا علاا  ث  يعااطاا هنال الاادابوب   –

 هاادلاا ك رااليقه   (66)  ( Eiga)  احاادف ك زماان ساا ا اربمطارااور ث   لرااوا حنااو حباال إجيااب يالااملل ه  حلقاامل انقتااا 
ارامل  مان الطياعا  علا  اربمطاراور  (68)ثاملين ماد  اربمطارورياب الياةبطااب ثمهااب.  Thessalonic))(69)ألس ل  نكمدي ب 

سا ه انقاوا  ثخا   الياةبط  ث  يعم  ممل ك انياعس لكا  ييعاد ثخطملرسا ه انقاوا  عان حادال اربمطارورياب خمللاب ث  خطال
حىت انياتقل  (91)الدابوب انيد  ال  للا  يمل مملل هع االملع ايعولا  معدسمل إىل ممل اراو ارملبوا يغرا  عل  ر   يةلال 

                                                            
ارامل  م سياس قامل   علا  ث  انب ااالمان االالاىل  ممااحا    مان ثماوين  281بمايب إىل ثث ملنيااوا ااملا اربنياك دريب الاد  اهامل عامل   اربث ملنياونياب: (62)

اناوك ثث ملنيااوا ك اربنياك دريب عامل   ما سيه  من  وسل ااحد امن ممللو ااحدو ال لكن نقدم ثحادمهمل علا  اآلخال اقاد ثاملر اآلريونيااو  علااس ني مللفتاس 
 .511  ص1961مراص مطيعب انيعملرا   1  مارائاةألالمع ا    مطلا  . اليمتملين 363

 

 .11 – 11ص ص  المملم  انيل ع  عملا   (63)
 .11- 11ص ص  المملم  انيل ع  عملا   (61)
يل ااع ثلااله  إىل ا اا س انري ثا اا ااد ثارايب اثخاا اا يتونيااعو  ك ثاراماامل حنااو الغاالب اا  ااوب حااىت انيااتقلاا ماا   ياامله اناراه االيحاال  الماا ا: (65)

اقااد نعلضااوا إىل ر اار ماان انيتملعااع ك ثاا اا  العالااور الونيااط   ثارماااب ان تماا  لغااملهت  إىل هموعااب اللغااملص اا ااد  االونيااط  انلريااملناك  ك ثاراماامل الواالقاب 
 الما ا.ك ر ار مان اللغاملص انارامااب مان انيا   )عياد(حاىت اشاتقا رلماب  ل نيتعيملل مميع ضغه الع مللل اآلنياويب اا لمملباب ممل عل  الك ر م ه  

  119ص  الماملم  انيل اع  ر امب لقملليب الغلب االوالي اا  اوب امان ثمالز معاململ ناملر ه  ههاور رانياامل انونياعهمل. عملشاور  اي قممو  إىل ث ثب ثقممل 
 .121ص  المملم  انيل ع  نيعاد 

اسو ي ياع  2ر   929911ممملحب حوضس  الفو مل ر  مونيه ا  وب شلق  ثاراممل اسو من ثرط ثهنملر ثاراممل معد   2911هنل رولس  الدابوب:هنل  (61)
ا  ااوب  يونما  امل مان سيايب الغملماب الماولاو ع اوب ناليب ثنيملباامل اجيالي حناو ا  اوب الواالق  مو اس عامل  عاط   اويب ثنيملباامل اشالق  ال ممامل ااامله شالق  

ص    1815 القومااب الادار  القاملسلو سـاة،المنالم سـ عةألالعاعنـةأل شافا  حمماد  اننياول.نلممله   وب شالي ثارامامل لاالاع ك اليحال  –شلق  رامملبامل 
 .668 – 669ص 

ااشاات  انياا  ساا ا اليحاال ماان انياا  العمللاامب القدلااب    وماامل  انلاقااامل اااملال  ارليااا  شاالقمل لتااد ماان شاايس  ةياالو اليلقاامل  نلماامل  اآنيااامل الالااغلى  إجيااب:حباال  (66)
 .329 ص المملم  انيل ع  ا ةر.نلممله اسو يي  هموعب من  إجي  نيقدابامل مدي ب 

انقو  علا   ةيالو لاغرو ك حبال إجياس اسا   اربلريملناك  نقع ك امله شلي الاوبمل  عل  خلاا نيمللوبا  ثي عل  المملح  الولق  لليحل  نيمللوبا :(69)
 اااا احلكااا  اقاااد ازلسااالص مالااا وعملهتمل  ا لدياااب ااآلالناااوانلااص ثااملين ماااد  الاوبااامل  ثمهااااب اسااا  ذاص ملراااة لااا ملع  اشاااتهل مالااا ملعب اني ماااو ملص االمااالع 

 .816ص  المملم  انيل ع  االياةبط .نلممله اللامملين 
 .66ص  المملم  انيل ع  العليين  (68)
 .51  ص   انيل ع المملم امن بمللل (91)
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ملنياتس ك الواممله رملباا ل ملعااب   ااا ا  اإ  نيا يفع  اربمطارور شائمل إزاو ذل ي  انمل ثخرا ك شيس  ةيلو اليلقمل   امل
 (91). ذاص  عمللاباني طقب مح ص عمكليب لرني  إىل س ه  مل  امل يكن لديس اقتحبتب

أل ؤهأل:ــــفـــلـــ أل/ألخــــااعــــ األالــــحـــمـــال
بتاسب للماملنيب احللماب الا  انيعهامل اسا  نتم ا  ك حلاماس ماع  ال شعيس ك حمللب من الفقل االيؤا نل  (جسيان ا)معد ا ملو 

 س : تعملقع عل  عل  اربمطاروريب معده ثرمع ثمملرلو    ده نل  احللاب ال  ث هدص رملس   الولي االغلب 
 
أل(:مأل755أل–أل707)ألJustinIIألالن   ألي سين -1

ر اارا ايمتوااره ك   (ســين )جمااملمن ثختااس  س علاا  عاال  اربمطاروريااب اراامل  ي اا لا  ث  ي سااع ماان  لفاا )جســيان ا(نااوك 
اشاسملعمل  بوااطمل (سـين )جارامل   (92).العال  قي  هلس الواو  مأ  يتوىلل ل  معد ا ملنس   نلشاحس من  ثمور الدالب 

ياد عهمل للفالا  )جسـيان ا(اشديد احلة  ك ع قملنس اخلملر اب ارمل  ثاه مامل  علاس ساو ر ياس ل اع ا ةياب الما ويب الا  رامل  
بااااتا ع هاااامل ا تاااااملىل الفاااالا احلاااادال الواااالقاب  (93) ااااألى ساااا ا إىل إشااااعمله احلاااالب ماااان  ديااااد ماااا  الفاااالا االياااااةبطا   

الاا ي ماامل ليااع ث  نيااقه ك ثيااديه    ااألى خااط نيااقورس إىل ذسااملب    راايــلربمطاروريااب حاااع قااملموا وحمللاالو حالاان 
  ال عاااا ك سااا ا  ملاضاااا الفااالا مااان ث ااا  المااا   الااا  (صـــ فن ) تولاااا ثماااور احلكااا  زا تاااس  (91). (ســـين ج)عقااا  

ـــ األ هبـــ أل27ب ريااارو قااادرسمل المااايا  نلاماااب حلماااا ـــ  )  ارااامل  يعملاهنااامل ألـــيألريا ري اامااان قمل اااد احلااالا اربمطاراااو  (تنباي
 (95) توىل عل  اربمطاروريب.  (ي سين )ممللتيين ام حتس لقع قاالل إىل ث  مملص  (سين ج)

 م(أل:ألأل752أل-755)ألألTiberius IIألتنباي  ألالن   أل-2
س ث    اا اد ث  خار انياالب يتقالب يامل إىل شاعيو حكمس قالارو مل نتساملاز مخاس نيا   يماولسمل الاول االما  رملبا مد

ثماامل نياملنيااتس اخلملر اااب  لاا  نعتمااد علاا   (91)  معتماادا علاا  انمااواه الاا   عهاامل نياالفس. يل ااع عاان رااملسله  عااعو الياالا ع
الالااقملليب   الارص احلاالب نيااسملال ما هماامل الكاان  ااا ضااغه سسااو  اإمناامل راامل  يهاادا إىل عقااد لاال  معهاا نااةا الفاالا 

ختااملر زاجم ام تااس الاا ي اا  فاالا ب اار إنااملاو رياارو يااد عهمل ااا    ملضااطل إىل عقااد لاال  مهاا  مااع العلاا  انقاامللا  الياةبطاااب
 (96). معد ا ملنساكو  خلافتس ك احلك  ل )م اي (يدع  

                                                            
 .81ص  المملم  انيل ع  سم   (91)
 .31 – 31ص ص  ،“مأل1271–252ت ايخألاإلمبااط ايةألالبنز طنةأل"ألن ا  (92)
 .13ص  المملم  انيل ع  عملا   (93)
 .32ص  المملم  انيل ع  ن ا   (91)
 .181ص  المملم  انيل ع  حمل ظ  (95)
 .13ص  المملم  انيل ع  عملا  (91)
 .186ص  المملم  انيل ع  حمل ظ (96)
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ألم(أل:أل062-751)ألMouriceم اي ألأل-1
لاايعض  إذ عماا   (جســيان ا)  اراامل  ماان ثشااهل خلفااملو يااب ك ال ملل ااب اانرمعاا  ماان عماالهعاال  اربمطارور أل(مــ اي )نااوىل 

  ااشاااتهل مواااسملعتس اعدلاااس حاااىت ثلاااي  قمل اااد احلااالا اربمطاراااوري  مث التحااا  خبدماااب ا اااا  الوقاااا ك اربلارو القيااامل اب
خيارا ك شاؤا  الدالاب إال  (مـ اي )ارامل   (99).مأل752 ةا اس ام تاس عامل   (تنبايـ  ) ملحرتمس الوعع ااث  ماس  احةمس 

لاا ا نةاياادص ثعيااملو الدالااب  ملضااطل إىل ر ااع الياالا ع اث ااط الوااعع علاا  ل عهاامل  ك ال ااواح  انيمللاااب ثبااس راامل  قلااا  اخلااطو
 (98)ابتاسب ل ل   قد شعياتس. 

  مأل755عاامل   (كســاشألأ   ـا اا)ثمامل نياملنياتس اخلملر ااب مااع الفالا  قاد شااملوص ال الاا ث  ن تها  هنمليااب ملضااب مو املو 
نحااد انيطاامللي  ماامللعل  اجنملحااس ك  (مــ اي )    ااتا عاان ذلاا  ممااملعدو ثم ااملو الياااا المملنيااملين علاا  احلكاا  ااخاات ا

كملباا   ثممل نياملنيتس حامله الم ا اان ملر  (81)م(.أل025أل–أل756)أل(كساشألالن   ألأعا يز)إقملمتس عل  احلك  مملني  
  ارامل  ذلا  ضاد لياةبطاب ا راهنامل الطاملمع   اهامللاسع  م ه  حدا  ملل  م  الدالب ا نتل   ك ل عه  إىل الدابوب 

 (81). مأل062رنيب ا  د  قملما ثورو ضده ثلص إىل ن حاس عن العل  عمل  

 مأل(:أل016أل-062)ألألPhocasألف ك  أل-2
يماتطع ث  يمااطل   لا  اراور ثياب خاطو نياملنيااب ثا إلارياب  لا ل  عماا الفوضا  االفا  ك زم اسمل نكن لادى سا ا اربمط 

ضااغه ان ااملر علاا    اك الوقااا بفمااس اشااتد  ديااد اماامللراا مااإع   احلاالبلا ماان   اك زم ااس عااملل الفااعلاا  زماامل  انمااور
اك انيااه ساا ا  (82)  الطاال    اذلاا  مااد ع ا ةيااب لواالاو رضااملمهمل إال ث  يمااململ (ف كــ  )   ماامل راامل  ماان ا يهااب اليلقملباااب

ا اااو انيواااحو  مملنخطاااملر اخلملر ااااب ااني اااملاا الداخلااااب ال ملجتاااب عااان ابتواااملر الوماااملو اقلاااب انياااؤ  ذخلااا  خااارو قااامللو ا اااا  
حاااملر   – هناكـــ لن الياةبطااا  عااان خدماااب سااا ا اربمطاراااور  اابتهااا  انمااال متااادمر ابقااا ب ضاااده اذلااا  مملالنفاااملي ماااع 

  الاا  الاال ثنياالو  دياادو لتتااوىل ثمااور احلكاا اماادث ع (جســيان ا)ثنياالو  اياا ا ابتهاا  عالاال .(ف كــ  )ا  عااةه  –قلرمل ااب
 (83). هناك لن نتم   ك ثنيلو 

 

 

                                                            
 .11 – 13ص ص  المملم  انيل ع  عملا   (99)
 .33المملم  ص انيل ع  ن ا  (98)
 .83ص  المملم  انيل ع  يوني  (81)
 فمس.ب(81)
 .123ص  المملم  انيل ع  عملشور (82)
 .121ص  بفمس (83)
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ألةــــــمـــ تـــــخـــال

ك  امااملرز  االاا  راامل  ااامل لار  م016-725معااد ث  ن ملالااا مملليحااع االدرانيااب اناضااملا الماملنياااب لربمطاروريااب الياةبطاااب  
ألثملزسمل:هموعب من ال تمل ا  إىلاخلفملؤه نوللا  (جسيان ا)التملري  الياةبط  ك ه  ثنيلو 

قاااد الاااطيغا ممللالااايغب ال نا ااااب ارااامل   (جســـيان ا)عالااال  إىلانيااا  ث  الدالاااب الياةبطااااب م ااا  مداياااب نكوي هااامل  -1
آخاال ماان  اادف اللغااب ال نا اااب  اعتااط عالااله آخاال ملاحاا  ع مااب االمطاروريااب اللامملباااب ال نا اااب  (جســيان ا)

 م.021-016هناك لن ألامعدسمل ثخ ص االمطاروريب نالطيغ ممللاليغب اربنليقاب ك عالل اربمطارور 
اراامل  سد ااس ماان ذلاا    الوث اااب اإعاامللو بواال انيماااحاب علاا ممللقيااملو  (جســيان ا)ماان ضاامن االنياات تمل ملص قاامل   -2

 آخلعالله ل ل  يعتط    قا  الوحدو الدي اب رممل احد الملطت  اربلاريب االعمكليب ااضعهممل ك يد ااحدو
 اربمطاروريب اللامملباب القدلب.معع ربحاملو 

ث  هموعتاااس القملبوبااااب خلااادص امساااس ا علتاااس مااان عممللقاااب التاااملري   حاااىت  لاااس استمملماااملص ممل ملباااع القاااملبوينرااامل   -3
 علاا ص الاارتاف اللامااملين القاادم اثرااد علاا ثمهاااب رياارو  قااد حمل  ااا  (جســيان ا) لقااواب   الونياااه انارايب 

 .م1271ث  نيقطا عمل   إىلمطاروريب اانيتملص قوابا س مل عمل  لرب ثمهاب اربمطارور انيلطملبس 
روريااب ماان الاا  بااتا ع هاامل ث  عملشااا اربمطا   تماااةص مك االو حلامااس ااسوماااب االد ملعاااب ثماامل نياملنيااتس اخلملر اااب -1

اربر ااملر ك رلااع  إىلمملربضاامل ب    ااده ساا ه احلاالاب الاا  ث هاادص رملساا  بتاسااب  معاادسمل ك حاامله مااؤا ا قاال 
موااملريعس نيااواو العمااكليب ثا  انياات ةاا انمااواه علاا  إىل  مماامل ثلي اليملس اابانمااواه عاان رلياا   اال  الياالا ع 

 ذل  ث  نلال خةابب الدالب خملايب. انيعمملريب   تا عن
نيا  ماان الدرانيااب ث  الدالاب الياةبطاااب ك هاا  سا ه اننياالو لامااا ضاعافب لكاان رملبااا ن قالاهمل اخلااطو ك معااض  -5

ك احتفااامل   اريااار   اارنااايه امساااس مملنيااا  زا تاااس ثااااولارا الااا  رااامل  اااامل لار  (جســـيان ا)الكااان مل ل اااع ث    انماااور
 انيقمل  علشس. عل ل ورو ال  رمللص جتمله ااقفا مالمول  معلشس معد ث  (جسيان ا)

نوي العال  ثماملرلو ضاعفملو قلالا  اخلاطو ك إلارو شاؤا   م065-707اثخرا  بمت ل  ث  الفرتو انيمتدو من  -1
سا ا  يا  عان ابتواملر انمالا   اا ثييامل عان لاد انخطاملر اخلملر ااب اعسة  لب الماملنياب ااربلاريب اانيمللاب الدا 

امادث عالال  دياد ننيالو  ديادو سا    يامل ثرملىلمتدمر ابق ب  (جسيان ا)اك هنمليب انيطملا ابته  ثمل ثنيلو 
 .(هناك لن ) ثنيلو اربمطارور

 
* * * * * * * * * * * * * * * 
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أل ــــااجــــمـــ راأل الـــصـــمـــةألالــــمـــ ئـــق
 

ألص را:ــــمــــأ ال:ال

  رااألالق م  ألمراص  اليلدا   . معس محمد ه بألالدي ألأع ألعبداهللألي ق تألع ألألالحم ي، -
1856 . 

أل :ــــااجـــمـــن :الـــ  ــــث

ج معةألأللاياامل  احيملرهتمل مو ة نملري  اربمطاروريب الياةبطاب   الحندايصالحأله ريألألخلنفة،أل  صا،اع أل -
 .م2662أل،2طألرا ة،

 .م1552  اللبا   رااألالاائدألأللي مل   القدلب الف و    عفنيألالبهاس ، -
  رااألالمعافةألالج معنـةألاربنياك دريب  االهناملر  إىلللامملباب من ال وأو اربمطاروريب ا  غ  مأحمدألألح فظ، -

2116.  
 .م2661  رااأل م عألالنق فة الونيط  نملري  ثاراممل ك العالور     ايإسم عنلألألالاعنع ، -
عـــن ألللدااســـ تأل البحـــ  أل القاااملسلو  الياةبطااا  ناااملري  مالااال ك العالااال   الخنـــاصـــبايألأعـــ ألألســـلنم، -

 م.2665أل، االجيم عنةاإل س  نةأل
 ل.ص.  الج معةمؤسسةأل ب بألألالياةبطاب اربنيك دريب نملري  الدالب   محم رألالسند، -
مااامللا انياااا لي "عالااال الماملنياااب الوااالقاب لربمطارورياااب الياةبطااااب ك القااال  ال  فيحـــ محمـــدألألالشـــ عا، -

 م.1555أل،بالمصايةألللكي الهنأةألنيعاد مور   "يونيت املبوا
أل،رااألالمعافــةألالج معنــة اربنيااك دريب  الونيااط  نااملري  ثاراماامل العالااور   ماســ ألمحمــدألمحمــدألالشــنخ، -

 م.1552
مكيبــــةألألالقااااملسلو   1جم  "لعالااااور الونيااااط  "التااااملري  الماملنياااا  ثاراماااامل ا  الفيــــ حســــعندألعبــــدألألع  ــــ ا، -

 م.1550أل،16طألالمصاية،اال جل أل
 م.1552أل،رااألالاهضةألالعاعنة مراص    1191-323الدالب الياةبطاب   الب زالسندألألالعايا ، -
 ثاراماامل ناالب  علاا ل انيتونيااه اثثلساامل قااوو الوبااداه اليحليااب ك ناالب اليحاا  محمــدعبــدألالحفــنظألألعلــ ، -

 م.1555أل،رااألالاهضةألالعاعنة القملسلو 
 .م2661أل،العاعنةرااألالاهضةألألمراص  احيملرهتمل اربمطاروريب الياةبطاب   سعندمحم رألألعمااا، -
طارورياااب الياةبطااااب ناااملري  اربم  1866  لار ا ماااع العلمااا   ااادو   مااات امل  إمطارورياااب   غانم،اســـم  -

 م.1556أل،رااألالمعافةألالج معنة اربنيك دريب   "  291-1153"
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مؤسســـةأل ـــب بألألاربنياااك دريب   "  1153-291  الدالاااب الياةبطااااب "ناااملري   ســـنمج زيـــيألألي ســـي، -
 م.1552أل،الج معة

ألة:ـــمــاجـــيــمـــال راألـــصـــمـــالأل ً:ــــنـــ لـــث

تأل البح  ألاإل س  نةألعن ألللدااس ألالقملسلو  اخلر( )ص: لطي ثمو  الملي التملري    عا ك عن   -
ألم.2661أل، االجيم عنة

 
ألالمياجمة:المااج ألأل ً:ـــــعـــااع

 )ل.ص(.  العاع رااألالفكاأل القملسلو  رس( )ص: مالطف  مدر  الياةبطاب اربمطاروريب   أ م ا -
رااأل ماراص   2جم انياك در( )ص: لاويس  انيقورهمل اربمطاروريب اللامملباب  اضمح ه  إر اارألجنب ا، -

 )ل.ص(.  العاع الك تبأل
أل،رااألالاهضـــةألالعاعنـــة  ملاياااد( القملسلو )ص: عياااد العةياااة نو اااا   الياةبطااااب احلياااملرو   ا سنم ا،ســـينف  -

 م.1551
 العاااليين  المااااد الياااملز زيااامللو )ص: حمماااد مالاااطف   الونياااط  ر ناااملري  ثارامااامل ممللعالاااو   ه.ألا.أل ألفشـــا، -

 م.1505أل،7طألالمع ا ،رااأل القملسلو 
  ملاياااد( )ص: عياااد العةياااة نو اااا     911-385ماااا ل العالاااور الونياااط    ب ألأله.ســـ   ،ألمـــ  ، -

 م.1505أل،ع لمألالكيب القملسلو 
  ()ص:حااملو بمللال احلسا    1111-111ثارامامل ك لادر العالاور الونياط     اال ج.ألمألأله رايل، -

 .)ل.ص(

  ت:ــــ عــــ ســـمــــ ال ا ألـــــعـــمــاألالـــــر ائألس ً:ــــ مــــخ

 م.1550أل،مطبعةألالمع ا ألمراص   1ما  انيعملرا لا لو   طا عألالبسي   ، -
 م.1571أل،1طألالمصاية،مكيبةألاال جل ألألالقملسلو   لا لو انيعملرا احلدي ب  أحمدأل،عطنةألاهلل -
أل،رااألالشـعبألالقاملسلو   1  جماآخالا (إملاسا  زعيب خورشااد )ص:  اربني ماب لا لو انيعملرا   ه تسم  -

 م.1511
 م.1552أل،رااألالمعافة القملسلو  ال قمل اب انيونيوعب   حسن سعند، -
 م.1507أل،الدااألالق منة القملسلو  انياملو انيونيوعب العلماب    فنقمحمدألألغاع  ، -
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 ة:ـــــنـــبــــاـــالج ألــــااجــــمـــالأل ً:ــــ رســـس
- Diehl .Charlas . Byzantine Empresses, London , Elek books.1964 

- Oman , C.W.C, The   Byzantine Empire ,London, T, 
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