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فةي٢تا ثان حقبا اضقبا    الرقق االرق  قة  ويية  تقلةة  اتقرَت،  ثيَت ت ُتالعبلقات ب تاريخ
 ملات سةمي  ىادئ  أسهم إسهاتا تةاشقا يف تسَته الةرق ٨تي عابلقثان عفةي٢تا األخقى    اقةيل ت

 .ىا دد ٨ت  بةاليتاد العةير اليسطى س الي  يٍتع  القعةب الدابعدا  تلدتا  أفضل اأثيق 
اإلسبلتي  الرقق ُتاتيضيع ىيه الدراس  ٭تقمل ىيي  اليجهُت ت  أشكال العبلق  ب

 إيطالياالنيرتان يف صلةي  اجني  العةق اليسيط  إذ ىي يقعةق بظهير االرق  األاريب يف ذلك 
٤تط  لر  ا١تزيد  صلةي كين ا تأاال عةى أن لعةيه يف عامل الةحق ا١تقيسط احقصهم   ياالدار ال

ا  ايف ذات اليقت يلييف حيض ا١تقيسط امشال أفق  ،عةى تناوق جديدء قيبلت  ا٢تجمات ااالس
النميذجي يف ا دار اليسيط القجار  بل٢تةين تع خ، يةعق اٞتزيق، ثالة قظلد بيليا ثل اٞتهد للف

  .(1)اليسطى حيض ىدا الةحق اعا١تو يف العةير  جاري  داخلالقحبلت الق
الةةيصي  اقطع الطقيق  ع  وقيق  إيطاليااجني  يف صلةي  للد أسس النيرتان دالقهم 

 أسسيىا يتلك فالدال  الذارغم ( 2)و يف نظقىم يريء قدسلك  ياارتكا  ثل أنياع العنف   فةم 
االرق  داخل  قبُت الرق  تلعبلقاا تاريخعات    ايف  تكانو ىات  يف تاريخ العةير اليسطى ٖتقل

ك  أن ٯتقجع إىل ٧تاحهم يف اسقةلاء ثل العناصق اليت ثان ياىيا   ا١تقيسط خاص  حيض الةحق 
 ي ناحي  األصل االد  تالنظق ع  االخقبلف عنهم هنم بةقف دىم يف بناء حضارهتم اثيافيت

 . (3)اا١تيىب 
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ية  تع الرقق اإلسبلتي القجاري  االسةمي  الط بلققهمعلك السقمقار يسعى النيرتان ث
ثد ذلك   ارغم ىيا تؤ األدل  اليت  ت  يَتفاومي  يف تةق   اىناك الكتع الدال  ال  ابةف  خاص

  نات اا٢تدديا ا١تعاىـق   فاخًت ئيم اأوماعهم البلهناهتقاتيا دائما وميحاهتم القيسعي  اترافةم ينس
قا ا١تةقي    اىي ىجمات االدل يلالن نا٢تجمات عةى تد ت بالعديد اٟتُت ااآلخق  ُتاقاتيا ب

بالسةب االنهب اخاصو بعد هناي  عهد راجق  تسمتالرارات ا١تدتق، اليت غالةا تا اٛتةت شكل 
 ىـــ ( .548 – 506م / 1112 – 1154) Roger II الياين 

تفسَت ااضح  إ٬تاد  اىيه الدراس  ىي ٤تاال  لةكرف ع  األسةا  االداافع أا ٤تاال 
احكام تةق ت    يةلصالعبلقات السةمي  بُت نيرتان جيد ٢تيه الرارات عةى تةق خاص  تع ا 

 . ُتييبي  بعدىم األتالفاوميُت ا 
  ين النيل االدلقا ا١تةقي  هبيه الرارات آتاصو دتياط ااألسكندر دارغم تأثق العديد ت  ت 

غارات ت  أاربا عاتو أا ت  نيرتان صلةي   تنسياء ثاراسات دض ال تناالت ثل تنها بعيتاال
تنيس ا١تةقي  باليات يف   عةي الرارات اليت قاتت عةى تدين سنلةق ىيه الدراس فإننا  (4)خاصو 

اإلضقار اليت  القعقف عةى لاسنحاا ـ ى 573-549/  م1177 – 1154الفًت، تا بُت عاتي 
ق ا١تيبلد  عراليالث ا هنائيا يف اللقن تدتَتى أدت بعد ذلك إىل يتاقعت عةى ىيه ا١تدين  اال

 اآلن ااحد، ت  ا١تدن ا١تندثق،   اىل ثانت ىناك ىت  حينها احت تصار /السابع ا٢تجق  ْتيث 
ةد  أم أن تةك ا٢تجمات ثانت قعمد ا ت  باليات ع  ينإىل تةك ا١تد تيو ىيه الراراأسةا  لقيج

س يف تنيوالت   مث   خاص  لةييرتان صنال ُت عات يةيتيجه  يف األساس إىل دتياط أل٫تيقها لةةة
 رثاهبا؟

  تةت افا،يتالفًت، النا خًت يع   اأسةا  اخقياره  فلد أأتا ع  اٟتداد الزتني  ٢تيا ا١تيض 
م / 1177ىـ  احىت عام  549م /  1154يف عام ) II Rogerراجق الياين ا١تةك النيرتاين 

 اجزء ىـ( 562-549 / م1154 -1166) William I ام األاليه حكم الفًت أ  ىـ(  573

االب  األثرب ليليام ـ( ى 585-562م/1166-1189)II  William الياين اليام حكم ت 
- 544)  األال   اىي ذات الفًت، الي  ٘تقد ت  أااخق حكم ا٠تةيف  الفاومي الظافق باتق اهلل

نيات األاىل ت   السيتحقد ٘ت  ا ياومفبعد سليط الدال  ال يتنقه( ا م1154-1149/ ىــ549
ه الضعف الفاومي ًت أهنا ترمل ف  ىـ  أ 573/م1177  يف تةق حىت عام يحكم صبلح الد
صبلح الدي   يسأستو يابدا ـى567/  م1171ط الدال  يف عام ي بسلي نقهاألخَت االي  أ
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الفًت،  ىيه يف هاييعان ثان اليت ااألخطار األييبي  لدالقو ىـ( 950-565 /م1193- 1169)
 ، ت  حكمو.ا١تةكق 

٢تيه  تقعقضأتا أسةا  اخقيار ىيا ا١تيضيع فقعيد إىل أن الكيَت ت  الدراسات مل  
 يلأن تفقد ٢تا دراس    أا لنلص ا١تعةيتات اعدم اثقما٢تا ح تسقحقتنها أهنا ال اعقلادا   الرارات 

 ثان تقثيز اليتا تا  اخاصو يف ا١تةادر الرقبي  عني   اغَت ثافي  ىزيةاجدت فهي  ناأ ىيه الرارات
   ابةف  أثيق عةى صلةي٦تةك   اقعت يف يتداث الداخةي  الكل ثةَت عةى األحرأصحاهبا تنةةا ب

داخل الةبلط ا١تةكي النيرتاىن . اإن ٖتدث تؤلفي ىيه ا١تةادر عةى  ت اقعيتاألحداث ال
كاتها احتع ا١تسةمُت عاتو   اتةق بلقات ابةف  خاص  العا٠تارجي   األحداث أا العبلقات

باحث  اإلشارات الياىي  اليت ال ترف غةيل أ  بةعض يواثقفيا فخاصو   ثان حدييهم تيجزا 
لةي حلائق ىيه ت اأنا أحاال قٌتلدراسقها. اىي صعيب  ت  أثرب الةعيبات اليت ااجهقةد  ي

  عةيها ت تقتب أن أفسق أسةا  ىيه الرارات اداافعها اتااليا حاالت جاىدا   الرارات اأسةاهبا
 ، الزتني . فًت ام تةق يف ىيه الات بُت نيرتان صلةي  احكبلقنقائج عةى شكل الع

 التااليت حاةي تفاصيل ىيه الرارات  عتنةةا ا  تقثيز لدم مل يك  تبناءا عةى تا 
بةف  خاص     ا١تةادر العقبي  اثقه يف بطينقنبعض النقف االريرات ا١ت بللت  خعها يمٕت

مل يرق إىل ىيه  (5)يسيقنبسام الأبناء ا١تدين  اىي اب  ةو أحد قالي  ث ااألغق  أن ا١تةدر اليحيد
س اٞتةيس يف ين"أ٥تطيوقو  عيق عةيو ت   الرارات ت  ققيب أا بعيد  اىيا يعيد إىل أن اٞتزء الي

و  أا أنو عاش بعد األحداث ةيتنيس" ثان صفحاتو ٤تداد، أتا اٞتزء األثرب تنو فةم يعيق عأخةار 
اسي  ييثق ىيه الرارات . ا٢تيا فلد بدأت ىيا ا١تيضيع بنةيه ٥تقةقه ع  األاضاع السفةم يهقم ب

أ  تدى  إىل الطقفُت  ا ُتب بلقاتاأثقىا عةى شكل الع،  فًت ةك التل ت  صلةي  اتةق يف يف ث
 ىيه الرارات. يلإىل حد حداث تبلقات تطيرت ىيه الع

ن يف تةك الفًت،   اتا أصا  النيرتا ام هباقبعد ذلك تفاصيل الرارات اليت مث تناالت  
ك قةىي أثيق ا١تدن ا١تةقي  تعقضا ل س بالياتتني  تدين تيس ت  جقائها  ا١تاذا ثانتن  تدين

  ا١تيضيع إفقاد صفحات أثيق تفةيبل لةحدث ع  غَتىا  مث ثان تسك ا٠تقام ٢تيا الرارات ت
 ا. ت  أجةه قاتت يتااألسةا  الاأىدافها   داافع ىيه الرارات
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 ،سد ثرق تد عةو يكين لةن  بسيط  يااهلل أسأل أن ييفلٍت إىل عقض ىيا ا١تيضيع بركل ج
كين إسهاتا يأبان تةك الفًت،   أا ي  احكام تةق لةص النيرتان يف ُتات بعبلقيف جيانب ال

 جديدا لةمكقة  العقبي  يف ىيا ا٠تةيص . 
 إلى ما فيه الخير والسداد. قلموفواهلل ا

   اىناك ت  ينو اتقيي ق  اتةق زت  الفاوميُت عبلقات لةيات بُت صثانت العبلق 
جزيق، صلةي  ظةت خاضع   أن  ةي اإلوبلق عأ٫تها ل  لعل تا يؤثد ىيه اٟتلي الرياىد الكيَت،

أضف إىل ذلك  (6)سهيلو االتةال القجار  هبااىي أتق ساىم يف   لفاوميُت زتنا وييبل ٟتكم ا
اتةال ثان نلط    ياا٢ت  طاليالع يف أقةى جني  شةو جزيق، إيتذ أهنا إ  حل ا١تةقي  قهبا ت  السياق

الرقيب إليطاليا اإىل سف  ا١تسافق، ت  تةق إىل السياحل ق هبا ٚتيع ال٘تبُت أاربا اتةق  االبد أن 
 .(7)(ترالجني  فقنسا اشةو جزيق، أيةَتيا )أسةانيا  االرب 

اا٠تطابات بُت راجق تةق تةادل القسل  صلةي  ا ُتة  بيطالبلقات ك العتةل قةيات   
(  م1149-1129ىـ/  544 - 524الياين حاثم صلةي  اا٠تةيف  الفاومي اٟتافظ لدي  اهلل )

و احدىا اإ٪تا يةجار صلقليس فلط ل االتقيازاتدخبلت راجق لديو لةحةيل عةى بعض تاثيلك 
يقرفع ٢تا لدى ا٠تةيف  الفاومي  ن١تمقةكاتو االيت وةةت تنو ألقجار بعض ا١تدن األخقى اجملاار، 

 م1143ىـ/  538و تع تةق سن  ي  بل األثيق ت  ذلك أن راجق الياين علد تعاىد، ٕتار (8)
  مل (9)قي، غقبي  اتةق الىت اقعت بُتالقجاري  ا نةها  اىي ت  أاائل االتفاقيات مل يةةن ؤلسفال
عةى  لقجاري يات ام بالعمةلياقييا لةا يْتق  م أسسيا ألنفسهم أسطيال  أهنف النيرتان بيلك بل قيك

 . (10)خَت اجو
االفاوميُت يف تةق يف الفًت، السابل   صلةي  نيرتان ا ُتالسةمي  ب ع  العبلقاتىيا 

  لةيينا  نبلحظ أن صْت خبلل فًت،يف ثل تنهما  األاضاع السياسي  ع ١تيضيع الةحث . أتا 
ام ا١تةك راجق الياين الي  أسس ٦تةكقو يف أيإىل أاج ٣تدىا  تد اصةق تآنياك ثان ويالنيرتان

  يف حديي  بل اعقرباىا أال دال Regno "نيجر " ا١تؤرخين ةيها أوةق عيتجني  إيطاليا اال
 ا بدا أحيانايأنو ثان حاثما قييا  اإداريا ٦تقازا  ادبةيتاسيا تاىقا  اقائدا عسكق   ليل. ااٟت(11)أاربا

الةعا  حال  ت  الضعف اعدم اللدر، عةى تياجه   ك خةفائو يفتق ارغم ذلك فلد ا  تقيحر
 ثانت يتخاصو ال٢تا ابةفو  قةدىالكايف جملاهب  تةك ا١تراثل اال لدر،لعدىم باي ملاا١تراثل أا 
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الةابيي  األاربي  األخقى   اا١تسةمُت   بل حىت  لي اال  الةيزنطي   يترباوير   ناحي  اإلت تأتيهم
 . (12)سهافن

رجال ا١تمةك  و  حيث ألةسو ثةار لةيين يف حكم صده راجق الياخةف اليام األال اال
ام لةعقش يف يالاثان ارتلاء  (13)ىـ 549/م1154أبقيل ةح يف فد اليييم ع لدساج ا١تقال تاني النير 

ت يف تفاقم٠تارجي    لكنها اي  االقهديدات عققخةي  اا١تراثل الباالضطقابات الدافًت، عةية  تةيئ  
بعض ا١تؤرخُت لدرج  جعةت بو ؛ يطُت اشكو يف احملالكةَت   اعدم أىةيقو   عهده بسةب عجزه 

ادر قثسيال غَت   نثما ثا.ييا الربان  يعقف حدييا باسم ين العظم  اليب ّتنيان إىل أنو أصرَت ي
دع  يف اللةير يل إىل حيا، الٯت نأنو ثابركل فاعل  ا٦تا عقف عنو  قوعةى االضطبلع بأتير دال

صقفو عةماء الةيزنطيُت اا١تسةمُت اىيا ثيالده ٭تب تناقر  ا١تسائل الفةسفي  تع ال ناثا  ًنبُت اٟتق 
  اعقمد فيها بالدرج  (14)يف اٟتكم تبلئم ساليب غَت شئين ٦تةكقو أا أنو اسقخدم أ ثيَتا  ع 
 بأساليةو األخق ىي ساىم الي   Mayo De Bary (1)  عةى رجةو األال تاييد  بار األاىل 

    ا١تمةك ةل باراناتقاليام األال االقمقد عةيو ت   حكم  ت االتقعاض تيج  د،زيا يف اأفعالو
اعاش   بلث  ت  ازرائو م باٟتكيت  إىل ثيا  فعهد ال تايي د  بار ذلك القمقد الي  انقهى ٔتلقل 

 (16).  ىـ562م/1166و يف عام لقةحىت ترةو العزل  يفيما 
 نألنو ثاو اليام األال   ثانت أتو اصيو عةيو يفا، اببعد ا يىل اٟتكم تأتا اليام الياين فلد  

بو النيرتان    ٘تيزيفقلق إىل النراط الي  ا تيىل اٟتكم بعد ذلك ٔتفقده ثان اعندت  تايزال قاصقا 
ب القأ    اثان ثأبيو ثاق  ارغم ذلك فلد ثان سياسيا ًناٟتق القاح  االدع  بُت  يا،اخةد إىل ح

اقةق  Monrealeتينقيال درائي  اىي الي  شيد ثاتاالعةيم العقبي     تةما بالةر  العقبي 
Lacuba  (17)الثيبا. 
مشال أفقيليا  حفبلت تققالي  ضد ا١تسةمُت يف ،دلك  عهد اليام الياين شهد الليام بع 

/  م1174كندري  سنو ااإلسىـ  564/  م1169ط سنو لنيرتاين دتياااتةق إذ ىاجم األسطيل 
 571م /  1175انيو سن  ياال ىـ 570/  م1174ىاجم تينس تقتُت األاىل سن  ىـ  ثما  570

-1189و اليالي  ع  الرام )يةيأسطيل اليام أيضا يف اٟتمة  الةةبعض قطع  تبل شارث   ىـ
 . (18)ىـ( 589-585/  م1193

 ثانت فًت، ٘تقازها اليام األال  مث اليام الياين  ، اليت حكم فيفًت ضح ٦تا سةق أن اليق
ام اليام الياين يثما حدث أ  -االسكين  ا  ابا٢تداء يانخطار ا٠تارجي  أحالداخةي  ااأل تقاباطالضبا
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ه الفًت، يف حال  يقثى ٢تا ت  يثان اٟتكم الفاومي يف ىا أخقى . بينما عةى اٞتانب اآلخق  أحيان -
يي  ثان ا٠تةفاء ظام   الاليزراء الع ٘تيل تا عقف بعهدثانت ىيه الفًت، ى   إذ  الضعف االفيض

نفيذ ا٠تةيف  ك  يي ٭تقثها ىؤالء اليزراء  امل حال  ت  الضعف اا٢تزال   اثانيا ٣تقد دتتعهم يف 
ا اسقفحل ينماٝتو عةى السك   بعةى ا١تنابق يف خطةو اٞتمع  ااضع عد ٣تقد الدعاء لو يقالفاومي 

السيئ  ١تناارات ااألفعال ا ثلفيها   تخدتقبعضا اسق اليزراء ادخةيا يف صقاعات تع بعضهم خط
 تكسار العام اليت أصابك الدتاء  باإلضاف  إىل حال  االنفال اسقققاإل  االيت اصةت إىل حد يلةرا

د  يأعةى  ـى1153/548 الفاوميُت ثل نفيذ ا٦تقةكات ثان ٢تم بالرام سن  فلداناٞتميع بعد 
  بل زاد الطُت بةو أن ىؤالء الفاومي  ىناك  قلا١تعا  خاص  بعد سليط عسلبلن أخقةيةيُتالة

ةكاهتم يف الرام   عةى  ٦تقُتأتقها لةياالسيطق، عين شيقا لةيصيل إىل تةق يقحققنيا الةةيةيُت ثا
، لةمسةمُت ا١تدافعُت ع  األال لةفاوميُت  اتةدر اإلتدادات ا١تسقمق  تةق خط الدفاعاعقةار أن 

  .(19)أراضيهم ىناك 
 بعض ٖتليقاألقل ها  أا عةى يد يف ومع النيرتان فةبللةفهل ساىم ىيا اليضع ا١تقدين 

 قهدف إال السةب االنهب االقدتَت؟ ستمل  ىتل ٣تميعو ت  الرارات الا١تكاسب االرنائم ت  خبل
 قاتاوةيع  العبللضيء يف حجم ا لاء تزيد ت إلا إىل ااإلجاب  عةى ىيا السؤال تدفعن
 ها بعض اإلجابات الرافي . يعةنا ٧تد ف السياسي  ااالققةادي  االيلافي  بُت اٞتانةُت

لفًته ٧تد أن ثبل اك ةصلةي  اتةق يف ت تانبُت نير   ياسيالسقات بداي  بالعبل قعةقفيما ي
و ااسقمقارىا  اثان حقص النيرتان لو تربراتاحملافظ  عةى ىيه العبلق   ت  الطقفُت ثان حقيةا عةى

أم  رققثانت ت  ال  ءجار، سياقاليت ٘تق هبا ال الإحدى الد تاأسةابو ا١تقعدد، تنها: أن تةق ثان
القجار، تع لعائدات ا١تالي  الكةَت، ت  اراء   ثما سعى النيرتان لبلسقفاد، ت  ااْتقا   ا  الرق  بق 

نيرتان الةحقي  اليت ظهقاا عةيها ت  أيام راجق الياين جعةقهم يه القتةق  ثيلك ت  الياضح أن 
وميُت قد إىل حليل  ااقعو   إذ أن الفا ٖتييةواألجانب ا ي  القجار بدارىم القارٮتي يف ٛتايرعقان 

 انةي إتالسبلت   اااأهنم ال قةل ٢تم ٔتلااتقو فآثق  (20)الةحق  النيرتاينسطيل ألشعقاا بلي، ىيا ا
الياضح عةى ىيا ا٠تيف ا  االدليل يهقداعي اليت ثانيا عةاالحقكاك بو اخاصو يف حال  الضعف اال

ت ءجاالكيَت، اليت عةارات الركق  بلليه األسطيل النيرتاين يةدا جةيا ت  خقع ت  الرديد اا٢تة
قيق تقاثةهم ت  أسق النيرتان   ٖت١تةيك صلةي   بعد  مرسائةهعةى لسان خةفاء الفاوميُت يف 



 جامعة بنها –مجلة كلية اآلداب 

 9445ليو يو           3413            العدد الحادي والعشرون

د ق ات االعبلقاتياقتفاألتق أن اال  يا١تهم يف هنا (21)قيق أسقى النيرتان لديهم ٖت االي  ًب تلابةو
  .(22)عادت بالنفع عةى ثل ت  اٞتانةُت 
ثان فإذا  الطقفُت    ق  بُتلعبلفلد ثان األساس يف ا و يةادقافيما يقعةق بالعبلقات االق

القجاري  ت  ناحي   ارغةو يف القخةص رغةو يف االسقفاد،  بلقاتعالحقصيا عةى ىيه  قد يينالفاوم
ا اال يقيدان هبنيرتان دران قي، اللان الفاوميين ياليت ثلةي  صخطق ا١تمالك األاربي  ات  بينها  ت 
اسقمقار ثان النيرتان أثيق حقصا عةى   قتلي اأخقى   اىف ذات كينيا خةيتا ٢تا ت  ناحي  يأن 

نلط  انطبلق تيالي  عةى ي  االسًتاتيجي ارغةقهم يف جعةها صلة تيقع ُتسقرةتىيه العبلقات 
  االحقياجاتَترغةقهم يف تيف لكاثي (23) لبلتيٍتااإلسبلتي االرق   ق الرق ُتجار، بوقيق الق

 ٖتليقل تا سةق حقصهم عةى إىل ث يضاف٭تقاجها أىل اٞتزيق،    اليت قنيعت  السةع ا١ت ادي ا١ت
 .(24) بالكاتل   اتةئ ا٠تزان  باألتيال اليفَت،الياسع   ااٟتفاظ عةى دخل الةبلط ا١تةكي اليقاء 

ي  فلد ثان أا٢تا لةاص الةةدي  تةق ُتةاد٢تا بت يقم ان ثيتلاقجات بالسةع اا١تن يقعةقما يف 
ي  خاصو اثيلك اٞتنب لةالسكان صرئيسيا لسكان الةحق ا١تقيسط عاتو  ا  األرز الي  ثان غياء

تةديقه ابةف   اشارثت جزيق، ثقيت جزيق، صلةي  يفالناس    اليابق  لفلقاءعم  د ثان أحد األولف
ت  السةع اليت جقى تةديقىا ١تةق  ت الزييت ٔتخقةف أنياعهابينما ثان (25)خاصو إىل تةق

 . (26)أيضا
االفياثو  ةيزاالالسكق  االةندق    يل اٞتانةُت تُت تةاد٢تا بًبيضاف إىل ذلك سةع أخقى 

يابل قي   إضاف  إىل اليانياٟت ا١تنقجات اأيضا  ةب االنخيل   لال ال   اثيلكتلالةيمين االرب  يلت
 . (27)ةيل   ا اللقنفل اغَتىالز٧تاااالفةفل   

ك  تقيافقا يف تةق  يإىل أن اٟتديد مل أتا ا١تعادن ااألخرا    فلد أشارت ا١تةادر 
ب رتةق أيضا اليىب اال إىل ي صلة تاصدر  (28)و تنو ت  صلةي قةيةاسقَتاد ثميات فجقى 

 . (29) اثيلك أحجار الكهقتان ااالقصاص ااٟتةي االفض  االقيتي االكحل االعاج
سطيل الةحق  لؤل  البلزت  فةق ال تكفي لةناعو الس  يف تةيثانت األخرا  احملا١تا  

  (30)و اا١ترق  لةيالةنيبق ا١تسقيرد، ت  ص أخرا د جقى اسقخدام لف
 إنقاج اصناع  اٟتقيق الفاومي   إلتدادىا تةق  يفُتلك ثانت صلةي  ت  أىم ا١تسا٫تيث
 (33) وليشالكقان االييا  ا١تنصلةي   ت جةةت تةق  ثما (31)يق خاميو ت  حق إلٔتا ٖتقاج 
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أنياع قاء األسيد  ثما جقى تةديق بعض فت  الا١تةنيع   تللةنسياابس الفاخق، ثبلاا١ت تاالكسيا
 .(33)د، الةنع ياٞتةيد اٞت
ااضح يف  اٞتانةُت فلد ظهقت بداي  بركل ُتا١تقةادل  ب اليلافي ةق بالقأثَتات قعأتا فيما ي 

 :يلاإلسبلتي  العقبي  عةى تةيك النيرتان يف صلةي  ت تاَت ثالقأ
ليام الياين أتا ا   ب ا٢تاد  باهلللٛتل ل الألام اياٗتاذ تةيك النيرتان بعض األللا  العقبي    فيل

   ثما أن اٟتقس طبلق  بيالعقبا١تةكان يقحدثان  ن  اثان ىيا(34) باهللعز قفلد ٛتل للب ا١تس
ن ا١تةكان   امل ٮتجل ىيا(35)ٖتت إتق، قاده تسةمُت  يُتبو بعض السيدان ام األال ثانليا٠تاص بي 

  قف اانظق حيم القٛت  الق "بسم اهلل يلالعقبي  عةى حدائلهم اتةانيهم تت  إوبلق بعض العةارات 
 . (36)ةيك األرض   اليام الياين "ص أحس  تٮترائعا  بل  عمفسًتى 

 ،اىق لت  الىا نلةي فظيا بالداااي  اليت قو اخةيليضاف إىل تا سةق أن ساده النيرتان يف ص
   ادييان القحليق ادييان ا١تظامللطقاز  يان ايعاصم  الدال  الفاومي  تأثقا بأالئك الفاوميُت تةف د

 . (37)ا١تعمير
 بللخ  ت  اليي  عاشيا اعمةيا هبا لةيصثما ظهق بعض عةماء اأدباء ا١تسةمُت يف 

 .(38)ةيةي العدد بةفو عاتو قاإن ثانيا   اٟتكم النيرتاين 
  يتةيك صلة   عندتياإلسبلقا باليلاف  العقبي  تأثناك ىثان يقضح ت  ثل تا سةق أنو   

لك اجيد ذإىل  يضافىا  َت ، ااألللا  اغر نظم اٟتكم ااألدا يلالنيرتان يف شىت النياحي ت
 يل ىيه الرارات ؟ . فما الدافع ١تصلةي  اتةق انتةادي  إتاريو تقنيع  بُت نير ققا قاتعبل

تفاصيل  ااٟتل أن نسقعقضىيا القساؤل    يلعةى تع اإلجاب  بركل صقيح يال نسقط
ا١تنريد، أا ٧تد تفسَتا ا قنيس فلد ٧تد ضالتنك اليت إتهت إىل تدين  تةاباألخص تةك الرارات 

 تقضيا ألسةا  اندالع ىيه الرارات اأىدافها.
ا١تةادر  ياتراا تىـ: تضارب 549م /  1154 يستن صلةي  عةىأاال : غار، نيرتان  
  فيما أشار م1153ىـ/ 548عام ه الرار،   فاب  األثَت جعةها يف حداث ىي تيقيت يلالعقبي  ح
ت   ةها عنو أبي شال  انم1154ىـ/ 549األال عام سي إىل اقيع ىيه الرار، يف ٚتادى اب  اللبلن

ُت اٜتسمائ  لةهجق، ا١تيافق  ٚتادى اآلخق، سنو ٜتسىيه الرار، ثانت يفن بينما أشار ا١تلقيز  إىل أ
 . (39)يبلد ف اتائ  اٜتس اٜتسين لةمأللسن  
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أشار ت  ناحي    األحداث ت  ناحي    األنو تقب  لإىل رأى اب  اللبلنسي ل يلا٨ت  ٪ت
حيث  م1155ىـ/  550ايل قالعام الا١تةق  برزا السياحل الراتي  يف  إىل قيام األسطيل  اخق 
  يف العام السابق ةلةيال الرار،ام بو األسطيل الفاومي ردا عةى قعةى تيناء صير  اجعل تا ار أغ

 . (40)م 1154/  ـى549
إىل أن ىيه الرار، جعل أحد ا١تؤرخُت احملدثُت يرَت ىيا القناقض يف ا١تةادر العقبي  

تا يربره  لو يساىي زعم غقيب ل م1154تارس  17م إىل ١1153تد، عام ت  تارس  تاسقمق 
ت الرارات االرارات األخقى اليت تةقها ثان هىيأدل  أا شياىد تؤثده   خاص  اأن  س ىناكليا 

 قتل ا قاالنهب ااٟتةيل عةى أثرب قدر ت  الرنائم يف أ السةبغارات سقيع  عنيف  اللةد تنها 
  .(41)٦تك  

الرار،   اتا حةةيا  ىيه ٧تاح النيرتان يف ُتد ربطيا بق در ذثقه أن بعض ا١تؤرخُت٬تا٦تا 
  يف إٟتاق ىزٯت  ساحل ىـ 551/  م1156العام القايل نائم بعدىا  ابُت ٧تاحهم يف غعةيو ت  

يناتيس ث  حيث أشار ا١تؤرخ الةيزنطي  Negroponte (42)ت جقبينيالةيزنطيُت يف تعقث  نب
Kenamos  لسف  أا طيل الةحق  سياء يف عدد ا  النيرتاين  اقي، األسكق القفيق العسإىل

  الكةَت عةى الةحق ريخ الرارتُت ييحي بأن االنقةار اىيا القزات  يف تا (43) النيرتاني  تالي د الاتعد
 . (44)  تةق بفًت، اجيز، ت بعد عيدهتم ًببينت جق يالةيزنطيُت يف ن

يس تنعةى تدينو يام األسطيل النيرتاين برارتُت ق ت  ا١تمك  افًتاض سةقااتةاال ٔتا 
 .(45)  ز ي  تا عدا ا١تلق ا١تةادر العقبيثل   اُت أغفةقهت الرار تُتأن أحد ىاااحد،   ا اليس غاره 
-ـ ى549عام )بالفعل يف  قعت ا ايله الرار، األفاليابت تارٮتيا أن ىي تقاتا ثان األأي 
ثما ذثقنا سابلا . م1160-1154ىـ/ 555 -549  الفائز بنةق اهلل فيد ا٠تةهـعم( يف  1154

٘تيم   اىي ت   ب  ها آنياك رجل يدعى األاحد ييس  اثان االتن  ينالةداي  إىل تد هنا تيجهت يفأا 
ىل إنةس ادتياط تت   لةوو فلد نقيتك تنو ات  ييف الةاحل وبلئع ب  رز انظقا ٠تثةار األعيان  

 ( 46).ذلك يم بعد ٜتأأسييط ا 
عددىا حيايل  سف  األسطيل النيرتاىن ثان نىل أصيل ىيه الرار، فقرَت إتفاي قأتا با
اققةيا ثيَتا ت  األىايل   مث اث فيها النيرتان فسادا اصةت إىل دتياط أاال فع (47) سقُت سفين 
ي لةالة لسطي ألسف  ايس اأنزليا بأىةها أشد اإليياء  خاصو اقد دخةت تنذلك إىل  إتهيا بعد

و دتياط يحات ليطهم بعد أنةاء سصةقا  قداليي  مل يك   -أىةها  تا١تدين  عةى حُت غفة  
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لك ذها بعد قث  أيام مث تقث٘تاتا وية  ثبلا١تدين  ت ةاأسقت اسةت اهن لقةتف -هاىةااسقسبلم أ
ا ينم. ب(48) ،ثيَت   ت  غنائم  ني ثل تا ثان با١تديلةةاألسطيل الفا  بل غنم رجال ةقاعا صف

ا اثيلك ثل تا هنب يف لقيااليي  بيعيا ر ن   ديىل ثيق، السةايا ت  ىيه ا١تأشار غَته ت  ا١تؤرخُت إ
 قفق  اىي أتق ييمعاد ٤تمبل باليىب االفض  االييا  الليرتاين ببلد الرام   ثما أن األسطيل الن

 . (49)يس ا٠تاص  با١تنسيجات الفخم  تناشهق، 
الضعفاء  فهل ٯتك  اعقةار  ةياققاء  ا يي قالنيرتان أسقاا األ نالرار، أائع ىيه قات  أغق  ا 

إذا تا ٧تح األىايل يف أسق بعض جنيد السقخداتهم يف ا١تةادل   يستنأىايل  أسق األقيياء ت 
تنيس سةطات  أيد  ةل يفقعيا ت  ق  ا لةيألسقى ت  ٕتار ص تيرتان   أا أن ىيه ا١تةاد١تو ثانالن

يىم ققةهم فنلةاد، ت  عدم قفاالس األقيياء ت  الةناع ابالقايل حاال النيرتان؟ اىل ثان ىؤالء 
تع الةيزنطيُت يف عاداهتم ٝتحت ٢تم أن يفعةيا ىيا     خاص  أنلةياء إىل جزيق، صأسقى اأحي

د ق٧تح يف ا٢تق  فلد سةم  خاصو ا س فإن ت  يىايل تنأ قي باَتع  تة أتا (50)تياقف سابل  
قت صدارىم ي فلد ضالبعد رحيل األسطيل   ات  بتنهم بالةحق خيفا اىةعا مث عاداا الذ ثيَت 

قك ٖتيرتاين هم  ثما ذثقت ا١تةادر األخقى أن األسطيل النينقأصا  تدديدا ١تا احزنيا حزنا ش
قدام األسطيل ق  لاعندتا ٝتع النيرتان ب (51)  ااإلسكندريبعد ىيه األحداث الداتي  إىل رشيد 

 .  (52) ١تةق  اليا األدبار ىاربُتاٟتقيب ا
 بللت ت  خءجا  غارات يىا تيقة  ىيه الرار، اتا اا١تبلحظ أن تعظم تعةيتاتنا ع

 Falcandusيني   فكقا  فالكانداس تالبلا١تةادر  نما ال أثق ٢تيه الرار، يفيا١تةادر العقبي    ب
األحيال زه تنةةا عةى يقثتال اأعمالو   ثان جل األاليام  ،ايالي  خةةو لةحديث ع  ح

اىقمام بسياسقهم   أاز بةف  خاص    دان إبق  -يف عهد ىيا ا١تةك  - لةيالداخةي  لنيرتان ص
ا١تؤرخ ييَت الدىر  ااالسقرقا  ألن نفس  م ٔتةق الفاومي  اىي أتقهتقابلعص ٮتا٠تارجي  فيما 

 ُتزنطيياألال بكل ت  الة اميت نيرتان صلةي  يف عهد البلقاٖتدث بريء ت  القفةيل ع  ع
،  أم فًت يف تةك ال ذلك ٞتهةو بأحداث تةقفهل ثان  (53) مال اإلفقيلير ال  يفتياالليى اإلسبل

 ع أنيطقسناال  ا  ٤تَت  دايةق هبا؟ األتق ٘تالضعف اليت   ْتالا اتكانقها تع عةمو ليمقهديقه لتلعدم 
ا هيقّترقافراي  دى أ يك  يعقف تةق اليس لو مل رأ  ااضح اإن ثان األقق  ىي أنو إىل فيونةل 
 أا بعد.  قةلزرىا ت  ياأنو مل 

 ىـ:  573ا  571/  م1177ا  1175س عاتي يتن   عةىثانيا  : غارات نيرتان صلةي



 جامعة بنها –مجلة كلية اآلداب 

 9445ليو يو           3411            العدد الحادي والعشرون

اتا يف سن  ٘ت  قد زالت ت  اليجيد ياومفدال  اليف ىيه الفًت، الياني  لةرارات ثانت ال
الدال   يساأليييب الي  ٧تح يف تأس  يلك صبلح الدذىـ  اتيىل حكم تةق بعد  567/م1171

 . (54) دبلَتىم ت  أعداء الةغا  نيرتا االنيُتلةةةيةةدى تقا أن يه صار عةيتييبي  االاأل
ام يالنيرتان ال، الياني  ت  الرارات ٘تت يف عهد تةك فًت ىيه ال نعةى اٞتانب اآلخق فأ 
ييف عام تالي  ثان قد  -ام األاليىـ( اب  ا١تةك ال 585-562/م 1189 -1166الياين )
 اثان عمقه حُت تيىل العقش ال ب  يام الطليبي   ايعقف اليام الياين يف القاريخ ىـ 562م /  1166

ث ثانت يىـ  ح 567/  م1171يلي يف عام لحكمو اٟتد أربع  عرق عاتا  اليا فلد بدأ يقع
 .Margrate (55 )  االدتو تارجقيت ياألاىل ت  حكمو يف اصاا٠تمس سنيات 

 - الةحق ا١تقيسطعاتو بقيجيو أساويةو اٛتبلتو عرب بدأ اليام الياين نراوو ضد ا١تسةمُت  
 تكقرت عةى سياحل تةق يتتةك ال ت ىيه اٟتمبلُتاثان ت  ب -رغم تعارض  بعض ازرائو لو 

ُت يف الفًت، تا تس تق يعةى تنىـ  مث أغارت 565/  م1169 فأغارت أساويةو أاال عةى دتياط سن 
 . (56)م 1177 ا 1175ىـ/  573ا  571 ُتب

اني  ت  شعُت أربحيايل  يسن  فلد اصل إىل تدين  تم 1175ىـ/  571بالنسة  لرار، 
 . (57) ها حةارا ١تد، ييتُت مث اقةعيا عنهايةشياين صلةي    افقضيا ع

فيها أربعُت شينيا  كفلد حدثت تعقث  ضاري  شار  م1177ىـ/  573بالنسة  لرار، سنو 
س ةم ا١تدافع ع  تنيساثان اللائد ا١تكنيا ت  السيطق، عةى تنيس  ٘تقال صلةيا ابعد ييتُت ت  الل

نو ىي ارجالو فقد قطعيا عةيو وقيق العيد، إىل سياك يدعى ٤تمد ب  إسحاق الي  ثان النيرتان آن
دى فيو الةبل،   اعندتا ج  الةيل با١تدين  عةى الطقيق أا إىل تكان خبلء يؤ إىل تةةى  قلهلق  ف

يو ت  الرنائم احةةيا عةيه اتا سةيه حللو ت  النري، ٔتا انلض عةى النيرتان با١تدين  اىم يف حال
ح ٧ت سحاق   بيد أن ٤تمد ب  اينسكان ا١تد ت   مل يقيقعيا أن يهاٚتهم أحد   اىم يف ىيه اٟتال

م   فةما اسقفاق ع رقاهبقطتنهم ا  بل  عةى تائ  اعرقان رجض ليىيا االنلضاض يف ال بللت  خ
ض أصحابو إىل و بعةيه بضقاا، لكنو تقاجع اتعقات ا١تةةى تق، أخقى   ا يتحالنيرتان وارداه 

ٖتةدىم أصحابو ٭تاربين يف ا١تةةى   اثان وةيعيا أن دتياط ىقبا  بينما بلي سةعين آخقان ت  
تق، أخقى  تنيسمث عاد النيرتان إىل ي تنهم حيا سار تعهم إيل دتياط  لالنيرتان  ات  ب ييفس
االعديد ت   ا أيديهمتنها بكيَت ت  الرنائم اليت اتقؤلت هبيا عةيها النار فأحققيىا. اخقجيا األل
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يام يف تنيس   ات  ىناك ساراا يف أربع  أ تمق قل إقاتقهم اليت اسخبلاليي  ظفقاا هبم   األسق 
 . (58)  هبدف اإلغار، عةيها أيضاوقيلهم إىل اإلسكندري

  يبلثالنيرتاني  الت اللاسم ا١ترًتك يف تةك الرارات يس ثانتنتدينو  نأ قيقضح ٦تا سة 
االنهب أثيق ت  غَتىا ت  تدن تةق ةب سااليب  االقخق تَتدقين  لةدا١ت تا تعقضااليت عةى أثقى

يف اسقهداف  سقال ع ير تساؤل ييةك الرارات . اىنا تال  األخقى اليت نالقها بعض آثار مرال
 ثيق ت  غَتىا بركل ااضح.يها أعةاتقثيزىا يس نلق تارارىيه ال

  ٫تياالقجاري   اىيه األ اٟتقبي  يقُتن  ت  الناحي  ا١تديعيد إىل أ٫تيل  األتق فإن ىيا ليح 
  بقحةينها اتزايدىا نايثل الع  يعنينحكام ا١تدين   جعةت يتوق الخاك لةمقةقعقض لتجعةقها 

 تن  باآلاللك أ٫تي  أن السف  اٟتقبي  ا١تةقي  ا١ترحي ذدافع عنها  بل األثيق ت  تت اليت اتياباٟت
ا قهتنها اىيا أثرب دليل عةى تكانيس ااحد، تنتةقي  ثانت أربع  ثرير ااألسةح  ثانت ٘تق ت  

 . (59)اٟتقبي  
مال  رتةق ال ينتياعها ٯتقاز بالقيسط بُت قإىل أن تي عيد قس في  لقنيأتا الرهق، القجار 

ام يف ٕتار، تةق قيىاتا قاتت بو خَت ارا د الرققي  يف العةير اليسطى   األتق الي  أثسةها
اتي  اتياين شققي الةحق ا١تةقي  ا١تقتةط  با١تياين الر ئا١تيانأيضا أىم  بللوا٠تارجي   اصارت ت  خ

 تس ثانتنين يلو أقؤاد سيد ع  ا١تخزاتي يف   فإٯتيل تا سةق تانلةو الدثقير إيضاف ا١تقيسط. 
دتياط  يلةها يف ذلك تتيىا ضقية  ا٠تمس   عند تسقأدى يتد، ت  ا١تدن ا١تهم  الااح

ع با١تزاد يد هبا بيعليس ثان تنلك أن ذ١تًتددي  عةيها ااألثيق اضيحا ت    اةقااإلسكندري  رغم 
أهنا ثانت تقثز أا  ار اليعلييب إىلشاقد أ (60)"مس٠تا ق"ْتةعقف يا ةيهعةٍت لةةضائع اليارد، عال

 .(61)الرق  رده ت  الرام ا االي تقسى ا١تقاثب 
يف زياد، تكانقها نسيجات اعي  اٗتةةها يف صناع  ا١تالةن يسثيلك سا٫تت شهقه تن 

اقد ذثق اب  بسام  (62)ثقاء عقيض   اذاَت   اثانيا تياساثالقجاري    فلد ثان تعظم أىةها ت  اٟت
ق، آالف رٜتس  آالف دار  يعمل هبا عالطقاز هبا حيايل  ب ا١تدين  أنو ثان يف عهده ت  دارقس٤ت

٢تا   مل يك ابا  ثييس تننقجت تةانع اقد أ (63)ذثق أا أنيى   م تقب أا يق ييطعاتل   سيى ت  
النيرتان يف اٟتةيل عةى ة  غالنيرتاين ا١تققايل عةيها ر  د يكين ت  أسةا  ا٢تجيمقنظَت يف الدنيا. ا 

 . (64)د، الةنع  يةك ا١تنسيجات عاليو الليم  جت  ت  ر ٦تكقدأثرب 
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  قاعد، تهم ثانتس فلد  تنيس ثجزيق، اسط ْتَت، تني ت  الناحي  اٟتقبي  فةحكم تيقع
ع  نفسها  اقد ذثق ناصق خسقا مد عةى األسطيل يف الدفاع تعقسطيل اإلسبلتي   اثانت ؤلل

 الثاتبل بالسبلح تليما يف   ا  يراىد جأنو ش
 ت  أسةا  كين فعبلتد قتدين    اثان ىيا اٞتيش عةار، ع  حاتي  عسكقي  تسقدٯت   

س ت  عياتل حةان  تنياإلدريسي إىل أن ْتَت،  اقد أشار .(65) ةيهاع  يالنيرتان تزياد، اإلغارا
ةل ةب الرا  ثما تققفيها  ينةتجزيق، تساح  ثبلٙتائ  تيل  اهبا ٜتسُت  ا١تدين  ألهنا تررل

 . (66) ت  حةان  ا١تدين  زيدليت تالةرَت، ااٞتزيق، بعدد آخق ت  الةحَتات 
  الرماليتةق  ئتيانسط قي ي  الي  ان  اا١تيقع اٞتزر جي ذا اٟتةياتًت ىيا ا١تيقع االس

و قيااٟتقيب   اىي دار أٚتعت عةى أ٫تتةق السياسي  تاريخدارا تهما يف  الرققي  جعةها تةعب
الدار الي  اجو أنظار  ي يف العةق األيييب   اىي نفسئالنهات ا١تدين  تةَتىا القا١تةادر حىت 

عاد عةيها  األجنيب الي  ها الرزايعة   ١تةق اتنو النيرتان بطةيع  اٟتال   ٦تا جقا١تعادمل الرقيب العا
 . (67) َتدتقبا٠تقا  اال

 م1181ىـ/  577  انقد  السةطان صبلح الدي  عام ٫تيقانظقا ٠تطير، تيقع ا١تدين  اأ
ها  يد خيف األىايل ت  اإلقات  فقاشهبا بعض عمالو اخاصو عندتا  تآلالس إتديد ايلعمار، تن
ا١تدين  د تفقا ت  إخبلء ٬تالةاقي    إال أنو بعد ذلك مل اتو  عةى أساسلدًنار، سيرىا العمبفأتق 

  رار ي  التيت ا١تدين    حيث أخةم1192ىـ/  588شهق صفق سن  ط  يف يال أىةها إىل دتنلا 
  عسكقيأتام ىجيم األعداء سياس  ة  يف قةعقها. اثان إخبلء ا١تدن لاتةق سيء ا١تيامل ااألثلال 

 . (68)ُت اأا٢تم صبلح الدي  يبي يدفاعي  صار عةيها حكام األ
 الةةيةي لةرارات ت  خطير، تيقعها اتعقضها الدائم  النابع-أتا تةَت ا١تدين  النهائي 

 635-615الكاتل ناصق الدي  ٤تمد ) ييب يأليف عهد ا١تةك ا ند ثالف -ن صلةي  اغارات نيرتا
 تمق ق  ٘تاتا  فاس١تدينهبدم ا م1226ىــ / 624 عام ت شيال ( إذ أتق يف م1238 – 1218ىـ/ 

 تها ٣تقد أنلاض سجةسين  بعد اندرات ا١تد،   اظةحَت تنها إال رسيتا اسط الةخقابا امل يةق 
ث دا عةى تا حلتعةيا١تؤرخُت احملدثُت  د أشار أحدللا . (69)م 1910حفظ اآلثار العقبي  ٔتةةح  

لك أن ذ  عةيها العاتل القارٮتي مث قضي  تنيس يت  أ٫ت قةللعاتل اٞترقايف ا قيب بأنٗتلةمدين  ت  
اىي تاجعل الكاتل  يل إليها  الكةَت، ت  اليصفالسس إىل ْتَت، ضحة  بالقدريج تنع تنييل ْتَت، ٖت

    .(70) دبيلقران ىدتها إىل األارجالو 
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احكام تةق ت  بُت نيرتان صلةي   بلقاتا أشكال العدم ابعد أن اسقعقضنلت  ثل تا ت 

نيس باليات مل يةق ت  الرارات إىل تدينابعد تعقفنا عةى أسةا  تيجو ىيه   يُتبالفاوميُت ااأليي 
ةك تها ةاليت قاتت بسة  ليلياالداافع اٟتةا  األس ي ع القلةا الةحث   الاأتاتنا سيى ٤ت

 ات.رار ال
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  : يالقةك الرارات يف األتير التام قيٯتك  إٚتال أسةا  اداافع  
 ية الكبرى : عسو لتا ةينحات النورمالطمو اأوال: 

 (71)يف أحبلتو يها راجق الياين إلقيسع اليت سعى ثانت ىيه الرارات جزءا ت  سياس  ال
لةةحث ع  ٣تاالت جديد، سعى دائما  غبص  اىم أبناء جنس تراأاالده ت  بعده  خا اتةناىا

لعناصق ل ااس  تؤداىا االسقفاد، ت  ثيعةى س  ااعقمد يف وميحاتو الكةَت، ىيه لةمجد االقيسع 
ا ت  حضار، ا١تهزاتُت . اىيا يئ  فةم يقفضيا شماصي٢ت قةل  لةيصتيجيد، يف جزيق،  تاليت ثان
ت  ىل األا تع أتةاعهم ثان الةةن  لي بُت اٟتضارات اتساتح حكام النيرتان يف صلةي  ييفقال ا١تيىب

ثيَتا تا ثان   الام األرغم أن الي القيسع النيرتاين  اصيال إىل تزيد ت  السيطق، االقسةط  تلةنا
يعها تع اق تفقىيه الرارات غَت ا١تربر، االيت أ يلت  (72)ال وائل تنها ،ديترقاعات بعفكق يف ي

ل قضق  ا١تعا شهير فلط اثان ىدفها نفيىا رجالو بعد افا، راجق الياين بأربع  يتا٠تط  ال
 .  (73)س بالطةع تنينها تا اإلسبلتي  

جانب حكام  االعققي ت  يٍتلد ثان القعةب الد   فيلييفقلك  رغم ىيه السياس  ال
العةير اليسطى   ذلك ك قةأنو يقماشى تع الطابع العام ل  ت  النيرتان ااضحا ثما لةيص

مي  احكاتها  ضعف الدال  الفاوعا إىل ٤تاال  االسقفاد، ت  حال  القعةب الي  دفعهم دف
م عةى قدرهتم رتان تةك السياس  النابع  ت  عدالني اس  ا١تسا١ت  االيد تع يارغةقهم يف اسقمقار س

 اليت  تيألالئك النيرتان الظقاف ا١تيا تيافق ت  ااٟتقبي   اهبيا رتان الةحقيي نال تتلارع  ثفاء، اقدرا
  . (74)  اأا٢تم الفاوميين يف تةقسةمُتعةى حسا  ا١ت  ييسعقم ت  بداي  حقهبم القهتكن

ثان غقضهم بناء  ةي ليف ص النيرتان أن اٟتكامد أيضا ٧ت تك الطميحاقةافيما يقعةق ب
١تزيد ت  االنقةارات اانقهاز الفقص ١تلااتو أعداءىم  يش قي  فاظ ّتأسطيل ثةَت  ااالحق

د ت  زي٢تم ت يف النهاي  ااضح اىي القيسع ٔتا ٭تلقجديد، اا٢تدف  تةكاق٦تااٟتةيل عةى 
 .(75) ستنينفسهم اإلغار، عةى ىا الي لزاىا أا خةقهالفقص اليت انةك تالقفاىي   ات  

 ُتا حقص حكام صلةي  النيرتانيُت عةى تأتيضات القيسعي  أات  قةيل ىيه الطميح 
عةى  ٭تقاجيهنا  ايف ىيا ا٠تةيص عمةيارقق اليت اجق التقتياصبلهتم الةحقي   لضمان اصيل 

ا٢تند  خاص    لةعيد أا تقق ا اسقيرداىا ت  الريتقاثةهم ابضائعهم ال١تضقار، تأتُت اإلْتار النيةي 
ن سف  النيرتاحمةها قيصةها إىل الةحق ا١تقيسط لت٘تق عرب هنق النيل عةى تقاثب شقاعي  اىي 

تةك ا١تدن الياقع  عةى هنق ي عةك الرارات قةبالليام ب همسك٘تاليا ثان  (76) الكةَت، إىل صلةي 
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حقصهم  و اأثدهيًتاض صدق عةااآلخق اىيا اف ُتىا ضقار، تةحو بُت اٟتَت يس اغتن يلالنيل ت
 .(77) تةق اشقق الةحق ا١تقيسط  ثما سةق أن ذثقناتع   يجار قال تةاٟتهمعةى 

 ا: يليل افق مشاسي  يف ياسي  االباٟتق  يجي  النيرتانتاًت نت الرارات جزءا ت  اسا: ثانيا  ث
ال امش  لةيت  صثل   انت   فلد ثلالقيسعي  الساب ىيا األتق تقةل ٔتيضيع الطميحات

ب  عةى جان ياجياتًت عا اسقثةقيهما تي أتان لؤلخقى ااتقداد ٢تا يف اٞتيار  ثما ثانت    ا تنطلييلافق 
تةاشقا لنراوات  هتديدا  يل ٯتي، تنهما قيل ثان نراط أ  ابا١ت ت  األ٫تي  يف الةحق ا١تقيسط  ةَتث
يا أحكميا يلافق  لمشا   يفلةيت  ص  راء رأس ثيبق ا فعندتا ٧تح النيرتان يف إنهتاةكقا٦تخقى ألا

 يف ببلد ا١ترق  يُت الفاومُتببل أعداا العد، للطع الةة    اتاالةحق ا١تقيسط ٘ت ةيقةضقهم ع
لنيرتاني  اهتاا  تةك ا١تمقةكات ا بللاضمحراجق الياين ساىم يف  رحيل يف تةق  لك  يُتاالفاوم

 .  (78) يف ذات ا١تنطل 
ىا عةى ثَت ٢تا تأ( ثلي، م1269-1147 ىــ /668-541ثيلك ساىم ظهير ا١تيحدي  )

ما لديهثان األال االيام الياين الةيي    اميت  ال قةق ثليف زياد،  أفقيليا لألحداث يف مشاق  ا٣ت
ام األال يال عةبت  . لكأيضا  االيهيد اليي  ثانيا هبا  صلةي تسةمي جزيق، نةَت تة  يف غالق 

فعهم إىل االعقةام دا ٦تل هبم  يكقنيق، إىل حد الالقعاتل تع ا١تسةمُت باٞتز باليات ساىم يف سيء 
 قدا١تسةمُت ىناك اإن ثان بعض  (79)   ا١تسةم ةيألغةاٞتني  ذات ا نبالرابات ااٞتةال ٔتد

عمةيا  ىؤالء ثم     اقد يكين بعض يالنيرتانل يف اٞتييش عم، ىيا الضرط إىل الت اوأٖتاضطقاا 
د يكين ت  بينها بالطةع قٚتيىا  ا سبلتي  اليت ىاا١تناوق اإلم أرشداىم عةى بعض ء ٢تالثأد
لعسكقي  اقد سا٫تيا يف العمةيات  إىل أن بعض ا١تسةمُت Brikك يبق  تحيث أشار  س تني

 سُتإىل بعض ا١تهندنداس نفسو أشار كبل أن فال (80)يق، اا١تراتقات اليت قام هبا النيرتان خارج اٞتز 
اأبقاج اٟتةار  قنيم اجملااصنعيا ٢ت بللدى النيرتان  سةمُت اليي  عمةياالعسكقيُت ت  العق  ا١ت

 .(81)ا١تقحقث 
ا يعياسقمقارا وةيس تنةار الرارات النيرتاني  عةى ٯتك  اعق أيضا   اإلوارايف سياق ىيا  

 . (82) يالقى الي  أحقزىا النيرتان يف مشال أفقياألخ تةلائيا  لبلنقةارات
أفقيليا بدا ااضحا أهنم النيرتان القيسعي  يف مشال سياس  ايف إوار  يضا  ااٞتديق باليثق أ

ىيه الرارات اثيلك   ا١تسةمُت ت  اراء تىؤالء السكان   ا تعهم سكان تةق  رغةيا يف إرىا 
أسطيل صلةي  بفقد  امقييو أبي العافي  ت  إلعةى ذلك تا أشار االدليل   هتم دفاعا ،ي قاخقةار تدى 



 جامعة بنها –مجلة كلية اآلداب 

 9445ليو يو           3423            العدد الحادي والعشرون

ع  ٢تم أم ال  اذلك عةى ثل الطقق قان إليها سياء ثانت خاضاليت يساف ئا١تيانإتااات عةى ثل 
السياس  النيرتاني  ىيه  ثيلك فلد ثان ت  ضم  أىداف  (83)ي ويل الةحق ا١تقيسطعةاا١تضايق 

كاسب ١تزيد ت  ا١تااٟتةيل عةى  -ييو لالةهم الةحقي  يساوأاسقخدام  بللت  خ -يف مشال أفقيليا 
 . (84) ةمي سالطقق الٟتةيل عةيها بااليت عجزاا ع  

 عوائك الحبادلة الزإة يف غبارية والرحجال حللثا: جطوير ادلصااث 
 ً، يف حوض البحر ادلحوسط بكامله: جارحلا

ة  ت  جزيق، قي  اللتيإلسبلايى لىا  الر أفقيليا  اإ اليسع يف مشحقص النيرتان عةى الق 
ق ا١تقيسط  يف الةح  ةي  قي، فاعةصلجعل د  إىل يؤ   تةاٟتهم القجاري  اتطييقىا ٔتا ٟتمايصلةي  

 . (85) يذىم عةى تداخل ا٥تارج ىيا الةحق٘تكنهم ت  فقض نف
ةت ٗتمي  ثانت يف أااخق عهدىا إال أهنا أيضا ارغم أن اٟتكيت  الفاو قتلي ايف ذات 

  أىم تن ثاا١تقيسط  ا   السابل  عةى الةحق تيا االسبلدهتايها احاالت اسقعاده سيقسةةع  
ار  تع قجتيانيها اعاصمقها لةقةادل ال تلةيل فقحيها يف ىيا ا٠تةيص إل  ٞتأتيتجقاءات الاإل

تلةيص االتقيازات اليت ٘تنحها لقجار تةك الدال الرقبي  يف الةحق ا١تقيسط   بل األثيق ا  الرق   
اإلسكندري  ادتياط   اقد  بعينها ىي ننراوها القجار  احددتو يف تد تةق قلك أهنا ذت  
تا بعد ( أا م1157 – 1154ىـ/  552 - 549ياس  اٟتاٝت  تا بُت عاتي )ىيه السةيرت تة

يل لالفًت،   لك  ٯتك  اليف غضين تةك يس حدثت تنذلك بلةيل  اا١تبلحظ أن الرار، األاىل عةى 
د  اىي عةق عيراىد فيما بسم بقساتح تع القجار األجانب مل يقلفاومي ثان إٚتاال أن العةق ا

 َتدابتاٗتي عد،   اٟتال عندتا جاء صبلح الدي  الياتا ىكيا ثان  (86)قفقح ااٟتقي  الم بتسا
النيرتان يف  الطةعل الرق  اتنهم بتنها أنو قضى عةى أت  داخل الةبلدل القجار يف تنلد حقي  لييلق

 .(87)م 1154/  549ةل عام ق٠تةيف  الفاومي ت  ثما اعدىم ااٟتةيل عةى فندق باللاىق،  
ةو ااقع األتق أن رغ صلةي  ؟و نيرتان يلاسةةا يف تض اللييد هىنا  ىل ثانت ىي السؤ اال

د لليي افعبل أهنم شعقاا بالضيق ت  ىيه  ٕتارهتم يف الرقق يؤثد  ماييف إحداث ضرط ٟت نلةنيرتا
ضد  اشقعةترتاني  اليت ا٠تةيص يعقلد أتار  أن اٟتقا  الني ايف ىيا  (88) بل ارغةيا يف ثسقىا

إلراء ُت ياومف  ا٤تاال  ال ر،جاقال، راجق الياين ثان الدافع ٢تا ىي د بعد افايحدقابالميُت الفاو
ا١تدن  ىا ت َت اغيزا بةل بسةب تدخبلت قتان ت  االتقيازات القجاري  اليت حةل عةيها النير 

 . (89)و اإليطالي  يجار قال



 غارات نورمان صقلية على مدينة تنيس المصرية

 

 9445ليو يو                          3429                                  الجزء الثاني   

قجار، يف الةحق ا١تقيسط ال قيف السيطق، عةى وق  صلةي نيرتان و ا١تطاف ٧تح ياهنلك  يف 
ةال السف  القجاري    ع  وقيق قلاإعدادىا الس  لةيم عةى ٖتسُت أداء ا١تياين الة  ازادت قدرهت

ي السيطق، اإلسبلتي  عةاللضاء يف زي  الةضائع   ابيا ٧تح النيرتان لقخهبا  بناء تسقيدعات ضخم 
 اإلتقيازاتد ت  زييا لكسب ا١تذلك سع بللات  خ   يا الةحق الي  صار ْتَت، نيرتانيىى ةع

 (90)قق .رالقجاري  يف ال
إتاريا  يا  اسيسةنيرتان لحديث ع  الليى ا١تنافس  لك  ىيا القطير سيليدنا بالقأثيد لة 

و لةيادارىا يف إفساد العبلقات بُت صزا  بي  آتاص  يطالي  اا١تدن اإلتيل اإلترباويري  الةيزنطي 
 اتةق.

ني بت لعاللاسة يف إفساد انافدلة األخرى ااسييرابعا: دور الموى الس
 وحكام مصر:  مليةص ماننور

األفقيلي إال أن ت بُت نيرتان صلةي  احكام الرمال رغم العبلقات السةةي  اليت ٚتع
 يقسٌت ٢تم ٖتليقتعهداهتم تعهم حىت ب األخق ثانيا حقيةُت عةى احًتام النيرتان عةى اٞتان

د أن ىيا   بيبلقات السةمي  لك باللي، أا بالعذثان ١تقيسط سياء  الكاتة  عةى الةحق ا سيادهتم
مل يك  ت   ا١تنافس  النيرتان اا١تقياجد، يف ىيا الةحق  اىي الليى اليتيى األخقى لال قةقاألتق أ

اىز أرثانو فيق قض ىيا اليفي تاىد، حملاال  ج سعتيا   ال د السيطق، النيرتانيتزايتةةحقها 
بلتي ا١تقميل يف الرمال األفقيلي اإلسالنيرتان بالعامل  بلقاتاد عسابإف ار، باٟتقا  ا١تةاشق، ت
 .(91)اتةق تار، أخقى 

 دراءالنيرتان تةاشق، ضد  اتاٗتي أباوقهتا إجقاءد لففيما يقعةق بالدال  الةيزنطي  ف
ا إىل ا أاألدرياتيك ت  جه   ا ٞتو طلهم يف تنشٞتيي  ،مق تسقو تعةئا طقىم  فلاتيا ثيَتا ْترد ٠ت
  اذلك ع  جه  أخقى    تةاشق، تَتالةحقي  بطقق غلنيرتان ااٟتد ت  قيهتم اسيادهتم ل  ايضات

 يتل ٛتاسهم النيرتان ااٟتد ت  االتقيازات اليلةتق ا٤تاال  الفاوميُت يف تةق  ت  لوقيق الق
 تضمنتُت ميواالفا الدال  الةيزنطي  ُتب دت علاليت لك أن ا١تعاىداتذتنحيىا ٢تم  االدليل عةى 

لةاحب صلةي  يف حقبو ضدىم . امل  ،  تساعدأيدم الفاوميين لأال ي -  ضم  تا تضمنقو ت -
رزيك اليزيق  ساعده ا١تةاشق، ت  الةاحل وبلئع ب ا١تلك بل اصل األتق إىل حد وةب ييا بفقيك

 . (93) الفاومي لنجدهتم ت  صاحب صلةي  اتا فعةو هبم
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النيرتان بالرزا يام قؤثد ت يتااحدا ت  األدل  ال يعداال شك أن وةب ا١تساعد، ىيا 
 553د ثان يف عام يحدقفهيا الطةب بال يس بالطةع تناتنها ا١تةقي   ئااإلغار، عةى ا١تدن اا١تيان

لرار، الياني  سنو ةل اقبأربع سنيات  ا  ىـ 549/  م1154أ  بعد الرار، األاىل سن   م1158ىـ/ 
يس ٯتك  أن تنيرتان باإلغار، عةى يام النقٔتا يعٌت أن  .اراتبلىا ت  غتاتا  ـى571/  م1175

ين ياومفإذا ثان الا تيضح لنا ت  رغم أن ا١تةادر مل يكين رد فعل ٢تيه ا١تساعدات اا١تقاسبلت 
ثانيا قد قدتيا تساعدات فعةي   ام ال  أا إذا يزنطي الة تقاييحقمات االيعةقال د القزتيا هبيهق

  . (93)ةيص لةةيزنطيُت يف ىيا ا٠ت
 ُتب قاتالعبل تلييضطالي  ابةف  خاص  بيزا ادارىا يف أتا بالنسة  لةمدن القجاري  اإلي

يس تنىيه الرارات عةى  بللااضحا ت  خ  بدا ي   االيُتاومفام تةق ت  ال  احكلةينيرتان ص
  لائفالعسكقي  ال  االنجاحات ًتاتيجى  االسيةلع جزيق، صقتي إن  ىا ت  تدن تةق. نليلَت اغ
  الةيازن  م ت  السيطق، عةى الطقق الةحقي  ا٢تات  ثان أتقا شديد اليوأ، عةىهتكنق ىتنيرتان االلة

د الطقفُت عةى يق أحتفن  لكنها ثانت سجاال امل تسفق ع  رتاي نحق  تةاشق، تع الفدخةيا يف 
الفاوميُت يف تةق  م باٟتكام بلقاهتنطاق عع تيسيٟتل الةديل ٟتكيت  بيزا ىي اىنا ثان  (64)اآلخق

، الرارات ، السابل  لفًت فًت ا العبلقات بُت الةةدي  يف اليهعة ثانت اليتقار قلرغم حال  عدم االس
العبلق  تع حكام تةق  ا عددا ت  اإلجقاءات لقلييو ىيهيز ت حكيت  بيٗتأا٢تيا فلد . النيرتاني 

 ثق تنها:ي ن
يف  R. Bottacchiي شدعى رانيَت  بيتاي  إىل تةق ز سفَت بة إيفاد -1

  الفاومي الظافق اسقلةاال ويةا  ىـ  اسقلةةو ا٠تةيف 549/  م1154عام 
اسقمقار العبلقات ض تعًت  اليتر، إزال  بعض العيائق ىيه السفاف اثان ىد

 تسافقي  ُتت بيي  بعض ا١تركبلت اليت نرةتسالةةدي    ا  و بُتيجار قال
ا سعت إليو   ر، فيمد ٧تحت ىيه السفاق. ا ا١تةقيُت ضت  الةيازن  ابع

تلابل تعهد حكيت  بيزا   سجناء الةيازنحيث جقى إوبلق سقاح بعض 
 .(95)تساعد، الةةيةيُت يف الرام بعدم 

بُت الطقفُت يف تارس  قعتتع تةق ا  ار، جديد،ٕتد تعاىده صداق  ا لع -2
العبلقات وية  بُت الطقفُت ١تد،  تاسقمق ىـ  ابالقايل  550/ احملقم م1155

يزا آنياك   االعكس ب  ا١تةقي  تًتدد عةى فت بعض السىدي شا ُت   تعا
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تةاحل حكيتقها  للتي  احيف ا١تياين ا١تةق   قددت سف  بنزيتفلد بالعكس 
 . (96)  يالقجاري  ا الدبةيتاس

   نياز الةاليت تنحت لةقجار  تان ت  ىيه االتقيازاالنيرتشكيى  تعند ىيا اٟتد ثان
  بينهما. لطيعحد حداث الالنيرتان احكيت  بيزا إىل  ُتات بخاص  يف ظل تدىير العبلق

األتق يطقهتا عةى تةق  اىي سإصقار بيزا عةى إحكام   تاتزايدت ىيه ا١تخااف أثيق فأثيق 
فكان تا ثان ت  أتق الرارات اليت  (97)ا١تؤرخ ثةيد ثاى  مل يقلةةو النيرتان ثما يليل   يال

ا ةقي . ابالقايل ثان ىيا سةغَتىا ت  تدن الدلقا ا١تةاتسييها باألرض ىي ا  يستنانطةلت هتاجم 
يه النيرتان إىل ل بيُتا١تةق ي  اتعديها تقحة  القخييف اتيثَت ت ا١تةقي  النيرتانقابلق العتيف تي 

 . (98) تقحة  السةب االنهب بركل ااضح اصقيح
يس باحلركة الصليبية جنغارات النورمان علي  ارجباطخامسا: مذى 
 رق:شال والصليبيني يف

 الرقق ُتاالقجار  ب  جانب أخق تقتةط بالةقاع الةحق  إىلقلل عطفا عةى تا سةق نن
باٟتقث  الةةيةي  اىل ثانت جزءا تنها  أم  ى ارتةاط غارات النيرتان عةى تةق االرق    اىي تد

قدراهتم يي  ت  جه   ا اٟتقبي  اللام هبا حكام النيرتان إلثةات قدراهتم قثانت ٣تقد ٤تااالت فقدي  
ت  جه  أخقى ؟ اىل  رققت  إىل الد اللاُتحييالةةيةيُت اٚتاعات اٟتجاج ا١تسعةى تساعده 

  أم ثان ٣تقد جهد ضعيف  رققليجيد الةةييب يف العل يف تدعيم افتا قام بو النيرتان ساىم بال
 اتفيقهم ؟. ُتيةييساىم يف انقةارات الةة  أا مل يؤخق دم امل يلمل 

نلط  ىات  أا ٤تط  ارت يف عهد النيرتان ةي  صصلو إىل أن يرَت بدايف ىيا اٞتانب ن
اء لكيَت ت  ا١تراتقي  قلنلط  ال تبل ثان  إىل األراضي ا١تلدس   يةيش الةةسي  يف وقيق اٞتيي ئير 

 نلةنيرتا أن ىيه اٟتقا  قدتت بل  األدىن  قإىل الرق ةيةيُت اليي  تياعداا عةى ا١تسَت الة
 . (99)اسقهم القيسعي  دارىم ااالسقمقار يف سيظيم عقالفقص  اليىةي  ل

أاال افق  عةى تةةحقهم ُتةيةي  ثانيا حق صل إىل أن نيرتان يرَتلك  الياقع 
ك  ٔتلدارىم ي  اعدم اجملازف  بالقعقض لةخطق  ا٢تيا فةم  أتُت أنفسهمتيم عةى لاسًتاتيجي  ات

هبم  ا٢تيا تيبل  ٭تيقخطق ٤تقمل   ها يف القةد  أليقةةةيةيُت أل٫تلتلدًن السف  البلزت  
ًن أ  لد  تعيف اٟتمة  الةةيةي  الياني    بل اتقنع ارثو راجق الياين اانسحب ت  ا١تتلاعس ر 

تأثيد صداققو الرديد عةى ىيه اٟتمة    رغم حقصو  ضاءألع التساعد، باى شكل ت  األشك
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-532/م Louis VII 1137-1180 (يف اٟتمة  ا١تةك لييس السابعةها يا ا٦تستع فقن
عدا الةداد لنيرتان نها ابُت الدال  الةيزنطي  اليرغة  يف عققة  أ  تعاان قد ٭تدث بىـ(  576
 . (100)صلةي  

 يقيتيف ىيا الق  هديا١ت  عةى االسقيبلء عةى تدين دام نيرتان صلةي قثيق ت  ذلك إاأل
ي  لاقدرات ٦تةكقهم الكةَت، أتام ال اهتمقدر هم إثةات ىدف  الياني    ا ا١تقزات  تع اٟتمة  الةةيةي

ا احدىم   اأن اتيا هبق  اتيا بو يعد حقبا صةيةيقأن تا   ا١ترارث  يف اٟتمة    عةى أساس األاربي
وا١تا ىدد جني    الي -ر  ا١تهم القجا  عةى ىيا ا١تقثز الةحق  العسكق ٧تاحهم يف السيطق، 

ثل العين  اليا قدم النيرتان -تدتَته عةى تضاجع الةابيي  ا ثانت حقية   قضأا   أاربا 
أحد با١تسا٫ت  يف  يطالةهمىيه ا١تدين  ت  ناحي    احىت ال  الةةيةي  اليت إتهت إىل لةحمبلت

 (101)  ت  ناحي  أخقى.يي   النررا٢تم الكاتل هبيه اٟتق  ضد ا١تهداٟتمة  الةةيةي  اليان
ا١ترقاعات الةةيةي  زم بأن ٧تاح جا اعقلاد يان تليم عةلك ثانت اسًتاتيجي  النيرتيث

الئك الةةيةيُت د  أيأيديهم إىل أر، ساعقها سقنقلل ت  قجاا  إذ أن اليسيؤثق عةيهم اققةاد
 . (102)ا١تنقةقي  

   اىل  ةييبالةخقاجا عةى ا٠تط  ي طاتح النيرتانىيه ا١تٯتك  اعقةار  ىلاالسؤال ىنا: 
االنهب فلط بعيدا ع  اٟتسابات ب ةد السةبلنيس ٣تقد غارات فقدي  غاراهتم عةى ت تثان
 م أن ذلك ثان فلط تيقفا تؤققا ت  قاده اٟتمة  الةةيةي  الياني ؟    ايةيالةة

الةةيةي  ىي دار ل ثان دار النيرتان يف اٟتقا  ى: و ىييآخق أثيق أ٫ت لاؤ اىناك س
قةار ىيه الرارات آخق ىل ٯتك  اعةك اٟتقا  ؟ أا بركل تاتل يف كلالقابع   أم دار ا١ترارك ا

ق، عةى تةق  يف ضقار، السيطُتةييالعات  لةةةيجي  تاًت س جزءا ت  االستنيعةى   النيرتاني
حىت  -ُتيةيحد قيل بعض الةة عةى-لطع تاألفعى الي  ٬تب أن  أساسحلها باعقةارىا ر 

ا٢تائة  اليت ٘تد   ققةادياال اهتايلةةةيةيُت ا١تلام يف الرام   ٠تطير، تيقعها اٞترقايف   اإتكانيطيب 
ُت ةيةيضدىم   بل أن بعض الةت ا١تمكن  لبلسقمقار يف ا١تلاات  يف الرام با١تساعداا١تسةمُت 

أم أن ىيه الرارات ثانت ٣تقد ٤تاال     (103)اللاىق، ةدأ ت  يإىل بيت ا١تلدس  قيقن الطاليا أق
  ؟ عات  لنيرتاين يف اٟتقث  الةةيةي  بةفاالدار   تيز لةخقاج ت  ق

ةك تالنيرتان يف تةل بنا إىل نقيج  ٤تدد، حيل دار اإلجاب  عةى ىيه القساؤالت ال 
أن  ثةتالقؤيا  فم  جانب تعُت اقض اعدم اضيح قنانا باليحأةيةنا تل أن اإلجابات باٟتقث    
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يى لئلتداد قالةةيةي    اثانيا ثيلك تةدر دائم  باألتارات   ةصثانيا عةى   نيرتان صلةي 
 ثنائس اأديق، إىل تدتيا ثيَتا ت  األعاناق  حيث حاقت بالةةيةيُت يتيف األزتات ال  يمي قاال
جقائم السةب االنهب عمةيا  قًتافاجانب آخق ثان إقدام النيرتان عةى ات   (104)ت ا١تلدس يب

 يتاألدل  ال ديضح  تا  نةار لثان أغةب سكاهنا ت  ا  يتاتيا هبا عةى تنيس   القالرارات اليت يف 
 .(105)  يكيالعليد، النةقاني  الكاثيلاجداىم ثأبطال نةارى غييري  عةى  اليي  نها ا١تؤرخي قدت

إىل حجم در  ت  السقا  بعيد ا١تنال قياسا ا١تسةم اٟتليلي يةدا ث قد ثان الرق لل
  تنو إال يف فًت، اقًت األق شيء تنو أا لحقالقيسعي  امل ي  اٟتماس الديٍت   ااألحبلم النيرتاني

شك أن خطو الليام ْتق  صةيةيو ثانت   اال (106)عةى اإلسكندري   م1174ق، يف ٛتة  تقأخ
ي لةسطيل الةظل األ إنتًتجم إىل أرض الياقع   ا   لكنها مل ياينأحبلم اليام ال تعةفكق، دا

 .(107)تساعد عةى تأتُت عةير الةةيةيُت إىل الرقق ل تبكل بساو  ٣تقد عا
بل تقأخقا ياقبطيئا تقثان دارا   ىف اٟتقا  الةةيةي  يليلين اٟتالدار النيرتا ناتعٌت ىيا أ

قةل  بيد أنو ثان دارا عةى أي  حال  ل ثان لو تربراتو اليت سلناىا ت  إىل حد تا  اىيا القياق
 الياىن لقأتُتام األال االيام ياس  ثل ت  الييف إوار سعةى تنيس جزءا تنو   تةك الراراتاثانت 
ام الياين أن يا٫ت  دفعت ا١تةك ال   اىي تسلدس١تياصبلت إىل األراضي ا١تاٟتج اخطيط وقيق ا

ق الكائ  فيما اراء ق رطمح يف اٟتةيل عةى للب اٟتاتي أا ا١تدافع ع  الرقق البلتيٍت أا الي
 .(108)الةحار

ل ايف مش خقىاألس اثيلك حقا  النيرتان تنيات عةى ةك الرار تقةار عك  اٯتبل  
ا ا ٧تحيا فيها  اخاص  ا١تيازي  قاتيا هب  يةينيعا ت  اٟتق  الةة -اآلراء حسب أحد  - يلياأفق 

يف  نالنيرتا الياني    فلد ثان الرق  األاريب ينظق إىل ٧تاحتع الفرل اليريع لةحمة  الةةيةي  
 .(109)ال أفقيليا اتةق  جديده يف مشيةيا صةقيحت  اإلعجا  باعقةارىا فبنيع  تك ا٢تـجماتة
علي  انيةك الغارات النورملجسباب أخرى ساهمث يف ليام : أ سادسا 
 نيس: ج

االداافع ا إىل األسةا  قهك  رصدىا اإضافٯتىناك بعض األسةا  األخقى اليت 
 ةك الرارات اتنها:تا٫تت يف خقاج   اليت سلالساب

 تٕتسدت بركل ااضح يف اليام األال النيرتاين الي  ثان داافع شخةي :  -1
سيء    االي  عزاه بعض ا١تؤرخُت إىل لعنف ااالضطهاد الديٍتإىل ا سياسقو ٘تيل
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سةق يقتةط ٔتا  (110) طفلع سنيات تس لبلأاالده خ  ت  حالقو الةحي  اافا، ثالي
اإلسكندري  ٦تا حل باألسطيل الةلةي يف تياه  ام الياين ىي اآلخق يف االنقلاميرغة  ال
/  م1175أعيام عةى تةق انت ٛتبلتو األخقى ىـ  األجل ىيا ث 570 م /1174
 . (111)ف تنها السةب االنهب ا الرنائم دا٢ت ىـ 573/  م1177ا  571

الياين افا، راجق ىيه الرارات قاتت بعد  نإىل أ (112)  تار أشار أ أيضا  يف ىيا اإلوار 
 ىي  لةمسةمُتاد، الكقازيأتق ارتةط ب إىل األبد اىي ينق النيرتااللةت   ي اسيا  اٟتكم  السياغ

كين ىيا يد ق٢تم  ا  ي ا١تسةمُت خارجها  اخاص  ا١تعادداخل جزيق، صلةي    اانسحب عةى 
ُت لدرج  يحي يف نفيس سكاهنا ت  ا١تسملت  أ وثتق  صلةي  اتا ا١تسةمُت يف اءلتقجعو إىل ويل ب

ين  أالليى ا بلتي  اتضايلقها أيا تا ثانت ىيه ي  اإلسلم عازتُت عةى اليثي  عةى الهجعةق
اء إذا ييسينزل هبم أشد اإلةي  بأنو صلليام األال ىدد تسةمي االدليل عةى ذلك أن ا  ثانت  

 . (113)دانو تؤرخو فالكانداس ا تل  اىيا لقغاراتو ا٠تارجي  لة عقض رجالو يفتتا 
م الطا٤ت  أن هتايانفس ا١تقسا٤ت  النيرتان َتي تع ىيه الطةيع  ا١تقلةة  غيعثان ت  الطة

ن يطيل األذى تسةمي مشال أفقيليا م العاد، ابالقايل ثان ال بد ايف حككين ىيه الرارات ت
ُت ت  لق ا١تنطتُتضقا  ا٠تري  ااالسقياء لدى سكان ىاق  اىي األتق الي  أثار ثيَتا ت  اتة

لةي  إىل حد القفكَت يف ٕتميدىا  م القجاري  تع صبلقاهتيف أتق ععيدان النظق ياا أةدفا١تسةمُت 
رات األخقى عةى الراام بالكيَت ت  لي عةى الُتةيهم حق قأالئك النيرتان اجعةاىي أتير أثارت 

 (114)ىاَت س اغتني
ت  دار  عةيو  ا١تسيحيُت   اتا تقتب تهم ذاي، دار اليزراء األرت  يف تةق يف ٤تابا -2

األرت    فلد ثان اليزراء  ُتحييعقبُت ثقد فعل حملابا، ا١تساليزراء العق  ااألثقاد ا١تسق
لو ىيه األراضي  تعقضتٔتا  اأثيق إحساسا ُتحييا٣تاتة  لةمس سا٤تاتأقل  العق 

 .(115)يى الرقبي  ت  انقهاثات لد  اليةى أعسةم  ا١تةقي  ا١ت

ا٠تةيف  الفاومي ت  اال أدل عةى ىيا األتق ت  حقص راجق الياين عةى هبقام األرتٍت اوةةو  
قام األرتٍت بسةب الياين اهب راجق ُتب  خاص  بلقد ثانت ىناك علاٟتافظ أن يفقج عنو  ف

يف  فاوميُتا١ترًتث  يف القخةص ت  حكم ال  ةغ    االق يمعهما ت  ناحٕت يت  الينيالقابط  الد
يف تد قو ق ارغةو يف تةقاسياعقرب راجق أن هبقام ىي ا١تنفي لستةق ت  ناحي  أخقى . ا٢تيا 

 بللما بعد ت  خيفيده اليم الياين فحد ابنو اليام األال ا عهث يف حداىي تا ها  ينفيذه إل
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ا١تققالي  عةى ع   بل ااسقمقار ٛتبلهتم اٟتقبي  يس بالطةتنا١تةقي  اتنها  نم عةى ا١تدهتاراغ
ت  القدىير االضعف  ،لدال  الفاومي  فيو يف حال  شديدانت اتةق اثريرىا يف اقت ث

 قا  الفاوميُت ت تنثانت   الرديد، اليتد اضح ىيا يف حال  القعب اا٠تيف ق  ا بلل ااال٨ت
 . (116) خاصالفقنج بركل عام االنيرتان بركل 

 صناع يف ١تقميزي  ت  تةق ات  غَتىا لةعمل ٤تااالت النيرتان جةب الةناع ا  -3
قاجو قنك  اسٯتىي أتق النسيج النيرتاني  بةف  خاصو   ا٤تاال  النهيض هبا  ا 

/  م1147اثيرنيو يف عام  ثيناقهم عةى أأن النيرتان يف ٛتة ي إذا عقفناٮتار قال ساليبال
  اعاداا (117)اٟتقيق يف ىيه ا١تدن ي ج عهد راجق الياين اخقطفيا نساىـ  يف 542
م  ت  ا١تبلبس ليال الي تةانعو إلنقاج أنياع عيزيد ت  ثفاء، اقدر،  بالقتي  لهبم إىل

يس تن يل  تناوق أخق تيم النيرتان بقكقار ىيا يف يلأن  ليا  اىل ثان تنطققيقي   ابالاٟت
ثما   -ث  ا ىيه الةناع    اان تعظمهم ت  اٟتأىةها يف باليات خاص  تع شهق، 

الةناع   ت  النةارى ابعض ا١تسةمُت ا١تقميزي  هبيهاأغةةهم  -ةل قذثقنا ت  
يف العامل  دانيهايك  أن ٯتا١تقطير، بأنياعها ا١تقعدد، تا ك  لةناعقهم يااليي  مل 

ي أن ا١تخقةُت اق اىيجةَت دليبل آخق يف ىيا الس  أاردا بيلك ا١تعقاف آنياك   ث
القايل فةم ال يكين . اب(118)  لةيتةانع بالقتي ثانيا ت  تسةمي صبعمةي  القطقيز يف 

ةهم لجقى اخقطافهم اناليي   تنيس سكان ُتب  تىؤالء الةناع أا حىت بعضهم 
نيرتان احقفظيا بأسقاىم لا ناخاص  تع اإلشارات السابق ذثقىا ع  أي   لةإىل ص

 ـى 549/  م1154غار، يديهم خبلل س اليي  اقعيا يف أينتت  سكان األقيياء 
(119).  

  تدينء تهم جدا ٘تقاز بو شِت د رغةيا يفق  لةييل ثيلك أن نيرتان صلٯتك  ال -4
تةحها يلو "إن بليسي قنلاسب ا١تدين  اب  بسام قنيس اىي تةحها الي  اصفو ٤تت

بليلو   يل.ثما أثد ا١تلقيز  ىيه اٟتل(120) قتوياعيابقو ثل تةح ابك يفيق بضيائو
  . (121)ي تةيحقو يي  ليتنها تةح ع يف بعضها تبلحات يؤخي

أهنما ح اإلسبلتي لكل تنهما يف شيء تهم الفقاط تني تييس ادتنتبلزتت ثل ت   -5
 ااسقمق يُتةيزنطال عةى يدا لو بدأ قت  الرارات ا١تسقمق، اليت تعقض تاريخصارتا ٢تما 

و اٟتكام ا١تسةمُت ياعنااغَتىم . اذلك رغم حقص  ناالنيرتاد الةةيةيُت يعةى 
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 اْتقا ا  عنهما بق  لةدفعقابط تاليت  تايد٫تا باٟتاتيا تيى ٖتةينهما ا  عةينقُت ا١تدتُت٢تا
(122)  

 اليتلةرارات عةى دتياط  يا  عيتقدادا وةا تنيسات  ىنا فلد ثانت ىيه الرارات عةى 
ت يف هناي  العةق األيييب اهتاا  تنيسما بعد خاصو بعدتا ضعف شأن يصارت أثيق أ٫تي  ف

(123) . 
 تنيسعةى ات ةك الرار تيف هناي  األتق ٯتك  أن نضيف إىل أن أىداف النيرتان ت   -6

بسهيل   يقعةقا ت  ٫تيقها القجاري  ااٟتقبي   اخاصأ وتعيد بركل ثةَت إىل تا فقضق
ل إليها اىي أتق  يالند ع  وقيق ْتَت، ا١تنزل  اا٠تةيج الياصل ت  لةبلا ي اتةا٢تا بداخة
عةى ٕتارهتم ابضائعهم اآلتي  ت  النيرتان احقصهم الرديد   لةيار صثان يهم ٕت

 الةحق األٛتق مث تنلل إىل النيل اتنها إىل تةل إىل تياين يتاألقةى الد االرقق نا٢ت
اربا. اثةها أتير لنلةها إىل أإىل الةحق ا١تقيسط  َت٫تا ت  ا١تدن الياصة غقتا ا فاال يستن

صلةي  فحقصيا عةى أن   اأ٫تيقها بالنسة  لنيرتان ينتكان  ا١تداد، زيسا٫تت يف 
قيلا  يها سةةا اهنةا اٖتإل ين بُت اٟتُت ااألخق لقيجيو غاراهتمأتيفأىةها يلضيا تضاجع 

(124). 
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 اخلامتة
الدال فلد ثان سطى اجيد دال  يف حال  سةم تع ثل الي ثان ت  النادر يف العةير 

تةاحل األعداء  أا االنقلام  ضق ثان ىناك دائما سفنا ٣تهز، لاٟتق  تكفيال لةجميع   ا  قح
 ت  يَتاث تجاازاق ت  اليَتاك ثىند ثان لاا١تعدات  ل األرااح تنهم ثقد فعل لةخسائق ا١تقعدد، يف

ل النراط ي، تضاىي تداخفَت لقاصن  ا اثانت أرباح ال  ةحار عةى سياحل الاللقصن  لريا  األت  
   اليد االسةم. تائم يف جي لى االدالعاالقجار  

س يعةى تدين  تن  صلةييرتان ن١تيضيع غارات  ا  ةييةفتعقضنا  تالت  ىيه ا١تنطة
ا٢تجق    اللقن السادس  النةف الياين ت  / يبلديف النةف الياين ت  اللقن الياين عرق ا١تا١تةقي  

م هبا ىيا قو تيصةنا إىل عد، نقائج ٩تي النهـاالرارات.. اىف٤تاال  لقفسَت داافع اأسةا  تةك  يف
 ك  إٚتا٢تا فيما يةي:ٯتالةحث 

عةنا أتام ٕت تنيسآتاصو عةى ا١تدن ا١تةقي    لةيص نيرتان غارات َتفسقإن أ  ٤تاال  ل 
د ت  اٞتهد زي تقاج إىل٭تأتقا صعةا تفسَتىا ةدا تقداخة  بركل ٬تعل تتير اليت   األتالعديد 

 ان . يلقيضيحو اب
مع بُت ٕتاليدي  االسةمي  اليت ثانت  تاقبلكم  صعيبات ىيا القفسَت يف جي العتا 

 ميُت ات  جاء بعدىم.ةي  النيرتان احكام تةق ت  الفاوصلتةيك 
٢تا  صلةي  اٖتي يف  أصا  دالو النيرتان القطير اليع   عةَتا  للد ثانت ىيه الرارات ت

يحات بعض الطم ليقا٤تااالهتا ا١تضني  لقحسط قي ي  الليي  يف عامل الةحق ا١تالليى األارب ىإىل إحد
ي عةى ٦تالك أاربا   حضارهتم لقعةتنميشكل دالقهم   ا٤تاال     إتميل ياسيالعسكقي  االس

ن ىيا أير اليسطى . رغم ٟتديي  أثيق تنها ٦تةك  ت  ٦تالك العةثأحد ا١تمالك اةدا  قاألخقى ال
 ىاٚتيىا اليتد االةبليف غاراهتم عةى ا١تدن   جميىري  ا ع  النيرتان ت  اح فقةادم تع تا عق ي

 يس. تنات  أ٫تها 
ةك الرارات ىي ا١تيل الياضح ت  حكام النيرتان لقسَت تف، يف إ٬تاد َت تا يزيد األتق ح
ا أثدتو تافنين الةناء االعمار،   اىي االقجار،  م يف السياس  ااالققةادناحي  ا١تسةمُت اتةٍت وقائله

االفلهاء  عةى العمبلت اا١تبلبس  اتةنيهم بعض العةماء  عنهم يف نليشهم اثقاباهتم فخةقاآلثار ا١ت
 هم يف ثيَت ت  األتير. يعقماد عةهم   اااليقارعات  ا١تسةمُت يف ببلوهم 
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  لةيىم يف صلاؤ با١تسةمُت بسب  ت  قلامغة  يف االنلك  حىت ىيا أيضا يقةادم تع الق 
ها اىي األتير اليت ياليت حةةيا عةقغة  يف إلراء اإهناء االتقيازات الا ًتات وييةو ت  الزت    فل

األخقى لدى  االنقلام حقثقو بعض الداافع الرخةي عد افا، راجق الياين. بل أن ىيا حدثت ب
الرقية  آتاص   يليد بعض ا١تيةو  ااجي اسي  بيفا، راجق ارحياٟتكم  السةي  بعد غيا  صلحكام 

 يف شخةي  اليام األال . 
 اتاتُتالرقق   يف ٛتاي  اٞتماعات النةقاني  يف  اليام الياينل ع  رغةات قي تا ىتح

يس تنتقثيز الرارات اتكقارىا عةى ادم تع يقةلدس  يف ببلد الرام   راضى ا١تألاٟتجاج إىل ا قوق 
عهم االيي  ٭تسنين ت ا٤تُتقساحملةُت لةرقباء اا١ت-النةارى ىةها ت  يات تع العةم أن أغةةي  أبال

ىؤالء اٟتكام   انفسي  اقض ااضح يف علةيتناىيا  - ين بو ت  أالئك الرقباءيلصحة  ت  ي
 النيرتان .

ا١تةح  ةياٟتةيل عةادي  يف ىيه الرارات تيل ٤تاال  ىناك ثيلك بعض األسةا  االقق 
لقحسُت صناعقهم اخاص  صناع  النسيج لةي   أا جةب الةناع ا١تهق، ايل صٞتيدتو اأ٫تيقو ألى

  ذلك ت  شئين القجار، . َت  إىل غباليات 
بدتياط األثيق تنها عةى صرق حجمها اارتةاوها -  ين  األتق أن ىيه ا١تديانؤثد يف هنا

ي  ت  أىم تدن تةق الةناعو أحداث ىيه الرارات ثانت ااحد، ثدتا تا أ -ن  كاشهقه ات
ىا الي  ها الييم يقحدث ع  ٣تدىا الرابق اعز أنلاض العةير اليسطى   اأن تا بلي ت  ااٟتقبي  يف

ارهتا دتياط يف أعلا  طها اتعمَتىا ثما حدث ٞتيطٗتعيد يأحد أن فةم ٭تاال  الؤلسف اندثق 
 لالىـ اخَت تا ي 648-646/م 1250 – 1248القاسع ا١تةك الفقنسي عةيها عام ٛتة  لييس 

أن تارٮتها العظيم ي  الليصي "أنو رغم اندثارىا إىل يل الدثقير عطليف النهاي  اثما ي يستن  ع
  . (125) ١تاءا تفس ت  ٖتيقنظل داتا ير  ا٢تام سادارىا اٟتضا
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ت  صاحب أفقيليا إلوبلق سقاح  َتتقسل إىل األخ ا ثق جبإيل راجق ٔتي  م(1129-1149
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  اعبلا، سيحيُتا١ت كلي ليسئا الق دزيق،  االعٞتا ُت  اٟتليلي  اتنيغطاو الأنصفو الةيزنطيين با بينما 
 ق:ظ  أنبنفيذه اوريانوي  لةص ضيحافظ عةى أرا ي اٟتاثم ا١تقيحش ال يفه عةى ذلك
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 :ثَتق"  انظق: اب  األقةيي سيئ الالقدبَتسد "فاثان .
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Romuald of Salerno , op. cit, p. 253. CF. also, Laud, G.A., 
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م   ا ىي تده تةل  1151أبقيل  8ق الياين يف راج أبيوك تع رًت بدا حكم اليام األال ا١ت -14
اليام ثل  اقد حضق تقييجم   1154قيةا   ااسقمق حىت تقي٬تو ىف عام سنقُت اعرق، اشهق تلإىل 

اىي  Robert De Basonivlle لفين بازا ابقتر  Conversano نفقسانيت  ثينت ثي 
 .اهأعط اقد  ا١تةك عميت  أبناء أثرب
 : انظق فاصيلقيليا. لةأباأرسةو تعززا تكقتا إىل  Loritteloليرتيةةي للب ثينت  يامال
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Portojudex  د فلابنو  تايي  أتا  م1148ا  1144 ُت عاتي بياينراجق ال جالر  اثان ت

و اليام فلد أبناتا يف عهد اىن   ال لةممةك  أيام راجق الياأل رارسقا١ت ةب اصل إىل تنحيتتققي 
 ثانيه يف أنو  سةلم. اخقةف تايي عم   1160 تَت األتقاء حىت اغقيالو يف عامأ بيي للات لٛت

ا باألنرط  ثيَت ررل نفسو  يفةم  و تيظفا تدنياتحياويال  ظل  ا زنطيا  يني  اليس بيتيل الصت  أ
يتو طت سدتا زا أزت  حدثت  خاص  بعد ثلر  دتة"كانداس اليي ثما يليل فا  اثان تيسكق عال

ةك اليام ا١ت د تا ثانعن؟ باليات "اءرةَتا باٞتنين االيةف ثت  الياسع   اأاتاترةو با١تةك يف سةط
 اقطع األلسن  اتا شابو ذلك. عيينل الٝت يلاس تأ  شيء احري تع عات  الن علةب تنو فيط
يف الرارع  اهقو تةلجي٤تةيبا بُت العات  لدرجو أهنم عندتا اجداا  ك الكانداس أنو مل يفضيف يا 

بلع شعق اقق  عفيي  بلا  اقام آخقان بطقييهبعضهم عة س  اداباألقدام بضقهبااتيا ق وقيالبعد اغ
جيد، ي ي  ا١تٯتت   ا أن اٞت ملَت ت  العات  ظنيا أنو يأن ثاجهو . ا األغق     عةىفعٟتيقو  اص

 ا ألحد فقسانوت لو   ا أ٪تيسخزي  ل١تالطقيل  ا يف الطُت هبيه بالطقيق ٣تندل 
Falcandus , op . cit .P.78,Romulad Salerno, op. cit, loc. Cit, 

CF. also, Takyama, op. cit, pp. 179-181.  ييات اقد ٝتاه اب  األثَت 

 السابل . لةفح ا نفس  11 ج الكاتل  انظق اين صالرب 
  Henry Aristippus قةيسيسر أ ىنق  األال اليام عُت  بار  تاييد  غقيالأ بعد - 16
الةيزنطي  ا  د باأل ا  عا١تليا ثلاف  عاذبل جإليو تهاتو اثان ر  لث اأا  تكانواتانيا ث يسقس
  يةكاإلدار، ا١ت جالأنو ااحد ت  أىم اأفضل ر  عةى وييل يف اٟتيليات قتلي  عقفيني  ا تالبل

 .النيرتاني 
Romulad Salerno, op. cit, p. 254; also. - Haskins. CH.; 

Lockwood, D. P. , The Sicilian Translator of The Twelfth 

Century and First latin version of Ptolemy's 

Almagest , in H.S.C.Ph. vol,21, 1910, p.86.    
 .69 أٛتد  ا١تقجع السابق  ص عزيز: يضا  اانظق أ
القني اأبةرهم بآخق س رأسهم رئيس أساقف القو اعةى د رجالق ٚتع حينما ثان اليام ٭تقض - 17
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 -رق، سن   عثنيتزيد عةى اي. آنياك ال هق عمالي  ثان  -األثرب اليام  بنويقيىل أ نأو اىي ياتأتن
أتَتا عةى إتار،   -و أعيام سقاثان عمق. آنياك  -ىنق   رقنو األصاب    بينما يكيناتاف عداٟتكم ب

 س  يةل إىل يتاألثرب ح هااصي  عةى ابن Margrateيت ارجق تكين ا١تةك  األم تثابيا  اأن 
 "العرق، "٣تةساغقةةها  تسةط  تارجقي ا١تمةك  حكما ناضحا لك القشد. ايسقطيع أن ٭تكم 

 يف ٧تح . اإل٧تةيز   Walter ophamil تيلأن االًت ااف أاثقان  بيد ي  نةةو النةبلء اليال
تا بةغ س  نداين عيالثل  اليام  حاز يلاابالق اغقةةها اليت سةطانو ثل ت  العرق، ٣تةسٕتقيد 

 ُتح ةمات يف بالقتيساء ا١تنسإىل أن ال انداسد أشار فالكقي  .ا لةالقشد اأصةح تةكا عةى ص
 ن ا١تقاثيدد   ار هيةعي الفضاء ب ن    اقد نيقن شعيرى    اتؤلييف اليام ث  يةةس  الييا  ا٠ترنت

بيًت  مث أعيد دف   لديسيف ثنيس  ال ف د م1166  يف عام اتد افعنالرجي  عةى أنرام الطنةير. ا 
 ق ظان 579/م1183 لأخقى يف تيتقيا جيمانو تق،

 Falcandus,op . cit, p. 137 , Romulad of salerno .pp. 261-62. 

CF. also, Loud, op cit, p. 454.   
 . 71أٛتد : ا١تقجع السابق  ص  زيزاأيضا  ع

 يوداخةي   اثان لد اشلاقن عةق ٘تزق اأيضا ث اليام الياىنق ةن عأ ُتا١تؤرخ بعضثق ذ  -18
 انظق: Stephen of Berche  شبَت  قيف تكقاه ىي س يل رئيس ازراء قيىاآلخق با١ت ىي

p.10     ,Loud, op . cit, pp. 454 - 455, Takyama, op. cit. vol  
ي  يف عهد صلةيف  الراباتا أشار آخقان إىل أن ينمب  71  ص سابقال ا١تقجع عزيز أٛتد اأيضا 
قار سقلليل قاوع عةى ا٢تداء ااالداىيا  "د األخقى ةبليف ال ١تدنق أتانا ت  ايأث نتلياين ثاااليام 

مقار سقحقيةا عةى ا اناث م1171يف عام  فعةيا   أديف عهده الي  ب هبما صلةي ت قع٘ت يي الة
 الرارات ا١ترار إليها  انظق:

.Takyama , op. cit, loc. cit 

  ىـ/ 555-549) فانزال ا٠تةيف  - أشقنا أن ةقس ثما - ،فًت ال يهى يف تةق حكم يىلت - 19
 ٜتس سنيات . شهد تةقع هاز عمق جامل يق رَتن ٣تقد وفل صاث الي  (م1160 -1154

اك إىل نيبات صقع تزت    األتق الي  ذالةيب تني  ف ا٠تةي عقضقعةى يد اليزراء الكةار  ف ماتوأع
  اب ء  فةما جاى اذلاب  رزيك إلن بلئعيد وعالةيسقدعُت حاثم للةق الفاومي ا تاتَتا علج

يقيد  ت   يعزلت  يراء ا  يعُتالةرار   اءفي با٠تةيةهالةاحل اآخي  كي لنفسو للب ا١تةاٗترزيك 
  رزيك بعجب قٞتديد  فا  فةخةيلاس الن ةلم  ى 1160ىـ/ 555د اضام اٟتةيف  العأقتا عنداليا ف
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  اتا ىيااسقخةف  حىت الاأل ات  اىم يليلين تا تهةاثأين هبؤالء اٞت"ب اقال رعت  جهل ال
ةةح لا نفيذ تعاظم دليل عةى تدى ثرباا رنم" قاض السقعم اضهق عتني ساع  اسق نتعةميا إنٍت ث

 يف الا١ت يقع  وق  حت٧ت قدنت اث  اليتد عاضم ت  عم  ا٠تةيف  القلد أن يناىي أنو أر  كيز   ر ب
يُت ص  ااب  القاعي أشد األتقاء ا١تةق ي ت اايل قاقي تيل ناصق الدال  ي ةقيُتشقاء بعض األتقاء ا١ت

د أصيب فللك ذمل ينجحيا ارغم  لكنهمة  لق  لةااحب الصام الدال  ي تَت ا١تعظم اب  قالاا
 عبلققوو فخاف اأرسةها إليو لينفي قسةمو عميد أن ضةب ت  العاولك ذاعند   .يفابات وفصبا

األخقى  ضدت عم  العااتلك اٟتد قذد عنرزيك إال أن خنلها. ا  ن ت  اب اهبيه ا١تؤاتق،   فما ث
ث ىيا يةة رزيك . ايف النهاي  مل عيةاحل ا١تداب  ال ةير بإحضار ت  ققللت الس تدعى ليتاا

يى لض أن أدى إىل تعقض الةبلد إىل تدخل العاب مهضعاليزراء ب ُتااليزراء  اب ا٠تةفاء ُتالنزاع ب
بسليط الدال  الفاومي  نفسها   ن  ىيا القدخل الي  انقهىام النيرتها٠تارجي   ابالطةع تن

 يل انظق:قفاصلة
  ص 1930قين سد،   بقنفةيب حىت  الياليات ا١تقح ليق  ٖتثقا  االعقةاري:  لتن    بتساأ

تاريخ   اليام الةير  : يلك. اث276-274ص  12  ج سابقاألثَت: ا١تةدر ال   اب 43-55
ق االطةاع   رهيل زثار  دار الفكق لةنسقٚتو تاراء الةحار   ا١تنجز، فيما اٟتقا  الةةيةي    األعمال

 . 841-839   ص2  ج 1990بَتات   
قيب حىت عير اليسطى  ت  الفقح العةر  تةق يف الاشي د ععي  اسافعىعةد القٛت  الق  أيضا :نظق اا 
الةةيةي    تقٚت  السيد   : تاريخ اٟتقا  نرانسيما   209  ص  1970اين   اللاىق،   عيمالا ز رال

عةد الكقًن : ا١تقأ، يف  اننارٯت   592-590    ص2  ج  1982  2ط   بَتات عقيٌت   الةاز ال
 . 233- 232 ص 1993ىق،   الال  ومىق الفاعةق يف الةت

ت نثا" –راجق الياين  عهديف  تاليابا  -ةي  صلنيرتان  ساويليه أقيليل اإلدريسي ع   - 20
االةةق   اتسااى ىف تعقفقها السمعاصق ا١تدد صدق فيها ا٠ترب ا٠ترب  قنف  تاتتقك راجق ساويلأ
  ... " لديو  امل يقيسق بو ظ ى حقام عسَت مل ٭تأ  ا يوق عةطامل ٮت إليويةل  مل بعيد   غقضأف

 انظق:
 . 4 اف  الديني   اللاىق،   د.ت  صيل  تكقة  الفاقيف اخًتاق اآل اقاإلدريسي : نزى  ا١ترق

   صلةي  اأفقيليايف  ضايقي ثان قادرا عةى حقاس  ا١تلة  إىل أن األسطيل الةعافيرَت أبي اليبينما 
م أا ليست  ابعو ٢تت تن إليها سياه ثانافقا يس اليت ئع ا١تيانيعةى ٚت إتاااتيفقضين  نياثا اثم
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 .انظق: ا١تقيسطعةى ويل الةحق  ضايقاا١تالطقق  ثل  يلك عةيث
Abulafia , D. , The Two Italies , Economic relations between 

The Norman kingdom of 

 .Sicily and The Northmen Communes, Camb, Univ. press, 

1977, p.86 

 لةيلاف  اللاىق،حس  بييتي   اجملةس األعةى  ليق  اٖتٚتق تي   موانيفا : تاريخ تةق الفسيمي -21
 .77  76السابق   ص  عان : ا١تقجي  حاتد ز 152 ص  م2001  
22- Jones, J., The Norman Kingdon of Sicily and the Fatimid 

caliphate, A N S, .148- 147 pp 1992   T15 

ندا، تةق اعامل الةحق  الضم  أعم ط الةحق ا١تقيسامل: تةق الفاومي  اع ي  الليصيعطاأيضا: 
  الرباا  : ا١تقجع 169  حاتد زيان : ا١تقجع السابق  ص  155  ص  1986اىق،   لالط ا١تقيس

 . 229ابق   ص سال
 الرمال يف الةحق  القجار، الدائقي  قيوق  ىي  يصلةا  تةق بُت القئيسي ر،اجقال وقيق ناث - 23

أخق  ثيلك ثان ىناك وقيق ْتقىام إىل تةق    راببلد ال قربصصلةي  إىل ثقيت ا يةدأ ت   الي ا 
 قدثان القحال  ااٞترقافيين   أن  ا ىناك إىل صلةي ت  ا بسياحل ا١ترق     ري  تاراديةدأ ت  االسكن
 قيلالسفين  يف عرقي  ييتا عةى  تلطعوتةق اصلةي   ُتق باشتة د وقف ْتق أشاراا إىل اجي 

  ت  لادتدري  دليبل لةسف  النار االسكفنجةَت  اثان  اب  ارييتا ثما أش ثُتق خسقا  اثبلاصن
 تيبل  أنظق: عرقي  عدراىد عةى بي ثانصلةي    فلد  
  اب  جةَت: رحة  اب  100ص  1993    اللاىق،٭تي ا٠ترا     تقٚت   سفقنات ناصق خسقا: 

   انظق أيضا:0256  ص 2000ق،  لاىا١تعارف  ال رم  داهينز ضةطو ااضع فهارسو ٤تمد  جةَت 
Sccord , Davis., op. cit , pp 241 , 245. 

 ت  الفقح العقيب حيت بلتىبدال الةحق ا١تقيسط األس اصلةي  اعبلققه دارىد العزيز العةاأيضا: 
 . 171  ص  1980العقاق     النيرتاندرزا ال

 Abulafeia, D., The Crown and Economy, p.3 -24 

 يةلةال نباٞت  ت اقصندا  ُتثبلث قيتةد ا١تقات أحد ىف جقى أنو يردكس ديفيز رتاشا - 25
ي يف ةلةقان ييتا  ثما ظهق اٞتنب الرسع  اعتها ةقت رحقق رإىل تةق  ااسق بالقتي ت  شحنت

 Sccord , Davis., op. it, p. 205 ين   انظق دالرقق اال قيب يفعحد ثقب الطهي الأ

 ازيت وم لق ال ازيت   الزيقين زيت بكقاال ا١تةادر يف ظهقت اليت ييتالز  ياعأن قهأش - 26
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ل الناس أثيق عةى زيت الزيقين سياء يف االسقهبلك قةان  اإن أكقر، اليزيت ب لكياث م سسمال
 . 202 - 205يف صناع  الةابين ا ا١تنقجات األخقى .  أل٫تيقو الئلضاء، أ يديقالةرق  أا ث

Sccord , Davis., op. it, pp 

27 - Abulafia, The Crown and Economy, p.7, Davis sccord, 

op. cit, pp . 151,202. 

 . 163ابق  ص سار  : ا١تقجع السابق   نفس الةفح   حاتد زيان   ا١تقجع الداأيضا  ال
 :  اإلدريسي 26 0 ص  م1991  اللاىق،  األقاليم تعقف  يف قلاسيمسي : أحس  اللدا١ت - 28
 كثيل  اانظق   117   صبقةدر الساا١ت

Goitein , From The Mediterranean to India , Document on 

The Trade To India , South 

Arabia,and East Africa from The Eleventh and Twelfth 

Centuries, SP. Vol, 39, 1954,p.60 

ار، العقبي  يف أاربا " نلةو ع  ق اٟتضثا"سطع عةى الرق  تق  عال س: مش ىينكوقيد رزي - 29
فاق   الاار دا٠تير .  يسعيراجعو ااضع حياشيو تاران   سيقيد مالبيضين  اث   فاراقاأل١تاني 
 . 28ص    6  ط  1981بَتات  

 الةحق ضحي  يف إلسبلتي ا قي لةحا خيتار   قار العةادى٥ت ااٛتد   سامل العزيز دعة السيد - 30

ا١تقجع  الربااى :  94   ص 1981   ريد  األسكنرام  يف تةق االاإلسبلتي الةحقي  يسطا١تق
 . 224ص السابق   

31 - .222  216. Sccord - Davis. pp 

ا٠تام ابعض نيع ت  ا٠تييط  تةديقعةى حقيةُت يا ثاني   لةأن حكام ص ىلإ افي ر أبي العشاأ
 .قتةق االرق  اٞتةيد االلط  إىل

 .8  .Economy, , p  Abulafia, The Crowm and 

 يف اتييةقها الةلةي  اٟتقيقي   اي ألثاا جاتا١تنسي  ُتب َتثة ورابت اجيد إىل يقُتجي  أشار - 32
ج اليت عيق عةيها يف اللقن الياين عرق ينساالقطع اٟتقيق  نإذ إ أفقيليا  ا١تقيسط امشال  الةحق ققش

  لك القتيز اليلافييتي   اثف اإلسبلر   بقةٍت الفنين االزخالةيحكام ص ا١تيبلدى ثرفت ع  قيام
 ا١تسقخدت  يف تةك الةناع . طققلك اليذات اللقن   بل ث د ا١تسةمُت يفعن  خدتقسا١ت

.cit . Goietein, op. cit, loc 

 ىينكو : ا١تقجع السابق  نفس الةفح . - 33
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إىل أن العمبلت  .Brik, J.C كيبق  ج. أشار قدا   73 ص  قالساب عجا١تق  أٛتد  يزعز  - 34
  كقي و تبلتالياين اٖتمل ع لنيرتاني  الىت ضقبت بعد افا، اليام األال ظهق عةيها اسم ابنو الياما
ارات العقبي  ااآليات اللقآني  ةالع ةدلاىيا يدل عةي أنو اسق "ت  الق  ك١تةار ا ا١تةك اليام"ها يعة
 عضلك بيب   اثي  ثالةةسيحيا١ت اتالعبلت بعضو  احل ٤تةها بلسا مبلت ظهقت عةى عاليت
 ىا".غَت النةقاني  ا  ب  تيل للللااأل
 .Brik,J.C., op .cit .p. 186 

   لةمسةمُت خدات سقا يف ،سَت ال عجيب ثان الياين اليام ةكا١ت أن يلإ َتجة اب  َتري - 35
م ا١تةك تفخي األهب  ا إىل اللك تي  ثُتو ْتكام ا١تسةمرةعةى الق صااٞتيار   احق  ان قيالف ااٗتاذ

ابق   ص سٛتد: ا١تقجع الأ زيز  عأيضا    اانظق 257 - 256القحة    ص  ب  جةَت   انظق: ا
74. 

بالعقبي  "العزيز،" اتعٌت اللي، ب كقتا  Zisa اسسم الزياب عقف يىـةقه القاليام األال  بٌت 036
عض بقك اب ءحيلو ينابيع ا١تاا ا٠تبلب    االنةال    اقد أحيط اللةق بأشجار الفاثه  ااٟتدائق 

أا يهق   ئيلياتوو ت  تسييح فًت ساللةق لي ىيابٍت  مايإىل أن ال سا دفالكان ارشد أق. ا  ألٝتاكا
ن ثات  الياضح أن حكم فالكانداس   لك  طاليافق النراه ثسيال اليس ثيالد  ثان دفلتنها  

 يل اهبداء . انظق لةتكل ام يف ٕتااز ىيه ا١تقحة  بري٧تاح ال ليلظا١تا  بد
Falcandus , op. cit ,p. 68, CF. also, Brik, G., op cit, pp. 193-

196, Haskins, op. cit , pp . 225-226. 
 . 73اأيضا    عزيز أٛتد : ا١تقجع السابق  ص 

 . 411  ص   ىينكو : ا١تقجع السابق  197  ص  بقحاتد زيان : ا١تقجع السا - 37
يح نةق اهلل فقأبي ال عقك اليام الياين الراةي  أيام ا١تةصلي  زاراا الي ءبادت  أبقز ىؤالء األ - 38

عةم تإلسكندري  ا باىـ( االي  الد  568-532/ م1172-1137) قس قبل باب  ا١تعقاف
م / 1168د زار صلةي  عام قالعامل اإلسبلتي ا  ةدانيت بش ، يفعددتق بلتم بقحقاباللاىق،  ا 

  اكسبلتي  ىنإللةجماع  ا ا  ان زعيم  ثيال ارجاٟت ب اثان يف ضياف  اللائد أبي اللاسم  ىــ  564
العامل اإلسبلتي ىي أبي اققض فيو اب  قبلقس شعقا  اىناك أيضا  تفكقا  صلةيا  أخق ٕتيل ىف تعظم 

ل  اتك   اظل يف ح٤تمد ب  ظافق الةلةى اثان عا١تا  اثاتةا  الد بةلةي    اذىب إىل اهلل  عةد
اذا ف ىـ566-565م/ 1170-1169ي  عام لةحىت تييف بة سةمُتقدد عةى ببلد ا١تتل ا اتقح
ُت سةع ب  قد اٟتةع فيةسيفلك الثي  ا يريسدلك اٞترقايف العقيب الرهَت الرقيف اإلذا إىل ضفنأ
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   اتضح لنامتقاٚته اوييتأٝتاؤىم  تقد اغةل عماريُتاع السعد   اثيا ٚتهق، ت  ا١تطاالةري  الل
يل أنظق : قفاصاإلسبلتي  ا العقبي    لة قأثَتاتالصلةي  تقثزا لةيلاف  االعةم بفضل ىيه  تثم ثان

ٖتليق إحسان عةاس   دار اليلاف  بَتات  دت    افيات األعيان اانةاء ابناء الزتان اب  خةكان  
  اذثق ا١تلقيزٌن أن اب  قبلقس تدح ا١تةك راجق الةلةى نفسو   انظق :  285  ص ٣5تةد 

اوميُت ا٠تةفاء   ٖتليق ٤تمد حةمى ٤تمد   اللاىق، ا١تلقيز  : اتعاظ اٟتنفا بأخةار األئم  الف
 :ناانظق أيضا حاتد زيا   277  ص 3  ج 1996

ا، الدالي  لقاريخ اللاىق،   دق،   النى: تسةك اللاككاع  عيمان ال 180ا١تقجع السابق   ص 
 لكياث   793.ص 1971

 .135,188 .pp .Sccord, op. cit Davis-  

ٖتليق تاريخ دترق   ذيل  اب  اللبلنسي :  190ص  11  جاب  األثَت : الكاتل – 39
بَتات     دار اٞتيل     أبي شات  : القاضقُت ىف أخةار الدالقُت 331  ص 1908أ.آتدراز   
ا١تياعظ ااالعقةار بيثق ا٠تطط ااآلثار ا١تعقاف ثقا   :  ا١تلقيزٌن 253   249   1د.ت   ج

أن  باليثق. ااٞتديق  214  ص  1ت ج اللاىق، . د.ني      تكقة  اليلاف  الديبا٠تطط ا١تلقيزي  
 بدأد قرزيك   االي  ثان   بالةاحل وبلئع  يااليزيق ى ائز باهللي آنياك ثان الففاوما٠تةيف  ال

راجق الياين ا، بعد اف تر، ثانرااان ىيه ال  ىـ549م / ٦1154تارس  تهام تنةةو يف أال يينيي 
تاريخ  ي:ةر  اأيضا  حس  ح418   ص3 : ا١تقجع السابق   ج   أتار اضبأربع  شهير أنظق إي

 . 291ص   2جم  2006  اللاىق، يسبلتالعامل اإل
مة  : هت ُتاء اأخق اٟتقاف سي، ا رددت  فيقها اثسق النين ا١ت أثنُتاء ا١تنليو  بقبكسق ال اتنيس

ب  حام ب  نيح   بقنيسٝتيت إهنا   قيز ليل ا١تلي يجر، ا٠تةي تةق يف اسط ا١تاء اىي ت  ث ت  د،بة
لعهد اين  يف د٤تقسب ا١ت اماب  بس يرَتيف اللدًن  بينما  للةطأحد تةيك ا قةطيم بناىا لالاي

  أتا أبي ا١تكارم فيليل إن اللةط  ك أحد تةي  ي اتقأ، ىي بنت صا يستنالفاومي أن الي  بٌت 
سم ىيه ا١تدين  ترقق ت  إىل أن ا تنيس اسم الد ليويس ب  حقبيا اىي صاداق   اىناك ت  يرَت

بالفعل ثانت أرضا ٖتيط هبا ا١تياه ت  ثل  عناه اٞتزيق،   اأهنا( اتvioocنيسيس) ييناني الكةم  ال
رع أرضها يف ايض  ت  تكان إىل آخق. امل يك القلعةى الةحق يف االن عقمدانب  اثان أىةها يانج
 لنخيلت  اللمح اا تنةت نةاتا يانعاثانت  ها اغناىا اأهناةهتا اخةدةق ثةها أرضا أخقى يف جي ت

ايبلحظ القمييز بُت .رباالك َتا ت  االتساعثةا  ئااألعرا  اسائق الرجق  اثانت تدين  ٢تا شي
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تنيس ىيه بكسق القاء اترديد النين   ابُت تانيس الىت ىى صان اٟتجق ٔتقثز فاقيس اآلن ٔتحافظ  
ٔتحافظو سيىاج  قجاجٔتقثز  اسم الرببام بي اىي الي ترديد ايلال ٢تا القين  ابُت تنيس برَت الرققي   
بةرت قم  ازدىارىا قد  انتيس ثتن ينقان تدأ . تا يهم عنالفقا كينا أال تةي ترأس  تسلط  اىي 

  تةق يفاينزر  ا١تقطقف الي  يقيسط تي لك ا١تيقع اٞتيالنفقادىا ب انق الفاومي  اثعةالىف 
 ل  انظق:اصي : لةقفقيبتةق السياسي ااٟت خيار ت ىفم ته تةعب دارا  ها جعةالرققي ٦تا  لمارال
أبي  "تاريخ :41ا١تةدر  ص  س  اب  بسام : نف176  ص 1: ا١تةدر السابق  ج لقيز  ا١ت

 رق باليجو الةحقى   اعداد األنةا" ا١تعقاف بقاريخ الكنائس ااألديق، ىف اللقن الياىن عا١تكارم
 . اانظق: 110 - 109  ص  1ج   1999اىق،   للةطةاع  االقيريدات   ال صميئيل  النعام

http//www.portsaid-

online.com/community/viewtopic.php?f=10&t=13837 
 جيش يفجناد األ تيلدت أن إىل هايف َتري اللبلنسي ب ا أاردىا ىيه الرار، الىت تفاصيل -40 

االةسال  احس  ةقات  الهيدا لو بالرهات  ا رتا تلدب  رزيك اخقاراا ت وبلئع حلاالة قياليز 
الةحق يقكةمين باخقيار ٚتاع  ت  رجال الةحق . فلام بةَتا  بأشرال س  ألةاالسياس    شديد 
ةع يف الةحق ق  اأاألسطيلي  ب ت  ا١تقاث هم يف عد،ضلةاس الفقنج   اأهن ألةسهمبةسان الفقنج   ا 

ثق لو أن ذ د ق قةد تيناء صير  ا مثا احيا٢ت فتعق ا القام  بيكرف األتاث  اا١تكات  ا١تعقاف  ٔتقاث
 أسقيىلها ا يل ت  فققاتةكها  ا  افَت  فهجم عةيها لَت اتايها رجال ثيراتي  ثةَت،   ف شخقير، وفي

سق أاإلفقنج فلقل ا حجاج  ثبالةحق فظفق ٔتقا عاد ىف عةى تا حيتو  اأقام ثبلث  أيام مث أحققها ا 
 231ص  : اب  اللبلنسي : ا١تةدر السابق انظقااألسقى    بالرنائماعاد إىل تةق ٤تمبل  انقهبا 
 زيز سامل عد الة  اأنظق أيضا  السيد ع253  ص 1جا١تةدر السابق    :  أبي شات  332 -
 . 125: ا١تقجع السابق   ص  عةادىاال
القااي  ع  اب   يانلل ى أنوإىل  453   418  ص 3رَت أتار   ا١تقجع السابق   ج ي - 41

قا فلاألتق  يوس عةة  أا أنو الققوأخطأ يف نلةو لقاايثَت قد   األاب أن إيل شارأفو عاد نكلاألثَت  
 جزائقي ين  دت سي يف األسات  أرض تةق  اى اااهن   Tenes تنسبدال ت   Tinnisيس تن

 دريسيّتاي  تقحة    انظق: اال ابُت تدين  هاابين ا١تقيسط ىذثقىا األدريسي تلع عةى الةحق ا١تةح أ
 . 252 - 251 بق   صالسا رد: ا١تة
بل الساحل الع يف تلتإحدى جزر ْتق إ٬ت   ياى إلييبيا: االسم اإليطايل  نيجقبينت - 42

تفاقي    ٔتيجب أيقدلةةن اٞتزيق،ل ٖتمل نفس االسم   اقد آلت ىيه اجة ةسة سهبا الرققي لةيينان 
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اىا يخق يتا املااا عةيها ٘تطق يمل يس الةنادق لك   م1204عام  اإلترباويري  الةيزنطي  يفتلسيم 
 O D B, VOL, II, P 1449.م   انظق  1212 ق إ٬ت  إال بعد عامْتيف  عمةياهتمقاعد، ل

تنرير، ثةي  اآلدا    جاتع   دثقيرا، غَت قجي   رسال سقها ا٠تسياا َتاس ب٤تمد عيمان: ا أيضاا 
 . 1حاشي    86  ص  1997ونطا 

43 - Kinamos,J ., Deeds of John and Manuel Comnenus , 

Englis Trans, by. Ch. Brand, New york, 1976, pp. 129-150. 
Cf. also, Magdalion, D.P. The Empire Manuel I Kamnenus, 

1143-1185, Cambridge University press, 1993, p. 54, Lille, 

R.J., Handel and politic zwishen dem byzantinischen Reich 

und Italienischen komunen venedig, pisa and Genua in 

der.epoche der komenen und der Angaloi (1181-1204) 

Amesterdam,1984, pp. 437-483.  

قد  Konstantin Angilos أ٧تيةيسالةيزنطي يف ىيه ا١تعقث  قسطنطُت  لثان قائد األسطي 
 انظق أيضا  ... الساحل  اقع ىف األسق بعد ىزٯتقو

 -869قسطنطُت بلتيٍت ١تدين  الرزا ال فيشييس حىتراتا ابيزنط  ت  قطيعو  : عةيد حاقاس
 س  ا٠تارجي يد السياعٚتع  تس دهعة   149  ص  1970ا١تعارف   اللاىق،      دارم1204

ىـ(  548 - 506/  1154 - 1112ين ) يايف عهد راجق ال  يلةلنيرتان جني  إيطاليا اص
 . 72 - 71 ص م  2007بدتنهير    ا ديره  ثةي  األرتنرسال  تاجسقَت غَت 

 . 456  ص 3تار  : ا١تقجع السابق  ج آ -44
 550م عايف أغسطس ت  نفس ال تثان  الرديد، االليي الرار،  ه  إىل أن ىييز لق ار ا١تشأ - 45
 ار . اأيضا : أت 214  ص 1ج  ط: ا٠تط يز    انظق: ا١تلق ار و أتعن د نلةهاقا  م1154ىـ/ 
 س الةفح .فن بق١تقجع الساا

  اليلاف  ت  للةير االع ا٢تيئ : النجيم الزاىق، يف تةيك تةق االلاىق،  تطةيعات  رقيقدى  تاب -46
 . 313 - 392  ص 5م  ج  2008اللاىق،   

 : َتب  األثا  انظق:سفينن سقين ايو ثان  النيرتفالس دعد أن  ببيثل ا١تةادر العق   اتفلت - 47
الي  خالف ىيا  يد  االيح214  ص  1ا٠تطط ج   لقيز   ا١ت 190 ص  11الكاتل  ج 
ز ثنك :  يةب  ااتقثةا عددىا ثان ٜتسين أشار إىل أن  اادارى  الي دال ايةك  اباإلٚتاع ثان 

  ديصبلح ال يق  ٖتلاومي " فالدال  ال يف أخةار" الدر، ا١تضيئ    6  ج رق رالدرر اجاتع ال
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  455  ص 3السابق   ج  : ا١تقجعارى  اتايضأ. اانظق  563  ص م1961نجد  اللاىق، ا١تا 
اللقن السادس  خبلل فقيلياأ الي  اإلسبلتي  يف مشباللي  لةص ننيرتاعبلقات ند  : ٚتعو اٞت

     اٟتيلي  194اآلدا  االعةيم االجقماعي    القسال   ياتق ا١تيبلد   حيلرا٢تجق  / الياين ع
مي   جاتع  الكييت   ص عةق الرم( ٣تةس الن 2003 - 2002/ ىـ 1424 – 1423) 23
 - ىـ 35)  "طيق اليسعةال"حق ا١تقيسط ةالةحق  يف ال لقالتاريخ ف  ال: أٛتد رتضان   71

 . 28 - 27 ص  1977   اللاىق، ( م1571 - ىـ 978/ م 655
   ٚتيع ت  ثان با١تدين  اايأخ ان"النيرت يلةد" الفقنج أن دادارىال أيةك اب  قال - 48

ك: ا١تةدر ية  انظق اب  انزهةى ث  اغنميا ت  األتيال تا ال ٭تالضعفاء  ةياققا  األقيياءااسقأسقاا 
يد عمقان : اٟتمة  الةةية  ا٠تاتس   ٛتة  عأيضا ٤تميد س نرق الةفح    اانظق  6السابق   ج 

 . 59  ص  1985اللاىق،  ىـ 618- 615 /م 1221-1218ةي تةق ع ي ان دى بق ج
  سةسة  تيبلسحس  حةري: تاريخ العامل اإل 451. ص  3ابق  ج سار : ا١تقجع الأت - 49
 .291 -290م  ص  2006  لسن  259 دد  عيُتريخ ا١تةق تا

د األسطيل الةلةي قائن ااث م1147نا اثيرني  عام ثيخبلل ٛتةقهم عةى أ ىياحدث   -50
 سالقني   انظقدتَتال األ

 Kenamos , op, cit, p. 118: Falcndus,op. cit, p. 173  
,Otto Freising: the deeds of Fredreick Barbarossa, English 

Trans S. C. C. Mierow 

Columbia, 1966., pp. 69-70. also Chalandon , F ., Histoire de 

la domination Normade En Italie et en Sicile, Paris, 1907, 

vol, II, pp. 136-137. 

 راجار ليجيزب  تةق إىل هبا ثعب قد اٟتمة  أن ىيهب ا٠تطأ سةيل عةى لقيز ١تا أشار - 51

 : ةد بالطةع اليام األال اب  راجق الياين  انظقلي اىي   صلةي  صاحب
س الةفح    اأنظق فق  نالسابر ةدسي : ا١تبلن  اللابلةفح    ا  نفس 1ج  طا٠تط : يز ا١تلق 

  اللاىق،   اليلاف  الديني   تكقة  سياسيا ااققةاديااط دتي تاريخ ٚتال الدي  الريال   ٣تملأيضا  
 28السابق   ص  رتضان   ا١تقجعأٛتد  ا ايض. ا 69ص  م 2000

Longnon, les Francias d Outremer, Essai Sur 

L'Expansion Francais dans le Bassin de la, , Mediterranee  

paris, 1929, pp. 26-28.  
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 داٟت اصلل ب عنها  ردىم حىت النيرتان تةدى دتياط أسطيل أن إىل ُتؤرخا١ت عضب رشاأ - 52
م لقهديد 1157/ ىـ553 سياحل الرام عام  يل  تق، أخقى ال ا١تةق ي األسط إرسال إىل

تكين ت   سطيال  تين الةطائحي إىل يافا اأأرسل ا١ت ثالرار، حي ىيه ا عةىدالةةيةي  ر  ا١تمقةكات
 كا اصيدا ابَتات اوقابةسعا١تقاثب اٟتقبي  إىل يافا ا  السبلرب   دلاأربعُت شينيا ثما أرسل الع

   انظق:دينار ئ  ألفااثان ٚتة  تا ٛتةو ىيا األسطيل ثبلٙت
اد ؤ أٯت  ف  اه ا١تلقيز   حللو ااضع فهارسو قلي ت  أخةار تةق الب  تيسق  أنقلاب  تيسق : ا١تن

ع جال : ا١تق ري  ال يضا    اانظق أ 145  ص 1981ي  باللاىق،  رققالعةمي لآلثار الهد سيد  ا١تع
  صفاء حافظ 126بق  ص ا: ا١تقجع السعةادى العزيق سامل اال عةدد سيال ق نفس الةفح  بالسا
  لعةق الفاومي   دار الفكق العقيب ا  يهنا الفقح اإلسبلتي حيت  ير ا١تةقي  ترا١تياين االي :
 .84-83ص    1977 اىق، لال

 Falcandus, op. cit, pp. 78-79, 225. - 53  

 إىل أخقى تق، تةق بلن عيد،اإع الفاومي  الدال  بسليط توااح اليت ساتبلبا١ت ع  - 34

ب  ا   371-368ص   11: الكاتل  ج ب  األثَتا: قفاصيلالسني    لة ي اسالعة ا٠تبلف  حيز،
  تةق  ض  تطةع  هني ييسفـ  الاس  ااحملسةطانيبالنيادر ال ي  ا١تسما،دبلح الص، سَت شداد : 

 ازيد الةسال  ٚت  تق  يةيةاٟتقا  الة تاريخرنسيمان:  :يضا  ق إظاأن   35-33 ص 1988ق،  لاىال
 ماليكن اا١تييبيي ير : األاشيد عسع  638-636  ص  2  ج 1982  2ارت   ط َت   بييبالعق 

  . 27 – 26  ص 1997  اللاىق،  النهض  العقبي  يف تةق االرام   دار 
 Falcandus, op. cit, p. 137, Ramuald of Salerno, op. cit, pp 

.261-262, C - 55                  also, Loud, op. cit,p . 454, 

Takyama, op, cit, vol , 1, p. 10.   

 . 70السابق   ص  عزيز أٛتد : ا١تقجع ااايض
 ص  3 ج السابق  ا١تقجع :  ار أت :يضاا اانظق .215 ص  1ا٠تطط   ج: ا١تلقيز  - 56

 : الريال  491
 . 81دى : ا١تقجع السابق   ص ن  ٚتعو اٞت 17ق  ص سابا١تقجع ال

  : لنا أحداث بيضيح . انظق: ا١تلقيز ن مل يفةل ثا  اإن   ،ر اهبيه الر هاحدلقيزى انفقد ا١ت - 37
  صفي عةى : 499: ا١تقجع السابق  ص   ر اا  اتيض  اانظق أ181 - 180ص   1ا٠تطط ج 

 - 74م  ص  2000  ، اىق ميُت اللالعةق اإلسبلتي إىل هناي  عةق الفاو   يفيناعةن تةق الدت
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75 . 
قكين تنها األسطيل ي الىتاثانت ت  أىم اللطع ،  َت اين فهي السف  اٟتقبي  الكةي قعةق بالريا فيما 

 ءتنو أٝتا عيقفق ىي األصل الي   القارٮتي  أن الرياىنت  النةيص  ايسقدلاإلسبلتي .  يف الدال
: ز قاق  . لةمزيد انظق ا١تلقيفن  ااٟتااٞت ،ا   االطقيدرق األخقى الياحلها فمنها ال  بي  اٟتق فالس
 اللاىق،  وميُتي  ترقف  : نظم اٟتكم ٔتةق يف عةق الفاعطا يضاا   94  ص 1ج  طا٠تط
 ق،لاىال    اإلسبلتي  عةى حقاف ا١تعجم فالس :النخيةي  ش  دراي 182-183   1948 

 . 85 -83  ص 1974
 ا  شيني أربعُت ،الرار  هىي يف يسنت ىاٚتت اليت السف  دعد أن إىل ارشا ا١تلقيز  بلحظ أني – 58
احده   ات   بيثقىا  الي  انفقد لبايس يف الرار، الستنىاٚتت  الىتت  السف   العدد نفسو اىي

  1177ىـ/  573، األخَت، عام ر راك سيى ىيه الناك  ىتاانو مل  تقاألا  وةيعاحملقمل أنو اخقةط 
 1175ىـ/  571ثقىا عام ذ  يتع  الرار، األاىل التلقضةا  ىف حدييو ن اث  نولك أذاالدليل عةى 
 ىناك  اثالعاد، فةيس با١تنت اقائعها  حتيض د فةل عةى ٨تي تا ىيفلالرار، األخقى  بينما ىف ىيه

 :ظقلةقفاصيل أن  تيني ر البلةادالرار، يف ا١ت يهثق ٢تذ أ  
  صق 3: ا١تقجع السابق   ج     إتار اأنظق أيضا  الةفح   فس  نةد  ا٠تطط نفس اجمللقيز ا١ت

 . 75-74ص ي عةى  ا١تقجع السابق فص   499
Chalandon, f., op. cit, vol, 11, p. 393 اأيضا  

قجع ةاد : ا١تعد العزيز سامل االعة  السيد 11-10ا١تقجع السابق  ص  :ٚتال الدي  الريال – 59
 .131 السابق  ص

 الةحق تياين إىل اتنها الفقتا  إىل ةستن ت  السف  يقثةين أن القجار ثانيا إىل ا١تلقيز  راأش -60

  ذات فها السييسمح أن تسَت ف ك س مل يتني ،َت ن عمق ْتأخقى  لك  ت  الياضح الاقيسط ا١ت
  ق:ظٟتجم   انثانت أثيق صبلحي  ١تقار السف  صـرَته ا اٟتميل  الكةَت،  اأهنا
عةى   صفى 296ا١تقجع السابق   ص    :لرباا ا. اانظق أيضا  321ص    1جا١تلقيز  : ا٠تطط 

 .69 صالسابق   ا١تقجع  
اد سيد: ؤ   اأيضا :أٯت  ف61ص    1792ن   يدالةةدان   ل اليعليىب : ثقا  – 61

 . 338ا١تقجع السابق   ص 
 أا تعظمهم ثان دين ا١ت ىيه يفاث  ااٟت النسيج  صناع مالع نأ ثقهذ  در٬ت ٦تا - 62
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ثنائس ثةَت،   اثان ٢تمق، األف ت  سكاهنا عرتعدادىم يةل إىل  اثان ةاطاألق ت  جةهم
اء ٝتسجبل با عدد أبي ا١تكارمد قتةق  ا أسلفيات   ت  ثرب قةع أسلفي   تعةي الةحق 

اصيل قفةلم 1171ـ / ى567 إىل عام لةةياتها افيق، سقم  تيعليبييع  لةبٜتس  اثبلثين 
   1ا١تلقيزٌن : ا٠تطط جالةفحات    سأبي ا١تكارم : ا١تةدر السابق   نف خريات :قظأن

بلتي   دراس  يف ستةق اإل ا١تؤرخين النةارى يف : الرافعىاأيضا  سبلم   176ص 
رث   االةط ءسَت األباتنيس اثقابو ذيل   أسلف الدتقااى ١تنهج األنةا تيخائيل اا ، السَت 

 .34 ص 1995األسكندري    عارف  تنرا، ا١ت
 ي   االقةي قمبالةير، االق  بسس أحةيا نلش ا١تبلتنيثق اب  بسام أن أىل ذ  - 63

ص   بقاتؤازر، . أنظق : اب  بسام : ا١تةدر السا ثقم  ىلم ثانيا ا  اأهنعبؤلصاب
  . 41-40 37ص
ل يف تييك  ٢تا ا١ترهير، اليت مل ي أنياع ت  ا١تنسيجات القنيسي  عد، ثانت ىناك – 64

بةغ  الىتقا  ر  الرق  االاال اٟتةق : ثي يالسةيل ا١ت ثق تنها عةىي العامل آنياك ن
لو تا يدانيو يف ٚتيع  "ليس:  دريسياإل عنو دينار االيى قالا ألف هالياحد تن ٙت  انااحي

 باللة أتا " .338   صا١تةدر السابق: "اإلدريسيانظق   الليم األرض ت  اٟتس  ا 
 يف أخق تكان أ  يف جسني اال   ثا١تنخل ا١تهةهة ييا  الققيل  ال ت  نيع فهي سييقنال
ميين اىي قماش لةال ياناةمين الي  يسمى احقالةي ك و . ثما أن ىنايةعامل قةب تةين تال
ساعات  يقرَت باخقبلف  اأن لينو رمسأشع  ال عةيهاقت سإذا انك قؤلألت بقاق ا أليان ذ
ا١تناديل  صناف  الرفاف   ااألردي  اأنسجاأل ت  أخقىةق أنياع سإىل تا  يضافنهار  ال

 طين  اليت أصةحت تناا١تد شهق، زياد،ي عة ساعد َت، ثياغَت ف الفاخق، ثل ىيا شاا١تنا
 أا حىت اتيجسك األنياع ت  ا١تنتة  لةحةيل عةى يطي  احملاللل لكيَت ت  ااآلت

ت  النةارى . اال أدل عةى    أن تعظمهماصات اخا١تنسيجه ىياٟتةيل عةى صناع 
ط  عقض يزنق، باون أحد أبأناصق خسقا ت  شار إليو صناعيا إتاريا تا أ ين دأ٫تي  ىيه ا١ت

 تائ اوميُت . الفاءعةى أحد ا٠تةف
 ق:نظاحدىا  أ سين  تنيدين  تلابل تدت
ق أنظ  ا 37ام : ا١تةدر السابق. ص بس  اب   92  ص سابقق خسقا : ا١تةدر الاصن

 . 135ص ى عةى : ا١تقجع السابق   صف   226 السابق  ص ا١تقجع  : ا لرباأيضا ا



 جامعة بنها –مجلة كلية اآلداب 

 9445ليو يو           3445            العدد الحادي والعشرون

 دارا هبا تنيس ثان أن إىل امبس اب  أشار اينمب الةفح   نفس : خسقا ناصق -65

 : بسام اب  نظق أ  لةناع  السف  
 . 37الةدر السابق   ص 

 ،ق يْتَت، الزار اجز   رب  الك تنيسةط  بةحَت، ت١تق اَت، ر  أشهق ىيه الةحَتات الةت -66
 0333سي : ا١تةدر السابق  ص رياإلد"االةحَت، النيةي    انظق: تين   حة  ا١تاء  اجزيق،

يس تنط ا ياالةيزنطيُت لدت غزابعد  تأسسد فلى ئيسالق  ين د. أتا بالنسة  ٟتة  ا١ت" 335
 ث دتقاا دتياطيم يف ييم عقف    ح 852ىـ/  238م اع

 242-238) سحاقعنةس  ب  الاعس   اثان ت فدتقاىا تنيسقيم شاخقجيا تنها إىل ا
سةةا  يس تنا  دتياطت   جهمد خقا عنم هتياك ع  تطاردآنةق ت إيلم( ا  856-852ىـ/ 

ةناء بةاسي عم( ا٠تةيف  ال 861 -846ىـ/ 247-232عةى اهلل ) ىف أن يأتق ا١تقيثل
 . م853ىـ/  239احة  الفقتا عةى الةحق يف عام  دتياط اتنيسحة  

د العزيز عة  اأنظق أيضا  السيد 312  180  ص 1ا٠تطط ج لقيز  د انظق  ا١تزيملة
  عطي  381 ص: ا١تقجع السابق   الربااى  48ا١تقجع السابق  ص :  ةاد عسامل اال

ني   ساة  العقبي  لةعةيم اإلن  اجمل "تنيس" ندثق،ا١ت ار ا١تدن اإلسبلتي ة  اختي : صاللي 
 . 41ص    1981  لا ين. اجملةد األاد اليدالع
 . 25 -24ص بق  ساصفاء حافظ : ا١تقجع ا١ت - 67
صبلح الدي  إىل أسةي  إخبلء ا١تدن ت  سكاهنا أا حىت تدتَتىا ثسياس   ٞتأ  -68

 1191ةقمرب س  اقد ثقر ىيا األتق يف عسلبلن يف يُتالةةية اء الةبلد ت اعددفاعي  ض 
انظق  ـ  ى587رتضان  3م/ 1191ةقمرب س 26د يف ةالقتة  االا  ىــ   587شعةان  19م/

 -:ع  ىيا
Ambroise, The Crusade of Richard Lion-Heart,Trens by,m, 

j.Hubert New York, 1991, p. 272, Geoffrey de Vinsouf, 

Crusade of Richard Coeur de lion, in Chronincls of the 

Crusades, London, 1848, p. 264 

 181ص    1ا١تلقيز  : ا٠تطط ج  72  ص  12األثَت: ا١تةدر السابق  ج ا : اب  يضاانظق أ
:   امل االعةادس زيزد عةد العلسي  ا67-66الريال : ا١تقجع السابق   ص   يضا  اأنظق ا

 اأيضا: 275ا١تقجع السابق . ص 
 Lone- poole, Saladin, Lonoden, 1898, p. 326.  
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ل : ا١تقجع السابق   ياا: الرضاالةفح . اانظق أي ةداجملبق   نفس اا١تلقيز  : ا١تةدر الس - 69
غقيب تدين  جني  ةييتًتات ثقه أن أوبلل ا١تدين  تلع اآلن عةى بعد تسع  ثذ ٬تدر  اا٦ت. 67ص 

  ٤تمد رتز  : ظقن. اسي  تل تنيس أا ثيم تنيس ها بركل ااضح نيقةق ت اٟتالي  . امل بيرسعيد
    ص س  الةبلد ا١تندر ال  اللسم األ 1994اىق،   لقي   الةا١ت : اللاتيسي اٞترقايف لةةبلدبك 
197. 
 . 304بق  ص اسصفي عةى: ا١تقجع ال - 70
71- Wieruszowiski, op. cit, p. 28.   

 .  410 413ص    قسابال ا١تقجع : ىينكو أيضا  اأنظق  257ص  القحة   : جةَت ب ا - 72
  تقٚتق   راال ق الرق ُتب قاتالعبل تأثَتىا عةى  ا يةي  : اٟتقا  الةةيعط عزيز سيلايراأيضا: 

 37  ص  1990   ،اىق لثي   الخا أٛتد  تقاجع  ةيب صابق يف
Gabrieli , F., la poltique arabe des Normands de Sicile, SI., 

1958, pp. 83,85. 

 . 291السابق   ص  ا١تقجع  حةري : سح - 73
 . 382 - 381ص  الريرّتي  ا١تقجع السابق    أتين - 74
75 - Abulafia, D. Crown and Economy, p. 14 
  السيتارىا  العيرارى تيل النيل ربع الةضائع ىيه صرَت، شقاعي  تنلل  فس كىنا تنثا -76
ي ا٢تاجم   مي  تسلةتةق اص ُتقخدتت يف القجار، باساليت  ف ت  الس عني  كىنا ثان لكيث

الركل    تسقديق،اىي رقا    ف ااسع لةييٕتاجيد ساس السف  تةمم عةى ا  اىي نيع ت
 اليتين درت  الفو سرةالركل ت اد،ح  الةنداق  اىي سف عٍتاليت ت اىناك ثيلك األغقب 

 :  انظقلةقفاصيل.. يف الرقق انقاتاسقخدتها ال

 Goitein, op. cit, pp. 33, 39. 

 النخيةي : نفس ا١تقجع االةفح . درايشا أيضا 
 .10-9 ق  صسةانظق تا  - 77
78- Brik, J., Op. cit., p.23. 
79 -  Falcandus , op . cit , pp. 68.  

80 –Brik, J., Op .cit., Loc. Cit  
  Falcandus, op. cit, pp. 78 - 79 : 19القحة    ص  :اب  جةَت - 81
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CF. also, Gabrieli, F., op. cit, op. 85, Abulafia, D., The 

Norman Kingdom of Africa, pp. 41-43. 

 . 45  77   81  ص بقا١تقجع السا:   عزيز أٛتد  اانظق أيضا
 ين دتقةيا إح ثما ىـ 543 / م 1148 عام يف قابسا  اقساصف سيس  حقل النيرتانأ – 82

ىـ/  551إلٜتاد ثيره زاية   أرسل عرقي  شينيا  بل أن اليام األال  ىــ 548 / م 1153 ماع عناب 
اٞتزي  لقاجق الياين    غَتىا ُتينقدين  أا تدتينس ات باسقيناءيليا فق اد تعظم ببل تادفع   م1158

 . انظق:"أفقيليا للب "تةكإىل أللابو  ضاف  أاليا 
.45,48 .  Cit, pp . .Abulafia, D., op 

 . 70 -69د : ا١تقجع السابق   ص اأيضا  عزيز اٛت
83 - Abulafia , D., the Two Italis, p. 86 

,p.225. Romuald of Salerno, op. cit, p. 240.-84   Falcandus , 

op . cit 
 . 48-46ابق  ص سع القجند  : ا١تاانظق أيضا. ٚتعو اٞت

 . 30ص    السابق عجا١تق  :ٚتعو اٞتندى – 85
اإليطاليُت  جارقال تعظمن اا األجانب ارقجال تع الفاوميُت ساتحت إىل اى ث ثةيد ارأش - 86

 يدثةق:  ظ  أن األال الفاومي قنلاا عةى اللاىق، بركل خاص خبلل الددتق   لةي ص نيرتان اتنهم
ااألييبيُت   الندا، الدالي  لقاريخ اللاىق،   دار  الفاوميُتعهد  ثاى  : ٕتار اللاىق، األجانب يف

 .872 -871  ص  2 ج  1971   اللاىق،الكقب   
 االةحق قةت ندا، ضم    قانينيا  ااققةادي  سياسي  ظاىق، الفندق لةيب: صةحي- 87  

 . 291 - 290ص    1986اللاىق،   سط ا١تقي 
 .70 ص   السابق ا١تقجع أٛتد: عزيز - 88
 ,Gabrieli , op. cit                      454ص   3 ج   السابق قجعا١ت : أتار  - 89

p. 86 
90 - Goitein, op, cit. . pp.33,39 

 . 2 9  23 ٚتعو اٞتند  : ا١تقجع السابق  ص - 91
 رسيل مقد م 1158 ىـ/ 553 سنو يف إنو ثقذ  حينما ا١تقاسبلت ٢تيه تيسق ب ا ارشأ - 92

ده لو ٧ت ثبحديد يطةب تقا ق. ابالعد،يك يطةب ا١تسارز الةاحل وبلئع ب  اللسطنطيني  إىل  تةك
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 156ا١تةدر السابق  ص  :تيسق  عةى صاحب صلةي  . أنظق: اب 
   1994  لاىق،كق العقيب   الف  دار السياس  الفاوميُت ا٠تارجي  ي  سقار:دل الا٤تمد ٚت - 93
  ص 3ع السابق  ج جأتار  ا١تق  146   143  عارف الدارى : ا١تقجع السابق   ص  244ص

453   454 . 
94-    Travaini. l., The Norman Between Byzantium and The 

Islamic world ,                                                                           

   Dop.vol,55.,2001,p.188.             

 

95    Manfroni , C., storia delta marina italiana delli invasioni 

brabriche al  -  

trattoto di Ninfco , R O  L, Tome , VII, 1899, pp 340-342. 

 . 162السابق  ص  قجع: ا١تالليصى  221 - 220سابق  ص   : ا١تقجع الاا ق أيضا  الرب ظاأن
اليي  يأتين  ااٟتجاج رقجالةها يقاٛت نحٔت الفاومي  اٟتكيت  تعهدت ايضا ،ا١تعاىد ىيه يف - 96
عةى  يسافقانن ققصانا اثل ت  احال  سةمي   ا٭تقم ت  ىيا االتقياز ثل ت  ث يف أراضيها إىل
 األخقى . انظق: قيازاتااألت حت  ا١تن  الفاومي العاضد ٩تةا٠تةيف   زادىم قداثب حقبي    ا ق ت

Amari.M, Diplomi arabi del real Archivio Fiorentino , 

Florence, 1863 (vol, 2, N.5.p253)  
/ م 169تيا  اٟتمة  عةى ديفت تع الةةيةيُت اانبدار تزداج حينما تع قاتتيزا بلك  الرقيب أن 

 لك:يث ىـ انظق 565
عز الدي  إٝتاعيل   ا٢تيئ  العات    ٚتق تين يف العةير اليسطى   دتاريخ القجار، يف الرقق اآل ىايد :

   456  ص 3السابق  ج  ا١تقجعأتار :    142ص    1  ج  1985اللاىق،  لةكقا    
 . 17ص   أٛتد رتضان : ا١تقجع السابق    163 الليصي : ا١تقجع السابق   ص

ا لةنرق  نيس  دار ريخأٛتد ال تقٚت الةةيةي    قا ت  اٟتز ق  رلالرقق اا :ثاى  د ثةي   - 97
 . 177  162ص   1995اللاىق،   

يزا ببيزنط  ا  ُتن  القحالف الي  قام بتاي  يف تةق عةى النير يز الة تيازاقاوأ، ىيه االت  زاد ت قدا 
شققو . ا  ط غقبوق ا١تقيسحةي  يف حيض الةصلضق  حةار حيل  يعة ميعاافق اٞت   حيث،ني جا 
 ق:ظأن

,.Codice Diplomatico delta Repubblica di Genova, acura dic . 
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Amari, M 

,1936) , N. 195, Imperial di sant Angelo (Roma  

,cit " loc   CF. also, Travaini, L. op. cit 

 . 177ثاى  : ا١تقجع السابق  ص  - 98
99-   pp.241,245. Davis Sccord, op . cit  

 . 60  37ا١تقجع السابق. ص   عطي   عزيز سيلايرا ا أيض
 إىل جاع شا  بلي،  خيلدلبا  عياأسق  قد ي لةص نيرتان نأ احملدثُت يقى أحد الةاحيُت – 100

 عدالةةيةي  الياني   ب اٟتق   جيةك  نقممرب أن صلةي  بقزت ثعقأنو أ بل   يةيالةة اٟتقث  بنجا
البقيا. عزيز سيلاير اا نزل ثعندتمة  خاص  فرل اٟت بعدعيدتو  بع يف وقيقساال سم لييدهتتساع
ط لف لييسعهد ت  قد فق الياين ثما يرَت  زابيرا جرا    اثان60ا١تقجع السابق   ص  -ي  عط
حاتى  هاثان راجق ينظق لنفسو باعقةار  ٞتنيد اٟتمة  الياني   ااسائط النللتُت ا١تأثيالت أبق
 ىف الرقق  الةةيةيين ف :زابيرا  ي  . انظقعة  فلمة  بطقييف ىيه اٟت يراركرغم أنو مل  ١تسيحي ا

فيو  اليقت اليى أشار . ىيا يف180  ص  1986 دم  تيسكي قل  دار ال ىُتتقٚت  إلياس شا
جهدا  ثان  –  أاالده ئابالطةع ت  ارا -إىل أن جهد راجق يف اٟتمبلت الةةيةي   "تاسقناك"

ق، لاى  ال اعى: السبلم الةةييب  تقٛتو برَت السةسقناكاانظق ت -قديا  ةةا بيد أنو ثان جهدا ف٥ت
 . 262ص    2003
 220   178ص السابق .  عٚتع  : ا١تقج   عةده 22ص   السابق : ا١تقجع ندٚتعو اٞت - 101

. 
102 - Wieruzowiski, H., The Norman Kingdom of Sicily and 

The Crusade , in , Setton History of the ,   Crusade, 

Penselphania , Philadelphia, U . S . A., 1962, vol. II , pp. 

21,24. 

  ا١تقجع السابق  :يمانس  اأيضا: ران 841   840  2 الةير : ا١تةدر السابق  ج اليم- 103
 . 591 – 590  ص 3ج 

104 - Genevieve, B. B. (ed) le cartulaire Du Saint -Sepulcre 

De Jerusalem, Paris, 1984, Doc N . 157, 164 , p. 306-307, 

316-317.  
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 Gabrieli, op. cit, p 84. -105 

أنظق  ىـ 570/ م 1174صيل تا حدث لؤلسطيل الةلةي يف تياه اإلسكندري  ا  تفع - 106
ا١تقجع  : ٛتدأٛتد رتضان أ: ا    اانظق أيض235 - 234  ص 1ج السابق  أبي شات  : ا١تةدر

 . 31 صالسابق 
Wieruszowki. P. 36 

 .20-19ا١تقجع السابق    :ٚتعو اٞتند  - 107
Wieruszowiski, Sicily and the Crusades, pp. 33-34. -108 

 . 81: ا١تقجع السابق. ص أٛتدعزيز  – 159
ا١تؤت   عةد لقق " أن قيلو ثقذ  حُت امقلاألن يف األال ميال يابقس إىل األثَت اب  شارأ- 110

٢تم . اب  األثَت: نا حقتهم اأتيايىم يف جزيق، صلةي   اأخ   ققةنا ا١تسةمُت اليي  أصحابنا با١تهدي 
 .245   ص11  ج ا١تةدر السابق

 . 29ص  قا سةتنظق إ - 111
 . 453 ص السابق  ا١تقجع تارى :ا – 112

-113 -81  80 . Falcandus , op. cit, pp     اأيضا حس  حةري   ا١تقجع السابق
 . 290ص 
أعناق جيادىم  نتاالنير  أدار إذا" النيرتانئك أال اوةائع نفسي  ع  تايةير ليل فيةيبي – 114

م يًتثيا أحدىم حيا". تايةير : فة نبثل جا   ا١تهاٚتُت ااعمةيا فيهم اللقل تفجأ،   فلد حاصقاا 
 .92 صع السابق قجا١ت

 .65ص    ققجع الساب١تأٛتد : ا اعزيز   159  ص ع السابق ثاى  : ا١تقج  -115
   نفس الةفح . قالساب ا١تقجعثاى  :   - 116
 . 14ق تا سةق ص ظأن - 117
 Kenamos, op.cit,p 118.:   اأنظق أيضا   257-256ص لقحة   ا: جةَتاب   - 118

Chalandon, op. cit, pp., 703-704, Brik, op. cit ,p. 174. 

Davis Sccord, op . cit, p. 136. -119   

 . 181 ص   1طط  جا٠ت : ا١تلقيز   37 ص   السابق ا١تةدر بسام : اب  - 120
 . 181ص    1ج  ط  : ا٠تطلقيز  ا١ت – 121
تسمى " ثير،  أيام الفاوميُتيف  ،ر، ااحدي كل ثريل الرققي يف تةق يماٞتزء الراثان   - 122

   قب: ا١تقجع الساريال أيضا: الا   94السابق   ص  ةدرانظق ناصق خسقا: ا١تتنيس ادتياط " 
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  . 13   10ص 
سابق ٤تمد رتز  بك ا١تقجع ال يضا  نفس اٞتزء االةفح . ا انظق ا سابقا١تلقيز : ا١تةدر ال -123
 . 197ص    1 ج  

 .281السابق   ص  ةدر : ا١تا الربا - 124
 . 42"   ص " تنيس ثق، ندا١ت نت  أخةار ا١تد : الليصي – 125

 لائمة ادلخحصرات
 

DOP Dumbarton Oaks Papers 

E.H.R English Historical Review 

HSCPH Harvard Studies in Classical Philology 

JNS Journal of Norman Studies 

N. CMH New Cambridge Medieval History 

ODP Oxford Dictionary of Byzantium, 3 vols, (Oxford, 1991) 

PG Patrologia Graeca 

RIS Reviu Italarum Scriptores 

SP Speculum 

SI Studia Islamica 
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 ادلصادر أو ال:
 ادلصادر األجنبية: (1)

 

-Amari,M. (ed), Diplomi arabi del real archive Fiorentino 

(Florence, 1863). 

…………. ., codice diplomatico della Repubblica di Genova , 

a cura 

die. Imperiale di sant Angelo (Roma,1936). 

- Ambroise, The Crusade of Richard Lion-Heart, Trans 

by, M. J. Hubert, New York, 1991. 

-Eustasios of Thessaloniki, Eustathii Thessalonicensis 

Manueli Comneni Laudatio Fonebris, PG. cxxxvi. 

- H. Falcandus, The History of The Tyrants of Sicily, by 

"Hugo Falcandus" 1154 —1169, Trans and Annotated by 

Graham A. loud and Thomas Wiedeman (Mancheter And 

New york, 1998). 

- Genevieve, B.B. (ed), le cartulaire Du Sant - Sepulcre 

De Jerusalem, paris, 1984. 

-Geoffrey de ViDSOuf, Crusade of Richard Coeur de lion, in 

Chronincls ol the Crusades, London, 1848. 

-Kinamos, I., Deeds ofjohn and Manuel Comnenus, English 

Trans, CH.Brand (New york, 1976). 

- Manfroni, C.,storia della marina italiana delli invasioni 

brabriche al 

troato di Ninfeo, R O L,Tome , VII, 1899. 

-Otto of Freising, The Deeds of Frechick Barbarossa., 

English Trans, C. C., Mierow (Columbia,1966). 

- Romuald of Salerno , Chronicon, ed. C. A., Gorufi, RIS.7( 

Bologna, 1935 ) . partial English trans by Graham A. loud 

and Thomas Wiedeman (Mancheter And New york, 1998). 

-William of Tyre, Historia rerum in paribus Transmarini 

gestarum a Tempare successorum Mahumeth Usuque ad annum 
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domini MCCXXXIV, ed. R. H. C. H. OCC. Tome. I, paris 

1844. 

 

مال ا١تنجز، ااعقمدنا عةى الًتٚت  العقبي  ٢تيا الكقا  ٖتت عنيان " تاريخ اٟتقا  الةةيةي    األع
 م .1990  1فيما اراء الةحار " نلةو إىل العقبي  د/سهيل ذثار   دترق   ط 

 بية:ب ( ادلصادر العر)
  الكقم :يب( أبي اٟتس  عةى ب  أم1233ىـ/  630ت اب  األثَت: ) -
 م . 1982  ت  بَتا  جزء 12"   الكاتل ىف القاريخ"
 ر :ااهلل ب  أيةك الدااد ( أىب بكق ب  عةدم1333 /ىـ  732تك ) يةاب  ا -

  ٖتليق صبلح  الدال  الفاومي ار ةخأيف  ا١تضيئ در، الر"   اٞتزء السادس : ق لراتع جار ا الد"ثنز 
 م . 1961ق،  ىلالالدي  ا١تنجد  ا

 :يسىب القنقساحمل د ب  بساماليفا، غَت تعقاف( ٤تمد ب  أٛت تاريخيسى: )قناب  بسام ال -
 . 2000 ال  اللاىق،  يالدي  الر ٖتليق ٚتال   سييف أخةار تن يسٞتةأنيس ا                  

 ترقبقد  األتابكي: ٚتال الدي  أبي احملاس  ييسف ب  (م1469ىـ/  874) ترق بقدىاب   -
باللاىق،   ا٢تيئ  العات  للةير اليلاف  تجزء  تطةيعا 15   اللاىق،تةق ا  النجيم الزاىق، ىف تةيك" 

 م. 2008
 م( أبي اٟتس  ٤تمد ب  أٛتد األندلسي: 1217ىـ/  614)ت  اب  جةَت -

 2005ا١تعارف   اللاىق ،    فهارسو الدثقير ٤تمد زينهم   دار"   ضةطو ااضع  اب  جةَت" رحة  
 م .
 :نخةكا أٛتد ب  دي ال مشس( أبي العةاس م1282ىـ/  681 تاب  خةكان ) -

 ٣تةدات   8دثقير إحسان عةاس     حللو ال "افيات األعيان اأنةاء أبناء الزتان"
 . تاف  بَتات   لةنان   د. يلدار ال

 داد:شباب     أبي احملاس  ييسف ا١تعقافي(: هباء الدم1239ىـ/ 632اب  شداد ) ت 
 .م 1988ة  هنض  تةق  تكق   "النيادر السةطاني  ااحملاس  الييسيفي "

 أسد القميمي: ب عةي ٛتز، ي( أبي م1160ىـ/  555سى: )ت لبلناب  ال -
 . م1908   بَتات. أتدارز  أ"   نرقه "ذيل تاريخ دترق

 :غبجةب را ب  ييسف( تاج الدي  ٤تمد ب  عةي ب  م1279ىـ/  677 ت) اب  تيسق -
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اثقب تلدتقو احياشيو  وللي  أٛتد ب  عةى ا١تلقيز   حالد  انقلاه تلى  "ا١تنقلى ت  أخةار تةق"
 م. 1981 ق، لاىد  اليااضع فهارسو الدثقير أٯت  فؤاد س

 ب  إٝتاعيل: ا  الدي  أيب ٤تمد ب  عةد القٛت ( شهم1267ىــ / 665ت أبي شات  ) -
 اضقُت ىف أخةار الدالقُت"   دار اٞتيل   بَتات   د.ت .ق "ال
 أبي ا١تكارم : -

  اٞتزء  الةحقى"باليجو  تاريخ أبي ا١تكارم ا١تعقاف " بقاريخ الكنائس ااألديق، ىف اللقن الياىن عرق
 . م1999االقيريدات   اللاىق،    األنةا صميئيل   النعام لةطةاع  األال   إعداد

ب  إدريس اٟتسٌت  ( أيب عةد اهلل ٤تمد ب  عةد اهللم1169-1168ىــ / 564ت ) اإلدريسي -
 بالرقيف اإلدريسي: افا١تعق 
   د.ت. ،الديني    اللاىق "   تكقةو اليلاف  ا١ترقاق ىف اخًتاق اآلفاقنزى  "
 تقشد: تؤيد الدال  أبي ا١تظفق أسات  ب ( م1188ىـ/  584أسات  ب  تنلي ) ت  -
 م .1930  الياليات ا١تقحد،   بقنسقين   يتفيةيب ح ليق  ٖت ثقا  االعقةار""
 ي الدي  أبي العةاس أٛتد ب  عةى:تل( م1442/ ىــ 845ا١تلقيز  ) ت  -

   ينيافو الديلتكقة  ال   ي ١تعقاف با٠تطط ١تلقيز ا آلثار"ثقا  ا١تياعظ ااالعقةار بيثق ا٠تطط اا
 اللاىق،  د. ت .

أجزاء  نرقه  ثبلث  ٤تمد حةمي ٤تمد  ٖتليق"   اتعاظ اٟتنفا بأخةار األئم  الفاوميُت ا٠تةفاء" -
 م . 1976   اللاىق،   تياجملةس األعةى لةرئين اإلسبل

 ا١تلدسي:   أبي عةد اهلل الةرار مشس الدي م( 10ىـ/ ق  4ا١تلدسي ) عاش يف ق  -
 م . 1991  اللاىق،   3ألقاليم "   ط ايف تعقف   القلاسيم" أحس  

 الدي : ُت( أبي تعم1061ىـ/  453) ت  ناصق خسقا عةي -
 م . 1993  2٭تِت ا٠ترا    اللاىق،  ط  تقٚت  الدثقير ات   نسفق 
 اىب ب  ااضح: م( أٛتد ب  أىب يعلي  ب  897 / ىـ 284اليعلييب:)ت -
 . 1792دن  يا  الةةدان   لقث
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 ثانيا : ادلراجع
  )أ ( ادلراجع األجنبية:

-Abulafaia , D., The Crown and the Economy under Roger II 

and his successor, DOP. vol, 37 ,1983 , pp. 1 - 14. 

....................The Norman kingdom of Africa and the Norman 

       expeditions to Majorca and Muslim Mediterranean , 

ANS , VII, 

           1985 ,pp. 26 - 49. 

………….The Two Italies, Economic relations Between The 

Norman 

Kingdon of Sicily and the Northern communes; Cambridge 

university Press, 1977. 

-Brik, J. C., Sicilian counterpoint: power and pluralism in 

Norman Sicily, Uninversity of California, 2006. 

-Chalandon , F., Histoire de la domination Normade en Italie 

et en Sicile , 2 vols , paris , 1907. 

-Chiarelli, L. C., Sicily During the Fatimid age , University 

of Utah , 1986. 

-Davis - Sccord , S. C., Sicily and the Medieval 

Meditrranean, 

     communication Networks and inter - regional exchange, 

Notre Dame , Indiana, U. S. A., 2007. 

-Drell, J. H., Marriage , kinship , and power family structure 

in principality of Salerno       under Norman rule , 10 77 - 

1154 Brown University , 1996. 

-Gabrieli F., La politique arabe des Normands de Sicile, SI, I 

,pp.83-96, 1958. 

-Goitein , S. D., From the Mediterranean to India , Document 

on Trade to India , south Arabia , and Hast Africa from the 

Eleveuth and twelfth Centuries, Sp. vol 39, PP. 18-197,1954. 

-Haskins , CH., The Norman in European History, 

Cambridge, Mass, 1915. 
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-Haskins. CH.; Lockwood , D. P., The Sicilian Translator of 

The Twelfth Century and First latin version of Ptolemy’s 

Almagest, in H. S. C. Ph. voL, 21,1910, pp. 75-102. 

-Johnes , J., The Norman Kingdom of Sicily and the Fatimid 

caliphate , ANS , Tom. 15 ,1992, PP. 133-159. 

-Koenigsberger, H. G., (ed), A history of Sicily; Medival 

Sicily (800/1713) ; Modem Sicily after 1713, by Denis Mack 

Smith, EHR. vol, 85, N. 336 (July. 1970) pp. 560 - 562. 

-Lane-poole, Saladin, London, 1898. 

- Lille, R. J., Handel und politic zwishen dem byzantinischen 

Reich und Ttalienischen komunen venedig, pisa und jenua in 

der epoche der komenen und der Angaloi (1181-1204), 

Amesterdam, 1984, 

-Loud , G. A ; Norman Sicily in the Twellth Century, NCMH 

vol 17 , part II, 1908 pp. 442 - 474. 

-Longnon, J., les Francias d'outre-mer, Essai sur lexpansion 

francais dans le Bassin de la Medterraneanee , Paris , 1929. 

-Magdalino , P., The Empire Manuel I Komnenos, 1143 - 

1180 , Cambridge university press , 1933. 

-Takayama, H.; Exploring Amedieval kingdom of Sicily and 

; its administration, Yale University, 1990. 

-Travaini, L., The Normans Between Byzantium and Islamic 

world , DOP ; voL 55 , 2001, pp. 179 -196. 

-Wiersuzowaki, H., Roger II of Sicily , Rex - Tyranus , in 

Twelfth Centuy plotical thaught, Sp. voL 38, N. I (jan. 1963 ), 

pp. 46-78. 

………The Norman Kingdom of Sicily and the Crusade, in 

Setton, History of the Crusade, Pensilphania, Philadelphia, 

USA,1962, vol, II, pp. 3- 24. 

 ) ( ا١تياقع اإلثًتاني :
http//WWW.PortSaid-

online.com/comraunity/viewtopic.php?f=10&t=13837 
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 عا : ادلراجع العربية:برا
 -ىـ 35)  "اليسيط العةق"الةحق ا١تقيسط  الةحق  يف لقالأٛتد رتضان )الدثقير( تاريخ ف  ال-

 . 1977  اللاىق،   7ا    العد قث  ائ( ترقاع ا١تم1571 -ىـ 978م /  655
  قسطنطُت ) ١تدين يٍتيشييس حىت الرزا البلتف)الدثقير(: راتا ابيزنط  ت  قطيع   يدإسحاق عة-

 . م1970دار ا١تعارف   اللاىق،   م( 1204 – 869
ااالققةادي  ١تةق يف العةق   يأتين  أٛتد الريرّتي )الدثقير(: رؤي  القحال  ا١تسةمُت لؤلحيال ا١تال-

 . م1994اىق،  ل( الم1171- 969ىـ/  567 - 358الفاومي )
ا١تةقي  الةةناني     جديد  الدار سَتتفأٯت  فؤاد سيد )الدثقير(: الدال  الفاومي  يف تةق -

  م .2007
اإلسبلتي  ت  الفقح    عبلققها بدال الةحق ا١تقيسطصلةي ي الدي  عارف الدار  )الدثقير(: تل -

 . م1980   ، اليلاف    العقاق  تنريرات ازار  العقيب حىت الرزا النيرتاند
اليلاف  الديني    ا  تكقة يااققةاد ايياسسال )الدثقير(: ٣تمل لقاريخ دتياط ي  الريٚتال الد -

 .م2000  اللاىق،
يف مشال أفقيليا  نيرتان صلةي  بالليى اإلسبلتي بلقات )الدثقير(: ع ندىٚتعو تةطفى اٞت -

اعي   حيليات ثةي  اآلدا  االعةيم االجقم الياين عرق ا١تيبلد   / قن السادس ا٢تجق لال لخبل
 (.م2003 – 2002) 23 ٟتيلي   ا الكييت ٣تةس النرق العةمي   جاتع 

 يةيُتاٟتقا  الةة  جزيق، صلةي  اتةق االرام إبانُتحاتد زيان غنيم )الدثقير(: العبلقات ب -
اىق،  لغَت تنرير،   ثةي  اآلدا  جاتعو الرسال  دثقيرا، ( م1261-1096ىــ /  490-659)

 . م1973
    لسن259 ا١تةقيُت  عدد تاريخ  (: تاريخ العامل اإلسبلتي  سةسةحةري )الدثقير  حس-

 م. 2006
  القجاري    اللاىق،  عةى حقاف ا١تعجم   تطابع األىقامالنخيةي : السف  اإلسبلتي   درايش -

1974 . 
 . 1948 تةق ي  يف عهد الفاوميُت  تكقةو هنض راشد الرباا  : حال  تةق االققةاد-
 لسيد الةاز العقيٍت   دارا الةةيةي    تقٚت ٟتقا  تاريخ ا انسيمان . س :ر  -

 . 1982   2ط   بَتات    اليلاف 
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 . 1986  إلياس شاىُت  دار القلدم  تيسكي  تقٚت    رققابيراف: الةةيةيين يف الز  -
السَت، اا١تنهج   األنةا    دراس  يف اإلسبلتي يف تةق  ا١تؤرخين النةار سبلم شافعي )الدثقير(:  -

اآلباء الةطارث ( تنرا، ا١تعارف   اإلسكندري     َتقابو )ذيل ساث تنيستيخائيل الدتقاا  أسلف 
 . م1995

 م. 2001  تي  اللاىق،يي حسُت ب اٖتليق  تقٚت  الفاومي تةق  تاريخنيفا.ل .أ. : يسةم-
تةق االةحق    ضم  ندا، قانيني   اققةادي    سياسي   ،لفندق ظاىق اصةحي لةيب )الدثقير(:  -

 . م1986ا١تقيسط   اللاىق،   

لعةق ا اي حىت هن يسبلتإلالفقح ا١تةقي  ت  ا١تيانئ االيرير ا :(قيراح )الدثفقصفاء حافظ عةد ال -
 .م 1977 ق، لاى  دار الفكق العقيب   الالفاومي 

  الفاوميُت عةق إىل هناي  إلسبلتي العةق ايف  الةناعي تةق  نتد : صفى عةى )الدثقير( -
 م. 2000اللاىق،  

الرزا  ىتقيب حالفقح العيسطي ت  اللعةير االقافعي اسعيد عاشير: تةق يف عةد القٛت   -
 . م1970  اللاىق،   العيماىن

اجملةد   1977   يا١ترقب ٣تةدات   ا١تمةك  10  القاريخ الدبةيتاسي لةمرق  از : قعةد ا٢تاد  ال -
 ا٠تاتس.

 أبقيل( - )تارساىق، لاىق،  الندا، الدالي  لقاريخ اللسةك التكاك: ععيمان ال -
 . 911 -779  ص  1971اىق،   لدار الكقب   ال

 وقابةس    لطةييا دم لو أتُت تيفيقق  ا ي  نلةو إىل العقبتاريخ صلةي  اإلسبلتي  عزيز أٛتد :  -
 . م1980لةيةا  

االرق    تقٚت  فيةيب رقق   اتأثَتىا عةى العبلقات بُت اليةي: اٟتقا  الةة  طيعزيز سيلاير ع -
 . م1990  2ط    اللاىق، العقبي    اف يل  دار الق  تقاجع  أٛتد خاثي صاب
العقبي  لةعةيم  ة   اجمل"تنيس"ا١تندثق،  ا١تدن اإلسبلتي عطي  الليصي )الدثقير(: ت  أخةار  -
 . م1981   العدد الياين   اجملةد األال   سانياإلن
مل الةحق ا١تقيسط  اللاىق،  ااع تةقيسط  ضم  أعمال ندا، ا١تقلةحق ا اعاملفاومي  التةق  -

 .م1986

-968ىـ/  567 -358) الفاوميُتةق يف عةق ٔتكم اٟت م: نظعطي  تةطفى ترقف  -



 جامعة بنها –مجلة كلية اآلداب 

 9445ليو يو           3341            العدد الحادي والعشرون

 .م1948  1  ط (  دار الفكق العقيب  اللاىق،م1171
الياىن راجق عهد يف  إيطاليا اصلةي ن جني  تا٠تارجي  لنير ااس  يلساعةده ٚتعو تسعيد:  -
دتنهير   بغَت تنرير،   ثةي  اآلدا     رسال  تاجسقَت ـ(ى 548 – 506 م /1154 - 1112)

 .م2007جاتعو اإلسكندري    
 2000  256 خرة    سةسة  عامل ا١تعقف   عدد   تقٚت  ساتي فيةيب تايةير : قةف العليل -
 م.
رق   نا لةنيس خ  دارري  تقٚتو أٛتد ال الةةيةي قا  اٟتلرق  زت  اا  الرققثةيد ثاى  :  -
 . م1995اىق،   لال
-اىق، )تارس لالدالي  لقاريخ ال د الفاوميُت ااألييبيُت   الندا،يف عه األجانبار اللاىق، ٕت:  -

 . 1971اىق،   لأبقيل( دار الكقب   ال
 . 2003 السةاعي  اللاىق،   َت: السبلم الةةييب   تقٚتو بر تيتاس تاسقناك -
  العقيب  اللاىق   الفاوميُت ا٠تارجي   دار الفكقسياس ٤تمد ٚتال الدي  سقار )الدثقير(: -

1994. 
  رس   اللاىق دا١تن ألال   الةبلدسم الاٞترقايف لةةبلد ا١تةقي   ال اللاتيسبك:   ٤تمد رتز  -

 .م 1994
عةى تةق  يةي  ا٠تاتس    ٛتة  جان دى بقي ٤تميد سعيد عمقان )الدثقير(: اٟتمة  الةة -

 . 1985 اىق، لىـ  دار ا١تعارف  ال 618-615 / م 1221 - 1218
 . 1993ىق،   لاارٯتان عةد الكقًن : ا١تقأ، يف تةق يف العةق الفاومي  الن -
الدي  إٝتاعيل   أربع   دىن يف العةير اليسطى   تقٚتو عزالقجار، يف الرقق األ تاريخىايد. ف:  -

 .م1985أجزاء  اللاىق،  
نلةو ع  األ١تاني   " أثق اٟتضار، العقبي  يف أاربا"لرق  ع عةى اتسطىينكو. ز: مشس العق   -

حياشيو  فاراق عيسى ا٠تير   دار اآلفاق    بيضين   اثمال دسيقي  راجعو ااضعفاراق 
 .م 1981   6بَتات  ط 
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