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إع ولا ا اس ةاليخ بسجةو عةال يةع اسي ةامل اسيييةا رةل حيا نةا علةى ي ة س  اسفةلو 
ىةةس يةةلألة األيةةل، يركةة، يا ةةييا،  -كيةةا يعةةال سي ةةلوو علةةى األس ةةع–ساسيج يةةدف راس ةةاليخ 

 سي لجل حا لىا، س   ليل يع  بلسو ي  عبليا.
ع حساوث سأزياع اس اليخ اسي رووة  أ ى صلا بيزنطا باإل بلل ساسي لييع سيع بي

كي ةةةأسا يةةةع أبةةةلز اسي ةةةامل اسفكلي ةةةا اس الي ي ةةةا اسفل ةةةفي ا اسسةةةامكا اسسةةةيعاف سسةةةذس  انياسةةةت 
 علييا األقبلل باس حليل ساسسصف ساسنعو ساس عييل.

أبةةةس  ةةةروة  سيةةةع بةةةيع ىةةةذه اسولا ةةةات  ةةةأ ل ولا ةةةا اسةةةوك سل األيةةةيع عبةةةو اسحييةةةو
كاسفا عع إحو  جسانب ىذه اسصلا، حيث  عول إ اءات  الي يا رل فيا ي رووة، س عيل 

 سوسل اسويع رل اسربلقات اسبيزنطي ا اإل بليي ا. -يع ينظسل اس اليخ–
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علةةى يرلرةةا  -بسجةةو يةةع اسسجةةسه–سيبةةوس أع ولا ةةا يس ةةسع  ةةالي ل كيةةذا يرةةيع 
ساس ةرف، ساسرلةل ساسجيةل، ساسنسةاط ساسلكةسو  حال األيل ساسسرسب سق مذ، يع حيث: اسعةسة

 ، سنحس ذس  يع صفات األيل سأحساسيا.-علييا س يا يا–
كاسةةةفا عةةةع  لةةة  اسيعاصةةةوف ر نةةةاسل  -بفصةةةسسيا اس ةةة ا–س ةةةأ ل ىةةةذه األطلسحةةةا 

يؤسفيةةةةا رةةةةل رصةةةةليا األسل نظةةةةلة عايةةةةا عةةةةع بةةةةساكيل اسيساجيةةةةات اسفكلي ةةةةا بةةةةيع اإل ةةةةبلل 
 فصل اسثانل اسي امل اسويني ا اس ل وال حسسيا ذس  اسجول.ساسي يحي ا. كيا  ناسل رل اس

ُي ةةاف إسةةى ذسةة  اسفصةةل اسثاسةةث اسةةذر ينةةاق  يصةةيل األقليةةات اسرلقي ةةا رةةل ذسةة  
اسسقت بيع اسعس يع )اإل بليي ا، ساسبيزنطي ا(. كيةا  صةا اسفصةل اسلابةد سيناقسةا اسجةول 

 اسبيزنطل اسيناسئ سئل بلل.
اي، سيلاجرا األعيال اسجوسيةا اإل ةبلييا اس ةل سقو  صا اسيؤسف اسفصل اس 

كانةةةت يل بطةةةا بسةةةكل أس بةةةا ل باسن ةةةال اسبيزنطةةةل اإل ةةةبليل. س ةةة ل ل ةةةاس و باسفصةةةل 
اس ةةاو، اسةةذر نةةاق  ريةةو سرحةةا اسيحةةاسل اسرايةةا اسلمي ةةيا اسجةةول اسبيزنطةةل اإل ةةبليل 

 س  ليط اس سء على  يا و اس اصا.
ذا اسجانةةبف حيةةث حصةةل علةةى سال ي فةةى   صةةا و. أبةةس  ةةروة اسةةوقي  رةةل ىةة

 ل بل اس و اسيس سيا بةة: 4660اسياج  يل )عصسل س طل( يع جايرا طنطا عال 
اسربلقةةةات بةةةيع االيبلاطسليةةةا اسبيزنطيةةةا ساسعةةةسة اإل ةةةبلييا رةةةى اسسةةةل  رةةةى عيةةةو 

ىة (، ثل بيذه األطلسحا  354- 324ل/ 4050- 4026االيبلاطسل يي اميل اسثايع ) 
ى اسةةوك سلاه )عصةةسل س ةةطل( يةةع جايرةةا بلينجيةةال عةةال اس ةةل نحةةع بصةةووىا حصةةل علةة

 ل.0222
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ي ةةةاُف إسةةةى ذسةةة  طامفةةةا يةةةع اسولا ةةةات اس ةةةل أعةةةوىا رةةةل ذات اسجانةةةبف ينيةةةا: 
، س"اسويليا اإلجباليا رل اسوسسا (0)بيزنطا رل اسيبلحل اسرلبيا "قلاءة رل  يلة ذات اسييا"

 ، سغيلىا. (3)اسبيزنطيا"
ع ىذه األطلسحا اس ل نح ع بصووىا عنسانيا يكسف عع يح ساىا بسكل ىذا، سا 

 عال، س نعف يريا سصفيًّا على اسنحس اس اسل:
[1] 

 المقدمة
 

أسوعيةةةا  لةةة  اسعصةةةا  -يةةةسجزة يا رةةةا-بةةةوأ اسةةةوك سل أبةةةس  ةةةروة ل ةةةاس و بيعويةةةا 
اسينويةةا اسسةةييلة اس ةةل والت بةةيع األب ساالبةةع سىيةةا يساجيةةاع بر ةةييا اسةةبر  رةةل نةةزاع 

( علةى اسليةال س ةأل ابنةو: "ىةل  ةل  يةا ل ةي و 6األيةو... حيةث ل ةل األب لقةل )طسيل 
(. يةةةع يكانةةة ، سةةةع  ةةةول  أبةةةو ا يةةةا ألاه، سسةةةع أريةةةل أبةةةو ا يةةةا 6(، سأنةةةا ألاه )3اآلع"؟  ةةةلاه )

 .(1) لاه"
بياع اس سابو اسيةذىل  -رل صول ل اس و–سبيذه اسعصا اسب يطا يحاسل اسيؤسف 

اسي ةةةةيحل  بصةةةةسلة ب ةةةةيطا، سأع كةةةةل جانةةةةب يربةةةةو ا  بسةةةةلسطو بةةةةيع اسحةةةةسال اإل ةةةةبليل  
 . (2)اس اصا سغاسبا يا يحكل على ويع  صيو على أ ا، سجيا نظله س صسله ىس

علةى وسل اسةويع رةل  ةاليخ اسبسةليا،  -اس ةل ك بيةا برنايةا–كيا لكةز رةل يعوي ةو 
اة اسيسييةا سلنةا، يعسل: سعو سرب اسويع وسل ا حا ي ا رل  اليخ اسبسليا، سي، رعط رةل اسحية

ا رل اسربلقات بيع اسوسل ساسثعارات اسي  لفا  .(3)وا ل حوسوىل اس يا يا، سسكع أي  
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كةةةاع سال يةةةزال يعويةةةا سلحةةةلب،  -أس اس ةةةويع–كيةةةا يةةةلوف يؤكةةةوا علةةةى أع اسةةةويع 
سوارر ةةا سلع ةةال، سعةةزاء ا رةةل حاسةةا اال ةةطلاب، سس ةةيلا اب يةةاج رةةل أسقةةات اسنصةةلف حيةةث 

 .(4)يع أجل اسوعل ساسنصل -اسنا، اسراويسعسكذس  -يصلل اسجنسو 
سيةةل  أع اسك ةةب اسيعو ةةا ىةةل وعةةل لسحةةل رةةل أي رةةا اسرويةةو يةةع اسجنةةسو. سرةةل 
اسربلقةةةةات اسوسسيةةةةا، ال  ةةةةزال األقليةةةةات اسرلقيةةةةا سيرايل يةةةةا  ج ةةةةذب اس ةةةةو ل أس االى يةةةةال 

اسوا ليةا اس الجل. غاسب ةا يةا  كةسع األقليةات اسرلقيةا أس ل ي ةع يرةانل رةل يرظةل اسنزاعةات 
 .(5)ساسوسسيا

رةةل األزينةةا اسحويثةةا، ال يةةزال  ةةسء اس فةةاىل اس ةةالي ل بةةيع اسي ةةلييع ساسي ةةيحييع 
ةا. سسةذس  ظلةت اس ناق ةات بةيع اسةويع ساس يا ةا إسةكاسيا عييعةا  حسل ق ةايا اسرعيةوة قامي 

 س طيلة رل كثيل يع األحياع، ييا  ل  أثل ا على حياة اسيبلييع يع اسنا،.
ى أنةةو يةةع  ةةسء اسحةةظ، سبا ةةل اسةةوينيسع، ال  ةةزال برةة  اسجةةلامل سيةةذىب أي ةةا إسةة

  ةلب بسةكل أعيةى األبليةاء رةل  -اسي يثلا رةل اس طييةل اسرلقةل أس اإللىةاب-اسيلسعا 
أياكع ي  لفا يع ىذا اسراسل. باسلغل يع أع وسل اسويع رل اسربلقات اس يا يا قةو  لاجةد 

جةول ساسوعايةا رةل اسرصةسل اسس ةطى باسيعالنا يةد اسرصةسل اسس ةطىف رةبل  ةزال أنيةاط اس
ي ةة  ويا علةةى نطةةا  سا ةةد، سيةةع بةةاب أسسةةى، أع   ةة فيو يةةع ثةةسلة س ةةامل اإلعةةبلل رةةل 

 عصلنا اسحا ل.
ييةةا ال سةة  ريةةو أع اسةةويع كةةاع سةةو  ةةأثيله اسرييةة  علةةى اسحيةةاة رةةل عةةاسل اسعةةلسع 

اسولا ةا اسس طى، سسو  أثيله األكبل ح ى اآلع رل جييد اسنساحلف  برا سذس  غطةت ىةذه 
 يجيسعا سا را يع اسسؤسع اسوا ليا ساس الجيا سكل يع اسبيزنطييع ساس بلرا.
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[2] 
 أهداف األطروحة

 
إسةةى  س ةةير سولا ةةا وسل اسةةويع رةةل  -كيةةا قةةلل يؤسفيةةا– يةةوف ىةةذه األطلسحةةا 

اسربلقةةات اسبيزنطيةةا اإل ةةبلييا، س ةةأثيله علةةى اسسةةؤسع اس يا ةةيا اسر ةةكليا يرةةا. سبربةةالة 
-513ثانيةةةا:  ةةة ول، ىةةةذه األطلسحةةةا اسجسانةةةب اسوينيةةةا سيةةةذه اسربلقةةةات  ةةةبلل قةةةلنيع )

ةةةا رةةةل كةةةل جانةةةب يةةةع جسانةةةب 4202 (، سةةةي، رعةةةط رةةةل اسنصةةةسا اسجوسيةةةا سسكةةةع أي  
 .(6)اسربلقات بيع بيزنطا ساسعس  اإل بلييا رل سل  اسبحل األبي  اسي س ط

اسيييةةا رةةل  ةةاليخ سةةةل  ( يةةةع اسف ةةلات 4202-513س رةةو ىةةذه اسف ةةلة اسزينيةةا )
، حيث كانت اس بلرةا قةو  جةاسزت ذلس يةا سبةوأت رةل االنحةوال فاسبحل األبي  اسي س ط

 .(42)ببطء سثباتف ييا أو  إسى  حسل ييزاع اسعس  إسى اسجانب اسبيزنطل
رةةل اسسقةةت نف ةةو، أصةةبر اسبلىس يةةسع اسي ةةليسع ساسي ةةيحيسع علةةى ولايةةا كبيةةلة 

اسك ةةةةاب اسيعةةةةو، باسليةةةةا اسرلبيةةةةا، سيف ةةةةل  أع  بيةةةةذاىب بر ةةةةيل اسةةةةبر ف حيةةةةث  ةةةةسرل
اس لجيا اسيسنانيا سلعلألع كانت ي ةسرلة أي ةا رةل بيزنطةا.  ةزايع ذسة  كلةو يةد ذلسة ن ة  

 .(44)اسفل فا اسرلبيا اسييثلا رل علل اسكبلل
بةةةةةاسنظل إسةةةةةى بةةةةةساكيل  -أسال–س أ ي ةةةةةا علةةةةةى يةةةةةا  ةةةةةب ، بةةةةةوأت ىةةةةةذه اسولا ةةةةةا 

ساسبيزنطييع، سأس حت اسطابد اسوينل ساسلسحل سلربلقةا اسيساجيات اسوينيا بيع اسي لييع 
 -اسيناسما–اسكايلا بينييا. ثاني ا، جاءت ىذا اسولا ا  حليليا سلك ابات اسبيزنطيا اسيراويا 

 سئل بلل.
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ال  ييا -سرييا ي رل  باسنصسا اسجوسيا اإل بلييا، رإع يجيسعا ي  الة ينيا 
،  ةةل رحصةةيا برنايةةا رةةل -نطةةل اإل ةةبليل لةة  اس ةةل  حيةةل اس ةةيا اس اصةةا اسجةةول اسبيز 

 رصسل ىذه اسل اسا.
يةةع ىةةذه األطلسحةةا ىةةس  ةةالج  -كيةةا عبةةل بل ةةانو –إع ىةةوف اسيؤسةةف اسلمي ةةل 

نطةةةا  يجةةةلو ولا ةةةا الىس يةةةا. إنيةةةا ولا ةةةا  الي يةةةا بسةةةكل أ ا ةةةلف سسةةةذس  لكةةةز علةةةى 
ء اس صةةةةاما اسوينيةةةةا سلربلقةةةةات اسبيزنطيةةةةا اإل ةةةةبلييا رةةةةل اس ةةةةيا  اس ةةةةالي ل سرةةةةل  ةةةةس 

اسربلقةةةةات اسر ةةةةكليا ساس يا ةةةةيا. سبيةةةةذا سرةةةةلت ىةةةةذه اسس ةةةةيلا إيكةةةةاع ال ةةةة نباط اسيساقةةةةف 
اسبيزنطيةةةا  جةةةاه اإل ةةةبلل رةةةل اآل ةةةل: األوب اسبيزنطةةةل، ساسسثةةةام  اسلي سلجيةةةا اسبيزنطيةةةا، 

 ساسوبلسيا يا اسبيزنطيا، ساسيحكيا اسبيزنطيا.
سصةةووف ررلةةةى سقةةو لكةةزت األطلسحةةةا علةةى اسرويةةو يةةةع األيثلةةا اسيايةةا رةةةل ىةةذا ا

ساحةةةةوة يةةةةع اسيس ةةةةسعات  -سال  ةةةةزال- ةةةةبيل اسةةةةذكل ال اسحصةةةةل، كانةةةةت ق ةةةةيا اس ثليةةةةث 
 اسلمي يا رل اسجول اإل بليل اسي يحل، سقو  ل   صيا األوب اسبلي ناىل سيا  عليب ا. 
رلل يكع اسبلىس يسع اسبيزنطيسع اسي ليسع ا  ثناء . رعو يف ل  اسيلء أنةو  ةيع 

ع يع غيل اسيجور  عليب ا  كةلي، جةزء كبيةل سيجةلو يناقسةا نطا  ىذه األطلسحا،  يكس 
 ي أسا الىس يا، رل حيع أنيا رل اسنيايا سي ت  اصا باس يا  اسي  ال ىنا.

سباسيثل، قو يظةع اسيةلء أنةو ال واعةل إلعةاوة اسنظةل سيناقسةا جييةد االسة باكات 
يكةع أكثةل.  اسر كليا على اسحوسو باس فصةيل، ألع ىةذا ي طلةب أطلسحةا ينفصةلا، إع سةل

سبا  صال ، رعط  سظيفات اسويع سألثاله رل ىذه اسيناسسات ىل نطا  عيل اسيؤسف رل 
 ىذه األطلسحا.
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س  يثل اسطليعا اسلمي يا سيذه األطلسحا رةل   بةد أكبةل عةوو ييكةع يةع  ةأثيلات 
اسةةةويع رةةةل كةةةل جانةةةب يةةةع جسانةةةب اسربلقةةةات بةةةيع بيزنطةةةا سجيلانيةةةا اسي ةةةلييع رةةةل سةةةل  

، أر سل حعية  رةل اس ةيا  اسر ةكلر ساس يا ةل رةل  ةسء اسجةول اسي س ةطاسبحل األبي  
 ساسرك، صحير.

سبطبيرةةةا اسحةةةال،  ةةةي طلب ذسةةة  رحةةةا عةةةوو كبيةةةل يةةةع اسيصةةةاول، رةةةل األوب 
ساس ةةاليخ ساسبلىةةست، سسكةةل ينيةةا طابريةةا اس ةةاا س لفي يةةا. إنةةو سيةةع اسيةةأيسل أع  ةةؤور 

ذه اسيصةةاول اسي  لفةةا بسةةكل جةةاو اسنظةةلة األس ةةد اس ةةل ييكةةع اك  ةةابيا يةةع ولا ةةا كةةل ىةة
إسةةى إن ةةاج ولا ةةا ي يا ةةكا قةةاولة علةةى إسعةةاء  ةةسء يكثةةف علةةى يس ةةسع قةةويل يةةع نارةةذة 

 جويوة، سباس أكيو  يع ني  جويو.
 [3] 

 الدراسات السابقة
يةةل  و. أبةةس  ةةروة أع ىنةةا  اسرويةةو يةةع اسولا ةةات اسي رلعةةا باسربلقةةات اسبيزنطيةةا 

يع اسباحثيع، سكع اسنطةا  اسةوينل سيةذه اسربلقةات ال يةزال  اإل بلييا  يت يع قبل اسرويو
 بحاجا إسى اسيزيو يع اس حعي .

حيث  ل  عويل عوة ي اىيات قييا رل ىذا اسنطةا ، سسكةع ال  ةزال ىنةا  اسرويةو 
يةةةع اسثيةةةلات اس ةةةل يجةةةب  ةةةوىاف رياسبيةةةا ىةةةذه األعيةةةال  عةةةف علةةةى أل ةةةيا وينيةةةا رعةةةط، 

، بينيةا يعصةل اسةبر  اآل ةل جيةسوىل علةى يؤسةف اسيسقف اسر كلر - عليب ا–س  جاىل 
 .(40)أس نا برينو يد  ل  اسبعيا

كيا نس ه اسيؤسف على أع ىنا  اسرويو يع اسرلياء اسيراصليع سي، سوييل يرلرةا 
وقيعةةةا باسليةةةا اسرلبيةةةا أس اإل ةةةبلل، ييةةةا أسقريةةةل رةةةل اسرويةةةو يةةةع األ طةةةاءف ريةةةل ي برةةةسع 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 373 

  اسكليةات اسرلبيةا. علةى اسةلغل يةع أع اسةبر  اسُك اب اسبيزنطييع رل  ةسء ريييةل سةبر
ينيل يبذل جيسو ا كبيلة س صةحير األ طةاء اسبيزنطيةا رةل اسليةا اسرلبيةا ، إال أنةو ال يةزال 

 .(43)ىنا  اسيزيو اسذر ي ريع اسعيال بو
سأسال إسى عوة نياذج واسا على ذس ، ينيةا: يةا  ةل حةسل ك ابةات اسعةوي، يسحنةا 

لوت ريةةو عةةوة أ طةةاء ب ةةيطا غليبةةا  ةةوررنا سكةةل نسةة  رةةل اسويسةةعل عةةع اإل ةةبلل، رعةةو س 
كيةا  أصاس يا أس ح ى ن ب يا سذس  اسلجةل اسةذر عيةل رةل حكسيةا ألبرةا  لفةاء ي ةلييع 

 . (41)ييكع  طبي  نف، األيل على األعيال اسين سبا إسى ثيسوسل أبل قلة
عةةةبلسة علةةةى ذسةةة ، رةةةإع برةةة  اسبةةةاحثيع حةةةسل اسجةةةول اسبيزنطةةةل اإل ةةةبليل ىةةةل 

أكثةةةل يةةةع  -سلبيةةةا يلجةةةد ذسةةة  إسةةةى  ةةةسء ريييةةةل سليةةةا اسرلبيةةةا–بيزنطيةةةسع رةةةل  رةةةاطفيل 
 .(42)اسبيزنطييع األصلييع أنف يل

ح ةةى -األىةةل يةةع ذسةة ، سةةل يةة ل االع يةةاو علةةى برةة  اسيصةةاول اسرلبيةةا اسيايةةا 
رةةل ىةةذا اس ةةيا ف ررلةةى اسةةلغل يةةع أع "اسجةةاحظ" يرةةلسف جيةةو ا يةةع قبةةل اسرليةةاء  -اآلع

، إال أع (43) يةةةت  لجيةةةا أطلسح ةةةو  ةةةو اسي ةةةيحيا إسةةةى اسليةةةا اإلنجليزيةةةا اسيةةةلبييع، سقةةةو
يس ةةةةةةسع و "اسحيةةةةةةساع" بإسةةةةةةالا يا اسيييةةةةةةا سةةةةةةل ُ  ةةةةةة  ول أبةةةةةةو ا رةةةةةةل اسولا ةةةةةةات اسبيزنطيةةةةةةا 

 .(44)اإل بلييا
أيا زييلو اسير زسل اسعا ل عبو اسجبال، ريس أقةل حظ ةا، حيةث سةل يحةظ باى يةال 

لغل يةع  لييحا ةةو باسيةةا األىييةا سةةبر  اسجسانةةب يةع قبةةل اسبيةةزنطييع اسيحةوثيع، علةةى اسةة
 . (45)االج ياعيا ساسوينيا سلن ال اسبيزنطل اإل بليل رل اسعلع اسراسل

اسةذر زال  -على حو عليل-سباسيثل، رإع اسباقبلنل، اسيجاول اإل بليل اسسحيو 
. سةل (46)اسع طنطينيا سناق  لجال اسويع اسبيزنطييع ية ل ، سل ي   ول يؤسفا و بسةكل كةاف 
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يجاوس و يد اإليبلاطسل با يل اسثانل حسل بر  اسع ايا اسوينيةا  -أس  لجيا-ا   وال 
 . (02)أس  لجي و إسى أر سيا أسلسبيا حويثا

 [4] 
 

 فصول األطروحة
: ىةةةةس يعويةةةةا  الي يةةةةا عايةةةةا سليساجيةةةةات اسيبكةةةةلة بةةةةيع اإل ةةةةبلل الفصــــل األول

اس صةةسا. سريةةو  ةةل رحةةا ساسي ةةيحيا بسةةكل عةةال، سبةةيع بيزنطةةا ساإل ةةبلل علةةى سجةةو 
برةةة  اسنصةةةسا اسجوسيةةةا اسيبكةةةلة، س ةةةل   بةةةد برةةة  اس ةةةيات اسيبكةةةلة سيةةةذه اسنصةةةسا 

 . (04)اسجوسيا
سيةةةع ثةةةل  نةةةاسل  ةةةينو: اس حةةةور اإل ةةةبليل سلي ةةةيحيا، سأقةةةلب ا صةةةال بيزنطةةةل 
باإل ةةةبلل، ساسيساجيةةةا اسر ةةةكليا سق مةةةذ. كيةةةا  رةةةل  سرةةةوة س صةةةيات  الي يةةةا يحسليةةةا، 

اسويسةةةعل، سثيةةةسوسل أبةةةس قةةةلة، سسيةةةس اسثاسةةةث سعيةةةل اسثةةةانل، سىةةةالسع اسلسةةةيو سىةةةل: يسحنةةةا 
 .(00)سق طنطيع اس او،

ةةةا سليس ةةةسعات اسوينيةةةا سلي ةةةلييع اسبيةةةزنطييع الفصـــل اليـــا   ا عاي  : يعةةةول ي ةةةح 
ساس ل يع سأنيا قايت اسربلقات بينييا، ركاع ينيا: يا ىس وينل، سأل ل  يا ةل، سثاسةث 

 ب نسع  ل  األيسل  نسعت اسرناسيع اسفلعيا سذس  اسفصل:. س (03)ع كلر، سلابد  جالر
ينةةةاط  اسحةةةوسو ساال صةةةال اسيةةةسيل بةةةيع األطةةةلاف، اسجيةةةاو ساسوعايةةةا إسيةةةو  ةةةو 
اسلسل، ساألىييةا اس يا ةيا سلجيةاو، ساسثيةسل ساأل ةبلع "اسجيةاو اإل ةبليل علةى اسحةوسو"، 

سركةةةةةلة اسليزيةةةةةا  لجةةةةةال اسةةةةةويع اسي ةةةةةلييع ساسجيةةةةةاو  ةةةةةو بيزنطةةةةةا... ساسجيةةةةةاو اسبيزنطةةةةةل،
اسوينيا... ثل اإل بلل رةل اسةببلط ساسوبلسيا ةيا اسبيزنطيةا... ساسعيةسو اسوينيةا علةى اس جةالة، 

 . (01)سغيل ذس  اسكثيل
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: يفحةةةةةا يصةةةةةيل األقليةةةةةات اسرلقيةةةةةا بةةةةةيع اسعةةةةةس يع اإل ةةةةةبلييا الفصـــــل اليالـــــث
ت عةةوة  ةةنسا -رةةل أغلةةب األحيةةاع-ساسبيزنطيةةا. سيسةةيل ذسةة  أ ةةل  اسحةةلب اسةةذيع ق ةةسا 

رةةل أيةةةور أعةةةواميل، سكةةةذس  األطفةةةال األ ةةةل  ساسف يةةةات اسربيةةةو ساسرةةةلب اسي ةةةيحييع، كيةةةا 
 . (02)  يع ولا ا حسل اسيل ويع بيع األقليات اسرلقيا

: سىةةةس  عيةةةيل  ةةةالي ل سلجةةةول اسبيزنطةةةل اسيرةةةاور سئل ةةةبلل. سريةةةو الفصـــل الرابـــ 
 ةةةواعيات أس رحةةةا عةةةوة أعيةةةال جوسيةةةا سقالنيةةةا باسيصةةةاول اسبيزنطيةةةا األ ةةةل  يةةةد أر 

 . (03) أثيلات ي عاطرا على اسيصاول اإل بلييا
 س ناسل ريو عوة س صيات ذات سةأع رةل ىةذا اسجةول اسبيزنطةل، يثةل: نيكي ةا،
)يةةع بيزنطةةا(، سألي ةةا، )يةةع اسعيصةةليا(، ساإليبلاطةةسل ق ةةطنطيع بسلريلسجني ةةس، حيةةث 

ييكةةع   ةةةيي و  . كيةةا لكةةز و. أبةةس  ةةروة علةةى يةةا(04)قصةةيو و اسجوسيةةا اسيناسمةةا سئل ةةبلل
سيةةةس اس ةةةاو،، س اسك ةةةنول، سأحيةةةو بةةةع  باسجةةةول اسوبلسيا ةةةل، سا  ةةةذ نيةةةاذج سةةةوف ينيةةةا:

 . (05)طسسسع
سسل يفت اسيؤسف رل ىذا اسفصل أع ي لط اس سء على وسل اسكني ا اسيلكيا رل 
ذسةة  اسجةةول اسةةذر اح ةةول علةةى أسةةوه، سقةةول سنةةا عةةوة نيةةاذج كاسةةفا عةةع  لةة  اسي ةةاىيا: 

 . (06)س ريو بع اسبطلي ، سيحيى بع  ريو األنطاكلق طا بع سسقا، 
: سىس عبالة عع يلاجرا سلرويو يع األعيال اسجوسيةا اإل ةبلييا الفصل الخامس

باسن ال اسبيزنطل اإل بليل. على اسةلغل يةع أع  -بسكل أس با ل-اس ل كانت يل بطا 
وا ةل حةوسو  اس يال اسلمي ل سلجةول اإل ةبليل سةل يكةع  ةس  جةزء يةع اس بلرةات اسوا ليةا

 عاسل اإل بلل.
اسةذيع كةانسا كةذس  علةى -رعو كاع ىنةا  عةوو كبيةل يةع عليةاء اسةويع اإل ةبليل 

علةةةةى عنايةةةةا  اصةةةةا بةةةةوح  االوعةةةةاءات  -علةةةةل باسجةةةةول اسبيزنطةةةةل ساس بلرةةةةات اسوينيةةةةا
 اسبيزنطيا ساسيجسل اسي او على ك ابا و اسبلىس ييع.
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، سغيةل  ةاف  أع (32)ل(442ت.سيع بيع ىؤالء اسرلياء يبلز ابع لب ع اسطبةلر )
رةةل ا  يةةال ذسةة  اسنيةةسذج علةةى سجةةو اس حويةةوف راسلجةةل  -جةةوا–و. أبةةس  ةةروة كةةاع يسرعةةا 

ساع نة  اإل ةبلل علةى يةو اسي سكةل اسربا ةل، سك ةب رةل  ينحول يع أ لة رال ةيا ي ةيحيا
 . (34)اسلو على اسنصال 

 كيةةةا نةةةاق  ىةةةذا اسفصةةةل جةةةول برةةة  لجةةةال اسير زسةةةا كاسجةةةاحظ ساسعا ةةةل عبةةةو
اسجبةةةال، سنةةةاق  جةةةول أبةةةس عي ةةةى اسةةةسلا  ساسعا ةةةل اسبةةةاقبلنل، ساسيةةةلسزر، سابةةةع حةةةزل، 

 . (30)اسلو على قصيوة نعفسل يل  اسلسل سناق  قصيوة اسعفال اسساسل رل
: ييةةةوف ىةةةةذا اسفصةةةةل إسةةةى  س ةةةةير سرحةةةا اسيحةةةةاسل اسرايةةةةا اسفصةةةل اس ةةةةاو،

اس اصةا  ةيع اس ةيا  اسلمي يا سلجول اسبيزنطل اإل بليل س  ليط اس ةسء علةى  ةيا و 
 . (33)األس د سلجول اسي يحل اإل بليل

، سيسةكلا (31)سيع ثل،  نةاسل لعايةا اسوسسةا سلجةول، سأسةكال أىةواف سقةلاء اسجةول
 -أصةةةةاسا األعيةةةةال اسجوسيةةةةا، سكيفيةةةةا اس رايةةةةل يةةةةد اسنصةةةةسا اسجوسيةةةةا )إعةةةةاوة اسك ابةةةةا 

 ابةةات اسجوسيةةا، ساسريةةو اال ةة يفاء(، س لجيةةا اسعةةلألع إسةةى اسليةةا اسيسنانيةةا، ساسحةةلب رةةل اسك
 . (32)اسعويل بيع اسي لييع ساسي يحييع... سغيلىا
[5] 

 خاتمة األطروحة
برةةةو  طسارةةةو رةةةل صةةةفحات ىةةةذه اسولا ةةةا سرةةةوة  -و. أبةةةس  ةةةروة- سصةةل اسيؤسةةةف 

 يحسليا واسا على ا عانو سيا ول،ف يع أبلزىا: -أس ا  ن اجات–ن ام  
يجةلو صةوال ع ةكلر أس  ل ةلا يةع اسيرةال  : سل يكع اسصةلاع اسبيزنطةل اإل ةبليل أولا 

بيع  صييع يع اسعلسع اسس طى. سعو كانت يساجيا ع كليا سركليا سوينيا بيع 
 . (33)اسعس  اسرظيى ساسبلعبيع اسلمي ييع رل  اليخ سل  اسبحل األبي  اسي س ط



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 377 

اسربلقةةات اس ةةلييا أس اسرواميةةا، ساس ةةأثيلات اسي باوسةةا بةةيع ىةةا يع اسثعةةار يع سةةل   ةةف : يا يــاا 
أبةةوا رةةل أر سقةةت. ساسيثيةةل سلوىسةةا أنةةو علةةى اسةةلغل يةةع رةةلا اال صةةاالت ىةةذه، 
رإع يرلرا كل جانب باسسؤسع اسوا ليا سلطلف اآل ل  بوس  ريفا بسكل ي يةب 

 ةسر علةى قةول كبيةل يةع اسحعيعةا ، سآليال. قو يبوس ىذا يحيل ا ، سكنو يد ذسة  يح
 .(34)على األقل يع سجيا اسنظل اسوينيا

ـــاا  كةةةاع جةةةزء ا صةةةييل ا يةةةع اسجةةةول  ل: علةةةى اسةةةلغل يةةةع أع اسجةةةول اسبيزنطةةةل اإل ةةةبلييالي
اإل ةةبليل اسي ةةيحل ككةةل ، إال أنةةو ي ييةةز ب ةةيا و اسفليةةوة ساسيليبةةا ، ساس ةةل كةةاع 

 .(35)فرلل على اسحوسوبر يا يل بط ا بسكل يباسل باسنزاع اسر كلر اس
سبسكل عال ،  ل اس ربيل عع اسياسبيا اسرظيى يةع اسنصةسا اسجوسيةا اسبيزنطيةا 
بري  يع  بلل بر  اس صاما اس اصا. ساألىل يع ذس  كلو ىس يسكلا أصاسا ىذه 
األعيةةال ، حيةةث أع جييريةةا  عليب ةةا غاي ةةا إسةةى حةةو يةةا س ثيةةل يسةةاكل اس  ل ةةل اسزينةةل 

 .(36)رييا ي رل  بيح سيا يا
ناول ا يا نجو أ ياء يحاسلييل اسيف ل يع، أس أر حكال يراصليع، أس  لييحات 
كلسنسسسجيا. نيكي ا، اسبيزنطل، إيفسو ، بالثسسسييس يع إوي ا، ال ُيرلف أر سلء  عليب ا 

 عنيل أس عع حيا يل.
 على اسلغل يع أع يرظل اسل امل اسبيزنطيا  و اإل بلل يك سبةا بةنف، األ ةلسب،: اا رابع

ح ى با   وال نف، اسيفةلوات سنفة، اسربةالات، إال أع اسجةواالت اسبيزنطيةا كانةت 
 لبطيل عبلقا يباسلة ساحوة، اي وت يع يسحنا اسويسعل ح ى اإليبلاطسل يانسيةل 

 . (12)اسثانل باسيسسسجس،
جييريل ي برسع اس ط نف و، سح ى نف، اسسلء يل كبةسع أ طةاء رةل اع ةذالىل. 

ةةةا قسي ةةةا لبيةةةا يكةةةسع اال ةةة ثناء ا سسحيةةةو ىةةةس نيكي ةةةا، اسبيزنطةةةل، اسةةةذر  س ةةةر أعياسةةةو ريي 
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. سيد ذس ، رإع ىةذا اس فةلو، سليفالقةا، قةو يعةس  أصةاسا عيلةو، أس علةى سسا ر ا سئل بلل
 األقل اسنظليات اسيعبسسا على نطا  سا د، ساس ل س ر و رل اسعلع اس ا د أس اسراسل.

ي ة يوراع رةل اسياسةب قالم ةا ي ةيحي ا  -سكذس  اسجةول اسيلكةانل-اسجول اسبيزنطل  اا:خامس
ي سةةةةةةوو اسةةةةةةذىع )أس ي ةةةةةة ير ا( يليم ةةةةةةا بكلاىيةةةةةةا اإل ةةةةةةبلل سقليةةةةةةل اإلسيةةةةةةال باسرعامةةةةةةو 

. ح ةةى  لة  اسنصةةسا اس ةةل ُيةزعل أنيةةا   اطةةب عةوس ا ي ةةلي ا يرين ةةا، (14)اإل ةبلييا
 سى أر ي لل على اإلطبل . باسكاو ييكع قبسسيا كنا حعيعل يسجو حع ا إ

إع اسليةةا اسرنيفةةا أللي ةةا، ساسيفةةلوات اسيجسييةةا سليايةةا سنيكي ةةا، اسبيزنطةةل ىةةل 

باس أكيةةو بريةةوة كةةل اسبرةةو عةةع اسل ةةامل اسساقريةةا سيرظييةةا إيلينةةل اسي باوسةةا بةةيع اسي ةةلييع 

يةةع  ساسبيةزنطييع ، ساس ةل سةةوينا عةوة أيثلةا ينيةةا رييةا ي رلة  باسيصةةاول اسيراصةلة ، ساس ةل

 . (10)اسسا ر أنيا ا  يت بعول كبيل يع اسوقا ساسح ا يا

 سةةيل اسطبيرةةا اسيحةةووة سلجةةول إسةةى أحةةو أىوارةةو األ ا ةةيا ، أر  ةةسريل حيايةةا  اا:سادســ
لسحيةةا سؤلسةة اا اسرةةاوييع اسطةةاحنيع اسةةذيع ال بكةة يل اسوعايةةا أس اسينةةاظلات يةةد 

نةت غاسبيةا األعيةةال اسجانةب اآل ةل. سةل يكةع اسجةول اإل ةةبليل ا ة ثناء  ، حيةث كا
يسجيةةةةا رةةةةل اسياسةةةةب إسةةةةى قةةةةالئ ي ةةةةلل يةةةةساز ، يةةةةد س ةةةةد أىةةةةواف يياثلةةةةا رةةةةل 

 .(13)االع بال
بينيةةا كةةاع اسيفكةةلسع اسي ةةليسع، س اصةةا اسير زسةةا، يييلةةسع إسةةى ا ةة  وال حجةة  
أكثةةةةل ععبلنيةةةةا، سكةةةةانسا أقةةةةل اع يةةةةاو ا ن ةةةةبي ا علةةةةى اسيلاجةةةةد اسعلألنيةةةةا، اع يةةةةو اسيةةةةواررسع 

يةةسع ساسيلكيةةسع، بسةةكل كبيةةل علةةى اسك ةةاب اسيعةةو،، باع بةةاله اسكليةةا اسي ةةيحيسع، اسبيزنط
 اسنياميا سغيل اسصحيحا، إلثبات أس وح  حج   صسييل.
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باسن ةةةةبا سليحةةةةاسل اسي ةةةةلل ، كةةةةاع يةةةةع األىييةةةةا بيكةةةةاع أع يطلةةةةب يةةةةع  صةةةةيو 
ا يسةكل أركةال ا ير لر ةا  اسي يحل أع يجيب بسلح "سي، رعط يع ك اب  اسيعو، سسكع أي  

 عاسيي ا".بيا 
بينيا يجيةب اسيفكةل اسبيزنطةل "بيةا ي فة  يةد اإلنجيةل اسيعةو، ساس ةبب، قةو يبةوس 

 ىذا يجلو  رييل، سكنو يرك، ظاىلة عايا رل اسجول اسبيزنطل اإل بليل.
، بينيا نفى اسبيزنطيةسع أنو رل اسجول اسبيزنطل اإل بليل : يع اسجويل باسيبلحظاعاا ساب

ةةةةا أر نةةةةسع يةةةةع أصةةةةاسا اسعةةةةلألع كك ةةةةاب إسيةةةةل ، كةةةةاع سةةةةو  يرظةةةةل اسيفكةةةةليع   ياي 
 . (11)اسي لييع يعالبا ي  لفا سلك اب اسيعو،

أيةا باسن ةةبا سلريةةو اسعةةويل ، ريبةوس أنةةو كةةاع يعبةةسال  بسةكل عةةال ، سسكةةع يةةد برةة  
اسسكس  ساال يايات اسيسجيا إسى اسحا ايات اسييسو. سكاع يرظل علياء اسويع اسي لييع 

عويل رل حججيل  و اسي يحييع ، إيةا إلثبةات ل ةاسا سنبةسة يييلسع إسى ا   وال اسريو اس
يحيو أس إلظيال أع اسي يحييع قو  لسا عةع اسك ةاب اسيعةو، نف ةو ، أس سف ةر برة  
األيثلةةةا عةةةع حيةةةاة األنبيةةةاء اسعةةةوياء اسةةةذيع قةةةبليل اسي ةةةيحيسع س بجةةةيليل س س ةةةير برةةة  

سس صةيا رةل اسحةلب جسانب حياة اسي يحييع. يحيو، يثةل  رةوو اسزسجةات أس يسةالك و ا
 .(12) و أعوامو

: إع اسجول اإل بليل اسينةل ساسحيةسر ساسي نةسع يركة، باس أكيةو اسس صةيات ي رةووة يام اا 
األسةةساع سلس ةةط اسثعةةارل اإل ةةبليل. حيةةث أ ةةت ي ةةاىيات اسيفكةةليع اسي ةةلييع رةةل 
اسجةةةةةول  ةةةةةو بيزنطةةةةةا يةةةةةع جييةةةةةد اسيؤسفةةةةةات اسفكليةةةةةا ساسوينيةةةةةا  عليب ةةةةةا رةةةةةل عةةةةةاسل 

يسقف ةةا ي  لف ةةا  -رةةل يول ةةا اسير زسةةا-سقةةو  بنةةى اسيفكةةلسع األحةةلال اسي ةةلييع... 
سأكثل ععبلنيا  جاه اسي يحيا. ىل بسكل عال أقل عوسانيا، سيييلسع إسى ا   وال 

 .(13)حج  أكثل ععبلنيا ، بوال  يع يجلو اق با، اسعلألع



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 380 

 اسبلرت سلنظل أع بر  اسيفكليع اسذيع ا ييسا باسيلطعا  اىيسا بسكل كبيل رل
ةةةا برةةة  عليةةةاء اسةةةويع  اسجةةةول اإل ةةةبليل  ةةةو اسي ةةةيحيا. عةةةبلسة علةةةى ذسةةة ، سةةةوينا أي  
اسسةةةيرا اسةةةذيع قةةةويسا ي ةةةاىيات كبيةةةلة رةةةل اسجةةةول اسي ةةةيحل اإل ةةةبليل، سيةةةد ذسةةة  رةةةإع 

 . (14)ك ابا يل  الج نطا  ىذا اسريل اسحاسل
وا ليةا  : لغل اسزعل ساس  يل اسعامل على أع اسجول اإل بليل جاء كلو على عسايلتاسعا

س الجيا. سيد ذس ، يبوس أع اسيسجات اسوا ليةا يةع اسزناوقةا ساسصةلاع بةيع اسفكةل 
اس عليةو اسجةوسل اإل ةبليل،  -إسةى حةو كبيةل-اإل بليل ساسيوال، اسفعييا، ل  ت 

رةةةل حةةةيع أع وسل اسجةةةول اسبيزنطةةةل كيحةةةل  سلثعارةةةا اإل ةةةبلييا يبةةةوس أقةةةل  ةةةأثيل ا 
 يل.ن بي ا على اسبلىست اإل بليل اسي نا

: سرةةب اس صةةياع وسل ا  في ةةا رةةل اسربلقةةات بةةيع بيزنطةةا ساسي ةةلييع. أس ةةحت ىةةذه اا عاشــر 
اسي يثلةةةا رةةةل أ ةةةل سنعةةةل ألالف األطفةةةال  ايجةةةنيياساألطلسحةةةا اس يا ةةةا اسبيزنطيةةةا 

رةل سقةت الحة  بسةكل  -اسي لييع إسى ألا ييا. سقو  ةل ا صةاء ىةؤالء األطفةال 
 .(15)جياعل، سيع ىذه اسنعطا ا  فسا رل  باب اس اليخ

حيةةث  بةةيع أع برةة  ىةةؤالء اس صةةياع قةةو ال ةةوسا إسةةى ألا ةةل أ ةةل  سبرةةو ذسةة  
س سةةيل اسيصةةاول نف ةةيا إسةةى برةة  اسيةةالات  قةةللسا االن عةةال يةةع بيزنطةةا سيةةا ررلةةسه يريةةل.

اإل ةةبلييا اس ةةل ا ةة يورت األويةةلة ساسكنةةام، علةةى سجةةو اس حويةةو كانةةت رعةةط سلعةةب  علةةى 
إيةةا س حليةةل أسسمةة  يةةع اسي ةةلييع، أس سيجةةلو اسعةةب  علةةى يةةع ييكةةع اسرثةةسل -اس صةةياع 

ا ، كحةةلا، غيةةل يةةؤذييع سجةةويليع باسثعةة-علةةييل سا ةة  واييل رةةل  ويةةا حةةليل اسي ةةلييع
 سكسنيل  صياع.
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 :التوصيات
ىذا، سا   ل اسيؤسف ل اس و بيا ييكع أع ن ييو ب سصةيات  جةسز أع  كةسع نةساة 

 سروة بحسث، أبلزىا:
ال  زال ىنا  بر  اسع ةايا اس ةل ي رةيع يراسج يةا يةع قبةل اسبةاحثيع رةل اسي ة عبل.  .4

غيةةل اسيرةةلسريع، سةةي، األىةةل ىةةس إعةةاوة رحةةا األعيةةال اسفلويةةا ساسيبييةةا سيؤسفييةةا 
رعةةةط يةةةع اس لجيةةةا إسةةةى سيةةةا حويثةةةا، سسكةةةع يةةةع  ةةةبلل ولا ةةةا كةةةل يؤسةةةف سأطلسح ةةةو 

  يع  ياقيل اس الي ل ساسبلىس ل.
يبةةوس أع برةة  اسولا ةةات اسحويثةةا قةةو أ ةةذت اسيصةةاول رةةل قيي يةةا اسظاىليةةا، علةةى  .0

اسلغل يةع أع صةحا ىةذه األعيةال  بةوس يسةكسك ا رييةا بس ةسح. سسةذس ، يجةب إعةاوة 
سنظةةةل رةةةل كةةةل نةةةا يةةةع اسناحيةةةا اسليسيةةةا، سرةةةل اسسقةةةت نف ةةةو يعالن ةةةو باسيصةةةاول ا

 اسيراصلة األ ل .
ىنا  اسرويو يع األعيال اسبلىس يا اإل بلييا اس ل ال  زال غيل يرلسرا على نطا   .3

سا ةةةةد رةةةةل اسيةةةةلب علةةةةى اسةةةةلغل يةةةةع أىيي يةةةةا اسعصةةةةس  سولا ةةةةا اسربلقةةةةات اسبيزنطيةةةةا 
ىذه اسيصاول س س ةير أىيي يةا، رةل ولا ةا أ ةل  اإل بلييا. سسذس  يجب ا   وال 

 ر حليلىا ي جاسز نطا  سطسل ىذه األطلسحا.
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