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  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

  ملخص البحث

أراد االمبراطور جستنیان االول إعادة وحدة االمبراطوریة واسترداد 

بربر منها واعادة البحر المتوسط بحیرة أقالیمها الضائعة واقتالع جذور ال

رومانیة كما كان من قبل على یده الذي كان جل اهتمامه، هو إعادة 

بناء االمبراطوریة الرومانیة المثالیة في الغرب؛ ألنه كان یؤمن أنه 

ًإمبراطور روماني ولیس بیزنطي فحسب فأیقن االمبراطور جستنیان أوال ٌ :

وواجبه االساسي استعادة امالك الدولة أن الجرمان هم عدوه الرئیس، 

تخلیص السكان األصلیین من ظلم الجرمان : ًمن البربر، وثانیا

االریوسیین، اذ قام ملوك الجرمان بحملة اضطهاد للسكان األصلیین 

فقد كانت كل الوالیات الرومانیة في . وسلب أراضیهم وانتهاك حریاتهم 

وط الشرقیون كانوا یحكمون الغرب تحت سیطرة حكام من الجرمان، فالق

ایطالیا، والوندال في شمال افریقیا، والقوط الغربیون في اسبانیا، والفرنج 

في غاله، واالنجلوساكسونیین في انجلترا ،إن خطته صادفت النجاح في 

واالنجلوساكسونیین في  جمیع هذه الوالیات ما عداالفرنج في غاله،

للدولة الرومانیة عزها األول انجلترا ، أذ استطاع جستنیان أن یعید 

ٍباستعادته جزء كبیر من مساحتها األولى، فإنه قد أعاد إخضاع دلماشیا  ٍ

و إیطالیا وكل شمال أفریقیا وجزر البحر األبیض في الغرب وهي جزر 

صقلیة و كورسیكا وسردینیا و البلیار، وبذلك تكون حدود اإلمبراطوریة 
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ي ضوء ماأتیح له من من جبل طارق حتى نهر الفرات ؛وذلك ف

والحقیقة ان مشروعه هذا كلفه تكلفة . امكانیات؛ الجل االحتفاظ بها

عالیة في االموال ولالنفس البشریة في استرداد افریقیا وایطالیا وجزء من 

  ًاسبانیا، لكن نجاحه كان مؤقتا سریع الزوال بعد وفاته
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  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

Abstract  
The First Emperor Justinian wanted to restore the unity of the 

empire, restore its lost territories, uproot the Berber roots, and 

restore the Mediterranean Sea to a Roman lake as it was 

before. His most important interest was the rebuilding of the 

idealistic Roman Empire in the West because he believed that 

he was a Roman emperor, First, the german is his chief enemy 

and his primary duty is to restore the state property of the 

Berbers; secondly, to rid the aborigines of the injustice of the 

Greek Jerome. The kings of the german have been persecuting 

the indigenous peoples, plundering their lands and violating 

their liberties. All the Roman states in the west were under the 

control of the rulers of the german. The fall of the Orientals 

ruled Italy, the Vandal of North Africa, the Western Goths in 

Spain, the Franks in Galle and the Anglo-Saxons in England. 

His plan was successful in all these states, And the Anglo-

Saxons in England, where Justinian was able to restore the 

Roman Empire to its first restoration of a large part of its first 

area, it re-subordinated Delmachia, Italy and all of North Africa 

and the White Islands in the West, namely the Sicily, Corsica, 

Sardinia and Balearic Islands. From Gibraltar to the Euphrates 

River, in light of its potential. In order to keep them. In fact, his 

project cost him a high cost of money and human resources to 

recover Africa White and part of Spain, but his success was 

fast and fleeting after his death                                            
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  المقدمة

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین 

  .وعلى آله وصحبه والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

  :أما بعد

ــــــــــى اإلمبراطــــــــــور البیزنطــــــــــي جــــــــــستنیان االول  ) م٥٦٥ -٥٢٧(لقــــــــــد اول

ـــــــي شـــــــمال  ـــــــدال ف ـــــــي خاضـــــــها ضـــــــد الون ـــــــة خاصـــــــة للحـــــــروب الت عنای

ـــــــوط  ـــــــا والق ـــــــي شـــــــبه إفریقی ـــــــوط الغـــــــربیین ف ـــــــا والق ـــــــي إیطالی ـــــــشرقیین ف ال

جزیـــــرة إیبیریـــــا ؛اذ كانـــــت لهـــــا دواعـــــي  نالـــــت اهتمامـــــه االول مـــــن اجـــــل 

اعـــــــــادة وحـــــــــدة االمبراطوریـــــــــة واســـــــــترداد اقالیمهـــــــــا الـــــــــضائعة واقـــــــــتالع 

جـــــــذور البربـــــــر منهـــــــا واعـــــــادة البحـــــــر المتوســـــــط لبحیـــــــرة رومانیـــــــة كمـــــــا 

  .ب كانت إمبراطوریة رومانیة مثالیة في الغر

  .وقد تناولت بحثي هذا 

االســــــــــباب التــــــــــي دعــــــــــت اإلمبراطــــــــــور جــــــــــستنیان للقیــــــــــام بهــــــــــذه : ًأوال

  .الحروب

  .   ضد الوندال في شمال افریقیااإلمبراطور جستنیان حروب: ًثانیا

  .ا ایطالیين فیحروب جستنیان ضد القوط الشرقی: ًثالثا

به شـــــفـــــي  حـــــروب اإلمبراطـــــور جـــــستنیان ضـــــد القـــــوط الغـــــربیین :ًرابعـــــا

   . وبعدها الخاتمة وقائمة الهوامش وقائمة المصادر.یبیریااجزیرة 
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  . التي دعت اإلمبراطور جستنیان للقیام بهذه الحروباألسباب: ًأوال

 القـــــرن الخـــــامس قـــــد شـــــهد تـــــداعي امبراطوریـــــة الغـــــرب وبـــــزوغ كـــــان

 وعلــــــى أثــــــر تلـــــك االحــــــداث شــــــهد القــــــرن التــــــالي )١(الممالـــــك الجرمانیــــــة

عــــــــــادة وحــــــــــدة االمبراطوریــــــــــة واســــــــــترداد أقالیمهــــــــــا محـــــــــاوالت جدیــــــــــة إل

الـــــضائعة واقـــــتالع جـــــذور البربـــــر منهـــــا واعـــــادة البحـــــر المتوســـــط بحیـــــرة 

رومانیـــة كمــــا كـــان مــــن قبــــل علـــى یــــد االمبراطــــور جـــستنیان الــــذي كــــان 

فــــي  جــــل اهتمامــــه، هــــو إعــــادة بنــــاء االمبراطوریــــة الرومانیــــة المثالیــــة

ٌر رومــــــاني ولــــــیس بیزنطــــــي ؛ ألنــــــه كــــــان یــــــؤمن أنــــــه إمبراطــــــو)٢(الغــــــرب

ــــ )٣(فحــــسب ًأیقن االمبراطــــور جــــستنیان أوال أن الجرمــــان هــــم عــــدوه ف

ــــا  ــــة مــــن البربــــر، وثانی ــــه االساســــي اســــتعادة امــــالك الدول ًالــــرئیس، وواجب

تخلــــــیص الــــــسكان األصــــــلیین مــــــن ظلــــــم الجرمــــــان االریوســــــیین، اذ قــــــام 

ملـــــوك الجرمـــــان بحملـــــة اضـــــطهاد للـــــسكان األصـــــلیین وســـــلب أراضـــــیهم 

ـــــات الرومانیـــــة فـــــي الغـــــرب . )٤(نتهـــــاك حریـــــاتهموا فقـــــد كانـــــت كـــــل الوالی

تحـــــت ســـــیطرة حكـــــام مـــــن الجرمـــــان، فـــــالقوط الـــــشرقیون كـــــانوا یحكمـــــون 

 فـــــــــي شـــــــــمال افریقیـــــــــا، والقـــــــــوط الغربیـــــــــون فـــــــــي )٥(ایطالیـــــــــا، والونـــــــــدال

 إن ، )٦(اســــــبانیا، والفــــــرنج فــــــي غالــــــه، واالنجلوساكــــــسونیین فــــــي انجلتــــــرا

الفرنج فـــــي میـــــع هـــــذه الوالیـــــات مـــــا عـــــداخطتـــــه صـــــادفت النجـــــاح فـــــي ج
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ولمــــــــا هــــــــدأت الحــــــــال فــــــــي . )٧(غاله،واالنجلوساكــــــــسونیین فــــــــي انجلتــــــــرا

ًالقــــــسطنطینیة، بــــــدأ جــــــستنیان بالونــــــدال أوال
ٕ واعــــــادة ممتلكــــــاتهم فــــــي )٨(

ــــــأن إرســــــال شــــــمال افریقیا،لعــــــدة اعتبــــــارات،  ــــــرغم مــــــن علمــــــه ب ــــــى ال عل

ّســــــباب عــــــدة وذلــــــك أل الحملـــــة الــــــى الونــــــدال لـــــم یكــــــن بــــــاالمر الهـــــین ؛

  :منها

ُبعد المسافة، اذ كان علیه أن ینقل جیشه الضخم عن طریق  -١

البحر، والمعروف عن الوندال أنهم كانوا یمثلون قوة بحریة 

ًوذلك لبراعتهم في فنون القتال البحري وامتالكهم اسطوال  خطیرة، ؛

ًبحریا ضخما ً
)٩( . 

ندال قد فقدوا بعد اقتناعه بأن الوارسل جستنیان حملته الى الوندال  -٢

الكثیر من نشاطهم وقوتهم بسبب نزوعهم إلى حیاة الترف 

 . )١٠(والخمول وكره السكان المحلیون لهم ووعدوه بالترحاب

ًعلم جستنیان أن اسطول الوندال كان مغیبا عن الساحل  -٣
)١١(.  

لجوء بعض الفارین والهاربین من معاملةالوندال األریوسیین النهم  -٤

عنف والبطش ویسلبون األراضي من اهلها كانوا یتبعون سیاسة ال

وشجع هؤالء الفارون جستنیان على التفكیر بفتح شمال أفریقیا لما 

 . )١٢(اخبروه بتدهور االحوال وكره الناس للوندال

أما السبب المباشر الذي جعل جستنیان یرسل قائده بلزاریوس  -٥

ال، لمحاربه الوندال فهو الصراع القائم على الحكم في مملكة الوند

إذ اغتصب الحكم ملك یسمى غلیمار من ابن عمه هلدریك 

  .)١٣()صاحب الحق الشرعى(
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 .جستنیان ضد الوندال في شمال افریقیا االمبراطور حروب :ًثانیا

ـــــــي  ـــــــك الونـــــــدال،  ف ـــــــوفى غایـــــــسیریك مل ـــــــاني ٢٥لمـــــــا ت  كـــــــانون الث
، أســـــــــتمرت الفوضـــــــــى فـــــــــي مملكتـــــــــه )١٤()م٤٧٧(مـــــــــن ســـــــــنة ) ینـــــــــایر(

ـــــــا طـــــــویال، وی ًزمان ـــــــرً ـــــــى أن البرب ـــــــك إل ـــــــي ذل ـــــــسبب األول ف  )١٥(رجـــــــع ال
ـــــــم ) اإلیمـــــــازیغ( ـــــــوا راضـــــــین عـــــــن حكـــــــم الرومـــــــان،  ول ـــــــم یكون ـــــــذین ل ال

 - ٥٢٤(ففـــــي أیـــــام هیلـــــدیریك . )١٦(یكونـــــوا راضـــــین عـــــن حكـــــم الونـــــدال

ْاســــــــتطاع البربــــــــر أن یــــــــستعیدوا ســــــــاحل )  م٥٢٥(، أي ســــــــنة ) م٥٣٠
ـــــــــه، وانهـــــــــ)١٧(طنجـــــــــة ـــــــــوبي المغـــــــــرب األوســـــــــط كل زم ،  وأن یحمـــــــــوا جن

ـــــــبالء  ـــــــارت هـــــــذه الهـــــــزائم ن ـــــــر هـــــــزائم منكـــــــرة، وأث ـــــــدیریك أمـــــــام البرب هیل

ـــــدیریك، وقـــــدموا علـــــیهم زعیمـــــا اســـــمه غیلمیـــــر ، : ًالونـــــدال،  فخلعـــــوا هیل
ویقـــــــــــال غلمـــــــــــاروغیلیمیر ،،  فخلـــــــــــع غیلمیرهیلـــــــــــدیریك،  وألقـــــــــــاه فـــــــــــي 

َالــــــــسجن ثــــــــم ملــــــــك مكانــــــــه َ
واســــــــتنجد هیلــــــــدیریك بجــــــــستنیان األول . )١٨(

ـــــــــدیریك؛  االمبراطـــــــــور ، وأراد) م٥٦٥- ٥٢٧( جـــــــــستنیان أن ینجـــــــــد هیل
ًألن هیلـــــــدیریك كـــــــان مـــــــشایعا للـــــــروم وعلـــــــى مـــــــذهبهم؛ فـــــــضالعن أنـــــــه  ً ّ
كـــــان یطمـــــع فـــــي اســـــترداد المقاطعـــــات التـــــي كانـــــت قـــــد تـــــساقطت مـــــن 

اإلمبراطوریـــــــة الرومانیـــــــة فـــــــي غربـــــــي أوروبـــــــا وشـــــــمالي إفریقیـــــــة تحـــــــت 
لمـــــــذهب بینمـــــــا غلمـــــــار كـــــــان أریوســـــــي ا. )١٩(ســــــنابك البرابـــــــرة الجرمـــــــان

  .المعارض لمذهب جستنیان

ــــــــــــى ســــــــــــنه ارســــــــــــل االمبراطــــــــــــور جــــــــــــستنیان قائــــــــــــده ) م٥٣٣(  وف

ســـــتة عـــــشر ) ١٦(بلیزاریـــــوس لغـــــزو شـــــمال أفریقیـــــا بجـــــیش بلـــــغ عـــــدده 

 ســـــــفینة، وكـــــــان بروكبیـــــــوس مـــــــن الـــــــذین ٥٠٠ألـــــــف محـــــــارب حملـــــــتهم 
ًصـــــــــحبوا بلیزاریـــــــــوس، وكتـــــــــب وصـــــــــفا رائعـــــــــا  ، )٢٠ ()لحـــــــــرب الونـــــــــدال(ً

ــــــن أنــــــه جــــــاء وعنــــــدما وصــــــل بلیزاریــــــوس ــــــسواحل االفریقیــــــة أعل ــــــى ال ّ ال
لمـــــــــساندة الملـــــــــك هلـــــــــدریك المخلـــــــــوع؛ الجـــــــــل زیـــــــــادة الفرقـــــــــة وكـــــــــسب 
الموقــــف لــــه؛ ولحــــسن حظــــه فــــإن الملــــك غلیمــــار كــــان قــــد أرســــل جیــــشه 



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٠٦

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

ــــــرة ســــــردینا ــــــي جزی ــــــورة قامــــــت ضــــــده ف ــــــوس )٢١(إلخمــــــاد ث ــــــزل بلیزاری  فن
 وهكـــــذا بقواتـــــه بـــــسهولة علـــــى الـــــساحل االفریقـــــي وزحـــــف الـــــى قرطاجـــــة

وحقـــــــــق انتـــــــــصاراته علـــــــــى ، )٢٢(لـــــــــم یجـــــــــد بلیزاریـــــــــوس مقاومـــــــــة كبیـــــــــرة

آذار (فـــــي ً وأخـــــذ ملـــــك القـــــوط غلیمـــــار أســـــیرا )٢٣()م٥٣٤(الونـــــدال ســـــنة
بـــــــذلك ، )م٥٣٥(الـــــــى القـــــــسطنطینیة ســـــــنه، وأرســـــــله ) م٥٣٤، مـــــــارس، 

ْبعـــــد أن عمـــــرت دولـــــتهم ،  )٢٤(قـــــضى بلیزاریـــــوس علـــــى مملكـــــة الونـــــدال
یقــــــــي الــــــــى اإلمبراطوریــــــــة وضــــــــم قرطاجــــــــة والــــــــساحل األفر) ســــــــنة٩٥(

ــــــة ــــــول بعــــــد شــــــعوره بروعــــــة . )٢٥(البیزنطی ممــــــا دعــــــا جــــــستنیان الــــــى الق

ّإن اهللا « : االنتـــــــصارات التـــــــي جعلتـــــــه أن یعلـــــــن فـــــــي زهـــــــو المنتـــــــصر
ــــــم یرجــــــع لنــــــا إفریقیــــــا وأقالیمهــــــا، بــــــل  جلــــــت قدرتــــــه تــــــداركنا برحمتــــــه فل
أعــــــاد إلینـــــــا ایـــــــضاعباءتنا االمبراطوریـــــــة التــــــي أخـــــــذها الونـــــــدال حینمـــــــا 

  )٢٦(»ستولوا على روماا

مــــــــن قبــــــــل )ســــــــلیمان(وبعــــــــد النــــــــصر عــــــــین أحــــــــد القــــــــادة ویــــــــدعى 

ًاالمبراطـــــور جـــــستنیان حاكمـــــا علـــــى شـــــمال افریقیـــــة، وقـــــد أشـــــار القائـــــد 
ًبلیزاریــــــــــــــوس باالنتقــــــــــــــال حــــــــــــــاال الــــــــــــــى صــــــــــــــقلیة وایطالیــــــــــــــا

،إال أن )٢٧(
اضـــــــــطراب الوضـــــــــع مـــــــــرة ثانیـــــــــة فـــــــــي شـــــــــمال افریقیـــــــــة ارغـــــــــم القائـــــــــد 

وتخلیــــــــصه مــــــــن البربــــــــر ) ســــــــلیمان(اكم بلیزاریــــــــوس برجــــــــوع الــــــــى الحــــــــ

ـــــــل للونـــــــدال، فانتـــــــصر علـــــــیهم، ووضـــــــع  ـــــــذین لـــــــم یخـــــــضعوا مـــــــن قب ال
  .)٢٩( لمواجهة البربر)٢٨(االمبراطور جستنیان عدة قادة 

ــــــت  ــــــضعة أشــــــهر، واختف ــــــدال ســــــوى ب ــــــستمر مقاومــــــة الون ــــــم ت اذن ل
ً اقلیمـــــــا مـــــــن االمبراطوریـــــــة، واســـــــتعادت )م٥٣٤( دولـــــــة الونـــــــدال ســـــــنة

ّاعت علــــــى الدولــــــة منــــــذ أوائــــــل القــــــرن الخــــــامس، إال االقــــــالیم التــــــي ضــــــ
ّأن القـــــضاء علـــــى مملكـــــة الونـــــدال فـــــي شـــــمالي إفریقیـــــا لـــــم یـــــرد شـــــمالي 
إفریقیـــــــة إلـــــــى اإلمبراطوریـــــــة الرومانیـــــــة الغربیـــــــة،  ولـــــــم یجعـــــــل شـــــــمالي 

ــــــشرقیة؛ ألن  ــــــة ال ــــــة الرومانی ــــــستقر تحــــــت ســــــلطان اإلمبراطوری ــــــا ت إفریقی

وم، علـــــى الـــــرغم مـــــن أن الـــــروم البربـــــر اســـــتمروا فـــــي ثـــــوراتهم علـــــى الـــــر



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٠٧

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

 ٥٣٩ م،  ٥٣٨( مختلفــــــة،  فــــــي أوقــــــاتحــــــاولوا إخــــــضاع البربــــــر فــــــي 
فــــــــــإنهم لــــــــــم یــــــــــستطیعوا أن یفرضــــــــــوا )  م٥٤٨م ، ٥٤٦ م،  و ٥٤٤م، 

ـــــى عـــــدد  ـــــف مـــــن ســـــلطانهم، وعل ـــــا ســـــوى ظـــــل خفی ـــــى شـــــمالي إفریقی عل

قلیــــــــــل مــــــــــن المراكــــــــــز الــــــــــساحلیة فقــــــــــط، خــــــــــالل عهــــــــــد االمبراطــــــــــور 
  .)٣٠(جستنیان

 ين فیجستنیان ضد القوط الشرقیاالمبراطور حروب  :ًثالثا

  : ایطالیا

ـــــــشرقیة ) م٤٧٦( رومـــــــا ســـــــنة ّإن ســـــــقوط ـــــــة ال جعـــــــل ألبـــــــاطرة الدول
ّنوعــــــا مــــــن الــــــسیادة االســــــمیة علــــــى ایطالیــــــا بحكــــــم أن لهــــــم الحــــــق فــــــي  ً
ّوراثــــــــة أبــــــــاطرة الغــــــــرب، إال أن هــــــــذه الــــــــسیادة االســــــــمیة فــــــــي ایطالیــــــــا 

ـــــسلطة ـــــشرقیة فـــــي ال ـــــة ال ـــــاطرة الدول ـــــالث ســـــنوات ألب ـــــد انتهـــــت بعـــــد ث  ق

ــــــــــــــــشرقیون بزعامــــــــــــــــة )م٤٧٩(ســــــــــــــــنة  ــــــــــــــــوط ال ــــــــــــــــدما غزاهــــــــــــــــا الق ، عن

  . )٣١ ()م٥٢٦-٤٨٩(ثیودریك

 علــــــــى أســــــــاس التــــــــوازن وحریـــــــــة دولتــــــــه  بنــــــــىّیبــــــــدو أن ثیودریــــــــك

ّالتــــــــسامح الــــــــدیني بــــــــین االریوســــــــیة والكاثولیكیــــــــة، ممــــــــا جعلــــــــه یقــــــــرب 
یـــــــف حـــــــدة  الرومانیـــــــة لتخف)٣٢(المــــــوظفین الرومـــــــانیین ویحتـــــــرم القــــــوانین

ـــه فـــي وســـط تـــسعة  ـــه بنـــى دولت ـــه، إذ إن ـــه فـــي ظل ـــذي بنـــى دولت ّالتـــوتر ال
ـــــل  ـــــي مقاب ـــــك ف ـــــین مـــــن الرومـــــان الكاثولی ـــــاع ) ٢٥٠(مالی ـــــف مـــــن أتب أل

المـــــذهب اآلریوســـــي، فكـــــان ال بـــــد مـــــن إتبـــــاع سیاســـــة التـــــسامح الـــــدیني 

ّمـــــع األغلبیـــــة الكاثولیكیـــــة، إال أن ملكیـــــة ثیودریـــــك القوطیـــــة االریوســــــیة  ّ
  .)٣٣( إیطالیا انتهت على ید جستنیانوآماله في



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٠٨

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

ــــــة واســــــعة  ــــــشن حمل ــــــك ب ــــــك ثیودری ــــــنس عمــــــل المل ــــــم ی َفجــــــستنیان ل

ــــــة  ــــــائس الكاثولیكی ــــــى الكن ــــــائس االریوســــــیة، واغالقهــــــاعل ــــــسلیمها للكن  وت

ــــــــي شــــــــملت  ــــــــف الت ــــــــى اعمــــــــال العن ًولكــــــــن هــــــــذا العمــــــــل جــــــــاء ردا عل

الكنــــــائس االریوســــــیة وهــــــذه األعمــــــال شــــــنها جــــــستنیان فــــــي أثنــــــاء حكــــــم 

 جـــــستین االول، بعـــــد فـــــشل البعثـــــة التـــــي ارســـــلها الملـــــك ثیودریـــــك خالـــــه

وتولـــــــت الحكـــــــم بعـــــــده ثیودریـــــــك ، وبعـــــــد عـــــــام تـــــــوفى )٣٤()م٥٢٥(ســـــــنة 

ــــــــــك القــــــــــوط الــــــــــشرقیین ســــــــــنه ) م ٥٢٧( ابنتــــــــــه الملكــــــــــة ماالســــــــــونثا مل

ّوأخــــــــذت فــــــــي تــــــــصریف شــــــــؤون الحكــــــــم بعــــــــدها وصــــــــیة علــــــــى ابنهــــــــا 

ین القـــــــوط ًكانـــــــت العالقـــــــة فـــــــي عهـــــــدها  جیـــــــدة جـــــــدا بـــــــ. )٣٥(القاصـــــــر

ـــــــــــشرقیین واإلمبراطوریـــــــــــة البیزنطیـــــــــــة ؛الن الملكةماالســـــــــــونیا كانـــــــــــت  ال

تمیــــــل بحكــــــم نــــــشأتها وتربیتهــــــا الرومانیــــــة الــــــى الدولةالبیزنطیــــــة، ولكــــــن 

ـــــستمر هـــــذا الوضـــــع كثیـــــرا إذ ان الملكـــــة ماالســـــونثا أشـــــركت ابـــــن  ـــــم ی ًل

ّ لهـــــــا فـــــــي الحكـــــــم، فقـــــــام بقتلهـــــــا واالســـــــتیالء علـــــــى الحكـــــــم، وعـــــــد عـــــــم

ًجـــــــستنیان قتــــــل الملكـــــــة ماالســــــونثا حلیفتـــــــه عمــــــال عـــــــدائیا االمبراطــــــور  ً

  . )٣٦(ضده

 الــــــى القــــــوط الــــــشرقیین یطلــــــب مــــــنهم دفــــــع جزیــــــه جــــــستنیان  وارســــــل 

ضــــــخمة و تقــــــدیم ثالثــــــةآالف مقاتــــــل مــــــن القــــــوط للعمــــــل فــــــي الجــــــیش 
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ًاإلمبراطــــــــــــوري، وأن یقــــــــــــدموا اعترافــــــــــــا رســــــــــــمیا بحــــــــــــق االمبراطوریــــــــــــة  ً ْ

طالیــــــــا، وعلــــــــى الــــــــرغم مــــــــن هــــــــذ البیزنطیــــــــة بالــــــــسیادة العلیــــــــا علــــــــى إی

ّالمطالــــــــب الــــــــصعبة والمهینــــــــة إال أن   الــــــــشرقیین وافقــــــــوا علـــــــــى القـــــــــوطّ

المفاوضــــــــة بــــــــشأنها، لكــــــــن االمبراطــــــــور جــــــــستنیان لــــــــم یتنظــــــــر نتیجــــــــة 

ــــــــى صــــــــقلیة  ــــــــاد بلیزاریــــــــوس ال ــــــــشین االول بقی المفاوضــــــــات وارســــــــل جی

ــــــل، والجــــــیش اآلخــــــر دالماشــــــیا الواقعــــــة  ــــــة آالف مقات ــــــغ ثمانی بجــــــیش بل

اســـــــــتطاع  وقــــــــد )٣٧(بحـــــــــر األدریاتیــــــــك الـــــــــى بقیــــــــادة منـــــــــدورسعلــــــــى ال

بلیزاریــــــوس االســــــتیالء علــــــى صــــــقلیة، بعــــــد أن هــــــداه جــــــستنیان بدهائــــــه 

ــــوس  ــــشرقیین حــــین كــــان بلیزاری ــــوط ال ــــف مــــع الق ــــد حل ــــى عق ــــسیاسي إل ال

 بــــــأن یعقــــــدوا )٣٨(یهـــــاجم أفریقیــــــة؛ فلمــــــا تــــــم هــــــذا الفـــــتح أغــــــرى الفرنجــــــة

ه بلیزاریــــوس بفــــتح إیطالیــــا، ًمعــــه حلفــــا آخــــر، فــــي الوقــــت الــــذي أمــــر فیــــ

 منهـــــاعــــن طریــــق بـــــالد تــــونس التــــي كانـــــت لــــه قاعــــدة هنـــــاك،  فهــــاجم 

،  ولـــــــم یجـــــــد صـــــــعوبة فـــــــي االســـــــتیالء علیهـــــــا،  )م٥٣٥(صـــــــقلیة ســـــــنة 

  . )٣٩(ثم عبر البحر منها إلى إیطالیا

عبــــــــر بلیزاریــــــــوس الــــــــى إیطالیــــــــا وحاصـــــــــر ) م٥٣٦( وفــــــــى عــــــــام 

ــــب ــــشرقیین وطل ــــوط ال ــــابولي عاصــــمة الق ــــة ن ــــك القــــوط مدین  ثیوداهــــاد مل

ّ، إال أنــــه تراجــــع عــــن طلبــــه بعــــدما علــــم بانتــــصار جیوشــــه علــــى الــــصلح



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢١٠
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ْالجــــــــیش االخــــــــر القــــــــادم مــــــــن دالماشــــــــیا واســــــــتطاع أن یــــــــستولي علــــــــى 

المدینـــــة وقتـــــل ملـــــك القـــــوط ثیوداهـــــاد فخلـــــع القـــــوط الـــــشرقیون ثیوداهـــــاد 

ًوحـــــــشد وتجـــــــیس جیـــــــشا مؤلفـــــــا مــــــــن ) وتجـــــــیس(واختـــــــاروا  ً١٠٥.٠٠٠ 

 فــــــي رومــــــا،  ولمــــــا اضــــــطر أهلهــــــا إلــــــى بلیزاریــــــوس رجــــــل حاصــــــر بــــــه

االقتــــصاد فــــي الــــزاد والمــــاء،  واالمتنــــاع عــــن االســــتحمام فــــي كــــل یــــوم، 

ّبـــــدءوا یتـــــذمرون مـــــن بلیزاریـــــوس الـــــذي لـــــم یكـــــن معـــــه إال خمـــــسة آالف 

رجـــــــل مـــــــسلح،  دافـــــــع بهـــــــم عـــــــن المدینـــــــة بمهـــــــارة وشـــــــجاعة، اضـــــــطر 

لجهـــــد الكبیـــــر معهمـــــا وتجـــــیس أن یعـــــود إلـــــى رافنـــــا بعـــــد مـــــا بـــــذل مـــــن ا

  .مدة عام كامل

ـــــــــا  ـــــــــى رافن ـــــــــى مقاومـــــــــة واتجـــــــــه ال ـــــــــدخل رومـــــــــا مـــــــــن دون أن یلق ْف

عاصــــــــمة القــــــــوط وظـــــــــل بلیزاریــــــــوس بهــــــــا ثـــــــــالث ســــــــنین یلــــــــح علـــــــــى 

جــــستنیان بــــأن یمــــده بعــــدد آخــــر مــــن الجنــــد، حتــــى أرســــلهم آخــــر األمــــر 

ولكنـــــــه عقــــــــد لــــــــواءهم لقــــــــواد معــــــــادین لبلیزاریــــــــوس، وفــــــــي أثنــــــــاء ذلــــــــك 

ـــــوط الـــــشرقیون ا ـــــى عـــــرض الق ـــــذین أوشـــــكوا عل لمحاصـــــرون فـــــي رافـــــا ال

ــــــــة إذا رضــــــــى بلیزاریــــــــوس أن یكــــــــون  ــــــــسلموا المدین ًالهــــــــالك جوعــــــــاأن ی

ًملكــــــــا علــــــــیهم، إذ تظــــــــاهر بلیزاریــــــــوس بــــــــالقبول حتــــــــى اســــــــتولى علــــــــى 



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢١١

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

ــــیجس  ــــدعى فیت ــــذي ی ــــى ملكهــــم ال ــــبض عل ــــا وغــــدر بهــــم، وق المدینــــة رافن

  . )٤٠ ()م٥٤٠(ًوأرسله أسیرا الى القسطنطینیة سنة 

ـــــذین خلفـــــوه فـــــي إیطالیـــــا ط رافنـــــا تـــــزعم  بعـــــد ســـــقو بعـــــض القـــــواد ال

ّبنظــــــام الجنــــــد، وتنــــــازعوا فیمــــــا بیــــــنهم، وادعــــــوا النفــــــسهم الملكیــــــة لمــــــدة 

ــــــم تتــــــوافر الزعامــــــة اال بظهــــــور رجــــــل قــــــوطي ، جــــــم )٤١(وجیــــــزة، لكــــــن ل

ًالنـــــشاط، موفـــــور العقـــــل، رابـــــط الجـــــأش، ملكـــــا علـــــى الـــــشعب المغلـــــوب 

ین ذوي بــــــأس شــــــدید مـــــــن اســــــمه تــــــوتیال جمــــــع  الملــــــك الجدیــــــد مجنــــــد

ــــى  ــــا واســــتولى بهــــم عل ــــذین ال مــــأوى لهــــم فــــي إیطالی البرابــــرة الجــــوالین ال

 . )٤٢ ()م٥٤٣(نابولي 

 نجــــــح تــــــوتیال فــــــي اســــــتعادة ایطالیــــــا مــــــن البیــــــزنطیین، ولــــــم یــــــنجح 

ـــــــرر االمبراطـــــــور  ـــــــذلك ق ـــــــضاء علـــــــیهم ول ـــــــى الق ـــــــوس ف  جـــــــستنیانبلزاری

ـــــا ـــــوس مـــــن ایطالی ـــــد وظـــــن جـــــستنیان . )٤٣(اســـــتدعاء بلیزاری أن الغـــــرب ق

خـــــضع لـــــه فـــــأعلن الحـــــرب علـــــى بـــــالد الفـــــرس،  واســـــتدعى بلیزاریـــــوس 

لیــــــذهب إلــــــى الــــــشرق،  فلمــــــا ذهــــــب اســــــتولى تــــــوتیال علــــــى رومــــــا مــــــن 

ـــــــــــد  ومـــــــــــن بعـــــــــــدها صـــــــــــقلیة، وكورســـــــــــكا،  و ســـــــــــردینیة،  ) م٥٤٩(جدی

ًوشبه الجزیرة كلها تقریبا
)٤٤( .  



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢١٢

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

ــــــــى  وأمــــــــر بلیزاریــــــــوس أن یعــــــــود إلنقــــــــاذ الموقــــــــف،  فلمــــــــا عــــــــاد إل

ًالیــــــا تــــــسلل وحــــــده إلــــــى رومــــــا المحاصــــــرة مخترقــــــا صــــــفوف تــــــوتیال إیط

لكنــــه وصــــلها بعــــد فــــوات الوقــــت، فقــــد فقــــدت الحامیــــة الیونانیــــة روحهــــا 

المعنویـــــة، ألن ضـــــباطها كـــــانوا جبنـــــاء عـــــاجزین؛ وفـــــتح بعـــــض الخونـــــة 

أبـــــــواب المدینـــــــة، ودخلهـــــــا جنـــــــود تـــــــوتیال البـــــــالغ عـــــــددهم عـــــــشرة آالف 

 وهــــــو خــــــارج منهــــــا رســــــالة إلــــــى ، وبعــــــث بلیزاریــــــوس)٤٥()م٥٤٦(رجــــــل 

تــــــــوتیال یطلــــــــب إلیــــــــه أال یــــــــدمر المدینــــــــة التاریخیــــــــة،  وســــــــمح تــــــــوتیال 

لجنــــــوده الجیــــــاع الــــــذین لــــــم ینــــــالوا أجــــــورهم أن ینهبوهــــــا، ولكنــــــه مــــــنعهم 

مـــــن إیـــــذاء الـــــسكان وحمـــــى النـــــساء مـــــن شـــــهوات الجنـــــود الجامحـــــة ثـــــم 

أخطــــــأ إذ غــــــادر رومــــــا لیحاصــــــر رافنــــــا،  فلمــــــا غــــــاب عنهــــــا اســــــتردها 

یزاریــــــوس، ولمــــــا عــــــاد تــــــوتیال وحاصــــــرها مــــــرة أخــــــرى عجــــــز عــــــن أن بل

  . یخرج منها القائد الیوناني الموهوب

ــــــرا أعطــــــى جــــــستنیان قائــــــدا مــــــن  ًوأخی  س یــــــدعى نارســــــیالخــــــصیانً

ًمبلغــــا كبیــــرا جــــدا مــــن المــــال ً ًوأمــــره أن یحــــشد جیــــشا جدیــــدا بلــــغ عــــدده " ً ً

ذه  هــــــسالــــــف مقاتــــــل یطــــــرد بــــــه القــــــوط مــــــن إیطالیــــــا،  وأدى نارســــــی٣٥

المهمــــــــــــة بمهــــــــــــارة وســــــــــــرعة، وتقابــــــــــــل الجیــــــــــــشان البیزنطــــــــــــى بقیــــــــــــاده 

 والقـــــــــوطي بقیـــــــــادة تـــــــــوتیال فـــــــــى قریـــــــــه تـــــــــادینوى بجبـــــــــال )٤٦(نارســـــــــیس
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وانتهــــــــت المعركــــــــه بهزیمــــــــه الجــــــــیش القــــــــوطى ) م٥٥٢(االبنــــــــین ســــــــنه 

ــــــراره مــــــن المعركــــــه فــــــى  ــــــى مــــــصرعه أثنــــــاء ف ــــــذى لق وتــــــوتیال ملكهــــــم ال

ــــــى ان یغــــــادو) م٥٥٤(ســــــنه ــــــوط الــــــصلح عل ــــــب الق ــــــا لمكــــــان طل ا ایطالی

الحــــــرب (اخــــــر ووافــــــق نارســــــیس علــــــى عقــــــد الــــــصلح،  وانتهــــــت بــــــذلك 

  . )٤٧ ()م٥٥٤-٥٣٦(ًبعد أن دامت ثمانیة عشر عاما ) القوطیة

 وأتمـــــت هـــــذه الـــــسنون خـــــراب إیطالیـــــا،  ذلـــــك أن رومـــــا قـــــد وقعـــــت 

ـــــــة،  وحوصـــــــرت  ـــــــة خمـــــــس مـــــــرات متوالی ـــــــوش المحارب ـــــــدي الجی ـــــــي أی ف

 وتعرضــــــــت للنهــــــــب والــــــــسلب،  ثــــــــالث مــــــــرات،  ونفــــــــذ منهــــــــا الطعــــــــام، 

ًألفــــا،  نــــصفهم تقریبــــا )٤٨(ونقــــص عــــدد ســــكانها مــــن ملیــــون إلــــى أربعــــین ً

مـــــــن المعـــــــدمین الـــــــذین یعیـــــــشون علـــــــى الـــــــصدقات البابویـــــــة،  ودمـــــــرت 

مـــــیالن وقتـــــل أهلهـــــا علـــــى بكـــــرة أبـــــیهم، وتـــــدهورت مئـــــات مـــــن المـــــدن 

ّوالقـــــرى إلـــــى هـــــوة اإلفـــــالس بـــــسبب اغتـــــصاب الحكـــــام ونهـــــب الجنـــــود،  

لكثیـــــر مـــــن األراضـــــي التـــــي كانـــــت مـــــن قبـــــل خـــــصبة وهجرهـــــا وبـــــارت ا

ًالــــــسكان،  ونقــــــصت مــــــوارد الطعــــــام،  ویقــــــول الــــــرواة إن خمــــــسین ألفــــــا 

مــــاتوا مــــن الجــــوع فــــي بیــــسینوم وحــــدها فــــي خــــالل هــــذه األیــــام الثمانیــــة 

عــــــــشر،  وتحطــــــــم كیــــــــان األشــــــــراف،  فقــــــــد قتــــــــل كثیــــــــرون مــــــــنهم فــــــــي 

ـــــى المعـــــارك الحربیـــــة وفـــــي أعمـــــال النهـــــب،  وفـــــر عـــــدد  كبیـــــر مـــــنهم إل
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ــــــس شــــــیوخ  ــــــبالد حتــــــى لــــــم یبــــــق مــــــنهم مــــــن یكفــــــى لقیــــــام مجل خــــــارج ال

،  وتهـــــدمت )م٥٧٩( ًرومــــا،  فلـــــم تعــــد تـــــسمع عنــــه شـــــیئا مــــا بعـــــد عــــام

ـــــــت،   ـــــــل وأهمل ـــــــك مـــــــن قب ـــــــشرب التـــــــي أصـــــــلحها ثیودری ـــــــاه ال قنـــــــوات می

واســـــتحالت الكمبانیـــــا مـــــرة أخـــــرى منـــــاقع واســـــعة تتفـــــشى فیهـــــا المالریـــــا،  

یومنـــــــــا هـــــــــذا،  وبطـــــــــل اســـــــــتعمال الحمامـــــــــات وال تـــــــــزال كـــــــــذلك حتـــــــــى 

الفخمـــــة التـــــي كانـــــت تمـــــدها هـــــذه القنـــــوات بالمـــــاء وتهـــــدمت،  وحطمـــــت 

مئـــــــات مـــــــن التماثیـــــــل التـــــــي نجـــــــت مـــــــن عبـــــــث اریـــــــك وجیـــــــسریك،  أو 

ــــــــة فــــــــي أثنــــــــاء معادنهــــــــاصــــــــهرت لتــــــــصنع مــــــــن   قــــــــذائف وعــــــــدد حربی

الحــــــصار،  وكانــــــت آثــــــار الخــــــراب والــــــدمار هــــــي كــــــل مــــــا یــــــشهد بمــــــا 

دیمـــــــة عاصـــــــمة نـــــــصف العـــــــالم مـــــــن عظمـــــــة وجـــــــالل،  كـــــــان لرومـــــــا الق

ًولبــــث اإلمبراطـــــور الــــشرقي زمنـــــا قلــــیال حاكمـــــا علــــى إیطالیـــــا بعــــد هـــــذا  ً ً

ــــصر كــــان نــــصرا عــــدیم القیمــــة كلفــــه  ًالخــــراب،  ولكــــن مــــا نالــــه مــــن الن

، أذ ایقـــــــــــن االمبراطـــــــــــور )٤٩(الكثیـــــــــــر مـــــــــــن المـــــــــــال والرجـــــــــــاء والعنـــــــــــاء

مـــــــا التـــــــستحق ان جـــــــستنیان بعـــــــد فـــــــوات االوان ان اســـــــتیالءه علـــــــى رو

یعیــــــدها أو یعیــــــد بناءهــــــا احد،النــــــه وجــــــد ان رافنــــــا فــــــي شــــــمال ایطالیــــــا  

اكثــــــــر مالءمــــــــة مــــــــن العاصــــــــمة القدیمــــــــة؛الن الــــــــشعب لــــــــم یعــــــــد والءه 

ًللحكومــــــة وهــــــذا مــــــا ادى إلــــــى أن یكــــــون النــــــصر نــــــصرا عــــــدیم القیمــــــة  ْ

ُ إذ منیــــــــت إیطالیـــــــــا )٥٠(كلفــــــــه الكثیــــــــر مــــــــن المــــــــال والرجــــــــاء والعنــــــــاء 
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 مـــــن جـــــراء الحـــــرب، ومنیـــــت بـــــالقحط والوبـــــاء، وحـــــرب بخـــــسائر فادحـــــة

ّقوطیــــــة طویلــــــة ترســــــم صــــــورة بــــــشعة للمــــــزارع التــــــي خربــــــت وللفالحــــــین  ُ

ًالـــــذین مـــــاتوا جوعـــــا
 حتـــــى ، ولـــــم تـــــنج رومـــــا مـــــن آثـــــار هـــــذا النـــــصر)٥١(

عصر النهضة
)٥٢(

 .  

شبه في جستنیان ضد القوط الغربیین االمبراطور حروب : ًرابعا

  .یبیریااجزیرة 

ـــــة فـــــي فرنـــــسا أن القـــــوط ال  أســـــبانیا مـــــن اســـــتردواغـــــربیین حكـــــام غال

 مـــــــــرة )٥٤(، فحكـــــــــم القـــــــــوط الغربیـــــــــون)٥٣ ()م٤٢٠(الونـــــــــدال فـــــــــي عـــــــــام 

  .)٥٥ (أخرى اسبانیا

اســـــتغل جــــــستنیان الــــــصراع الــــــدائر فــــــي اســــــبانیا بــــــین القــــــوط الــــــشرقیین 

الـــــذى ) م٥٥٠(علـــــى العـــــرش وارســـــل اســـــطول بحـــــرى بقیـــــادة نارســـــیس ســـــنة

اســــــتولت القــــــوات البیزنطیــــــة علــــــى الكثیــــــر حــــــارب القــــــوط وانتــــــصر علــــــیهم و

 مثـــــل قرطبـــــة واشـــــبیلیة وقرطاجنـــــة وقـــــد )٥٦(مـــــن المـــــدن والحـــــصون البحریـــــة

توجهــــــت مجهــــــودات االمبراطــــــور كــــــذلك إلــــــى اســــــبانیا حیــــــث كــــــان القــــــوط 

 هنـــــــاك نجاحــــــــات، واســـــــتطاعت جیـــــــوش االمبراطوریــــــــة وأحـــــــرزالغربیـــــــون، 

ك قرطاجنـــــــة أن تـــــــستعید الجـــــــزء الجنـــــــوبي الـــــــشرقي إلســـــــبانیا بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــ

ـــــــــــة ســـــــــــنة  ـــــــــــى قرطب ـــــــــــدت ممتلكـــــــــــات ). م٥٥٤(ومالطـــــــــــة وحت وهكـــــــــــذا امت
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ــــــــــة  ــــــــــى قرطاجن ــــــــــا إل ــــــــــست غرب ــــــــــة مــــــــــن ســــــــــانت فن ــــــــــة البیزنطی ًاإلمبراطوری

ًغربا
)٥٧( .  

وبــــــــذلك اســــــــتطاع جــــــــستنیان أن یعیــــــــد للدولــــــــة الرومانیــــــــة عزهــــــــا األول 

ــــــد أعــــــاد إخــــــضاع  ــــــه ق ــــــى، فإن ــــــر مــــــن مــــــساحتها األول ٍباســــــتعادته جــــــزء كبی ٍ

ــــا وجــــزر البحــــر األبــــیض فــــي الغــــرب دلماشــــیا و إیطال ــــا وكــــل شــــمال أفریقی ی

وهـــــي جـــــزر صـــــقلیة و كورســـــیكا وســـــردینیا و البلیـــــار، وبـــــذلك تكـــــون حـــــدود 

اإلمبراطوریـــــــة مـــــــن جبـــــــل طـــــــارق حتـــــــى نهـــــــر الفـــــــرات ؛وذلـــــــك فـــــــي ضـــــــوء 

  . )٥٨(ماأتیح له من امكانیات؛ الجل االحتفاظ بها

 ان علـــــى الــــــرغم مــــــن النجــــــاح الـــــذي حققــــــه جــــــستنیان فــــــي الغــــــرب، اال

ــــــد  ــــــي أجــــــزاء مــــــن أوربــــــا، وق ــــــة ف ــــــرة طویل ــــــد رســــــخت لفت جــــــذور الجرمــــــان ق

ًاتخـــــــذت مـــــــن الوســـــــائل ماكـــــــان كفـــــــیال بجعلهـــــــا نـــــــدا قویـــــــا وخـــــــصما عنیـــــــدا  ً ً ً
ًللجیـــــوش القادمـــــة مـــــن مـــــسافات بعیـــــدة، فـــــضال عـــــن أن الـــــسكان األصـــــلیین 

 إال علـــــى انهـــــا جیـــــوش أجنبیـــــة أیـــــضا وربمـــــا جـــــستنیانلـــــم ینظـــــروا لجیـــــوش 

ــــــر مــــــن تلــــــك ال ــــــرة وأنــــــسوا بهــــــا زمنــــــا أكث ــــــرة التــــــي ألفوهــــــا فت ــــــوش المتبرب جی

ـــــستطیعون اإلخـــــالص للجرمـــــان )٥٩(طـــــویال ـــــسه كـــــانوا الی ـــــي الوقـــــت نف ،  وف

والوقـــــوف الـــــى جـــــانبهم عنـــــدما یتعرضـــــون لالخطـــــار، وهـــــذا ماحـــــصل عنـــــد 

  . )٦٠(وایطالیافتح إفریفیة 

ـــــس  ـــــة فـــــي االمـــــوال ولالنف ـــــة عالی الحقیقـــــة ان مـــــشروعه هـــــذا كلفـــــه تكلف

فــــــي اســــــترداد افریقیــــــا وایطالیــــــا وجــــــزء مــــــن اســــــبانیا، لكــــــن نجاحــــــه البــــــشریة 

ًكان مؤقتا سریع الزوال بعد وفاته 
)٦١(.  

  



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢١٧

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

  :الخاتمة 

  :ان اهم االستنتاجات التي ترتب علیها البحث هي 

لم تستمر مقاومة الوندال سوى بضعة أشهر، واختفت دولة  :ًاوال       

ً اقلیما من االقالیم التي ةاالمبراطوری، واستعادت )م٥٣٤( الوندال سنة

ّضاعت على الدولة منذ أوائل القرن الخامس، إال أن القضاء على  ّ

مملكة الوندال في شمالي إفریقیا لم یرد شمالي إفریقیة إلى اإلمبراطوریة 

الرومانیة الغربیة،  ولم یجعل شمالي إفریقیا تستقر تحت سلطان 

ر استمروا في ثوراتهم على اإلمبراطوریة الرومانیة الشرقیة؛ ألن البرب

 أوقاتالروم، على الرغم من أن الروم حاولوا إخضاع البربر في 

فإنهم )  م٥٤٨م ، ٥٤٦ م،  و ٥٤٤ م، ٥٣٩ م،  ٥٣٨(مختلفة،  في 

لم یستطیعوا أن یفرضوا على شمالي إفریقیا سوى ظل خفیف من 

سلطانهم، وعلى عدد قلیل من المراكز الساحلیة فقط، خالل عهد 

   . االولمبراطور جستنیاناال

 استطاع جستنیان أن یعید للدولة الرومانیة عزها األول باستعادته :ًثانیا

ٍیر من مساحتها األولى، فإنه قد أعاد إخضاع دلماشیا و إیطالیا ٍجزء كب

وكل شمال أفریقیا وجزر البحر األبیض في الغرب وهي جزر صقلیة و 

كورسیكا وسردینیا و البلیار، وبذلك تكون حدود اإلمبراطوریة من جبل 

طارق حتى نهر الفرات ؛وذلك في ضوء ماأتیح له من امكانیات؛ الجل 

  ااالحتفاظ به

  



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢١٨

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

كانت آثار الخراب والدمار هي كل ما یشهد بما كان لروما  :ًثالثا

ولبث اإلمبراطور اصمة نصف العالم من عظمة وجالل،القدیمة ع

ًالشرقي زمنا قلیال حاكما على إیطالیا بعد هذا الخراب،  ولكن ما ناله  ً ً

ًمن النصر كان نصرا عدیم القیمة كلفه الكثیر من المال والرجاء 

 أذ ایقن االمبراطور جستنیان بعد فوات االوان ان استیالءه على والعناء،

روما التستحق ان یعیدها أو یعید بناءها احد،النه وجد ان رافنا في 

شمال ایطالیا  اكثر مالءمة من العاصمة القدیمة؛الن الشعب لم یعد 

ًوالءه للحكومة وهذا ما ادى إلى أن یكون النصر نصرا عدیم القیمة كلفه  ْ

ُثیر من المال والرجاء والعناء إذ منیت إیطالیا بخسائر فادحة من الك

  جراء الحرب، 

على الرغم من النجاح الذي حققه جستنیان في الغرب، اال  :ًرابعا

ان جذور الجرمان قد رسخت لفترة طویلة في أجزاء من أوربا، وقد 

ًاتخذت من الوسائل ماكان كفیال بجعلها ندا قویا وخصما عنیدا ل ً ً لجیوش ً

ًالقادمة من مسافات بعیدة، فضال عن أن السكان األصلیین لم ینظروا 

لجیوش جستنیان إال على انها جیوش أجنبیة أیضا وربما أكثر من تلك 

الحقیقة ان  وها فترة وأنسوا بها زمنا طویال،الجیوش المتبربرة التي ألفو

ي استرداد مشروعه هذا كلفه تكلفة عالیة في االموال ولالنفس البشریة ف

ًن مؤقتا سریع الزوال افریقیا وایطالیا وجزء من اسبانیا، لكن نجاحه كا

  .بعد وفاته 

  



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢١٩

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

  قائمة اهلوامش 

                                 
ـــدون)١( مـــا اقـــتحم القـــوط مدینـــة رومـــا وغلبـــوا األمـــم الـــذین كـــانوا : " ذكـــر ابـــن خل

ازوا إلــــى طنجـــة وتغلبــــوا علـــى بــــالد البربـــر وصــــرفوا البربـــر إلــــى ، فأجـــ…بهـــا

ــــــشتیانش ــــــة ی ــــــى دول ــــــك إل ــــــى ذل ــــــوا عل ــــــم یزال ــــــه " طــــــاعتهم، فل ــــــذي یقــــــصد ب ال

عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن محمــــد أبــــو زیــــد، ولــــي الــــدین .(جــــستنیان االول

دیــــــوان المبتـــــــدأ والخبـــــــر فـــــــي ): م١٤٠٦/هــــــــ٨٠٨ت(الحــــــضرمي اإلشـــــــبیلي، 

ــــــر ومــــــن ــــــق تــــــأریخ العــــــرب والبرب ــــــشأن األكبــــــر، تحقی  عاصــــــرهم مــــــن ذوي ال

، ص ٢ ج،)م١٩٨٨، بیــــــــــــــــروت ، دار الفكــــــــــــــــر ، ٢ط(خلیــــــــــــــــل شــــــــــــــــحادة، 

تـــــــأریخ االمبراطوریـــــــة البیزنطیـــــــة، : الـــــــشیخ، محمـــــــد محمـــــــد مرســـــــي(  ؛)٢٨١

  ).٤٠ص،)م١٩٩٤/ه١٤١٣ المعرفة الجامعیة،لبنان، بیروت،دار(

إشــــــــراف ّقــــــــصة الحــــــــضارة، ترجمــــــــة محمــــــــد بــــــــدران وغیــــــــره، ب: ول دیورانــــــــت  )٢(

ـــــــــــة،  ـــــــــــدول العربی ـــــــــــاهرة، ٣ط(جامعـــــــــــة ال ؛٢١٩، ص١٢، ج )م١٩٧٣ ، الق

جـــــــــدة ، منـــــــــشورات المجمـــــــــع ( امبراطوریـــــــــة جـــــــــستنیان، ،اســـــــــمت: غنـــــــــیم  

المــــــــــسلمون : ســــــــــالم، عبــــــــــد الــــــــــرحمن أحمــــــــــد ؛٢٧، ص) م١٩٧٧العلمــــــــــي ،

ــــــــصراع وتطــــــــوره بــــــــین  والــــــــروم فــــــــي عــــــــصر النبــــــــوة دراســــــــة فــــــــي جــــــــذور ال

، "ســـــــــول صـــــــــلى اهللا علیـــــــــه وســـــــــلمالمـــــــــسلمین والبیـــــــــزنطیین حنـــــــــى وفـــــــــاة الر

  . ٢٥ ، ص )م١٩٩٨القاهرة، دار الفكر العربي،(

التــــــــــأریخ الـــــــــسري جانــــــــــب مـــــــــن جوانــــــــــب حیـــــــــاة اإلمبراطــــــــــور : بروكبیـــــــــوس )٣(

ــــــه انطونینــــــا  ــــــودورا وقائــــــده المغــــــوار بلیزاریــــــوس وزوجت جــــــستنیان وزوجتــــــه تی

،عـــــین للدراســـــات ١ط(صـــــبري ابـــــو الخیـــــر ســـــلیم، . د: صـــــورة ســـــیئة، ترجمـــــة

  . ٤٨ ص،)م٢٠٠١ االنسانیة واالجتماعیة ،ثوالبحو

  .٤٣ الشیخ، تاریخ االمبراطوریة، ص)٤(



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٢٠

                                 
 

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

وهـــــــم عنــــــــصر جرمــــــــاني جـــــــاؤوا مــــــــن أواســــــــط أوربـــــــا وعبــــــــروا الــــــــراین عــــــــام  )٥(

متــــــوجهین نحــــــو بــــــالد الغــــــال، ولكــــــن ضــــــغط الفــــــرنج هنــــــا دفعــــــتهم ) م٤٠٦(

یــــة للتوجــــه الــــى اســــبانیا، ولكــــنهم دحــــروا القــــوط الغــــربیین فتوجهــــوا الــــى افریق

،  )١٩٥٩القــــــــــاهرة ،(فجــــــــــر االنــــــــــدلس : مــــــــــؤنس، حــــــــــسین).( م٤٢٩(عــــــــــام

، ٤دولــــــــــة االســــــــــالم فــــــــــي االنــــــــــدلس،ط: ؛ عنــــــــــان، محمــــــــــد عبــــــــــداهللا٣،٤ص

؛ غنـــــــــیم، ١٧، ص١ م، ج١٩٩٧ هـــــــــ ، ١٤١٧القــــــــاهرة، مكتبــــــــة الخــــــــانجي 

ـــــــــــة جـــــــــــستنیان، ص  )م٣٧٩،٣٩٥( الكبیـــــــــــر ؛إن ثیودوســـــــــــیوس٣٠امبراطوری

قـــــة هـــــدأت مـــــن ثـــــائرة القـــــوط وجعـــــل انـــــزل كارثـــــة بـــــالغرب فـــــان معاملتـــــه اللب

  . منهم الى حین خداما نافعین للدولة

أســـــــد،الروم فـــــــي سیاســـــــتهم وحــــــضارتهم ودیـــــــنهم وثقـــــــافتهم وصـــــــالتهم :رســــــتم )٦(

ـــــــالعرب،  ـــــــسیةـ٢ط(ب ـــــــة البولی ــــــــ المكتب ـــــــروت ـــ ، ١ ج،)م١٩٨٨/ ه ١٤٠٨، بی

عمران،محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود   ؛٢٧ جستنیان، صامبراطوریة:  ؛غنیم٣٣ص

) م١٩٨١بیـــــــــــــروت، (مبراطوریـــــــــــــة البیزنطیـــــــــــــة معـــــــــــــالم تـــــــــــــأریخ اال: ســـــــــــــعید

  . ٤٠تاریخ االمبراطوریة، ص:  ؛ الشیخ٥٤،٥٥ص

ــــــــسیمان، ســــــــتیفن )٧( الحــــــــضارة البیزنطیــــــــة، ترجمــــــــة عبــــــــد العزیــــــــز توفیــــــــق : رن

ــــــــــد،  ــــــــــاب، ٣ط(جاوی ــــــــــة المــــــــــصریة العامــــــــــة للكت  ٤٢، ص  )م٢٠١٠، الهیئ

  .  ٥٤،٥٥االمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها،ص معالم : ؛عمران

 نتیجـــــــة االضـــــــطرابات التـــــــي أثارهـــــــا غلمـــــــار علـــــــى هیلـــــــدریك الونـــــــدالي فـــــــي )٨(

ًشــــمال افریقیــــا، وكــــان غلمــــار هــــذا آریوســــیا، فاســــتغل االمبراطــــور جـــــستنیان 

المناســـــبة وتـــــدخل باســـــم الــــــدین القـــــویم، أماتدخلـــــه فــــــي ایطالیـــــا فقـــــد اســــــتغل 

ـــــــــي  ـــــــــة ثیودوریخـــــــــوس ف ـــــــــق ابنـــــــــة عمـــــــــه وریث ـــــــــى خن ـــــــــوس عل اقـــــــــدام ثیوداتی



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٢١

                                 
 

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

 )١٨٧، ص ١ الروم، ج:رستم.(ایطالیا

؛ غنـــــــــــــیم، اســـــــــــــمت، امبراطوریـــــــــــــة ١٨٧، ص١الـــــــــــــروم، ج: اســـــــــــــد رســـــــــــــتم  )٩(

  . ٣٣،٣٤جستنیان، ص

ــــــــــــروم، ج:  اســــــــــــد رســــــــــــتم)١٠( ؛ غنــــــــــــیم، اســــــــــــمت، امبراطوریــــــــــــة ١٨٧، ص١ال

  . ٤٤تاریخ االمبراطوریة، ص: ؛  الشیخ٢٨جستنیان، ص

ً وذلـــــــك أن االســـــــطول الونـــــــدالي وجانبـــــــا كبیـــــــرا مـــــــن القـــــــوات الوندالیـــــــة)١١(  قـــــــد ً

ّتوجهــــت قبــــل مــــدة قلیلــــة إلــــى جزیــــرة ســــردینیة لقمــــع فتنــــة قامــــت بهــــا، ولهــــذا 

اتخــــــذت نزلــــــت الجیــــــوش البیزنطیــــــة علــــــى الــــــساحل االفریقــــــي دون مقاومــــــة و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى العاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة قرطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج  طریقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال

ــــــــــــاز( ــــــــــــة:العریني،الب ــــــــــــروت، دار النهــــــــــــضة (ه،٣٢٣،١٠٨١الدولةالبیزنطی بی

بیزنطیــــــــــــــــــــــة االمبراطوریــــــــــــــــــــــة ال: ؛ عمــــــــــــــــــــــران٧١،ص )م١٩٨٢العربیــــــــــــــــــــــة،

  ). ٥٥-٥٤وحضارتها،ص 

بـــــال ط، (تـــــأریخ أوربـــــا فـــــي العـــــصور الوســـــطى، :عاشـــــور، ســـــعید عبـــــدالفتاح)١٢(

معــــــــالم تــــــــاریخ أوربــــــــا : ؛ عمــــــــران٧٢، ص )م١٩٧٦بیـــــــروت، دار النهــــــــضة،

معـــــــالم تـــــــاریخ اإلمبراطوریــــــــة : ؛عمـــــــران٧٧،٨٠فـــــــي العـــــــصر الوســـــــیط، ص

یـــــــــــــــة، تـــــــــــــــاریخ اإلمبراطوریـــــــــــــــة البیزنط: ؛ الـــــــــــــــشیخ٥٦،٥٧البیزنطیـــــــــــــــة، ص

  .  ٤٤،٤٥ص

: ؛عمــــــران٧٧،٨٠معــــــالم تــــــاریخ أوربــــــا فــــــي العــــــصر الوســــــیط، ص: عمــــــران)١٣(

ـــــــــــة، ص ـــــــــــة البیزنطی ـــــــــــاریخ اإلمبراطوری ـــــــــــشیخ٥٦،٥٧معـــــــــــالم ت ـــــــــــاریخ : ؛ ال ت

  . ٤٦اإلمبراطوریة البیزنطیة، ص

  .٢١٩، ص١٢ دیورانت قصة الحضارة، ج)١٤(



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٢٢

                                 
 

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

ــــر،  فیــــسمیهم )١٥( ــــي تــــسمیة هــــؤالء البرب ــــدون دقــــة ف ــــدلس ال"  ویبــــدي ابــــن خل قن

، ویــــــــــــشیر عمــــــــــــران ان )٢٣٥، ص ٢ج :العبــــــــــــر"(واآلبیــــــــــــون والــــــــــــشوابیون 

ــــــــى  ــــــــة بمعن ــــــــاذة الیونانی ــــــــي االلی ــــــــد وردت ف ــــــــر قدیمــــــــة جــــــــدا، وق لفظــــــــة البرب

االحتقــــــــار او االزدراء، للمزیــــــــد انظــــــــر، معــــــــالم تــــــــاریخ أوربــــــــا فــــــــي العــــــــصر 

  ). ٤٣تاریخ اإلمبراطوریة البیزنطیة، ص: ؛ الشیخ٦٣الوسیط، ص

قـــــادة فـــــتح األنــــــدلس، ): م١٩٩٩هـــــــ ، ١٤١٩ت (خطـــــاب  شـــــیت، محمـــــود )١٦(

ــــــرآن ١ط( ــــــوم الق ــــــع ، –، مؤســــــسة عل ــــــشر والتوزی ــــــار للن ، ١، ج) م٢٠٠٣ من

  .١٢١ص

 ألنهــــــــم كـــــــــانوا یمثلــــــــون عنـــــــــصر الــــــــشغب فـــــــــي الوالیــــــــة، ویرفعـــــــــون رایـــــــــة )١٧(

العـــــــصیان ضـــــــد االدارة البیزنطیـــــــة حتـــــــى قبـــــــل قـــــــدوم الونـــــــدال وقـــــــد تمیـــــــزت 

ي موریتانیــــــا وشــــــمال مــــــراكش بــــــالثورات المراكــــــز الداخلیــــــة بــــــسمة خاصــــــة فــــــ

 ). ٤٧تاریخ االمبراطوریة، ص: الشیخ.( الدائمة

ــــــي العــــــصر الوســــــیط، :  عمــــــران)١٨( ــــــا ف ــــــاریخ أورب ــــــادة ١٢٠معــــــالم ت ؛ شــــــیت ق

  .١٢١، ص١الفتح االندلس، ج

ــــوس)١٩( ــــصف بركبی ــــدال( ی ــــي شــــهر : یقــــول)حــــرب الون ــــسفور ف ــــي الب تجمعــــت ف

ــــــه مــــــن عــــــام  ــــــة٥٣٣یونی ــــــسعون بارجــــــة  خمــــــسمائة ســــــفینة نقال ــــــسع وت ،  وت

ــــــــى  حربیــــــــة، وتلقــــــــت أوامــــــــر اإلمبراطــــــــور وبركــــــــات البطریــــــــق،  وأبحــــــــرت إل

قرطاجــــة إذ اقلــــع علــــى راس قــــوة مؤلفــــة مــــن خمــــسة عــــشر ألــــف رجــــل ومــــن 

اثنتـــــــین وتـــــــسعین ذوو مؤنـــــــة الـــــــى جـــــــوار قرطاجـــــــة، ونـــــــزل بلیزاریـــــــوس فـــــــي 

اع أفریقیــــا بمــــا ال یزیــــد علــــى خمــــسمائة مــــن الفرســــان،  واكتــــسح وســــائل الــــدف

الواهیــــــة عــــــن قرطاجــــــة،  ولــــــم تمــــــض أكثــــــر مــــــن بــــــضعة أشــــــهر، إذ عجــــــل 



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٢٣

                                 
 

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

ــــى  ــــب عل ــــسنة نفــــسها وتغل جــــستنیان فــــدعاه إلیــــه، فوصــــلها فــــي ایلــــول مــــن ال

دیورانـــــــــت قـــــــــصة الحـــــــــضارة، . (غلمـــــــــار وانتـــــــــصر علیـــــــــه ودخـــــــــل قرطاجـــــــــة

  ).٢١٩، ص١٢ج

  .٢٤التاریخ السري، ص :  بروكوبیوس)٢٠(

ــــا فــــي العــــصر:  عمــــران)٢١( ــــاریخ أورب معــــالم : ؛ عمــــران١٢٠:  الوســــیطمعــــالم ت

تـــــــــاریخ االمبراطوریـــــــــة، : ؛ الـــــــــشیخ٥٦تـــــــــاریخ اإلمبراطوریـــــــــة البیزنطیـــــــــة، ص

  . ٤٦ص

ــــــــروم، ج:  رســــــــتم)٢٢( ــــــــیم١٨٧، ص١ال ــــــــة جــــــــستنیان، ص: ؛ غن ؛ ٢٨امبراطوری

  . ٤٤تاریخ االمبراطوریةالبیزنطیة، ص: الشیخ

  . ١٨، ص١دولة االسالم في االندلس،ج:  عنان)٢٣(

، ١الــــــــــــــروم، ج: رســــــــــــــتم؛٢١٩، ص١٢الحــــــــــــــضارة، ج دیورانــــــــــــــت قــــــــــــــصة )٢٤(

معـــــــــــــالم تــــــــــــــاریخ أوربـــــــــــــا فــــــــــــــي العـــــــــــــصر الوســــــــــــــیط، : ؛ عمـــــــــــــران١٨٧ص

  . ٤٦تاریخ االمبراطوریة البیزنطیة، ص: ؛الشیخ١٢٠ص

  . ٧٣تاریخ اوربا في العصور الوسطى، ص:  عاشور)٢٥(

ـــــــــب : یـــــــــذكر بركوبیـــــــــوس فـــــــــي كتـــــــــاب التـــــــــاریخ الـــــــــسري)٢٦( أن بلیزاریـــــــــوس جل

ــــذهبي ذا ا ــــشمعدان ال ــــیطس مــــن المحــــراب ال ــــل ایــــام ت ــــذي نق ــــسبعة ال ألفــــرع ال

فـــــي بیـــــت المقـــــدس لمعبـــــد هیـــــرود عنـــــدما نـــــشب حریقـــــا فـــــي الـــــصرح،اذ نقلـــــه 

والـــــده فــــــسباسیان فـــــي معبــــــد الــــــسالم العظـــــیم الخــــــاص بــــــه فـــــي رومــــــا، وقــــــد 

ـــــى قرطاجـــــة وظـــــل عنـــــدهم خمـــــسین عامـــــا، وعنـــــد فتحـــــه  اخـــــذه الونـــــدالیین ال

طنــــــــه االصــــــــلي فــــــــي    بیــــــــت لــــــــشمال افریقیــــــــا اعــــــــاده بلیزاریــــــــوس الــــــــى مو

المقــــدس، وقــــد كافــــأه جــــستنیان بــــأن ســــمح لــــه باالحتفــــال بنــــصره فــــي شــــوارع 



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٢٤

                                 
 

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

ـــــــه میدالیـــــــة لـــــــه لتكریمـــــــه بـــــــذلك ـــــــسري، .( بیزنطـــــــة، وقـــــــد صـــــــك ل التـــــــاریخ ال

  ). ٤٧-٤٦تاریخ االمبراطوریة البیزنطیة، ص:   ؛الشیخ٢٤ص

  .١٨٧، ص١الروم، ج:  رستم)٢٧(

 اي ســــــلمان، وجرمــــــانوس، ویوحنــــــا ســــــولومون،:  قــــــادة علــــــى التــــــوالي كــــــان)٢٨(

ــــــــى المــــــــصاعب  ــــــــب عل ــــــــة التغل ــــــــة البیزنطی ــــــــذین هیألإلمبراطوری ــــــــي ال ّالتروجل

التـــــي نتجـــــت بـــــین شـــــیوخ  القبائـــــل البربریـــــة مـــــن شـــــقاق بـــــسبب مـــــابینهم مـــــن 

.( عـــــداوات قبلیـــــة جعلـــــت مـــــن العـــــسیر فـــــي توحـــــدهم ضـــــد القـــــوات البیزنطیـــــة

   ).٥٧االمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها، ص : عمران

، ١الـــــــــــــروم، ج: ؛ رســـــــــــــتم٢٢٠، ص١٢ دیورانـــــــــــــت قـــــــــــــصة الحـــــــــــــضارة، ج)٢٩(

  .١٨٨ص

معـــــــــالم تـــــــــاریخ : ؛ عمـــــــــران١٢١، ص١ شـــــــــیت قـــــــــادة الفـــــــــتح االنـــــــــدلس، ج)٣٠(

االمبراطوریــــــة البیزنطیــــــة :  ؛ عمــــــران١٢٢أوربــــــا فــــــي العــــــصر الوســــــیط، ص

   . ٥٧وحضارتها، ص 

  .٨٥تاریخ أوربا في العصور الوسطى، ص:  عاشور)٣١(

ًودریــــــك العظــــــیم لــــــم یــــــدخل ســــــوى تعــــــدیالت قلیلــــــة نــــــسبیا فــــــي  إن حكــــــم ثی)٣٢(

الـــــــنظم القائمـــــــة فـــــــي ایطالیـــــــا، فاتخـــــــذ قـــــــصیره فـــــــي رافنـــــــا مركـــــــزا لحكومـــــــة 

بیروقراطیــــــة تــــــشبه فــــــي طابعهــــــا النظــــــام االمبراطــــــوري القــــــدیم، كمــــــا احــــــتفظ 

ـــــــــــة  ـــــــــــة والنظـــــــــــام االداري والمـــــــــــدارس والملكی ـــــــــــسناتو والوظـــــــــــائف العمومی بال

ًالرومـــــــــاني ممـــــــــا ولدحقـــــــــدا بـــــــــین المـــــــــوظفین الخاصـــــــــة واصـــــــــبغها بالطـــــــــابع  ّ

ــــا فــــي العــــصور : عاشــــور. (الرومــــانیین والقــــادة العــــسكرین القــــوط تــــاریخ أورب

  ). ٨٨-٨٧الوسطى، ص



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٢٥

                                 
 

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

  .٨٨تاریخ أوربا في العصور الوسطى، ص:  عاشور)٣٣(

ــــــــــي العــــــــــصور الوســــــــــطى، ص:  عاشــــــــــور)٣٤( ــــــــــا ف ــــــــــاریخ أورب :  ؛ عمــــــــــران٨٩ت

معـــــالم تـــــاریخ أوربـــــا فـــــي : عمـــــران، ٥٧االمبراطوریـــــة البیزنطیـــــة وحـــــضارتها، 

إمبراطوریـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــستنیان، ص : ؛غنـــــــــــــــــیم١٢٢العـــــــــــــــــصر الوســـــــــــــــــیط، ص

الموســــــــــوعة المیــــــــــسرة فــــــــــي األدیــــــــــان والمــــــــــذاهب واألحــــــــــزاب  :،عــــــــــواجي٣٦

فـــــرق معاصـــــرة (مـــــن كتـــــاب . ًالمعاصـــــرة، مـــــضافة للموســـــوعة إتمامـــــا للفائـــــدة

ـــــــسب الـــــــى اإلســـــــالم مـــــــانع بـــــــن حمـــــــاد : ، إشـــــــراف وتخطـــــــیط ومراجعـــــــة)تنت

ــــــــي،  ــــــــدرر الــــــــسنیة، ٣ط(الجهن ــــــــع الكاشــــــــف ال ــــــــة، موق ــــــــدوة العالمی  ، دار الن

  ).١٩٩٨/  ه١٤١٨

ــــــــــي العــــــــــصور الوســــــــــطى، ص:  عاشــــــــــور)٣٥( ــــــــــا ف ــــــــــاریخ أورب : ؛ عمــــــــــران٨٩ت

معـــــالم تـــــاریخ أوربـــــا فـــــي : ؛ عمـــــران٥٧االمبراطوریـــــة البیزنطیـــــة وحـــــضارتها، 

الحـــــــدیثي، قحطـــــــان عبـــــــد الـــــــستار، الحیـــــــدري،  ؛١٢٢العـــــــصر الوســـــــیط، ص

دراســـــات فـــــي التـــــأریخ الـــــساساني والبیزنطـــــي :ي الحیـــــدريصـــــالح عبـــــد الهـــــاد

ـــــــــــ البــــــــــصرة ،(  )م١٩٨٦وزارة التعلــــــــــیم العــــــــــالي والبحــــــــــث العلمــــــــــي العــــــــــراق ـ

ـــــــــساساني والبیزنطـــــــــي،ص : الحـــــــــدیثي والحیـــــــــدري دراســـــــــات فـــــــــي التـــــــــاریخ ال

٢٨٨ . 

الـــــــروم، : ؛ رســــــتم٨٩تــــــاریخ أوربــــــا فــــــي العــــــصور الوســــــطى، ص: عاشــــــور)٣٦(

  .٥٧یة البیزنطیة وحضارتها، ص االمبراطور: ؛ عمران١٨٨، ص١ج

  .١٨٨، ص١الروم، ج:  رستم)٣٧(

تـــــاریخ ابـــــن : ابـــــن خلـــــدون. تقـــــع الفرنجـــــة قـــــرب األنـــــدلس مـــــن جهـــــة الـــــشرق)٣٨(

ــــــــدون، ج ــــــــدون، ج١٠٤، ص١خل ــــــــن خل ــــــــي المقدمــــــــة اب ــــــــضا ف ، ٣٢، ١ً؛ وای



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٢٦

                                 
 

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

ــــــول ــــــسالوي یق ــــــون الفــــــرنج ومــــــا : "امــــــا ال ــــــوا یعرف ــــــذ لــــــم یكون َان العــــــرب یومئ َْ َ ُ ْ ُ ُ َ َ
ٍ ِ

َ َ ْ

ـــــــــاتلو ُق َا فـــــــــي الـــــــــشام إال الـــــــــروم فظنـــــــــوا َأنهـــــــــم هـــــــــم الغـــــــــالبون علـــــــــى ُأمـــــــــم َ ّ
َّ ِ َّ ِ

شـــــــهاب الــــــــدین أبـــــــو العبــــــــاس أحمـــــــد بـــــــن خالــــــــد بـــــــن محمــــــــد ".( المـــــــسیحیة

،  االستقـــــــــــــــــصا )م١٨٩٨/ ه١٣١٥ت(الناصـــــــــــــــــري الـــــــــــــــــدرعي الجعفـــــــــــــــــري 

جعفـــــــــر الناصـــــــــري و محمـــــــــد :  ألخبـــــــــار دول المغـــــــــرب األقـــــــــصى، تحقیـــــــــق

  .١٢٦)، ص١بال، جالناصري،دار الكتاب ، الدار البیضاء،

امبراطوریــــــــة جــــــــستنیان، : ؛ غنــــــــیم٤٨التــــــــاریخ الــــــــسري، ص:  بروكوبیــــــــوس)٣٩(

ــــــــــــــدري٣٩ص  ــــــــــــــساساني : ؛ الحــــــــــــــدیثي والحی ــــــــــــــاریخ ال ــــــــــــــي الت دراســــــــــــــات ف

  . ٢٨٨والبیزنطي، ص 

ـــــــسري، ص:  بروكوبیـــــــوس)٤٠( امبراطوریـــــــة جـــــــستنیان، : ؛  غنـــــــیم٤٨التـــــــاریخ ال

  .٣٩ص 

ل األســــــرى معاملــــــة طیبــــــة  أدهــــــش النــــــاس برحمتــــــه ووفائــــــه بوعــــــده،  وعامــــــ)٤١(

ــــــسه مــــــن  ــــــى نف ــــــه،  واستمــــــسك بمــــــا قطعــــــه عل ــــــضلها تحــــــت لوائ ــــــضووا بف ان

العهـــــود التـــــي استـــــسلمت بهـــــا نـــــابلي، حتـــــى بـــــدأ النـــــاس یتـــــساءلون مـــــن هـــــو 

البربـــــــري ومـــــــن هـــــــو الیونـــــــاني المتحـــــــضر،  ولمـــــــا وقعـــــــت زوجـــــــات بعـــــــض 

ــــق  اعــــضاء مجلــــس الــــشیوخ أســــیرات فــــي یــــده عــــاملهن بلطــــف وشــــهامة واطل

ــــبالد فــــسادا ألن  ســــراحهن،  ــــون فــــي ال ــــة؛  بــــل أخــــذوا یعیث ــــة فــــي المعامل ًالرق

ـــــه مـــــن المـــــال،   ـــــي خزائن ـــــیهم أجـــــورهم لنفـــــاذ مـــــا كـــــان ف ـــــؤد ال ـــــم ی جـــــستنیان ل

حتــــــى أخــــــذ النــــــاس یتــــــذكرون فــــــي أســــــى وحنــــــان حكــــــم ثیودریــــــك ومــــــا كــــــان 

، ١٢قــــــصة الحــــــضارة، ج: دیورانــــــت، ول).( ١٧(یــــــسوده مــــــن عــــــدل ونظــــــام 

  ). ١٨٨، ص١الروم، ج: ؛ اسد رستم٢٢١ص



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٢٧

                                 
 

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

  .١٨ إمبراطوریة جستنیان، ص: غنیم؛١٩٠، ص١الروم، ج:  رستم)٤٢(

 الن االمبراطــــور داخلتـــــه الریبــــة؛ ذلـــــك أن بلیزاریــــوس قـــــد كافــــأ نفـــــسه علـــــى )٤٣(

عملـــه باالســـتیالء علـــى قـــدر كبیـــر مـــن الغنـــائم، هـــذا زیـــادة علـــى أنـــه كــــسب 

ـــــه مملكـــــ ـــــه قـــــد عرضـــــت علی ـــــى حـــــد أزعـــــج اإلمبراطـــــور، وأن ـــــوده إل ة والء جن

كاملــــــة،فهل یــــــستبعد علیــــــه مــــــع هــــــذا كلــــــه أن یتطلــــــع إلــــــى االســــــتیالء علــــــى 

العـــــــرش مــــــــن ابــــــــن أخــــــــي رجــــــــل اغتـــــــصبه مــــــــن صــــــــاحبه الــــــــشرعي؟ لهــــــــذا 

ـــــــق مرتـــــــاب حاشـــــــیة القائـــــــد العظـــــــیم  اســـــــتدعاه جـــــــستنیان،  وشـــــــاهد وهـــــــو قل

إن ســــــكان بیزنطــــــة كــــــانوا یبتهجــــــون "ومظهرهــــــا الفخــــــم،  ویقــــــول بروكبیــــــوس 

ـــــك أن خروجـــــه …  مـــــن بیتـــــه كـــــل یـــــوم حـــــین یـــــشهدون بلیزاریـــــوس یخـــــرج ذل

ًمنـــــه وســـــیره فـــــي الطریـــــق كـــــان شـــــبیها بموكـــــب فـــــي عیـــــد احتـــــشد فیـــــه كثیـــــر 

مـــــــن الخلـــــــق،  ألنـــــــه كـــــــان یـــــــصحبه عـــــــدد كبیـــــــر مـــــــن الونـــــــدال،  والقـــــــوط،  

والمغاربــــــة،  یــــــضاف إلــــــى هــــــذا أنــــــه كــــــان بهــــــي الطلعــــــة،  طویــــــل القامــــــة،  

ـــــــق الحاشـــــــیة،  دمـــــــث  ـــــــه كـــــــان ودیعـــــــا رقی ـــــــل الوجـــــــه،  ولكن األخـــــــالق،  ًجمی

التـــــاریخ الـــــسري، ".( حتـــــى لقـــــد كـــــان یبـــــدو كأنـــــه رجـــــل فقیـــــر ال یعرفـــــه أحـــــد

  ).٢٢١، ص١٢قصة الحضارة، ج: ؛  دیورانت، ول٢٤ص

االمبراطوریتـــــان البیزنطیـــــة والرومانیـــــة الغربیـــــة زمـــــن :  صـــــبره، عفـــــاف ســـــید)٤٤(

) م١٩٨٢ه،١٤٠٣القــــــــــــــــــاهرة، دار النهــــــــــــــــــضة العربیــــــــــــــــــة ،  (شــــــــــــــــــارلمان، 

  .١٩یة جستنیان، ص  إمبراطور:؛غنیم٣٣ص

 .١٩٠، ص ١الروم، ج: رستم) ٤٥(

ـــــــــــــــوس)٤٦( قـــــــــــــــصة : ؛  دیورانـــــــــــــــت، ول٢٤التـــــــــــــــاریخ الـــــــــــــــسري، ص:  بروكوبی

  . ١٩٠، ص١الروم، ج: ؛ اسد رستم٢٢١، ص١٢الحضارة، ج



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٢٨

                                 
 

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

ــــد الحمیــــد یعــــد نهایــــة الحــــرب القوطیــــة ســــنة )٤٧( وقــــد ) م٥٥٥( بینمــــا رأفــــت عب

ـــــشمال افری) ســـــنة٢٣(دامـــــت  ـــــة فتحـــــه ل ـــــذ بدای ـــــك من ـــــا ســـــنة ؛وذل ، )م٥٣٣(قی

وصــــول ایطالیــــا فــــي عظمتهــــا للبابویــــة علــــى یــــد جــــستنیان بادارتــــه للكنیــــسة 

أن اإلمبراطوریـــــــة والكهانـــــــة تنبعـــــــان : واالمبراطوریــــــة فـــــــي آن واحـــــــد، اذ قـــــــال

مــــن مــــصدر واحــــد، فلــــیس هنــــاك مــــا یهــــم اإلمبراطــــور فــــي المقــــام االول، إال 

ـــــسیاسي االور.( خیریـــــة الكنیـــــسة وســـــمعتها بـــــي فـــــي العـــــصور رأفـــــت الفكـــــر ال

ــــــــــــاء، (الوســــــــــــطى،  ــــــــــــاهرة، دار قب : ؛  رســــــــــــتم١٦، ص)م٢٠٠٢/ه١٤٢٢الق

  ).١٨٨، ص١الروم، ج

، ١الــــــــروم، ج: ؛ رســـــــتم٢٢٢، ص١٢قـــــــصة الحـــــــضارة، ج:  دیورانـــــــت، ول)٤٨(

  ٣٩إمبراطوریة جستنیان،ص:؛غنیم١٨٨ص

، ١الـــــــــــــروم، ج: ؛ رســـــــــــــتم٢٢٣، ص١٢ دیورانـــــــــــــت قـــــــــــــصة الحـــــــــــــضارة، ج)٤٩(

  . ٥١وریة البیزنطیة، صتاریخ االمبراط: ، الشیخ١٨٨ص

تـــــــــــاریخ الحـــــــــــضارات مـــــــــــن خــــــــــــالل (الغـــــــــــرب والعــــــــــــالم : رایلـــــــــــى، كـــــــــــافین)٥٠(

هــــــدى .عبــــــد الوهــــــاب محمــــــد المــــــسیري، مراجعــــــة د.، ترجمــــــة د)موضــــــوعات

ــــــــــــسمیع حجــــــــــــازي ود ــــــــــــؤاد زكریــــــــــــا، .عبدال ــــــــــــت (ف  عــــــــــــالم المعرفــــــــــــة –الكوی

  .١٤٧،١٤٨، ص)م١٩٨٥ه،١٤٠٥،

د الــــــــــدین حفنــــــــــى ، تــــــــــاریخ العــــــــــالم الغربــــــــــي ،ترجمــــــــــة مجــــــــــ.ج.شــــــــــینى،ل) ٥١(

، ص ) القـــــــــاهرة، دار النهـــــــــضة العربیـــــــــة ( ناصـــــــــف،مراجعة علـــــــــى أدهـــــــــم،

١٠٥ ،١٠٤.  

  .٢٢٣، ص١٢ دیورانت قصة الحضارة، ج)٥٢(

االمبراطوریـــــــــــة : ؛ عمـــــــــــران١٩٢، ص١٢ دیورانـــــــــــت قـــــــــــصة الحـــــــــــضارة، ج)٥٣(



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٢٩

                                 
 

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

؛ الحـــــــــــدیثي، والحیـــــــــــدري، دراســـــــــــات فـــــــــــي ٥٩البیزنطیـــــــــــة وحـــــــــــضارتها، ص

  .٢٨٩التاریخ الساساني والبیزنطي، ص

بعــــــد أن عبــــــروا جبــــــال ) م٤٦٦(وأوریــــــك ) م٤٥٦( بقیــــــادة ثیودریــــــك الثــــــاني )٥٤(

البــــــــرانس،  وفتحـــــــــوا معظـــــــــم أســـــــــبانیا واحتفظــــــــوا بـــــــــالبالد فـــــــــي هـــــــــذه المـــــــــرة 

ــــــت أســــــرة مــــــن  ــــــك الوق ــــــى أمالكهــــــم،  وحكمــــــت أســــــبانیا مــــــن ذل وضــــــموها إل

دیورانـــــت . (القـــــوط الغـــــربیین وظلـــــت علـــــى عرشـــــها حتـــــى جاءهـــــا المـــــسلمون

  ).٩٢ ١، ص ١٢ جقصة الحضارة،

 وأنــــشأت الملكیــــة الجدیــــدة،  فــــي بلــــدة طلیطلــــة عاصــــمة فخمــــة،  وجمعــــت )٥٥(

ـــــراء ـــــد  .  فیهـــــا حاشـــــیة موفـــــورة الث ولیوفیجلـــــد  )  م٥٦٧، ٥٦٣(وكـــــان أثاناجل

ـــــــــشمال )  م٥٨٦، ٥٦٨( ـــــــــي ال ـــــــــویین،  هزمـــــــــا الغـــــــــزاة الفرنجـــــــــة ف ملكـــــــــین ق

ــــي أ ــــد هــــي الت ــــروة أثاناجل ــــوب؛  وكانــــت ث ــــة فــــي الجن ــــوش بیزنطی كــــسبت وجی

.  ابنتیـــــــه میـــــــزة فـــــــذة هـــــــي انهـــــــم قتلتـــــــا وهمـــــــا ملكتـــــــان لملكـــــــین مـــــــن الفرنجـــــــة

أن غیـــــر ریكـــــارد مذهبـــــه ومـــــذهب الكثـــــرة الغالبـــــة ) م٥٨٩(وحـــــدث فـــــي عـــــام 

.  مــــن القـــــوط الغــــربیین فـــــي أســــبانیا مـــــن األریوســــیة إلـــــى المــــسیحیة األصـــــلیة

ومـــن ذلـــك .  ولعـــل ســـبب هـــذا التغیـــر أنـــه قـــرأ مـــن قبـــل تـــاریخ ألریـــك الثـــاني

ـــــة؛  فقـــــد  ـــــة وأقـــــوى ســـــلطة فـــــي الدول ـــــر المؤیـــــدین للملكی أصـــــبح األســـــاقفة أكب

، الحــــضارةدیورانــــت قــــصة .(ســــیطروا بفــــضل تفــــوقهم فــــي العلــــم ودقــــة النظــــام

  ). ٩٢ ١، ص ١٢ج

ت  (، محمــــــــود شــــــــیت خطــــــــاب ؛ ٤٠إمبراطوریــــــــة جــــــــستنیان، ص : غنــــــــیم) ٥٦(

ــــــدلس،  ،)م١٩٩٩/ هـــــــ ١٤١٩ ــــــتح األن ــــــادة ف ــــــرآ١ط(ق ــــــوم الق ن ، مؤســــــسة عل

 .١٢٢، ص ١ ج،)م٢٠٠٣ منار للنشر والتوزیع، ،



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٣٠

                                 
 

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

  .٤٠إمبراطوریة جستنیان، ص : غنیم)٥٧(

ــــــة البیزنطیــــــة، ص : العرینــــــي)٥٨( ــــــیم؛ ٧٢الدول إمبراطوریــــــة جــــــستنیان، ص : غن

  . ٤٥تاریخ اإلمبراطوریة البیزنطیة، ص : ؛ الشیخ٤٠

  . ٥٥تاریخ االمبراطوریة البیزنطیة، ص: الشیخ)٥٩(

  .٥٦البیزنطیة وحضارتها، صاالمبراطویة : عمران)٦٠(

بیزنطـــــــة فـــــــي :هالـــــــدون، جـــــــون؛ ١٠٥تـــــــاریخ العـــــــالم الغربـــــــي، ص: شـــــــینى )٦١(

، ١ط(ترجمــــــة وتعلیــــــق فتحــــــي عبــــــد العزیــــــز محمــــــد، ) ٦٠٠،١٤٥٣(الحــــــرب

: ؛ عاشــــــــور٣١ ص،)م٢٠١١الكویــــــــت ، دار ناشــــــــري للنــــــــشر اإللكترونــــــــي ،

  .٩٢تاریخ اوربا في العصور الوسطى ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٣١

                                 
 

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

  قائمة المصادر

التأریخ السري جانب من جوانب حیاة اإلمبراطور جستنیان : بروكبیوس -١

وزوجته تیودورا وقائده المغوار بلیزاریوس وزوجته انطونینا صورة سیئة، 

،عین للدراسات والبحوث االنسانیة ١ط(صبري ابو الخیر سلیم، . د: ترجمة

 ). م٢٠٠١واالجتماعیة ،

: ح عبد الهادي الحیدريالحدیثي، قحطان عبد الستار، الحیدري، صال -٢

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي (دراسات في التأریخ الساساني والبیزنطي 

  )م١٩٨٦العراق ــ البصرة ،

، ١ط(قادة فتح األندلس، ):م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ت  (خطاب ، محمود شیت  -٣

 ). م٢٠٠٣مؤسسة علوم القرآن ، منار للنشر والتوزیع، 

محمد بن محمد أبو زید، ولي الدین الحضرمي عبد الرحمن بن : ابن خلدون -٤

دیوان المبتدأ والخبر في تأریخ العرب والبربر ): م١٤٠٦/هـ٨٠٨ت(اإلشبیلي، 

، بیروت ، ٢ط(ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر، تحقیق خلیل شحادة، 

 ).م١٩٨٨دار الفكر ، 

رة، القاه(الفكر السیاسي االوربي في العصور الوسطى، :رأفت عبد الحمید  -٥

  ). م٢٠٠٢/ه١٤٢٢دار قباء، 

، ترجمة )تاریخ الحضارات من خالل موضوعات(الغرب والعالم :رایلى، كافین -٦

فؤاد .هدى عبدالسمیع حجازي ود.عبد الوهاب محمد المسیري، مراجعة د.د

  ).م١٩٨٥ه،١٤٠٥ عالم المعرفة ،–الكویت (زكریا، 

 وصالتهم بالعرب، الروم في سیاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم  أسد،:رستم -٧

  ).م١٩٨٨/ ه ١٤٠٨، بیروت ــــ المكتبة البولیسیة، ـ٢ط(



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٣٢

                                 
 

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

، ٣ط(الحضارة البیزنطیة، ترجمة عبد العزیز توفیـق جاویـد، : رنسیمان، ستیفن -٨

  ).م٢٠١٠الهیئة المصریة      العامة للكتاب، 

المسلمون والـروم فـي عـصر النبـوة دراسـة فـي جـذور : سالم، عبد الرحمن أحمد -٩

وتطـوره بــین المـسلمین والبیــزنطیین حنـى وفـاة الرســول صـلى اهللا علیــه الـصراع 

 ).م١٩٩٨القاهرة، دار الفكر العربي،(، "وسلم

شـــهاب الـــدین أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن خالـــد بـــن محمـــد الناصـــري : الـــسالوي - ١٠

،  االستقـــصا ألخبـــار دول المغـــرب )م١٨٩٨/ ه١٣١٥ت( الـــدرعي الجعفـــري

حمـــد الناصـــري،دار الكتـــاب ، الـــدار جعفـــر الناصـــري و م:  األقـــصى، تحقیـــق

 ).البیضاء

قـــــادة فـــــتح األنـــــدلس، ): م١٩٩٩هــــــ ، ١٤١٩ت (شـــــیت، محمـــــود خطـــــاب  - ١١

 .) م٢٠٠٣ منار للنشر والتوزیع ، –، مؤسسة علوم القرآن ١ط(

ـــــة البیزنطیـــــة، : الـــــشیخ، محمـــــد محمـــــد مرســـــي - ١٢ ـــــان، (تـــــأریخ االمبراطوری لبن

 ).م١٩٩٤/ه١٤١٣لمعرفة الجامعیة،بیروت،دار ا

ـــــــــى .ج.ى،لشـــــــــین - ١٣ ـــــــــدین حفن ـــــــــي ،ترجمـــــــــة مجـــــــــد ال ـــــــــاریخ العـــــــــالم الغرب ، ت

 ) .القاهرة، دار النهضة العربیة ( ناصف،مراجعة على أدهم،

ــــة زمــــن : صــــبره، عفــــاف ســــید - ١٤ ــــة الغربی ــــان البیزنطیــــة والرومانی االمبراطوریت

 ) .م١٩٨٢ه،١٤٠٣القاهرة، دار النهضة العربیة ،  (شارلمان، 

بــــال ط، (بــــا فــــي العـــصور الوســــطى، تـــأریخ أور:عاشـــور، ســــعید عبــــدالفتاح - ١٥

 .)م١٩٧٦النهضة،    بیروت، دار 

بیــــــــــروت، دار النهــــــــــضة (ه،٣٢٣،١٠٨١الدولةالبیزنطیــــــــــة:العریني،البــــــــــاز - ١٦

 ).م١٩٨٢العربیة،



    
 
 
 

    

 
 
 

 

 
 

  

١٢٣٣

                                 
 

العربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد   

  والبيزنطيةيف املصادر واملراجع العربية )م٥٦٥ - ٥٢٧(حروب اإلمرباطور جستنيان األول 

بیــــــروت، (معــــــالم تــــــأریخ االمبراطوریــــــة البیزنطیــــــة : عمران،محمــــــود ســــــعید - ١٧

 ) م١٩٨١

ـــة االســـالم فـــي االنـــدلس،ط: عنـــان، محمـــد عبـــداهللا - ١٨ ـــة القـــاه(، ٤دول رة، مكتب

 ). م١٩٩٧ هـ ، ١٤١٧الخانجي 

ـــیم - ١٩ جـــدة ، منـــشورات المجمـــع العلمـــي (اســـمت، امبراطوریـــة جـــستنیان، : غن

 .) م١٩٧٧،

 .)١٩٥٩القاهرة ،(فجر االندلس :مؤنس، حسین - ٢٠

الموســــوعة المیــــسرة فــــي األدیــــان والمــــذاهب واألحــــزاب المعاصــــرة، مــــضافة  - ٢١

، )تنتـــسب الـــى اإلســـالمفـــرق معاصـــرة (مـــن كتـــاب . ًللموســـوعة إتمامـــا للفائـــدة

ـــــي، : إشـــــراف وتخطـــــیط ومراجعـــــة ـــــدوة ٣ط(مـــــانع بـــــن حمـــــاد الجهن  ، دار الن

 .)١٩٩٨/  ه١٤١٨العالمیة، موقع الكاشف الدرر السنیة، 

ترجمـــة وتعلیـــق فتحـــي ) ٦٠٠،١٤٥٣(بیزنطـــة فـــي الحـــرب:  هالـــدون، جـــون - ٢٢

 .)م٢٠١١، الكویت ، دار ناشري للنشر اإللكتروني ،١ط(عبد العزیز محمد، 

ّقــصة الحــضارة، ترجمــة محمــد بــدران وغیــره، بإشــراف جامعــة : ول دیورانــت - ٢٣

  ).م١٩٧٣ ، القاهرة، ٣ط(الدول العربیة، 

 


