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سز-

أيمتابامحترص،ت

ضوعاوا

المؤلفهقدهة

الصت3ر

ى-!

ولنالخض!لأ

الحظيمطايىقسطهاطرووأ،مبر

53-ام،52-3ْ42الم!عيحعة،العاضمة

مم!
باعيةالىوالحكوهةنوسببادقلد؟

صحور!ارو

لا-..--يدة..اطد6ارو-

!نسىب:ء

الحأيى!فىبرةابرا-

اداخك3الهراطقة-لْى-

افض!اثز

الاُلًخلفاهرلأاجسمممسَنهإملنما2ا،براطروو

الإبيرإطويي4،لمعه-

الإهبواطو*تجت!نتنبان-

...نيقةثورة-

النربلإستردادجستنإنحروب-

المبلادىالسادصالقرنفىالنجارةطرق-!

http://al-maktabeh.com



ءأهـلىأ

ءهـل!"وابئئئكريمإبىْإلى4



-!!ة

الم!دثمالموضرع

نيةالمدنيهطاالةومجموعة-

ا،قدس"ابيبهة-!مطئم

يئيةادصستئيارت!مياسة،

جمم!قنيانعصرتقهيم-

الصلاف،رلافاا،س1لأراخلفاؤ!اجمتواقااأشاكلا-

فضكل!ثمابخظ8

اللا...!-يْىنلأوههـفمااثهثرقأمفمااططو

م3"8-01!م

اف!رصىالخطر-

المسلأيئالعربظر-

بابلظنىوولة2ورظ-

Icoولocإ4*فى.أ!رئيةْالأ-

الفإبئيْظإيم-

ييماالعسكرالإرستقراطية-

الثقافعةالحعاة-
صح!

والغربالثرقبينامعمةرواأتفالىالاصعوبة-

المدتهاضحلال-

145َ؟52
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ائو!وع

-؟في

لضَجالخض!ا

إ!حايراا"؟بربمبماعصر

84--!.25

الصفثرئم

."4*؟.-.إء

(والعمملافالار!ن)ةكلالجد.اال!ما.-

ا.لخلاقة.العباسيةاف!لأل-9

(الساررشيو،الاولباسبل،لثالثاهبخائبلاالهجومإلىالدناعهن-

اثيلابة!العامزالقرنوْيةِابيعيهِراطهبماا،لإرسمقر-

بةاضاراو!وتهالجدببئ!ليبزطى-

أيمو-برجئإ*!ب!ىفو،سل-ئةفور-.الاتح!ا.؟اابرفيتللتيرسع

فىالناباسيل!د!فىاظاروجميةالممهعاصه،اتجإ.-

اموبعاعصهععم-

*7-1-فيالجرإط



-ق

فأإؤ41دهة

إلىوظطيهبلهضللقبيركارونما!يةالبيزيهاطورالاهبر"اصهلاحإن

صم!دقديم!ةبقيةأغرهستسرةمجردكانت،ثاه!لا!118ول4نيفبيز5بعيدحد

onءطأبمrat!العظيمصينقسطنطهـراطتالإهبرغلينها 8 tantineة.!ا!هتا

فرتأص.حعتو،33.مسنةاط-دبدةْالاثرقه-ةبزال!وهايةالاهبراطور

004.8ادولاشتنه)انماstantinOعأ"اقسطنطينه-،اأوقسطظسينبمدبنة

لبما(!.الح!ا

أدقاوجمعبر،يئمسبحبَهول13m؟*روهماناكَانون!يينفالبيزهذاوعلى

صنيسة*هذفبرهو3دمبىا)الأر:وذالصحبحالمذهبعلىكانواهسيحييه!

نيةهاوالىبةاطورالإهبر،ى"ول،أ+44!تم،ةفياطورؤيهاكلْف.القممطنطعنية

ة!بسسننل5-و!نيةناإالبو.ولا4!!طهraأ5الاو!وقراط-ور)اطور!فامبر

esar!أبض!.اوكاا،ودكنهههتصلتعاتبفىذلأكاعأول94،4وأفمممطسهن

.ةالب!زتظيةيةورلأهبراطى"بكنلمولهذا.الِاْوِ!ضالئه،ءعلىئببأناس3نر+يم

ثايةلهاكانولكنبالمسيحيةةمعطنفيناعترافباستثناهمميزةبدايةاية

القسمانطينية.علىالعثمايخوناستولطمحين5301سنةيوهاهن92فىعددة

إلىأقالمضمفسمياصه-،،،قؤبدولةالبيزنطيةالإهبراهـوريةتكنلم

العسم!رىأوإلمتحأو،الاهبراطورىالكيمانْفىبالإستيعاب:بةاطورالاهبر

بلا-ظو.ونقافىدبق!ير،.نجارؤها!الأردتجمك!ست؟لتعمبد

الادارةئدةؤالمممااللنةسنتابرر!ىااحلءالمعونيةتااالنةاليرْالط

الاْعضا.يمنيةناليوبأئونالمكص3انو،الثقانيةا!ياةوفىوال!يبةَنيةثد
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-ئلأ!ى

نطى،البيزالصوهةولث"تجاوزاعلإةنطاقأن؟ممنلماالبأرزون

Byzanاا(أeحول(*هun"س!"lط4

ثر-لهن11ءواردهتملىدةيةءركزلادو؟ول-ةالبيزيةاطورالاءبركاةت

افظرية4الناحبفن،ها.هاتناقضاتحوىكانتلكنهاو.مطالوسطرالعص:

يمة،القدالروهانيةللاهبراطوريةداهتدا!الأْضارهةهركزبةطبمتهاكآنت

طوت3-اقدوا،ركزبةالصارهةطيضثاأنفيلاحظالعيةالناحيةهنأها

!ياةال!هايةالمصاعبو!ى،يةءر!ز-جوتة"أا-كتوالتىاتاوى.ا

ئةايكفاإلى،روالافتة،اءلاتالموآحاسوه:هىلاوسماىاهصوواياأورفئْ

وهوالناك!بينلا!عياةاساياالاتجاه!ه!هتاىااديرت،اطءاةو،بةالادأر

الاقتضادوذاكهذاعن،وفصلاا!اهةالحياةفىالمشاركةءدمإلىبدعوأتجا.

صاحبته.أقأااء،مم!اةالاتوالزطيحها.تدربخوأخذكىاا!لى

فىسارتبةتيرعنعبارةإلبيزنماى.المجفحأصرابادىالتطوركمانلقد

التىالأوربىالغربفىا:دةالواسيا-04إال!يانامت.هظمبةأتبرءكاسىا!باه

إدو!أخذتنطةل!زففى،اظاعىخةمهنيةهرمزح!وهاتؤيهانشأت

نةالقديمةاووهابةاطورللاهبراهتدادااستسرتوعاشتالتىية3زنيةالمراووها

!رفىالةرنالثاالاةطا?!هنذوحياةة،/لمجفحالسياصىلاءه!لالانطاقندخل

لمالإطاءىللنظ-امالىزنط!يةال-رَبةأنننسىأل!يب!ب!ءنوا.الميلإدى

الاْوربى.الفربفىلجنتهاالتىادرجةإلىبداأتصل

بنة.المدتواههـجياةبلشثىبتراث،نطيةالبهزبةاطورالاهبر5تبدألقد

،-المقوسىطإ-راشوْإطمطهءلىالواتعةالير؟انبةالمدنأنلا-ظواءن

العربيدفىهعظهها!ةطقدا:اةانا-ؤ:رةشبهسوا-لءلىاواقعةو"أك



-تابه

هدبع!وى-للابراطوريةبتبقوأ،الميلادىاالععابمالقبرنبنذوالسلاف

ء-دنأعظمهنكاةت،هدينةعمةءايهايطلقأنتتحقواحدةكبيرة

-ها!مةاقتصادهاوكاتالقمسِطنطِينيِةهىوأل!اوسطىااالصور

اطورقيالاهبرا!صادكان،هذاونجلاف.خاصةحا"يجعلهايةاطورالأءهر

من!ثرظْ،الوسطىالعصورأور!دولىكلهثل،محليازراعيان!يةالبهز

فلايخا.نوا3نطييهطالبيئَهن.9.لم.

دف،تيجىكاالاسترا-نطيهَالبيزيةالاههراطور"هوقعإلمطنانظرإذاو

الاهيراطوربةعلىوكان.فيهاتطمعوشهوبإدولمحاطةكلاداكا؟تنهاأ

علىتقاتلكَانتوأ-يانا،تأهيم!ا!باهنجبههيئعلىدائماتقاتلأن

تل/قاأننطةدزعلىكانالميلادىال!مصابمالقرنفمن:واحدأنفئانببثتي!

وهنذ.الشرقفىالمسالي!إلهربو،الفربف!البافاربعد!و.نالممملافضد

الفربفىوالفرنج!،النؤوهانضد.قاتلأنعليهاكانعشرالحادىاقرن

ءليهابهانعثربخالراالةرنأواخروهنذ.المنمرقفىالسلاجقةالثقىوالأ

بديهم.أفى-قمات-!ثتينالجبعتاعلىالضمانيينالاْشالثتقا!ل!أ

قدالبهزنطيةبةلأبراهـورالتاريخيةادراساتهعظمانوالم!روف

ا!وانب-يتناولهنهاكالقليل.والعسع!ربةالسياصهيةالناحيتينعلىاقتصرت

نجهمجتمعةالجوالهذ.المئعاه!الدراسة،أهاينيةادأوالاجتماعيةأويةالاكصاد

..نصيبالباحثينعندلهافليسوالفنيةإلاْدسةالنوا-مىعنفضلا

قالطيادراسافىفاتبهتيلىطوطزةهنذنطيةالبهزالدراساتيثدتنىولقد

اصْراجفكرةأهاأبز؟طه!ةاالابراصأورة،خ!"نإ.نار%وانجىلدراسة

كفتأنشىذدتئئرا؟فقدالبهز؟طءيهَلىاد؟او-خ!إرةن!لتاروءاهلىدراسة
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ت-م-

بانجلترا!8rminghaي؟يرش!ثام؟هعةفىالبيزنطيهَالدراساتبمر!تطالبا

ننا.أشالعليةالدرص-،علىحمهوما!بعدو.اهادكتورالرسالةاعدادىوأْتا.

هدفىو!انهذابحثىفىالاْولطالخطوا.تإدأتيرههءثامحاهعةفىعملى

تاردحْتتناولءلدهنأكز.!دراسةاهرببةالحكتبةأقدمأ!ئيمىْالى

ج3اكعنالابتعادادراسةاهذهلفلتحاوولقد.البه.نطيةالدولاوح!،رة

ة!بمإلذىجااة3وهو)البهزفطيهَيةالا!راطور!ارفيءكرجفىالمتبعا!ليدى

كأا1اهلالهوتتخءلىوصر"ت(يةادمه!راوالممهيايهيئلنواحىباأساسا

كماالبهزظىلحجتعوالا-مماعى+ادىالاقتمهالهطررتمث!يلفىتساهي

والص.إلادبواتجاهاتيةادمم!روااله"إوابةالأدارآالنظةءضإلىأشرت

!ذاالعناصرهنيدللعدويظهلنجطالجواء-يددالب-ثءوضهوعكانو"

الإهبرأطوريةو-ضارة-ختارةثطايمهاتدر"ءنوأنهتءهـنأنففملتفق!

كا.الب:نطية

ادراسة،اهذهمنالاْول!هاب؟إبةاءراادء-:4أفدمأن!:يرأقويسهءإ

ولمَد.امء22-321هنالفترةفىنمايةالبه؟الاهبراطورت،تارخبتناولو

ا-كلالمعاصرةالاْ!ايةالمصادرأهـمإ.تالاصهارةعلىابِْههذا!حرصت

بيهَ،العرإلىترج!ء!ابعدهنهاأصايةبة!وصالا-تعث!ادح-إر!كليةءرصلا

هن!وصرهد!االتاريخىءليلىءحونأنذلثوراهءنءوفىنو!ا

المصادرهذ.

كا!7!ةaأ،311اتءمرا!؟ظاءالدراس4هـذ!حواشىقىا"بخعتولةلى

تمدله-ل-وصهنجمهصدروالذى،4؟طءبالبه؟ت15الدواإهـاظاصاطوتث

دوربة:فىنثعره



-نجى

265Du-(7291),6-!86"فى barton Oaks Papers

93.-9325(827 ) IS

"الفصلنهايةفىفصلكلحواشىبتجمي!حقمت!ذك

وبغطىالتاريخيةادراسةاهنالاْول.اب:بتةاولىابى"ذاكانولما

المطوروالمراجعئمة،أضهحأنئرتأف!د،!ذا!كلطم(.25-482نافتر"ا

1هنالفترةيفطىالذىفىالثاا؟؟-5"ن!افىاكتصرات؟ظاموءفتاح 0 2 o-

45 rام.

تذقلاْهـاألاهتنانوالشكربواؤرنةدمأأنإل!هيةالنهازء(يمممهىول!

كما.تشمبب+مودوامرهايتهمطيلوانبتراهصرفىأ!دقافىووزهلافى

توفيرالوقتسبيلةى5عنامنثحيماته11ا!خيرةاأء!رقلاْش!48افرصهاانق!؟

الهحث.هذا،خراجوالهدو.

السبيل.صهوا.إلىرفقناأنأصهألواته

يزز511ء:دمو!ا

8291سنةيرهاهئن91الاسكلندبرية
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إِبم4!رإء1\خمى!إ
لى!احميما

كا!صمى.ه

،ظولط

ول/
صهث

ل!ظيما!علإ،طؤسهعلهلر"!ط،كىاا

الميععية-4الحاو

م527-نم324

الرباعية.واطكرهةيانوءطدقلد-*

المسب!بهَوتسعطنمايئ-

بدةالجداووءَ-

الخارجفى11!ابرة-

اداخلدا!اطثه-
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wب!3

مز.!نا!برةم!-28سنة"العزك!ئوشيا!دقلداطنورالاهبراعث!حئ

!ى

سنةعندىْنهاولىال!يمكنو.قزونلأثةهناكثرنية.الروهاالإهبرافىربة

،!مووها!ئبةبه؟!نللامبرأطوؤَ!عاكرهب!عشربنعكلهنال!-لانم3ثم

لانخَر-64فط1روها-ققْإلىويحضربةالاه!برطورهنافربالقس!لمفىالاول

الضطنظيتبةهقىبة،وهطماوتالاهبراطورهنالقسمَالضرقيفىبقيمفىوالثا

تندَافبراطوير؟الوقتذدكحتىالىوهانيةيةالاببراطوركانتا0هدْوهح

".بألنسبة،سوا.افرنياوْالشرقىالةسميىاحدفىهرسومصدو"،ذاواحدة

يكونعادةئه،،الهراطقةهنكلوعةلاضطهاداوالعرك!قبكلكلنظام

فيئأذكبقاكثر.الاهبراطوربةهنالإخرالقسمةىجدال!بلاهقبولا

اهقبزقيوهوالاخرالقمملىإيةالاهبراطورقمسمىأحدمنبنتقلظفإ:ا

ن!افميدلهإط(*؟؟لأع؟حخر!فصألذأكههء*الأ،اخرىإلىوظ!فه

فىالوظةتبهْحهانهب!االرجلف!دْاْ،)ك!بربطانياعلىاووءانالولاةاخر

القسلناينيه.

ا!ثصال!الىهلإشمير.هنال!فكدكانبةالاهبراطوروحدةهظاهرقيررجْمم

الثمجلا!نّ!يةالاءيرطؤراقمممامهن!ملكلقثلاكان.عن/الاخرقسبمكل،

-الأهبراط-وريةْإلوظثفالخاصظلممه!جل.والص!كريةإصندئيةاباوظإنمف

نإالديئمجلدبقحْفىبهاوْس!كأءD8،4مماآنة،!ء28u6بخشمبعرثاذىلْيماواالروها

إقيخبم%أضنالآثهـ.إ-!4"وا،ي!الاهبراط-ورهنالضرفئبالقيعظص

أ3!بافر

4بالبرهرِطِيهاطويرالغربىهقالاهبيالكسمي!قياأخراخهفتطلهبةأبكلىلأ



-4-

فتطعاخنتالقاثرها"نيةقبلالفباللهنتنتطعلمغزواتهدم476لمعنة

ئ!هاووهايبما.اطورالابرهنبه.إلضالممعمبهاناءالْر.والبهغ؟ب!فيبدمكاجزلمه

يةألاهبرإ.طورهنالشرقى:إلقسم،ن،م476-نةا؟رهافيب3إةلي!قب!ق!ثد
*.-كل.-.،*.!ب

لفد.قريباجمر!إقاويخ..اوَسيطس.إلقِظمإلافهر!يمِ؟فةعاتجيميبرابتمر

عشرةهدةاستصرَوطثهطالذىقي)6ظوراِلإهبربنالبن!رة!ابتبمبئررخواطلبن

الروهالطأبمالعثرىَالقممافْ"!مهكانعلىابىالقمميمإ"البزشقو؟بترودنن

-!نلم!اارغمولص!أه!ولل!الروبةالغةاسمفغم!ءلىصواوالجبةُ+ث!؟!هج

العصورفىسارتالتىاله-هـنانيةا!ةوهى)البيزنطيةاليبرنجانيبماا!ةسي

!صرقنانليوابلاداستقلىصئالروهيةالّلنةنها.يسهوبصنجببىإ.الىسعببمرا

!(%يثهالحد

:*"
يةابصبرها.نع!اطوبرالإههوهنالببمملذلظدرلمعهإلا"ىإنهذ.ررراسعناإن

اصطلح!-الذي1البشطغاليببما،ييمالقمميمبعإصمتهلْىالثوقاصتمروغإشالذئ

قثمييدي!ئمالقْعمهطئطينيةلُأنئطيةالبيزللأهبر.أطوريةتسهيتهغلىانرزخوّدط

فب!زنطة،يبةضلتسميةنهااظةلملمزت!ممى!شهقديمةالدةقاياهلى

هدينةاصبتحقالتاربخفى!املىووأىتجظلمقديم!ةبلدةيهرثاوغم

بة-اطووالاهبرسكانعكلفيالئسطنطينيةيوقلراطبتيالإلذي.القصطنالنية

أ"كأ،الروهان"أسمبهافيحفىالإحعيانءفىفى،البينرنطيين"اصطلا-م

؟قيقةُ.امجنولاهبرانادقةإلىيفبكراناهمطلاحين،أه!ييألقممطئطيئي!"

المؤرخوناضلأوالض!كاالىالبيزظيون"اصطلاحاقي!لأ؟ط
.ص..!ء...ء+

ل!هضلملدقيقةغيرئم!هية؟ثاألاظأولكيق.وا.قبزلسمهيلاإبمنا!دشن

هاء!ا!أإ
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صت65053*يماب!

بةالاههواطوفيلتاربةكبداْهينةيد-يخةتحدلْىألاتجهارراناذكربآ-زصد

الاويجب.المحدثون.المؤرخونحيلهآاختلفعقيمهَهى:لةهوالبيزسنطيةْ

لةاطبرليالاهبرائسادتابةصكرالهولعةبهوالماالإدارلنظمواليدالتفاْانثفهى

ستمردتبللط،الإوروالئربروهاب!ممةوطليكويومبينتيةةلم*تحْتفالزوهَا

انظبمتلك،ضاخِتفا.وان.قرونلعدةالاهبراطوريةهناالنرقئقأطألقتنعم

البنالظبربرئيالىأساسايرجحكانءْ-يرهاظهررآوتطورهأاووالعقاليذ

الفواسشبرعكاحْ!الذىالاهبراطوريهَهناصرقىااقسمابهذااططت

بالاهبر.اطبرريئتسممت4المؤرخ!وهـعلىاصنطلحاذىوا،قريب!اعام

لممزفطنت.
!!ى

قىو!3ج،م41ة3سئةَحتىيلىظوخياةالبيزئطيةبةْاطؤرألاهبرول"عإشت

)ألتئيهأطؤرالإمبر.81هذاستطاعْثكيف.الائتبأ.ليمعزصظافيدْأتهأةحد

روهأفط(الخألماوكلصلاتبراوقتَهن*الكئير476لْى!ثةاهاههايكنلم

*أبقيثولماذاأحدثفاذأأؤقئدهرؤقع!تمرجم!ثىان-

نج!ا-.السبزاليهذاكلالا؟بةفىص!.أبمbbonجيبونادواردلاي!معاعدنا

دقوطسببان،لوالذىعثعرالثاهفالقرنفىعماشالذىالمؤرخ

ناألأاهاههةءنلم-و"أدبنقَيبرالبراتعصاركادْألرزماْنيةيةالافبراطوز

ايكقخعبون!ل!!ئلميهْاعلى.(الهرةئ!:أْع!2ُرواس!ي،م.ئظاْمءن!مدسحبف

طة.البيزيةالإهبراطورفيلعارفىهعلاجههنظ

إءَ!هلجيه4اث*هه؟تكلا.بطئعةأجموء4رنطيةا!بيبزافياطورالاببرا!تحم!1!

ئداله!اوهزيماذءع6ا:!isarولأ8يوكطبليزارالموهوبلدالقا:!ل



صة1!ف

واسزدهزيمةإلىأنفرءدطانتصارء-ولالذىهـرقلال!يباصوروالاهبرا

التارتخفىلاهعةامماهالعفعض!يت!هانينتبعو.الشرقيةأ،ليمثا.لمجزْنبة"ص

الع!ممطنطبنههماماالعربهزماتىأصأ،بمأ121اثالهواالهرطواههرأفىاْةطىهثلا:بزا

يةاطورللاهبردأسترلذىا.كامزع3رز2افى*ت!فى3فوكا-!ئصوررالاهبز؟طوو

ء-

لىئزيمسكسبىيوحنايةوالاسرأط-ور،ئطاكيةواوطرصوس-قبرصنش!كر

إلىنوبهنادائعةراانتصاراتيةاطورللاههوحققالذى+"لأفىح"ءأْيأء،-\

العظيمهَوالإهالى،البلفارسفاح11-يئَزع(،فىالثاباسيلاطورالاهبر،ةأالثعامْ-

اج!ه"الطوليةواسمخصيااهذهول25،؟ء!،*كوه!نيناسرةا،علر.بهأ،مافيا

الخوذ.ادرعوايعريولم:ةرالاهبراطوأءداهانلذكر..4+،لموا؟دةاشداةأءدأة

ركابوهماإلاأهىالغدصانالىواءاعد!عرفهما؟ينأخرشيئيناعرةوبلكط

البيؤظيةاطوربةالإهبرتصا.ث!دالمْىءءمواد،6!وابع!جمبطالببيِنج

طح،ةالسلاتوتخضع،ول!ولالهونتسوح!%نهنبرتمكةتبنجاح!الإعدا

يضيعادبقحماشهمألفر-!يلطبىءبرفْىالممصدينالعربتآوكذك

اييماهثمال!برىوحالنفاعقبتاقياالفترةرةه!ةفىأننا-3!دهبا.

بهموطر،قصباا!ىمثرفرساناالسبموكانواالاْتراك،أضربب

ء.انج!رنطيوبئ--بكلْعنف؟

درأضشهاصبحمتهد،أنبهنعجبنابدأالذىطمهالبشالفتنفالث.ابضا

الئىالتاريحْيماالكا،تأحسناي!ضاوهنالث،)مالإنجربدوهاعئافىراد

بوليبيوكأزهنهن!نانإليوبلادتجدهتهاالقالتابىنحيةالكعابةجلفةفَرياتّكل

اطوويةالاهبر!.قدمتوذالثهذاوفوق.لإدالمهتجلفىالثاالقرنفى..)ن،1ول؟ظ5

فىا!ارك!التبادلأذاةحم!تليةدوعلأأئذاكالمعروف031في"اليزلجت

http://al-maktabeh.com



بطا-!لأه!

آ!إ-!لإطبر.ائيلادىإلطبيابركطالقرنكناباحدو!ضونند.هكمانهبئ

هرنجِغفي.اهماطبىفبىالاليأولهنم!نكلفىممبولا5:فثكا

ناجمبنعهـأخربيولمملكةلاشجدلاةالممالككلفىالناسأفيإعباب

.ضأهعها،أم

لأوؤفي.ا!فىمببملةخيندْاءب!البزنطعهاطوريهالإهبر!انعبص

!ؤزلىأرتبقإلمبكرالنزهيعفىوهوادها.وإتللاضطراييبرطَ

!ايرصبي

ا!اضلاظب!نالبعرحخو-ل!ض1هدْ(1!دتكمفت

أوضحئاممخت.إذ!بئصبرأتجل!سكصهبمالسؤالاهئاْكلئةالانيأنلاكك

اقو!و.*4/*،،ه!ء18يمهح48ء3العطيمت!ععطنطيناطورالاهبراستطاج

ارهر.ادوفو!العبواأتىعدةإلقايبئوأوالأضأسطيضأ

هقاةأم00503ت!4،28ءةأ:4كهأ،قيإفىبهطالإصاطور!دلم

ث*!سفئبالفتراضظزأفوضى-منروطتنيةالابراطورقيامتئالىْللمكق

طى،يروقى3فانموارر!،صارمهركزَ!حكميإ.ؤذك..لمجدىِ.

و43إ"أوالضكر؟السلقين؟المدقبةبين،منجصليضا،.وا.المد!هـاصع

اسضفائاستاو!رنايةالاهبراطوربةاروارة.نجظم.سايلوفى256سنة

قئز؟الإص3حكوههيكتجحولكوذ،باعيةبخت!او،فظام.،ولإئوسأ

!بمذَليشينالاقبزكيرزِغْسبمضط!اوعل.إلعاظبهالبثعركه!ثعبهمااتآ

اْل!رنجأْثفى.احدطَفي+،.بما!ه-لطهلااصراطورهئهاسبمكلرأش

ؤا؟!العثزلى.هلةالإبرا!يصجمئصعيلنفطه8رربائبرسطيراظ



همفلأ!

فى!+؟أ+!أ*!ههاعسيمايىْباصتارأيكطالادظهظم!الوروسكر.الضبقيغيم

خورافيالإببراطورهئصباص!ل-..بنالبارزلإقَبرافئوزية3اتن!و+دت

له.الإدهـاطور.هنلىالئراإهسمكلرااظواهروأعلبهمث!8َ!لكالن!هس!
هـ:ة:.؟00.6ء.-

ليفيءمبإعلإجمئناخرين،ئدينبتعيينقامبلبدْاجكءبخورب!!ذفد-انوكأ
هـ

قيصر.باة!ي!هككله!153بىوافررالضسمطواهبراوالث!رقىرالقمبمطواابرءن

يخا!د.يه.إلإعبزإطووهقنملضيا!مقْيإفب!إط:ر!الث!دْ؟ا،!حبغي!

ننب!إلئراالنبم!،.اطوربراو،ق!يصعر.يإ.ثضأدإلاه!،ط!رول!بمابر

!اأةف!+ض!يرحأ؟ليرفينئموهكذا.لمجصمرجلفهيساعد.واطوريةالُابر

قين.لحظج..بْ!ا6،إلةىاب!تجث.فط؟ابمنبرتجهإئيمبهه!فرلاتي!لمأوهصاعداًتيصر

ثيقءتريجيرو.ي!إلفل!نوْممعييمالمااعدهساوأثاطشصيرولفىكاأ81،!ب؟تجمعطئييو

بما،الإريةوّإ!،والمضاإبوةالإسهـيةبلأرزباوحدةا،ر؟لعنآاؤلمحدكعنياصيا

3!خأإلأيلإإإ،لذ-لر9(برأطلهنرّاودبنئيةآلرؤنأيةرأظْؤأرفينلأهبرث

--ء..ء...ص.هب.؟!ي

هشاالذتاهالىة*ف!انيانوكطدةلالاهبراطؤر1ْبه،مالذىالاررارى

في!جع،المع!النىبريروحادانجلفىإليويا!يماإلعثهاسعة!يؤالافعى!
.-!.".ثه

ةديخر/بئةلو،ءلى.8رالاكلراطؤا!ص!،صأيجل!،فيير*؟أكلئهف!فىف!فى!صمب!

الىبؤط!مكمه!باقىيخومتدصة4إقيف.!ايقب!د،ْ.ؤ؟لألألمق!إؤثم!ء

ء-ص!

مة،صعا؟..إ*!.لالظام.،:(رويخد.+مك:ثغر"أ.ته.و-:ا!عع!اي!؟يا!ةيظ.:ؤ،خلها

*.،!فطيبىمنىإبن!"لعلحيينبند!؟عرةذدبنبد!اصرفىدابةءالإزيرإهص!

!ه!!،كللا.شييا!أَ

اكاالاحببزا!زهولجثى9،فيى.إ!فى"الطامهذ!ئبماراجم!نميى4اماَْ*
.ول"..هس!!لا

طىا!رباظو..ر!وررصئرث*!بثهإلميثر*كث!دورفيأ!+ءال-شروب!لا

رضططيزصطفىيوق!هععي!،ء+!بما!هغ!ا!فآرِ-.النهأ-طىْالإ*نهإال!
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لأ!صطف

الفيهبربرياي!صئىءبقهمعو:بئت!فنِيي!قرإوقتئفسفىثمو،يناطوراهبر

فيِالقيصن.،.الاهببراط!-!بةبنبىالةرالقممهآيْقيمهر88Seveداسمْروبى

!الا-الكْىَْاهكْحال!يةاعلى(؟)1امشرلىلْىالقسم1\ورثه3!أ!غهاكبمعيمين

ا.لئظمهلىْ!ءلىالئيمايةلْىحكملهِ،أ.عرمث!وراثةلْىالابنحقهبدأتجاهل

امه!ا.هالاعنةسططهيبىةفجأت!نجأا!صمةفى.إفمئصلبايدالجدالادإرى

تأد-د.بربطانيافى3زابتمرالروءافىالجينثىاعلنالفوروعلى،الغرب

ولْىيطأ،يخبما--،بريْئ!هrkيورلثهد!ةنجهفىاطوااهبربهنادواوقمهطنطيقبنةلا

الدا.لىالئر.مباهبراطو:اابن"ثطْ؟ول.!!وتأ36سنتيبرصها،ماهـ،ماندْمى

اعة+فلك-مج.انسهقالذي/-!الد؟بدصةوتامروهالْىباثوليةهاكسيبيان

-

حإولىوصيئ.يى%دمنبىالةرعرمثىاالقمم!علىلم!ى+-صلودة

هابمسنتيوهيىاتطاع،لىاةص-دىاسةروسا!جهدتداالغرب!ءر

ض!وود!أإمركةالْىويةط،يهإ-قبما؟،ءئر؟ةا!عىقاقة،ولب*!!95

لفؤو!+اهبراعلو!أعانالموقفلانقاذمحا!لةوفي.جعلالىع!كمء83

برالانما%و4!ملمماlء!ظللاقلإهقي!راةمم!ماةطيئصقبولهتا،ث!.3أ؟ثاصيرليوجا

الغربىادسمممعلىأاه!براطورول؟حاسأ3iuليسننيوسب!عينجاليريوصو،م

09بةاطيرالإه!ببرمن

ء!طيحسن!اهاةصْ-اِفيلاةتطا؟مسيبْيوسكا!داحلا؟اص

تد!رإا:لم--إص!.51ا:فباهى!ىيىةانسوىاهماههي!ن"لم"ذا،ولث*ءول9!48

إس!لصر،اعلنصفأتهقيدأازدادالموقف0انالا1117ع!لىم!4افيريا

auder؟Alex-أء4و،ث!يْىا.اصأور%ئهْسهاهبرجتو-قياا!ركالحابم

صاأوجؤءاهنهمكلويحماسواطورنهأ3تكليدعىرجالسبعههناك



!!1!رى.
إ،يمل!ء-

!?Iممي.

!!

هكسبمط!،ا)(م!أ+ثهـ4؟اأولحقس!طاثن:ر!منيةالروهايةالامبراطورا.هناجز

Maxim* an،لأ8هكسنيوسIأن!حماسكندر،4!!م،ولم!Alexaليمممينيوش

1444lولهاكسيهيئ،Galerأدأ3يوسجالير،سلىةءn4أفا حال!يهاع!.ك4ممو

اثنينبقاهعناسبمةاالة-ادةهـؤلاهلمناصراعواالاْهليةالحربتتمتص

121(:التالىالن!وعلىينالأخرافيسةهنالتخلصىؤتم،فقط

بقيا.يثممالافرحابمأسكندريمهَهزأ،!اء*كاَأ!لما3هاكمعنتي!هـساستطاع

يمعسكروالعيممهوتركةإبنههعاختلففقدفأ*8ولأول!ْهاكممميميان3إها

قسطنطيناستطاع،ضد.الثورةحاولوجين.د!هح3لم4+6ولأ6شمطنظين

توفىفقدالثرلىالقم!اسراطور!عaإeriuغيوسليرجااء-ا391،0س-لا

ما8ح38!ْاالي!سينيوسهفكلدينممتل!نهققعمميموتم.م3أ9صبنه

هزيمةقسطنطيناستطعم393سنةوفى.Maxirxtuiوهاكمايفين

--

ة،؟صاiول3لشمينير!بىحقق!ذلكسأ!ء*،ول8ثأهاكسنتيرمىْ!9هناشة

--ص-ََ.العامتعسفىول+؟كل؟*8هاكممعمينع!الكبيراف!صار.

هـهمةا!نة**،ىقسطنطينهنع!الإهليةاطريطهذ.بعدل!وهكذا

الفترةطوألاووهانعةالإهبراطوريةباقتسامفقاها،Liciniusوليسينيوس

مص324سنةوفىالنهايةوفى.م324سنهَوحتى3خاسنههنللمطة

علىجمرِهقكبل!فىوهبرالبدابةهندْبرهنالذى-Ccngtantineفعنظنطين

الكع!اتعمأبر.!قيقفى-اداريةؤممفاءةواقدام،لقةحريعة-طدرة

فيهبئةلمعطاصإخوبهذا،صآ3jداأولةم!ليسطنيوسغريمةْعلىوأ،سف!
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ص!11هـ

اظوودبأثبتلة-دحالطأيةضلىنه!-ا.الروهانيةالإهبراطوريةةد

الذىوالاستقرارالسلامانس!خاعتزال!عقباندلعتالتىالاهلية0

يكنلم1".-اْء.-ااكدىع!هد!و،لىْا!هبراطوربةعم

راجعاكانإل،وراطالايرادصلاالذع!بدابدالأدارىلنظاماالىراجعا

)"9(م!4؟ْدقلديا؟وسشخصيةالىاْلاولالمقاملْى

وا:قرروفىالشانتصارالاحقتر،الذىةسطنطينانلىالأولموهلبداء

يةاطورالاَهبرعرشلىالسيفباوص!اتةذهيةدمعكرهبة،هوكهللسطان(با)

هنابهئرباذكيدكانءذاطينقسطتاناثبتفيالتارانالا،الروهانية

افئالمالمجةالتاويخية"!المثعخ!صياتتلكهننهأشكفلا.فذةعيمعكريةءوهبة

ألىتتنفذبصيرةلهماجالفهمصجمن!نحتلفونلإن!آئمطداالمؤرخين-جير

البعبدلالمستقبافاششمويستط!خةظربة-دولهم،القادمالمجهولاعاق
صض

-:االصيرةتلكبصاداديدصهت!عليهمتصبالمؤر%ينانولاسك.افاءض

حولصن-ديدةط!يةنيةاهـوهاا،الاهبراطورقسطنطيناعطىقدلم

ألر-لهذااعترفكذالمثفطينية،القسط4يئهدلىا4نطليزةالصصالبلذْ..تلك

للدو!فيأدأءبحمماوسرعان،شرءيأايضىدفبطيتةاطورإهبرفىينابى

رصميأد!افيجمااتحنقهاثمبالمكمعيحيةاعترفجفىوذلك،وحد!!ورهزا

ضكلما*قى8الخطير!نيزْالقرارهذ،ذخىذاولقد.الروهإنيةبة*هبراطور

ه!324سنهفىالنهافى

هن27وْود.إء،3+هم!أ،1كةثاقمسطنطبوسبناهأابممرقايطييمايئقي!ل!

و؟ن!،!الحاليهيوغسعلافيافى1أ!36ولظ3نيمئىهدينةفىم092سنهيرنجرا

قسمطظ!ومي؟-حاصو--يئزواة!ولشهلناهن،ببأإين!ؤوثبرة



ة؟ا

خ!!اصت

ص!!ص!.خ،لم

فىلفىالرصاي!ةبةالاسراطروهنالنربىالقسمعلىأئبصرهسالمحلإ"ول؟ْ؟ول40

يترهـجصHelenحهلناتطاقانا"طهـالى!الرباعيةأ!طكعوهه"نظأم

هنالغربىالةصماهب!اطورءا!أ*!أ"3nسيميانهابنهَابم"*ءع،40ْليودؤرأ

ابنهولء34!،5ء8ألها3قصطنطوسارسلهالوقتنفسوضى.الاهبراطورية

لثوهنا.3ثذبوليتمدقلديانوسالاء.هـاطوربلاطالىق!ممطنطيئالصير

ا!%ا.قئ!قىالأسْلححقوقعنللدفاعشتخباعكاهياأطه!!ةاح!اكهأارقفغ

هارسةأدىالغئيفالاضظثادبئةسةقسطئطينشاهدبئا!سحيماابرحلاَ"تجنن

اظورأاض!خأهبرالعرشووادهاعتلىوحينا()ْ.ألمسيخية؟ئوالمز+!غك*قلد

أئأَعاءك!38كاأ6يوك!ليزجااطورالاسرننطلم!قسطفإ!ن،بئألؤ!مإجم!!

هنه،يتهربويمأطلأأحْدْجاليرءوك!أرْا!إ،به.،يدقلرجينليأنفى+.في.فْى

.يهربأن!مرائْأماهةثسطئطين..نم.برول

ممملظوأخذهاثار!هـ!3بولوت!فىلاْد"قسطنطيئانفموبالمعلى

تكفىبم603ليوسنةيو33وفىذلكهدو.نيابريطاعكحملفى*ضترك

.61"،أهيزاطوراَبقسطنطينبريطانيافىالجيشونادىفجاْة!سطنطيوك!

على.فومئيهالروهايةراط!-رالاءثبهاايةالبلىدْائة"فئدْ!ْالججزة؟قْةبهرو

فىئاالمحشحالؤوفئالروهاْلمجتمعا:نجتمعينمينْ..-!ئدفابختقَألاابه!ثز"تا!ؤ،

!cا،.ط!َُه

لىشضههيه8اكعقار.مبسببأنيينناأيوإدائمااسعخفواالروهانانوالمعروف

فقافةممولإءكاضارهمبسبببازدراءالروهانإلىنظروافقدناليوناْأها

ةسطغطلمح!!دلْىل!نو.المنصفةالشماهلىالنظرةإلى!تقرئبماهين11ع!أد!

فيءن3ألىوبمالىألاْدب،لروهالطازورائيهمفىانلقببصيقيوناني!أ!يتمَ
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تاليئا-إل!ممانواق،افشاطفىيةظو؟إ!الغالمئهةونتبمبيهأ.بتجه.8،سه

هاهوأالينانقل*نهاكىئيرا،لانفى:ناالهبىالأتأارواضثااهـ%ثو.صؤطتكىفط

.وفكرىادبى؟ثعاطهنال!كانول!ن،إهنى1ظءضاوسطءى

ظآء!بهزيمث!كانيةالاهبراطورهنالثوقىاقهماانفيهلإشكومما

*ثبإلشاأ17(اإْلىلايحئأجالصفريسيا1امثتامواو?!رليمقاا10،زفىيضااا!صاكي

فيه.مطصمة-،وناناست!قالإءهراط-وربةه!نال!ئرقىلقممهب!ِ!-دْا5وءلي

!ذإ؟أ!وءىناصية!ن،ناحىيةهن.!ذاالموحدةئيةرواالريةالاهبراطور

الباح!!ولعل.يةاطيبىالاءيرنةسهءتاإذابهظصةطصمةالىسيحتاجالقمممم

فق!بمابمااانبمتقد.جعلهقم!هولطيننظرأهـيهدقالإذأاطكللية"ءنلإيبهد

بب.وقربلمحتملثنهبةالاهبراطور

%

كانتهألانها،ءرببةالاهبراطوربةانقمممامز!رةنكنلمطلايةءلى

اخعار!لقد.دظديائوءل!ادخلىالذىالادارىالا!-لاحءثسوعمنا5جز

الاهـ!اهماةمحلالتىينةالمدفىوالحمبايفهـالإدار!!لةأءركزالصرقنوك!يادقلد

ذطة%ل!زبلدةهنفيقرينةجمعلأمال!وهى،"أ+ام!هكلهئأيانهقومهدوهىإلافيها

!-

ئبئ؟بم!قرعييرلاباكْىكر*انيروأ!لإلىءكأءرةبوتءتوىالاص!نبا!ياكل

أ،المنم!يخفى.،0باض!ثإدالخا!ةيبماا!ههراطوراتالةراراليهجمي!ربتالذىالمكا!

-،َ،ئيقرهيد!عئن.اتخْا؟يعدليقبمببطئطينجةلتاكأاالاسباباصدهدال!كو

(1)8يهاط!رللاهجر

7-

ا!ا!اخننباراًافضل!هلمجو!شأطقيقةلْىببزئطةبلدةئته
--سا.-ص!ص.ا



ض!14-

الئحميغاثانولاش!ك،ص!ة!فد"ئبدو3!سصهاابىوعلىسيادةاطه!

)9!قدالمناعةهذهاكدتاظاءسالقرنفعيضب!لى-ا!أس!ءفيادخاتائا

و-بهة،وبهاداهجبهةلدطرهصدرينسبمَء2فىممتازأاوقعاكان

تاهْر11و؟وباداثبرهم!بينببات!ةريقطرا1ثص!هنة-قيح،ف!ثقيةالمثشطدودا

كانذلككى.بالب!رأوبالبرسواءالجبهتينصإلىسهلهنماوالطريق

يئتابأهاوع:ير.العالميةيتجارةاًهركزبالاثيلواصبحتللتجإوةممتازااوغا

سبقوكاولكن،هذاكلفىف!رقدقسطنطْينَكانإذافيمااالثملظالمزرخ

اؤرخيناحيرةتثيرشخصيةقسطةطينببوذس،ان

انهاصدرهااكااالقوانيناحدفىإذكر8يئتسطفطان3ربالذوجدبر

قدالاهبراطبىرتر!ن،!وراللّههنأءرإيدداب-داهإصمةااساءلأوصْح

واكىولا+أبم؟30.2ينيوسايم!أ!علىوا)ْ!األكبيرنتصاوهعلداانثهابفهنقصد

يمكنوأ()َلمجزْن!ط،إلدةشحء!فىاصبرديدةالهإحدء4زلاتيىخا.التهأهنحه

كلوفحصول!اكقلهدىا!دندقحدود-آتروهـ-و+اطوزالاهبرنتخيلان

روا.الذىالوصهفذللثفىة!انسه-حأتبضاايم!نوالمقزحلأالمدينة

-؟ج!مبمبىنادواثدالمؤوخ

بة،صريدهوىْالاقدام5ءرسيراإوكبا4ةفيمهاطوور-بهصدر،الاهبوْ"

،حتىيدةالجدالعا!مةحدألي!!نهعهوهن5تتهمه3حالذالمحطإ:لط..أشار"و

علىأوا،"وقيشهإعاَاافىءتفىينةالمدع!ه-طانْهنادهشةضاوجمهاعرت

قمممطنطيئةأبابم!دفي،،لمدينةالمعقولةالمسا!4تجاوزبانهالةءلي

!االمناسملأهننهااهاء8؟.سبرالذىالخنيادليلبرىصئالسيرساواصل

ثغ!اص)بخ.شضىا
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أطرااخ!عاحهافمواتيهئوستةارإ%و41ادا!دْ.5:اءام!أص!لةد

اشمفيالبدايئعلي!ااطلققسه!نطبنانييدوو.م033ضةيوهاا.نافى

ضفوأصبحتقسطضط؟نأسمهاءلتسرطنولكنها،"!ْةيديا!داروها،

تصحأنعلىالابراطورحرصولقدConstantinopleإتجطظيخية

ئسمةفليونإعرقطخهاهاؤسرطن،بالسكانعاهرةينة!دالج!يدةالعاصمة

قامبدةالجدالعاصمةهذهتجميلاجل)22!هنأهتسولألات01تثم)

يةاطورالاسرهناالثرقىالقس!مهنهدنالفنيةهنالتحفيدالعدبنقلاطورالاهبر

إقسطنطي!نية،افىلبناهوالعمراناكة-ا2َو=ئءبىاله-طظ%:4.بهاوؤبن

مملركةاراضىفيحهماليف.إ،علىالاثرياهاس!اناالاهبراطورشجع

(32)نامجالىولا

9-صثنصأ"!ا-.-"!ه!!ما؟!ى
صس!صه

اتخاذفىا!قسطةط"يئدشحولاختلاؤلمآهثل.شىفىخونر:ا!يختلفلم

ديضىءهتمَدعنبهانافيؤممهطنطلدىالاتجاهاهـلحتمانوهل،ديناالمسيحية

?..-".ء،يفأْإم!ماسمةاجاةلأدىكانامصادى

4ات!صطضابراطوو4،فأنمنذ5!ا!ْيىبى!1ءنو

لْىالمسيحيبنالمكافيا-ظبية.لإنبهاقلالممِميحه،--ديياقممهطنطجمئيافادْأنام

إكثراو)/09ْهناكثر1ءش!وائمالروهاناهبراطوريةفىالوقت.ذلك

أفذةالشخصيةلهذهكانفهللك3نى!-اكانواذا.ألسكانهن(قايلا

ديناليكوفيطلمىكادبنالتاويخيةالضمرورة"بهادرك!ه!قنظرأ!د

جبرة"يثبرربلايع!-+-قممطِئطيئ.أحْرىهر3أالطلميةية*هبواطور

؟،005المبرر!



ح!سب!!1

الإساسىالسواليثكلعنوئهددهالائحرجانجىءيهـة!امملىالإ!راهانمليا

خانصكلدظ!هءافطظا!نىذانلت!ؤإل!،-ب!:.!ت!4اذ!ي

السؤالهشىولدعم3()!سهسعادواخاههورا!كانأصادىَدلثىهعمصد

شخ!،اسهيماالممبيىصوارىإلىفيون!ةن!م!أبل،اءنهممه،اءثو-والاْول

ofCatsaرىلمقيساوشبيوك!وكان.عمثرثةثلاثاليصب!قم!طنطين eaأداذEuseb

قسطنكاهتداهقعصةلناأوردالذىوهوأواحديينالحوارتائمةزادبينأولى

اطوبىالاهبرلسانعلى3!فى،ةح8(6*3-يا.قسطضطينعول؟فىلاهؤانمةفىيحيةللم!إلى

سقراظأشهمروعلىدْلكبةدايهتئبملمعةاث!ورصئمض!ه!يالةوعلى؟ئفممه،

ocrates،اد-دئينالمؤرخينهظمالثافىالثقيدعموتيح2ولء!!بموسوِرْهين

القيس!رىيوييبيوك!لناس!ضإثااىاقمم!طنطينرؤءاة!ةلنهرباذناودوابنالذ

لقا.بطاليااإلىزصنمهثناءوأم3؟2ينهتفخرؤ،اطورللاءبرصدْت6قاوا

نأا!فرإئاالاهليةاطربؤكره!ولع*4؟"2؟!زمما!س!نصتوحم!بمةءرس!مظصا!

362(قبلمناليها

شافدأنههدْممب-إتل!ءيالاحماوامحْنز16صوة!قم!علئح!اِاظمرضال!يةأعكلى

تاكةرح!ا؟،لإواجفى!ةباهىذاهيلىء-قنمعطنطينعبزوا*ه؟ْالرؤيأظك

لْىه!ىكة8،ع*ء*5!أهكممعنتيرك!الئهرتلىكهقياهرؤفْىفأ2الىوالشازة

اولول!؟Br70؟4ظص!الملايةةنضطرالمسبايضاافشرث1،5)بر3ولدا؟)103رالحرالصضو

وهىد.)27(تؤالظافرل!دص؟وومابعدهاودخلم231سنهبرأكتؤ82ْفى

وحمته،بوارفالكنيماسهلواظىالمس!محهيئهعقممامحاَ!طمطينا!ريةالبدا

وبئتبا!اليدوالاخذالمسيحيةعلياهطفابينبطيوانبدْكاإستطأعو

لدولةءالعاما!اج
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لئي-ء000،0،0515!.إ"كثر!ب!صح!!وومافى،اسمطئطينيمكثو!م

ةة؟!ميخرائأ؟!ذ-لينمنَيثيؤك!لمج!واْكا.أولول!أهيلائوإلىم3اغسئةهأرك!؟"/لماوْ

ء--------!.....-.-----.--..-ء--..-----.-.!--..-.ء..-...ء..

6قئوؤفيةسياشىوزواجنحالفتعنكضْفىبينالطرلْينهاماجمئحوغد1

C.فمميمطئدب!أحْتهتزويعجع!قسطئطين1ا ot, stantiaونج!معَثُت*هن-لمح!يئيوك!س

فافة.!ذثنةَأطيم!ناتجبن،يتالزواجاحتئالاتإلىبالاضافةقيلاؤهديئة

"جماييمؤقحمنلأطؤةفئ.ؤضوااكينالمسيخيينتجاهواضحةسياسهَعلىلاتفاقإ

ليسينيرك!اقناعِفىدورأإهبقدقيممطنطيه!أنولاشمكلهمالم!والهاضطهاد

عْفنئجم!طلاقاظرهانلّمققاطل3يةأ)"فىالئرعيةالمعمميحيةهة!حبضرورة

أعلرية!غهذةةنقأرصْإلاشريطةالاهبراطوربةسكآناكلالعقيدةيةحز

!ْ"!*)92(ل!ولةالعامالحاج

الانن!عال!أولكنلما!جتماتأتتلكسج!تنمهلئالمئهألذكرباوالجدبر ،ءَ!ر..

713لعمننتئموحأ!ثرسالةفىوا!حهَ.طهرالطرفا!عليهانمقاإففي!لىديدةت
.*.ء4ء-.ه.

"..؟ءهـ،!روا.ء.

Licinius-44*4ولأ3سيمينهاعاىالكبيهرنتصار.ابعد،mصقلياهعركةفي

شفلم

ؤقد.تثهس!أ*دdia،نبقوهيديا!ناثه-ةالى-م313سنةيلبرا03فى

حة-كأ+.".!

اصياسبماا،ي!قوبيدياقىالاهبراظورىب!الناادْاعمهااكأاالرسالةهذْهئضمئت

بةإَننآراخَ؟+اخاصةوْااتباءثاَتاىليممعينهيىءل!واصي!تسطةهنكلققأائا

أررت،--.-4.\،

يرسوم"إلرسالة5هذْخطفا+تسميةش!عوقد.الاهبراطوريةلسكانادبئية
-؟َ.-ئع!ء-؟!!.

الآء.اء!الآتبنىاالثفى،actantiوللإبهتانتيوءل!9!3ْ(ولمدصفظكاهيلانو

3تتهااللنصنيةيوناترجمة608!!ولأ3بوسيييوصلنااوردئم،اوسالةلهذه

.)31(الأطى

"!و!نجزكأ،ل!!دى*:01أبرْكطْا..ببلإئونفاقايكنلم؟لبةأعلى



-"ا!ي

لمحف
الوثنيةالدإناتهثلثةهـ!كبةدإنةالمممممحيةأعئبررالاهيرا!ربةلبهلءسبهان

البنرعيةاعطىئرعههناتفالطاْول-الاهبراطوريةسادتالتىإجبرىا

الاهبراطورء!دفىم(13سنةصدرهر-ومذلكلىإفقدسبقه،لابِمبحية

يداوتجدكيدأتأنوهيلاتفاقااعتبارلىإ+ضىالمؤوخيهطويمعلى.برك!؟ليير

فىمبا،هضمعالهمالمممهبحيي!والسماحالعفوعنتضنالذىيرحمأ؟لرلميرسوآ

.)ث!(عيادتهمدوروضربناهلهموإباحادبنية

الأىب-لانواتماقاخراجفىاْالمدورلذ-طنطينكانوهكذا!لأنم

ةسطنطي!ءوةف.)33(الآنصفها-"ْنتكاالتىالعف!رعيةلابمعيحيةآ%نبئ

البمفىيرجمهوالذى!سيحيةوالميالبةالبداهنذانراضحهعهوقفهيتمضهذا

شاهـدحيثنيقوهيديائاْلاهبراطورىالبلاطفىعاثثاالفاالمترةتلكإلي

2وسوا.؟لهريوءلطبمد.وءندقل!بائوسبدعلىالمسعحعبن!ضطهاد

فلا،يخيطنيماييصياسيبةإلىراجعاأوأيمانعنئا!اَوهيلْقسطنطينظطئ!أكأيط

اتخذالذىالوقتفق+السياسيةأغراصْهوطهرحهخدمهدْاهوقفهأنشلق

العرمنىعلىهنافسيهأخطا.استفلالىفىونبرعالمسيحيةجانميتجنعطنطين

لإيثيرأنهنبد،اتباءثاواضماثذوابالمسميحيةنواوالذينألاهبراطووى

بةأطورالاهبرانحا.فىكلالمسيحعبنأنالنقيجةنت.وكااوئنيةرعيكهضعكوك

المس!كبلى.وأهلالمحلاصزهزأتكلإليه!روا

علىتيةالمدسياصت،فىقسماظينفي-،سارالذىاو!تفىحلاأبهَعلى

و%الشونالم!مب-5وحطىهه-لانوفىعلبهاالاتماقتم!ىاالعصاغع!عياصة

وحربات!كدبدةباهتيانىاتا!ائهخضتالي"د..ل!لِجينجم!هلمشيبي
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!ينة+."ئتمبدْفىطد%يكونأنأناولأولأفى8ل!عسينيوسيحاوللم،واسفة

اخلْ!ؤلأ"الحاضغالاهبراطوزيةهنالعثرقىال!عهلمهسجىأناناب!ةوكائت

لملقسطئط!بفعالاالفزفي!لقمصمفىالقاطنينئهمزءلا.إلىوغيربح!ممدءبئظرونْ

اي!هرز8!وئطورلي.ق!ممطنيطينلهمشحهاواهتيازاتئعمهنبتمتعوندا

)"!(المسيحيةرعيتهولأأ)3ل!سيفيوسبينالثقةنعدامهنا؟وعإلىبسرعة

للسيتيين!اضكظهادةالسينيوشبدأم325أهـسنة931سنةهنو.ابتدا.

.فَيهال!دهئؤترتؤقتفىبهئصالعلىاأوقسطنطت"صناخهن!مأبحجة

لأضطثاة!ران"ثجدرالآشارةْأكولكنوقسطنطينأ؟3(.صأأ!اس!8؟لماليسينيرسبئ

أوءئى؟!تضؤرة4:بأفلمض،كاش!عجمينميشوكالمنتزةأواخرْلْىاببمميحفى

وجمبن3لمروبيهذاةيويه!لم؟(19دةلد.ياْ!به!كاممبخاينزهئنكلاضطثاداتشهدتها

%لخد!نكب،4ْ9ْاولأءأصأفا3ليمنميئبؤكط،لمهاجمىهتهودْرالكبرء،!رصمظقعمطئطين

ثفى."و73؟االاحْيراضط!هاف!ْ.ن+يهَالاهبراطورهنالشرقىالقسممهم!بيحى

بولئمقخزيمعؤهوصةلْى.لقسطنطينسا-قانتصارعنالمتناذمميي!جم!المراع

هط!تمشطوهبْهذأغثهحق.3031مسغةسبتمبر18فىو!توإلتىحول8!3اه"هأ9

ة.ح!،.*طمم(!)8الوحيدالروءاتيةالابراطورية-يدواص!خحياتهصلم

؟هةا

لافبرافيفي*مط!أاسيد%*اي!لىأنقسمطنطينلإلىهايمنعفلكلركابئ

ا!صم!وفيْر!ْصالو!مىتشْصثبرإل!-ممن!.فنزالطوحرصىبهدْاو،هوحدة

..!سيحب!جملاشتق!ص!ممح!كانْاإذابمه)93(واطوراهبرس!نهعظمتمثل

جدباكنا:سبنا.حريةلهمإحوأ،المصادرةاهلا!مإلمحمواطد،بنهم

ثحد،لىت!لمبلأ؟ئ!ىل!ناهقء-لمدبنا.فىتثناركادولةنةخزاوجعلفى

إلاع!!أأ!اياأيبثب!بم!".بغارءب5ب!!أو،اضماثادهرسوبمنئهاوضد



-02-

اثا،1،ؤأ!لهإلىثفيبماال!ت!أنتهببيروئظره!هلهِفيليإثبما!و!لإظ

يئهائمابومبت!لبرلماءطياةفببهإ..!ضطألطجماِ!باةصميبما!!وهيما.!فاتيبيربخلملى

تإوة-خ?فىخطيرهفنرليظةقي؟إيمميحِع!يايهإليئههـ؟!تا!أ،.،

اصكبماَاث!اسإ-ئعهظ*14

ىأثحلىأدْئحد،يةاطؤرالاهبربوحدةه!ممابمل!برلأيبن-تسينيئي

ئبن!يمبهنبملإْنبمايزععهكانعددهمقلرغمالممبيحيرربين-!لا!ل!0.أو

.نجاةهنانىبق.اطوريةالاءبررحدة،أ!ئيرالتأإلياْ!ئرىأوطبمية،ورثى

/.

الجركاتئتوكا.الكلسةهئهاثإ.قالتىاظلإأتية*!لإلإيبرا!رأبخاج

.هرطقإتتمنم!الكنيسةداخلا؟ينرجألباجاجعلىتحرحاليدنعةالم

ئحدقعسطئطىتيماأفرشمالفىكنيسةتيةئاالإوالهوطقبما..يئئظهبرت!!هئز!

ادينهةالتئ.الحركةبعبتكررالثىهئفعى.حل!صاإجلي؟لقكبيرأ؟د!يا

لمحرتثم.)41(هصرفىنركزلتلاوالتى1.6ِأ4أ8ولله.إ!ية،إ!مصصه

3At!أيو!إ-دإلىئمسبةيوسيةإلار!برثاالىإلهابةأنيكاج.ادبئيةول"

أودظ!متالنىيوسيةايهرالجبركةأهميةقربعو..السكئدريائحيسةرجل

ادينىالجدلوالخلاتثارلتأ.ولتطانهاألىإقيالاسكندركنيسةفىألأْص

!صرلميبىس!الإوإنبمبى،يةاطورالنرفي.بنالإبببركىاقممممكيئ3!كل

واءبحمن!،هكالظكلءنائفثرمتبا!الاسكتبيرقيدبهئيبهة!ا!دلئظد!وو

..يبماف!را*يبولفضبخ!هَ.ن!ابرلإ/0جم!فابنفهتت

يامألذامتوبا،المممميحيةش!اظسبتالبرا.الا-!ابر-!بزؤأبو!ثي06"

العقيدة.حول!الجللىأهـ:رهقائحيجهَنىيإظص!فيعأ،،ْإالي!شهمط
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ص!Ii!ء

عاطابمفنماا!نيشةاووثاهروهو5الكئسىالئنظيمهسألةب!ولوأشاطم!

كاق.ك!لكبس!ولةلتحلنتهاكاهشنبهةللدولةوسببش!ةاقبعدههاشقاقاَ

هذهنت3افكد،يةالاسكمندرفىاطديد:د!،العقهالاتجاهاتتن!ثأأنطبيعيا

!ئوجاهافسيحيةظيهرهتفاتا،الفكرىالنمئماطأهركزهختلقرونالمدبنة

هركزظعنالمسيحية!لفىتتخلىأنيةالإسكندرعلىالضعبهقكان

وعم.المحعكمَةالثقا،تفيهتنتوواالذىوالغربالشرقأبين"المتوسطألمره!ق

وائ!شأرطألمسيحيةْفكزَوْبارزادوراً!ؤدىأدْ!رسكندريةقدرقدهذا

اثثزأ؟لادالمالمممميحىيةالاسكندزتقدمألم،أخرىهدينةيةأهناكثربمار

،ول،!ءأع451!ء!رهـاولاع4ال!كئدر!كمنتوأسهموكلاللاهوقىالفكرلْى

1051-Viaنيرهماأو(م4،2-581)هع8دس!!فيورأو،(م

حه،راضنكئدزئاوائضار.هقولrبينأويوك!63؟أالرأى.فىالخلافكاقلم

-ءص!

اخزىلجؤيصئاحيماصهن!(5ء*طش2في؟ثا"ناجوكأابعدهوهنبةالاسكندرل!%خف

ظؤيؤفتز.الكتيم!نهَواباْةوا*طوتالفكررجانأذها!شغلتهسأل!حول

المقدسة.ال!ببماأوالقدك!والروخوالابنالاْببيناولقةوهيالزهنهن

آلممَدكأَ:الثالوثئرةداالانةتكاتحديدلةدمهأحولقامالخلاتأنأى

!بم--

اطفنهالكلمةليس!دْ-انبجوهر،اأئلى!ئىقص!فوىيوحماأرميقول

فهوثمرهن،ا!لائقاحىدهوانما.الحقةحكتهلي!ىَ،للابالطم!عيهَ

---ء--

جوببرعنبعيلإةوالكلمةْ.الخلإئقثأ!يروالتغاللتغييرعرضةطيشه

الحقح!!هفالالإلى0هوالاْ!أنتباعهأخرابرررأىفقهذاوكل.الإْ!

..--.-.!بَء.-5َ.-.-.-ءحى-.حض

التمارعْى.أساسء!لىبالضرؤرةهتعار!انفه!.حقاال!-اليسالىبنالا

حى-ص-.حر-!!--

إ!ص!1(.!ل!جؤمطأن..الكالةفوؤهدْالأاسبب.والخلوقالخ!قهر.ل!لن



يرصركأهـ-أ!!َ

اطق،الالههولشىاممالةاهذ.هنفاخرجل!إت،وبا.إطق01الالهحىكللشثُ

.)43(الاْبنةمحاهنأقلىنتهوهكانحلوق!نلإةولذاك،خلوقا!

!ر!كل1!م!مص*500
هبداعافظاعلىوظلءروأرأ.لأيوسرفضفنقدوساثاناسهاءام

فىصلابة،بنوالإالاْببين(Homoouiosافوهو-يهاالصبموهرفىهـالم!اواة
*ث

الطلمبهابهبصابةال!صلاإثذ.ناسيوسئاابرةف.53وذط:!يلونف!بىلم%ى

هنلطردذلكبسبسبتعرضويوسياأرتصهصحأنعهشكفيأأني،إلج!ا!جمبم!أ

"!ؤ4فى،.)43(برةهنثز31تهAْصا
...اءكممهث

الشرقثقافةخءتتفقنتكاأول8ث!ولاريوسأراهأنبالذكراجديروا\.

ئعةأالفكربساطةحشهق؟،ائتأريشهْكاأاْاءا،الهقفسهقية!ظ!هئمُا-،

--.-...-ح!ى.

فقدكانالضيدةأجلهنبدأافكر.بعمللمايخربأد!ةوالمعروف؟فئِبفى

قضيظهنوجعلناسبوسثاباتعلقولذاوصقدرةثقافةثإلاهوهتاهالتيبروفي

..ض!.-حتىلهوظل.وفيائهيماباايرربطها..تم!هيهَبل!

حر!دواثاناسيونىأريوسأتباعجمطالخلافهاشرحالأيةعلى

المجاء-حباسمضرتكبرىدينيةأهحجم!عدةخلافهمافىوعقدتأوثما!

ويبتقد،المسيحيةئسالكةاحجمهفيهاتشتركمجأهغْ.عالميةوهي3ئئئهكوئية

هذ.طاعةوانالربهنبهايوحىكانالمجاهعفذ.ثراراتاقمق!يحيؤن

أسا!هى.وواجباهرلإقرآرات

سيدأأصهحأنصد-اسشفحينكبير.أهلمزيبةطةفيقممهاع!بتجب

بةالاس!!مءئسفىعةأ.خطراستفحل.الذىتسهام\ألاتاطؤزنجلأ"ألإَنجرأفيْ؟
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،ن!معف!قه

حزنأسبأ):.هنوكاوْ،ول8أول5يومىأراءر2ل!صوالنزاعبسبب،َؤفشروُ

ولوكانالخلاث.نقسماهاَاءا"،أال!ثرق،ءوطنالمم!يحيةفىيرىن%ذ-طنطيئ

ثاناسيوسوأيومسأو،أوبيهطوا-ممندريوك!أربيناجدلفىانحصرادبق

هدْأيخرفي"أنولكنابهليهتنمالاهبراطورمماكان،الكنيسهَبوابأذاصل

خْر1أهرفهذاج!هلهمعلىالة!اسبينوينتمثرالكنيسةبانج!هنالخلافهذا

ئداركهعلىقسطنطتعزم،يةالإهبراطوروسلاهةوحدةي!لىدبخط!جد

هسبهرفىجمعأولعقدإلىبادعوةالاهبراطورتامهذا!ءلى.يةابداهنذ

قسطنل!وقور،،والةر،الشرقئالاهبراطوريةئسكناكلإليهدعيت

.الصنرىأسبافىشنيااقايمفىييةهدينةْفىالمجمحعقد

.جلمعإةآولنيقيهجمعافتتحم325سنةهايوهن02فىحاليهأغلى

البلس!ةوئ.)44(اسقفا275حوالىالإْولالمسكوفىالمجه.حهذاؤحضر

دافابنطرنهأفيهاوضحهاهأخطاباقسطنماينالاههراطورال!الاف!احية

وليسبالاقتنا!المسيحيةالعقيدةيةالإ!راطووكليخهثعتتنقاذىاالبومإلى

ابسيحيهَكونءنيردد.دائماها!انالمجمعلاءضا.ذكركذلك،بالاضطهاد

هنهقدسةر!لهفىهمادتهالتىا!زاتلاقدمالكونالهلاناطقاد،فى؟هى

إلىفىضتهالرالاْسبابعنذلكبعديحدثمرأحثم.الثموقإلىبرطانيا

واضج!وكعلىتدتلرإؤبمأنفىدكبيرواهلهلجتماع.اليهمالدءوهتوجيه

حالىاصيبقسطظيئيةأعلى.السلاميسودوالوحدةتتحققص!عليهلإ-لاف

جبرهر"!غُقيدةص-وليخآفونالم!يحينأنا!خمففحينبهير.أورلنجيبه

يرصيةؤابيبهتبارهاالأْرئهأداعكلىلمقواافقدنيكيةأقالمجتمعينعنهاأ.ص!م!عيحيهَ

أ!اتَبم*اديئىأ!ضح.فق،الحدهدايوسيةعئدالا!رهشكلةئنئهىولم.هرطفهَ



ثأآت

لبثهإأممنو!يوسيةالارالمجئههونناص!رأ335سنةؤرصبلىعفدإبذي

سنةطينيةالقعمعطةوْ!ءقداذىاادةكأالمجرو-ح!لىن!ابمثكلقبدلىأنِإفيور.

أدْ(م593-937)الاْولثيودوسيرسالايبراطوررونبدء-وة!؟8؟

يوس!يةالإرنهب(دا،قرارهموراط-الاء:رهنثيربتأ،نجيهالمجشةول!برأص

.(أ).بربه!،طقة

انصاربينالشرقيةالكنيمممةداص-لالمدينيةا.لخلا!لسهأنْالذكرإو-دار

قاصرةتعدولمالناسإلىعاهةثايةطروجدت،ناْسيوسثاانصارافؤِيرسْو

فطينيةالقسطفىاالن!ارعإل!الدينىالجدل!ا.كتقلوهكيذا.الم!ين!رجمالكل

قشاتالمنابتلكبستمتحبدأفمثميئاوثميئاويةكريدساَ.لىالمنعأرعر--ل!و!أ

المقدشلاولقدالثاوثفىنتهو.كاحالمسهالسيدطبيعهَص-ولاجمماألاتنمَهىا

سنة-والالةسطنطين!يةؤار-ين*y53aلىشاأسةفجريجورىا0ه!ذاكد

.يقوقي.ابم0370

!لهايعْيرالذىالر-لؤان!الفف!يةالصلهنقطعةتعْيرأوْ"ازدتإدْا"

اظبزرغيف"-نعنلتساْوإذا،الاْبءتألابنيختلف؟-اذابخه-ل!

اسعكسبر!وإذا،الابهندوجةأفقالاإنأنا-إجمة+الخبازضممكصكستتع

لْىالجانمالخدهةعكلىالقا"نمهنبةالاجاشتسمحصْمن،أمص..الحانمإذاكابمنجما

.(ةلم!!الهدمشهحطىبئألاانء،فينم

هنالقرنالاخيرإحالرفى)القسطنطتيةفىالثاسبيلاهتماهاتلمبذ.،صورة

كل.المميعحح!ةهوواحدعالمىفىةنلهاقياَ!ددبرلة!المئعةاللإإءإ%،إلعاصمة

لدهـلةليالاْصابلاغرْتبرا!المىالدةرْب!دْاواكتهةهد!-:.ابماصهبةءنم!الة%ثه

،0،7
*.+
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س!ةس)2

عاما)فهناكثرتع!را!لهالتدر

نطيةهالب!يز!الإهبراطورية

اضنمبعدفيماالمورخودعليهااطلق

القسطنطجيةينتهءدفىحكواينااذ،هسططينلاناءخىأنالقوليمكن

(361363ْ-تد)المرجوليان:راحلورللأكلالعارصْال!ردحالعهد5باستثنا-

هنحهمقهؤهلاتقسطنطيئإلطافتقروانالذةباطرالاهنجموعةكانوا-

نظرهوحكله4بةدوئأcل!والقتاالحربزىفنهـالبراعةأ،يةالاداوإل!!كاءة

(م363-بم16)تدالمرايا!-وأطورالاهررصْالهاالسرخاليدْكاهات

الصحوةهـذ.هش!وكا،ص"وة4فيلهاكانتالوثنيةلانالتاريخيةأهميتهةل!

م.بشرعيتها)7الرمحىالاعترافبعداةسبحه،اج!توأيهاسيةهشكهتشهكل

هننوعالمسييينءلىسيطرعاهيندامالذىاطورالاهبرذا5عهدوطوال

ئعبرراحتفقدالوثنيةاءوعإها4!4(ا1الاضطثادو-شفوالفزعالرءب

لالسيحيةالدفيه!والكرهبالحقدالمضطرهةعاهاطيلىخمس!تالحبيسهَهشاعرهاجمن

بى،يقدرولمهؤقتههىذهالوثنيةصحو!3-ا/تح!الأيهعلى.نباعماوا

الوثيةإلىالورا.إلىالساعةعقارببضعأنحاولىليانصولانالاستمرار

اشهبَم363الاسراطورو؟قتللدسيحيةواضطثادهااقعددةبعبادا!ا

العارض"ها!حوةاهذ؟

ذلكقرارىحىولهعظمهافىتدورقسطخطيئخلفاءكلهيئعاشه3

الدو؟وديانة،نطيئيةالقسطالمنيعةالعاصمة:وهماإلا3العظيماطؤر0الاهبر

*صلافداوعفىت!وركماز.تقم!طنطيئخلفاءهشاكلأنبمعنى.المسيخية

(والهراطقضالمنيبةعاء!تمعنالدفاع)الخارجفىبرةاالهإا-!ةهوكبفية



ي!ن!

1!ل!!هلأ

15لدولةالر-هىهـبراتإالممصيحيةاهبافىثبينالهوفيقخاولاث)أخلإبلى

معاركا%،هـوقمهطةطينخلفا.أنال!وليم!نلمتينالمش!كتاابرثةءووفى

.لمبةفئا)غاالحربكسهواأكنهمو،يدةعد

فىالاضطراباتهفىحدثث،قم!طنطينوفاةسكلىطهاَأربعين..رورفبعدلم

جةاتحىدوثإلىبماأسباارحالحالمناخعالا.!!عفىحاول!)الوسطىسياآ

.(9")باَغربرةالمتبرالهونقبائلفركتانذيثاهنكان("!قجىء

ممعاباتإندرجةوالضراوةالوحث.4فىيةغانواكاةولل3nون41أنيبدوؤ

إ،كطبهقامأغزوكانلوكاغربا!قدههمصورتالاحدأثلتلكإلمعاصربن6

ضدمعننتجولقحد()َالإرضكوكب!رغريبةبعيدة-واكب.هن

التيوتوفىالعالماتزاذ،واسحنمااقملىبةبمثرهجراتحدوثباغرالهون

)51(ونتبجةغربابرالمتبرالهونهجوماهامثربنيةالجرهائلالقباوإخذت

هـدو!عبورالىبأكملهانيةجرهاقبائلاظرتغربااونازحفلضفط

اقوط:ثلالقباهذ.وهنإرعىواالطعامعنبحثأالروءانيةيةالاهبراطور

انةرنجة.ب!هموهن،والبرجنديونVandalsاوْدالواأئ!3!أ3othل!ون"الفر

،لالالىاطرازهنجنردأنوا!اولكن!المضخمةا؟رهاناعداد.بمنلَم

بدالجرهانبتوقفلمولهذا.ا13ْكبيراًلايمعرضرناكىالضغط"وكان

الا!يرأسوربةأقأليمدإفلإ!توغلىاإذالأهبراطوريةحدودعبور

6داليمداخلوئوغلىاالبلطيقببحر،المحيطالاقاليمهنالوندال!باءلهثلا

شطلفىاستقرواواسبانياأبطالياعبرطوبلىرحلو!د،ألاهبراطوربة

توسصاوظدقليمأإىالحدود1،عبرنبوابرجندوااةرنبةخراآهثل.يقياافر

لذاخرىجرهانيةعفاصروهاجمت.ثمعرقأهنالثصاعدهمفف

)53(بطانيةابراالجزر3ءxons!كسوق

شم،الروهانيةالأسراطوريةهنمرقىالفالقمبمأن3ربالذيرورودة
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7؟صتلألمئظ

اضطر،ا*نأقبائللضغطفنتهبجة.البشريةاله!راثهـ-ذه!لاصةط

كانالذىنوبالدانهرحدلىاوصهلواصئباغرالت!رلثالىلعونالفراقيوط

لايتعر!وناذىاالغ!خطراستهولما،يةالاهبراطورحدودهنجزءايمثل

ليهمليسمح(م378-364)8!حا!!1لنيزفااطورالابرفوااسئاْذالخافهن

له!عمسمح376rسنةوفى.ن!،Lالروالارأضىداص-لالنهروالاقاهةهيور0

ءليمواشترطهناكأرضاَوهن!ثمتراقياءاقلهفسأبالاستهطاننجلاءبرأطور

القوطينزعانالاقاقشروطهنوكان،الرومانيةالسميادة،إح!وام

الروهانلح!وظفين-هلفرةسةاته-3هاوجدواس!رطنولكن،أسحتهبم

الططمله!ببيعون!انواا(وظفيناندرجةاستغلالاشنعاس!تف!هم،دين

ضاقولما.كعبيدامأطفاشتروننوا!اذاكبلهقاوفى،باهظ،يسعر

.اسلاحاررفعوا،ثارواالحالةبهذهذرطَ،تجوط

هسرعأطد-3يةنطاافىوكان-بثور-ثملنزفااطورالاهبرعموحين

نتظارالاهداداتاهنبدلاو.!م78سنةءوما.ن3.فى.الةيسطنطيينيةفوصل

!ال-وج!،،الاهبواطوريةهنفيالفرالقسمهناليهيقالطرفىتتكاايتى

5ص!ادرنةهنباقرب-انالجهواقر.القوط lالجيشوء-زم،43!فيه!*ة

فىجر!التىالموقعةهذ.فىفافزالاههراطوروقتلساحقةهزيمةالروهاق

أسوأأدرنهةىالروهافىالجيشهزيمةتعتهرو.م378سنهأغسطسهن9

تماهاَالقوطةفبىفقدم!سنةخممماثةطوالنيةالروهاالجيوك!بهاهنيتهزيمة

.()4ْنوبالدان!ركلبطالمراالروهافىالجيش!

مى:الروهأنهمايبمكلكانال!رثةتمكياتالتىعاهاالثلاشنوخلال

ن!أوتتهذافق.،علأنهموهاذاالجرهانزعاهتفكيراتجاهاتفعرتة

ؤهعافرنبة،هوافقةدونبنالىقراولإبصدرنهاالغرب!ىيقووني.في



--؟ه.،أ!يب

!VAت

والإولمةالفسطنطجنيةلْى؟ثاقأ!بمحايثىامم!ب!قي!إدةبيووْالغرالقوطوبخود

حدثةلذئظ.هناكيحدث.كاناصىا؟فممىانالقول!؟حنياالمصرفى،326!اول

الجبش!نبقادتهمالجرهانهناعدادجنذت4تالامبراطورومةالح!أ!.فو

"عط"!لىث!133الاولوسيوس.يودالاهبراطورءثدفىوذلكالروهاقَ

الإهبراطوزوظة.هذابعدالوقتلبعفىالنظامواستمرهذا(م593-)937

الإهبراطوريئاهـحوهةعيئت-اتقريبم793!ص-الأيةفي

اللير.!لْىيط،ْالمرا0نيةهااو،لةرقثدأاقى1301"-نمأالقوطىالارءكالز!م

القوطىالقا!خينتم،كذلك()"3ْ+لىتع،8133؟1-ا"أيع"حI؟ricu11ْب

العاصةهنرببالةبطةإرااالروهافىا؟يشقلهرقائداGainasَيناساءْنط

6ْإ؟8،نآيول،5pr"كااكااولط3َالفطظينية ( M-giste"نم004سنةينايروزى

حصظإ.لتالىثازأؤالقسطنطينيةا!اصرتداخلالقوطبحضوده؟يناسدخل

عنفعفه-لاعاصرتثملداخ!إرةالهراو%ود3رهواالذينصرهةالة-اتس!ذلم

!عالفعايةسيطرةةرضؤ.؟ينأسنجحو،القوطالجنودلسلبفرضهم

اركاديوسَالاهبراطوروجودفىالقسطنطينيةالعاضمةزى.الإهزر

(م593-458ول)4!نأ؟ول.)3

الاهبراطوريةالح!وهة"و(جهالتىالرئشميةكاشه*المثعكلحالايةب!

الادلرةوئحددهتختارههكان،الجرهانبرةلبراهأوى..هنايمهبايجاديخى

وحَتىعجديل!ةثفاع!ةتطوطبناهءنءاعادةت!ت!م!ن-!الاهبراطورية

عقعيانهارتالىالدفاعيةالخطوطهذهكليتمركنرجديدجبفيىخنيد

هشلات!بئبةلماطورالايراطحوهةاجبممتواىاالممثءلى،هذه.نهادلمثة!ر

اي!ثع.الةرنالخاهحمأزِ!ية.اطورلاىبىالادارةالرجاجاستإهـل!-،ث!بيهل
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9.لأ-ت

الجزهانأش!اهالمالىْروهتهـءأ%دؤ*طكأيقءثةمى!ط!ةكا!إلمعيمه!ة"ا!ظ!

كيفيةهى-انتظاوأىلاتحتملكانتالتى-العاجلىإمشكلىاوكاشه

العاصمةهذ.وجعلالقسهط!نطينيةهن(بيونالةرالقوط)برةالبرااخراج

صدفة،أوحظ4إإضراثص!لا15هـذصلئمحاليةأ!،هـاثا4لمهخاالمنيعة

هرات؟"سم-ااعادتاكأاالمثيرةوالم!-دفألحوادثئلكهنواحدةوهى

البيزنطيةادولةلمخئارطرالمختله"ظروف.فىمم!يرة

اية0روكلهناوئعتمد،م504س!نةيوليوهن13فىالحادثهذاوقح

90سينسهوسالاسة! ) 70 ( synesiuالصشءناً-زهانحةاالروومول

قام-!نخار%!ااجاقىاأبمزءاو!صان،القم!ىعلشطايهةداخكفىكانثأالقوط

وقتواختار،دهلجةد4ِردوتضيربعمكأفيح2اءاجإناسجاالقوطىيدالقا

كراهت3لايخدوننواين!االذا)هاء4؟ببخاهنشغباىيتجنبصكأأفجر

فييالابما)تهمههماإكلا!اصمصةءنج!تخا)الجتودكانيينماوالقوطالجنود

،الخر!ج4ةاإوهنإونيقتروحمك!سة(العاسكانهنهااغتصهواله!أالإسلاب

سباببهباراتتصهجاخذتحتىأةأراتممرأانوها،هةسه!لةأةب!ءراهرث

.الفوط؟جةوداحى-د،مؤالةوروء-لىال!-وطإشةالبراضد

شةبطالىالإهرتطوربمه!رعهَو،لانقاتهمارجلفئدخل،ليقتلماسيفةبرع

بعضىرءخاغاقلالحارفى.ينهَالمدداخىلالةوطوالجنود.اما!4ابينوهعاج

اظارجفى4بمااإراالهوطيةالقواتانذلثعننتجو،يه4المدبةاإو!مةالط

د"اف!الموبوذينالقوطلمجتودسبةبالهاهااجةتو-رفا!رنطْ!اا

ةنة.المدىارعلفوف!عليهمواوقفهبنةالمديمهكانم!رهمحايهدىا"صمة



؟ي!-هى

هنهاالبضأنشكفلا،إطوا؟ثهلى.يخالتاركانأذأاعحاايةعلى

اوأبةعندالمتم!ولةإرأةأحادثهثل(كبرء)8ْاهـية:اليدقيئهي!ون

تلكءصاصرالذىة!،ول،5ءولسينسهوكأيبالإدلناروإةا!ذىاةظلميهَالقسط

%رهانبرأبرةفيهاوبردسنهاخرتكنلمم004سنةانفرغهم.الاحداث

إرةرا"5و!افيو!وبية؟ثادحل!؟تكان!ااألا،وراطألاههشخدههفى

سبدةال!سطنطينهيةشتا"هالتاريخذلكوءنذ،اهاصثمةاأواصهثداخل

د(019يتهدا

كاالهون"4دثمماهىيةاطورا!ب.ا!دارةصاللرله،التاأهثءلة؟ضطإكا

النطاقكلبم!ود:اأن13؟4(ولنيلاالقيادة"،الهرناستطاعفقد،ذولول9

!إىوس.ْءأ.؟"يخمصأم!أ!انةت"ا!هوشاإلاهبرةْالادارأهاأيكنولم.الث!.قئىاطرهأ

ءونتىبماور،()!!لا+هلاالماك..نه؟!بمأخ!ههابدفحوذلكالوقتئشترى

ليماقاضه-ثاا-نا)،ويةا!وربر51اناثركتؤديةأعورالإهبراالادارة

.4س؟لا%يثجض!ىحرلفومنماافيرفىزء:يةةترةف!شآصعة

روالهسة-!المف!إتقط!تهارة-8باك؟*خاله-إصمةزدهتصاليهاعلى

.ا،ر-وةدئدال!ا(ث!ا،اأ!24حآذنيا!دالدرءضيةصأ،?وةجر،ط!80ء3لةفى

نءة4بهوس!إت،ا؟!اولالوح!بصعبالصغرىسيا1اقاليماصبحتمد

امتاْكال1،1ده!4ا!اتالىباا.*ا؟ثأؤ.أصهبحو،ا؟رءان!كْزواتهسرح

ءجلْى(انذىاo3زاعالذ!؟يئا8ء.لةإإاغ!!تإثاالزراعإيتمالضرائبنتوبهاا

تلىورءْافىسبو:لم!أ؟نماْساك!611ا؟رْةةد!هنئطءيخيةالقسطحكوهة

ان!اصالب؟مثرالررهافئ.ن؟تههـزلمقليباءرتيلاأإت!"م431سنهوفىهذا

.ك.جصيوْ،2ْ!؟وا-رهوز"ةأىسةهاوالرة،اطورالإهبريبنيافرألقمبم
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-ا،س!

سمالط!(الذىهج"9*ائيممأابقهأدةنىها9الر!الجبمثمن3؟ولهاث!"بِم9ظ!

ال!-و؟رونؤوةرأسهاعلى%ومانيةجى-ةعاترك!511هذه!ى؟ونه

ختارتفىالهاهةإواقعاهنهذهع+3لأ59ترواءو!ةتعتبرو)161افردعفى

،با.كلااةرو:،الىتيلااقدماوقفقدهانالرونتكمارالالقبىالاورفىب

،روء-اوحاصر،اءطالياهاجمحيثالجةوبالىفيههاتيلاانكير،حال

تيلاارجحلهذأ.-ؤيةروها!دينةلهدزهتعند!االص!ارعنعدل!ولكنه

تفككىته!فاوم43،4سة-وفىانممالثانهعلىشمالإجيرث

.ياخالىادواض!بتهوراطإههروذصتتهروا

ؤ-دالاسراطوريةهنال!نرقىآالقس!اباطرةكانإثانهأالقوليمكنو

المواتخهنأخرقطيلوعددمبم7ولصنةنأ!4هأهء،.(!ثحنهادوةهةلْىءثهزهوا

المستقبلءماأتض!ترا.المجرهانأهنوتخلصوايةاكم!افىنتصرواان!آأإلا

يمممركجاهـنمالثيكونؤان،يةالاهبراطورهنالشرقىلمالقم!ء-ذابالنسبة

؟لالقإز!اءهنتيرهماأوالفرنجى3)،1!أ3ولاملموفس،ندالىالوأ!قأ895

بينرالاختلافنالقبااهذا؟كرحىظأنيم!نصاقسطنطينيةافي،الجرهانية

وهانالرلِةاحلوراهبرهنبىالزوال!3الشرقىالقصمهنص*قبلوه!تحاضر

اةربافىال!تسةرجالىد!بار4في،لشهالعصولمذاكدههةالذىالاْدبفى

Auينءْسطوأيسإذدالث،ايلادى(هسظ!انل!راه!فىفيرلاوا us0818e.؟؟

1عءولأه3عlْانأنإإرسه-لىانميانويها،()3؟نم!؟اهيواسقصْ v ian!.الذى)3ا

بشرور.-أياالعا!3ان،(131(بىرالاواةرر.-،اقىالاجتماععمبوأبعتبر

هذ.ءنالإوللمجرولقد5السما.فىخلاصه4بم!لبهينتظرأنالانم!انوكل

ه!ؤلفهفىتثافىالثاوعهشهـ!ء؟ء،اك!ْجيحأالئهدتنةء-هؤدفهفىالمعا.!

أنصولإسبئعِ"أ؟4ءول،؟!اأ5ول،افى!ى.وت"3باارووف



32!-

"ةبىؤَْيت!الاوواةربإسادتائااممهيئةاالا،صول!؟ول+ةاعيورةي!درواناثؤالمين

أ،4زنأبر!اراةرةافزوات

ا!رنهن!ص!ؤالمثرقةيسةال!هؤرخىهنلاثنينلثسبةبةولكن

305)66(،بخنآلا!5هن،وسوئرو)06(حأ!rat3عsسقراطوهما،الملادىائلاسن

تؤذئانيباغريكنلملذاك.ايضاهناكْالهثجةكانبلالاهلظلثكاقْ

شهدتطالتىام!ة!اهىر،م476سنةثة!ارا.!9-سالإانغىطيناوطريق

رومافىراطامبرصرأجهإرازْول؟ظ"أرإولا؟!ادا6ولوسجممبأهولوسرنرعزل!

الةسم4!اث.قلآباابرءاهـ،واءلمنتةبراالبرمماءراحديرعلىالفربفى

يانااْو،غسطيئا.كأيئطراذاكاناءإنيه)67(.رالر؟أ!و-يةا.لامبراهنالغربى

دلى4أء-رهاةا.لمثوقمامالار!بىالةربسةوطالفالةإابةفىادىقد

نجاةىبمثرصرول،واس"فإؤلل11!*8،و!وزوهناطقسقرطر،!مان4نقاصْها

تعرتيدىة-لمى-هـاةإةتبتبمالذىاووءإنبةاههراطورءنأالشرقئمعمالة

نطبتم!.البيزت"رءاطالاهبرإسم

ا:كك9-82صىئةع!ناهيض4تاركف3؟ه؟ا"أظفياطش!نىوقصْ!،صال!يةأعلى

برةاإبرا*صإ!ة0،.8نت.بماؤاذاهذبرء-!بلمنهاالا،م!4ثال!ةهستةجلفىْبة

ا%لفى!ةكأا!إإتمإء-شعكه!ةزان،تحلانوش!كءلمىالخارجفىالجرهان

اتإ-رهـبر-لمة%!هد.أنكش؟ءاىئتما4اطورالاهبر

!ل!فلال!مراهـف1

اع،أةزا.م!:بالادل":4تْت!8-كز"طؤالاهبراطووشعوجمه!شناادْ!!ش!بق

بفدءتويم،بنإلارإلاب،إيناهـلاقةاث!هوصا+ةاعهَ؟وشأوائارة.أئم!ئ

لحا10ْالنزهـذا--آأءلمنم325سنهَرهسوجمحاوللضدايخبزْاطور

http://al-maktabeh.com



ب!ثبم!ص

3040ء"،.قضىعلىألا3ثبودوسيوح!اطورالاهبرأنإلا،جدوىل!وناد!ى

يقنىلمكانوأنأالميلادىالرابمالقرنبة!افىلإلاضلمحاديوكأأرهذءب

الخاهعىئأرالقرن!طلأيةءلى.(المذهبهـذااعتنةواالذىا؟رمانهلى

فىالانساالعنصرندهاجءدىانجمهوص،عةنكأأشدوحدةاكاثر!أخرواع

فقل!المسيحالسيدطبيعةولإلتالى،المسب-حال!يدشض!ىؤ!الإلهىوالضصر

العنصرعلىبعد.ءقتباعهإواافسىطنطهخحهَيرلث؟طر!؟فىح51أusنسهطوروكز

يرلثبمارفيهكا!ىجديدهندينىنزاعثاوالفوووعلى(آ)8الانساق

تمالتخل!صي،وتباعهوأئسطورينأدبىمرء4.والآخرالطرفهـويهالا-ءندر

حدودظرجالنهرينم!بينبلادفنىلابر"-هِ!3اقليهَليعيشواوتميهمهنهم

قدالفساطرةكانفاذا.هاتح!ددسرطنالدبنىالنزاعأنإلاالاهبراطورية

4أفىك!5-5بنِنوفيزإ-وا!أن،فىنساالاالعنصرعلىاكدوا bهلأولMأصحابإ

الالهىالعنصرءلىأكدوايةدرالا!مهكةعنيماسهَء4بزط(دةالواصا)علبيعهَءذهب

ونشب.)96(ثهى.كلاسوعبتائاالوا-دةالالهيةالطيةءلىوبالتالى

وهوالمذهب-(زوذك!ىالار)حا!هجىثاالمذهـباْ!اربينوبة،مينىدنزاع

وصفهيمكنالذىاوسط(لموقفكإذئماافىهـأاصفظبناذا-"دولةالريعهءى

.المادةولايخلطالاشخاصسميةلانهبأ

ن.)تعأوردأكثرص!ا-ج!تهاىَاوالمعارلتيدالجدادتكأالنزاعهداكان

فيرول؟3ءهـصطر%ثارهأ5!إرزااعالةز4؟نجيةالاء-!راطورع!(السهياسيةالناحية

تمي4!هـعناصذالا!ايصثأ-ءاهالاْأقإكإفىوالس!بب.ؤبلهنئباء،وإ

-رؤرسأورالإ!.(،.تزية؟-،السراسإكلوءاالاجدزلتهافقد-ينيةادئةيةفىشكلالطا

رو-ذهـ-صطأالمو؟يرزءثغىَإؤهـبابحاهبوهصروفلم!علهيئالمنمامولاياتوتضم



ه!!اجم!سى

الصحهحإذهباتتبانوالبلفانا!فرىاسيا2ش!كايعفهاأاصدْةالبىالطعيمة

هالم!هبيت!خبىاتلاورألةربيصلفهوءنروهاباباو!ن،(ثوذ-ل!مىالارا

بضاأ،نوةسصلارأ)الصحهبم

فر.تيةاللاهوالحربتلكصممأجلهنديثيةمجاهحنلا:ةءقدتولقد

قالبئمالمجكمعونالاساقفةأدانم431صهنةالاول8ءلأهل!كلأافمصوصحكل

أخذتاكىالقياوىادورلمحراالمجمعهذاتباعكه،وفىواNestoriu!فسطوو

و-يئ.اْنم!صاسيريلبركالبطررأسهاوع!الاسبهندوبةكنيسةبهثخطى

ئةالاسكندردورعنشمةتأكدم948فىسنةفىالثائا"ص!6فىافمموصجمحهقد

(الواحدة)هذهبالديعة؟وفيزىالموبدالمذبنؤالمجمعااوتهلفقرتجاهكد

يركهابطربق!مادةيةدرالايب"،ة4خهصه3لهاوص!لتالتىيةالمم!اهإكانة1تؤ-يدو

6صدب!ورويداطد coivs*سةروها!ضهعنهيرضىشيأاهذتممقولم.أ

الامبراطورواضطربنىادااظلاثتيدذولذا.!،أْالةسهطنطينيةكنيسةأو

نتكايةاالد!هنذم154سنهَنةصلق!وجمحفىهوء!مه!وجمحلمهدادءوةاإل

بةالاسكن!ركنيسةءكانةعلىالةضا."والمجمعهذاقيهاأنواضحةالنية

بالمعلو.الواحدةالطبيعةهذبنةبادااكوثى،بجأمدرباهعتراخذتألى

هـحقوارات،جا.تاطورالاهبرجانجاهنوضفططويلأهنلاثماتوب

االواحدةالطبيمةهذهب)يةنوفيزالمونتاداوقدالرأجالمسبهوفىخل!دوئة

.(ثوذكعى)الارالصحيحالمذبوهوإلاللدولةالرسميالمذبتوآنجد

أترىو.:4إثرتاذوا-دةش!يزوجودطبيمتانالمجعكلارا.ضطهذاقئرئصت

7"!دالواتَالمس!خالسيدشخصفىلإئنفصلانالأهبة

زفيرجمأالموبلىأ،ذاه!ةداءثءلىفئالاببراطوروِغأ%قت"فيوهئلْى
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-mt

!عبماهابيقإلولإ،تولإ.بهذ!بكمع!نيأفهاالواجدةالطبيمةفذبأسابأ
.ء-.*؟9

ة!وفي!الاف!طن!يئيةإبطربربث.ف!بم.سيثيرالكنهو،يتهاهيبراطور،هنال!ئعرقبة

يبماة-قيفصر!.اهير!نببهبرت!أ-وهذوالبقانالصضىشيأباالاضاظاحطاج

إِ"اظل."تمهاوكنيصد.بروباباالا.عئنفضلاالئر،ب!تهممتلكا.سيحْيبصرألمؤكد

ابولاإْبمفضاهيةويثركرنهظ،باالبانبهجاو.ةقكضيممه،القمممطغطينيةأعكلىهبد

الدبقورجالىالاباطرةطولونهرو.اهبراطوربتههنالشرقيةلمةأطنو

،.!هماثتالاطزقىضىجمعوسط!يفةعكنثالبصالاهوت!لمأوالم!مين

ققك!ثز!ؤلىالجبخنخهايرضْىاكىالواحدةالصيغةئلكايجادفىفشلوا

ؤسي؟إظثز!متالمسننيغالنمميذطبيعةلمشكلةوسطصيفهْفديمالإباطرةأحد

صا؟أ!هؤزققينة.نثميناثظوزؤ.هـيهأةالتفكيرنجردخنىونلممطينو.المثنامهصر

زبهلأ؟ئؤطزئفئرِالحزنميماقئ3المؤرخ)نلدرجةفيةبالطاْالاهايميةوارتبطت

4oأعابرولالمتياينى M8"كاأدZachaِالإصحؤ!فئنمطبة.البوراتالقويصور

731(احكلالجيشجنودكانوالو

هنطهلابيللرنوفيزِاليؤنطييةالحكنوهةا!هأدكطنطلأيةعلى

با!اتحيهغوالمثماموظسطينهصرسكانولاياتزحيبأإأدصفالتىللالر

ا!لسديئالعربيدفىالناضجةفار3نطالولايالمكسقطتوهكذا،العوب

فاولايانتخسرتيةلملاهبرا!ورأقلإشك.)ك!(الميلادىجاسا1القرنفى

؟ظالىيزةوءالح!ظو؟قتجرإااخ!صارةبلكولكن،يهَالأقحصادهميتها1

صإ!7أ،ليمهئما!،أقالبآ!قالق!ممطنمالجنيةلحكرهتبعاتايرفا.كرىكارثة

حضارء4؟سياسيةحدةتشهكل؟تأكمجر،البقانيرةجزشبهأ،لموإصغر!عا

يْ.القببمطئك*مةئربهزيرك!فيالإألبمتلل!ارةارامفو3.بالة!راتهابدْا*كة



!م-!ت

هصروالشامتلاياإبضياعوهالاخرىالمدنكلأثميهافىفثتفىائدلئة

المنممب-حالشيدطببعةصل!المذببىالنزاعه!صكلةأنالفولينكق.نرفشنن

أنثتوهكذاالبيزئطيةالإهبراظوريةظاقدإفَئلا،أغرفى!ك!ت

هنقونينهنأكثرهنذعنهعبوالذىتماؤلةفىمحقاظ!كان98ء،ةضفوأط

هاتالرها

!ث!حم
د!!مارالمةيعةوالعاصمةيةاطورالادبر4اكئيىا!كا-

لدولتهاطورالاهبراهذقدمتهبصيروفبحكته.النيبم..-َْالاعبكاي

طوالظلتشانحةهنيعةيدةجدوطصههة،تهالوحد،أرهزنليكببداببدينا"

هدينة،"لقبخملىأنإس!حقتالتىالوحبدةالمدبنةبا!أتنرطمألفى

!تبرقسطنيطبطأنالاالباحثلايسععههذ،اأهام.والوسبنن!الى.!بور

م!نطيهَالبيزالاهبراطوربةهزسي!ألفيم
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!مى،اهـمثى

ا!ض!لأوفى
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-!تخ!ال!

حننبهالاهبراطورعرشDiocletiawa؟دؤدياْلوسأطورأعتلىالاهبر-9

،r"،نوفمبرهنبفئالعشرفىأاطو-راهبرالروهافىا!يعثىبهنادئ

!اإستض،غون!صه،،بمم!يعهخةاصرةلى6يئتم!دقل!إئوحم!أنوالمعرو!

بقزقو.الاهبراطورىلمحركأأئدظصهحأحتىيةابخدسلكفىير-ر

لا!ثمماولكن.دللسيحيةأضطهاوأخرالإهبراطوربأعنفهذااسم

اطورءالاهبرال-وأاصلاحأجلكبراهنجهدابذلنوسبادق!أنفيه

قيالاهبراطورأحرالاسعترارعلىالسلفىتقلخصىأهدافهوكانت

واصلاح،عدد.وزيادةالجيشىتنظهم!واعادة،ا!ارتهاتن!يمدةباعا

هذا!دعن!زيدهواردهاو-رشيدقيالاهبراطورفىالماليةالادارة

نظر:أاطورالاهبر

5v1-؟!ما uأبم617.،أ:أ

ولء51،ك!نِماد"*هـ:.؟3ء!هَ.6":بر.لملم!"ص:*ئاءمه!7ةلة-و"70،"هـ،زو*هـ

علأىبركم."

927لمز

.*e45ء.2)حلملم4ة,- 609 ( ; Seston

نظرأتاريخهونيابرتطأفىالرومماقالحكميةنهاعن-2

85 7 and،ص!فء5ءىثم

صى

الادار؟ثفللىظسجلأوئمةواعكنعبارة*بر!،1"إ،ء،ط،*لالمءلم1ْا-3

فىالس!ليتوقفو،الروهانيةالامبراطوويةفىالعسكريةوالمناصب

حتىبى؟ويتدافرفىالقس!ماَطم88.يةلْىسنةاطورالاهبرهناليثروالقشَم

.لم؟*ول:باءمأثوقىبال!مممالخاصالسبلوببرف.م433شة



مظ.أت

باسمفيفرففيألغرمدإلفم!اصنا!فذنكأها،دكافى،لملمء!تأ،إ"ء!المر(

;Ps،؟+*ءلمْلمذ. r1ibus!الوظائفسجلأنب!لذكريروالجد.لملأ**ن

افسبةباالأولازا!رهنهصدرأيعمبرهذايةالدممهكرإناصىبوا4الادار

نظرأيدا"زالميلإدئالخاهعسرنا)ةلا"حداث

--ة-ء!-..لم!4،ممم،1،لم..اولم،34،سبم.4

اءلإسيك!االيونانيهَهنخاورتوكبفنطيهَالبيزن!يةاليوفهعنالمغة-4

نظرأ،الوسهطةنيةنااليوالى

73.-95reekبمBrowning

الوسهطبخالتارفبرثفباإفةالظصالثالثالفصلوخاصة

.الاولال!برزءوخاصة،اضمحلالجيبون-5

التاليةالدراساتفظرأالببزنطىالفنعن-6

w v

،ylerلو!Ta!*zantلمb،لىَ 43 tكا

ءيهمجهـ،،-لم"**f"5لمللميلمالملو!/بم

.erceع:.لم!صAr4،.ير inalov, By

ولةceAءألم؟fByل!antك!مهيهم

ح*!دء*؟5،5،لم؟ىنج،؟لم008

فىو%اب،هغاهرورصالةعتا%رتحياةدأ3وزها!%نف8المعر
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أط!!1

ببر؟وضرقب،ذالمثبعدالرهبنةساكفىخلثم،عديدةب!ا.ئأوح!ته

هسطحةالارضانإةدءد!االكتابأؤحوهنيبيهطأنفيهحارلى

اصلاحاتتهاصيلعن.،46ا%!اكنيسةواالدولةالحيدعسدؤتأر-8

نظرأ،يةالادارؤيةكروالعم!ليةالمادظ!يانوك!

،*لمs،ءبرعِ-03,8--.38

واهبراطوو،الث!مرقىالقسماهبراطورهنكلقامالعص!ةالناحيةءن-9

لقبيحملهةثماو.احدفيوكان)يهماهساعدباختيارالغربىم!القى

،اختاو.الذىلقيصربنته!فيوتبةزاطوراهبرقامكللككذ.(قيصر

:نظرأ

92.،-.ecline.د*035ء

كذلكنجظروأ

العئعبغعد،092-1،288%،ضهحلالاجيبون

7-6،نوسيادقلد

1،64-،والكنيسةالدولة:الحيدعبدرأفت-01

5Deء2".15- l. n5فى*os

فياووهاالجيشاخذالذىوالدور،الاهليةالحربهذهتماصيلعن-12



ف!آت

ائالر؟،باطرةالإاخيارفىزرحلو!ه

،31913-3م!ابر،اضممحلال:نجيهو

22.8-42.؟!ءْ-حم!!!ءَ 8، ،y5لم!مأكأ05ب!4ؤلم4*!ة

ث-.َ..

4es!ء4"كا!?ة72-170.-9، oC!مممؤ
.مح!

4؟-

-!5

.03,Declineص!لم.

"صئئ!ئث"!الم093

كذلك،نظروا.65،اص،والكنيم!ةالدولى:ا!يدعبدرأفت-لأاْ

4*ءلم!*5ء8،*ا..لمكية670.

!هافةذاتالثمروالفصبماكالبمكانت،الاقتصادىالثراهصوفضلا-17

فىالامهرأطور؟"نعهالَكل!انهالعم!وزبعهوضوععنلحزيه.نبةس!-!

انظرالمترةطظفىاووهانية

،5"*!ي8هء،ك!"ىقه

.44

،،ء!!ر.ك!يكل

"عئئئه!لو"د*"ة،8ء

"!ة

801ة

لاظلاهدق!يانوكطاصدرهاالقالإهبراطوريةالمراشب!بخصوصت8(

انظر:،المسيحية

5زلمِى56-578. Constanول"لم

!هببعهبعمببنهي!اليبر
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!%،!

الاولطأنمثاسيوسطأالإههـراطور!دفىالعاضنة%صارثحديدئمتلأأ

8sوكال!م794سنةفىوبالعحديدى،(مه-8؟194)!بردبرهول*!ا

البلقانكلا!اهـةهجوماعقابدفالقسطنطينيةاثينءوْالزض

افظر:،م394سنةلمعاصمةيدهمنهدو

Buلولم،*?ه!يءْءول!.4ْ538،*51ْ

ا!جمه-

1،894!،لضس!حلاانجَاييو-18!

oءeءىءي"ء".لم.كه

اعلق،الجدبىدةهديمكةالىالانتفال!علىالناك!،هةينعجعوحق-02!

!ف08!وزبمألدولةاعتزام،332سنهدابوهنا8فىقمسطنطين

نظر:ا،يةالةم!طهطفىبوهياخهزح!ة

05.,Jones , Decline
سحس!ه

Jones.-9.4ت23 , Decline

!قوردتكعاا!دنونالمؤرضقعنهاعبرالىالاراء!طفتارن-24

e،44*د"فى"هح!ع،.لمMaur .cهلملمة51سئ!,256-95؟sء

0inء"288ة die Paganism.3،بمe!،!4"0ا؟5-36ةنةraع

صعى

Lotث38-!3ةهك4*.!ءكsء4"؟.8،. Fix du Mond

08-"ة."!و8 146 - 47 Gritosre 5 Coxver



ف!أ!أ!ه

لنا!قدههأقااهة111اس،اورراا؟ظوةم!ط:2ايئهمب!يةءندإفىز.-"ل!

014-9،301%،ا!!نيسة!راادولة:الج!يدعبدرأفت

يمذلكنظروأ

,68Con-2ؤ04 tantine"ى*5لمفى

هعاصرىأحدإكوولجىsْلمىCaesareaالقيسارىيوسببيبىسيعفر-2لأ

كلقسطنطينانتصارعنكتبفقد.لهدهَعيانضاهدوفعلنطثن

فىذلكوسجلما!3سنةصريفثف(2ءىول"!رنالمصبمهاكسنتيوص

ا!نايتبتارتصهخفالمعروالأولهؤلة"ء-4فقهاءينَ!ؤا!نِ

aْ،!!؟ءبري،Erclءن!//نم:His،خرجقسطنطينأنيوسيبهوصيذكر

،السماهلالاءلاتهفىدعا"قيالطروفى،هاكسنتيوسلقتال!بجيشه

ثهما.هفايذكرأواضيحهووكا.،الجبحهنقذالمسمب-حاسيدالي

:رنقى.الصلبأوباالروعن

،1004،ي"،4Eccle،،فى4؟هـلمء*ء،مر.

ء-لف)و!بى-ء،؟*ن!،*ء57*ل!ح.قم!ط:طينةحهأءنفىالثالفةءؤولْى

05بح!والىهاكسنقيوءل!علىقسطنطيئانتصارإهديوس!يبيؤسكتبه

(قصقسطنمايئاى)تهسهالإهبراطورانيوسيبيوسيروىعاها،(-

ثناهانهأالقصةتلك.وهلخصصحت!هاعلىلهواقسمالتاليةالقصةعايه

صين،(قسطنطين)الا"ول!،رأىهاكسنتيوءد!!ا.الاهببراطورسر

بصليبتسطاليبم!ماهكبدتضىههالة،الغروبال!النهاركسهالت

باللائيعبةاولم!ء3)5?ْول؟ورهنأحرفإخهت-4كتعي
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-.!اس!

لممعائهتتفدتطَ،*المفوتحققَبهدْا"؟هحئاهاإح-فز5*+؟ي3ءح*ة

رؤيافىقم!طنطينائحالممم!المبيىصاء4ا-إلهاالاهلىوفى.الدهشة

يتقدمللصلهبشكلةصخانواهر.،العلاهةتمس-خملوهر،حبم

ةصنعلاو-اقسهطخطيئأءرافعلاإ!.النمهرقلهحىقي4أءداْضدبه

نظرا،اصليبالظذ

!"؟ع6ن!!ر!"ضلمبم!صلمa.ئم*نا"،503-92

القم!4هذهعلىنز-و.بلبقنظروا

Jones،ءصسص!ى.04

وضاا؟ظروا،81-9،09%،4إءنيممهوالةادوالج!يدعهدؤشطرأ-27

Jones!لم!ءءنةلمص!004

w TA.42-ilء،عِفىJones

.ا!4،%ا،والكنيسهَالدولةالحيد!درأفت-92

اْطرهيلانهريهومباسمءاتهرفعن-ع.

-،"

Seeckوري!،ء،محoيرM.إى*،133-ثم3

عح5صأيلمأَ.،"tبميميه!s!ل*لميءلم!لمع،لمول99"54؟

ظع!5ملأ

ءحمفىن!ilicvلو!-5ء.2ييلمtrى،ء0155

3،(علمبِم؟،ءفىلمن!!كا-.ر ء.".َط!.صم
ءص!!رء،مع.لم548!ول!رىيأهِنا؟له!

114،،-ااكئيسهواالدولة:الحيدء"درأؤت:!ذف!وا؟ظبى



-46-

rt-م31شة(-لابرةمن35ئ-ادرالمهبوسجاليرسومء.نه!ثالىن

ف.،*م!ء،ع!84.88:فى

فى:العطيقءحلاكاهلبيةعرتر!وهناك

.74-73،-ا،4والكنبايود:الحيدعبدرأ!ت

يبدوافيهأنهالاأ،بعاهينذأكقبكيوسجاليرهرسومضدورفرغم-33

يوك!جالىوفاةهؤذاكفىالسببولعل،المرضىبالشكلةنفذلم

يهم؟بر!وليم3ْسايينهاخلفهوقيام،قليلةيامبأالموسومصدوربعد

ا؟ظر:،المسيحيةضدالاضماثادسياسةتباعبا

.ع.!ل!،%ا،والكنيم!،دولة:الحيدعبدأةتر

4o-9*،اص،والكطيممةولةاالحيدعبدراةت.

3!+4،9*ز؟-03 Deهلم

.69،برا،والحنيسةالدولةالحيدعبدرأفت-36

3ء*ب!*!لم..37-42
"PUCلم.

.89،-ا،والكنيسةالدفىلةالحي!عدرأفت-38

المسيحيفىلاْن6الاهبراطورجانبهنحكيمةسياسةطر.كانمت93-
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ع؟الاوستقراطبةاللإنالتوكا؟ت،الىةتذكحقاتليةكافىا

نظر:أ،ثنيةو!قاتءهظها!اطدشو،يْةالاداواطيهَرةواله!؟

014،،!v.s , Madieval 3uroاDa

.1،926-،والكنيمممةالدولةالحيدعبدرأفى45-

اظر،اطليتيةوالهرطقة،الدو؟ايةالمشكلةعن-41

-631،602-1،431ص،والكنيسةادولةاطهدعبدفترأ

513

84-41428.*!lي"حهـ!ءJosse

،ا،-:الكنييسةالدولةالحيدعبدرأفتأيضاوأظر

916-7 o

2،695-،والكنب"معةالدولى:الحيدعبدا!أر-13

44-

45-

46-

435Jones , Decline

0413846,Jones Decline

Gregoryي؟لو*لمءلل!55704،

ذفى:أ،ث!يةللىارتداد.؟ليانصوعنسى47

5Tones؟962-5 , Decline
.ي!سسى



*8!ا!

الثوقيتذإصهيصفياحالةهبخ02*!يكلوهنسهوزالكة!همه"ء!رخإصفو-"،

ذكأ!وْتدؤءقبشكل

اكثرالضا"قةذظارلهذ.ؤالاالتوقحعذابهنالمسبيحيونقاسىلقد"

ب!د؟-الآهانادعةافيهالفوازءنءضىلمحقد،ا!قبالهاهعاناتهمهن

الآباهلقيهـاالتىالعذابرءلاتنجيالات!موطافسه،هوإنطول

نظرأ.كاالاضطثادزهنتبلهنوالا"جداد

36ء..يكلظ*.112001!530

أظرأ،41الاهبواط،رفومإ.!الجرهانمحرلثسبابأعن-94

39-14،ني"أبمَره!االمثَالمماامثههخامحول

اثيلاء!!لم"بقهسىادةام433،68عاهىإ؟توكأركما!ونعن..-

وكأبريس!ءؤلفءنجقماْال!اربرح،بةأطورالا!بركلوهجماتهم

الوحيدألرئه-6!ناءصلمىوبرههإؤ)ثاذا2ؤ./ء؟ْد،!لم!لم?"لما*ولْ

نإفا،هر،شن،!إء.?-إنث-إهـلى:ح!نداثالاصلاكطصراكى

،الاهبراطورتالارارهارسكثااكأاالسفاردضمنكانبريسكوس

طر:ااتيلأسءحلتفاوضى

سز5.ثَه

:يفهااقارن

ئا."كلك!،،39بمَلى0،المالم.ا.ء./-.لم،بر.لم+لمالم

14/إ،لم،لم.ة""B!ه؟ءلم..3ا:هييول+7+؟ئا.لميمء5ءفى015!-1401
حبمهلملم"ثم!ر.!!بر

،71+.-71،
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-\.؟فب
-!*-

!58.ء"lح"ء؟.-
ثث

أosه.م!

طر:االاهبراطوريةعلىأظرواالذينالجرهانأعدادعن-52

"لملىلم،8*ء5"ول0Em?.ء40108ور-30

.86-91،الحرمانيةالممافما:خالمفعب!-3.

5 .Byzَ.4،"?.لم875 Em5ء 0!- 52 ; Vasilic55+"!ء5"5ول

-؟!3.ضنبن!نت!ب...+68-675.

-..

-.6

0ص!ح!لم-،.75 55 Jones5؟!،دالو"فى!ها.*خى

ض!ي!55؟لماه7nes.-3ءذ2210.

س%*ول*

sل "kكي،oههلمء

-5"
?نيمععكل?l.د19019801.

،ة،.ص"د؟ض.!هـ

؟،54ء33

4".يه.تاث!ج

المصمادىالمشصرازدأدفقد،المدىبعيدةنتاحاطادث؟لذبيكأن-"ه

ءاهة.بصافةيةالاهبراطورالشروَوالقممممالقسطنطينيةفىلمجرهان

؟أشثاءدجملأيمءكأ!سمهـذ!فىفىالروهاالجيشقفظيماعادةتمبهذلك

"ف،؟قه-إعيقت.أليرا.برةالبموور!نكامالهلْرقجنيدإل!عشاخ

كلدال!في+زكليمبرصطتجؤِوالجرهاث!!يرةال!عيراأصبجبنذلكلجلأ!و



ء05!--

نظرأ،اووهانهنتادةإهرةوضتالربربانية!ادةْ
:-.أ.+ة،،ر93**9

Gros،8ي!!لم.t"74عsrء3."لم4فى26لم!م

-.."

006-

؟6-

uBا+ءا*صan*!.لمI!لم,34-1335

8.8,lineنأe9 5 DeءJ5

Doryءا*!.ص!7."ة42"-049 , Roman

،م4(!بينهاالفترةفى،اللّههدينه8هؤلفهيممر،أوغسبينالقب!!ظ-68

2*tفىووهاسقوطبضصرونراحواالذبنالوثنييندطوىعلىللررم

علىدليلنهأكلم4).سنةلعيطالفرالفوطؤبمحة،ءلم*ا"بكيذَ

نظرأ"المسيحيةالنابراعتناقب!معبب،الآلىفضي

0De Civitate ?. ، 2 Volsد*11"،،"د

،ول!جديا

508"هول4!اا4 ; Da is-ث:ءيهه!0808صلأ"*Bury 5 Roma

ص!حىي!ء48ء38

05.ء.لم

كأيءء،98!،لمء"ع*اةية،اطهحكوهه"هولنبما!بعب.فنالَمعاو05."

.-هـ

الألروبىالغربلْىابسيحيايئه!نماعرعقوجمبز،.م.*ءه،طى..في!ه6

أبئ.مالجرَهإنءفىؤبسبماب!سكبمال!ىواالاخرظراباالنارنققبرصض
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عثل:،ل!إجافيبكىيبشوناخذواالتىالأسئكعنعبر.كا!رب

هذاهئلئيخش،الحقإلالهالمؤءنونالمسيحيوننحننكون-يفه

.أناغيرهنأ!ثروالبؤحاوالفزعالفقر

أ!رءانالبرابرةظبولماذاأالعالمهذاأ!ش؟عنإطهتخ!هل،

لحزبدأفظر!علبنا

لالىءكطث!*ء.نمfول8ء54ْلههءاي5*!6"م،-"روث

,-يه!ص!yruB؟?.re."حمه7-03؟،ة R

8ء!م0ءeعiرر.368.03370

+!-ءصمى،?!لم8"102لا64-07

وأكل،القصعطنماينيةالعاص!مةهواطقأص-دشراطM%0ات3

م!ْ،ء8،!يوسيبيوك!بدأ.الذى،الكنيمممةختارت"كتابة

ائظر.م943-603بثالمتدةةالفتراطسةروتئهطى

012080e،ء!7.ء!مر،هةilicv480?3*ي0لأ8-،84ءحمفىة

-ص!ى

ولهء"نا4ء-ولثهم!لم:!ثٌ"131لا.

وعتبنجبظبطفىعْزةكلدبنةئواحىءن4ءص+؟)،*؟3سرؤهنك!!ْ-66

م؟ا؟---2،.في4الانيزةإلميمدلمحبهنج!؟أ!لكنيسبئخر2تاريخان

نظر.أ



-52-

بر،5ولعول،348-0163،مم!4؟:ألمءْ!كاو.1جر.ءيهمةهـ،ء.0218
صس!

yrء،كا3ول*ء*ولى!.rي"88"4؟08!ي!.)!ول013

الهروللق!بائلاجرءافئا)الزعممة!ava؟arأدواكرعزلعق-67

..فىقفأرورطؤاهبرأصرلإَاولا؟giansجيرنولراو،يمث!ا!7.

تحليلنظرأ،م476سنْةالضب

Buryعءة"جمفمكل.!ء404ت444ْ!, , Roman

نظرأ،Nestoنمsus!ورليمقاصف-68

8man"،يرلم Emل!ء4فى+ول.I 89 - 99 Bبرة/بخيكاع!".-ل!ول3عَ/،"!رء+

gءs.؟!لأ؟ثtate,68-06..؟!ءهJبئ8 3 rهءr/8.8ثا1-54علم؟

ص!ع!

Deمطlفى"،.085

.فى!مة!عةعتينهنهشت!"*/.،ولo؟لر?!إْءونوفيزىعة-96

هذمبفهو!كاطبيعة"وهعناهاoلاaفىْوعة!كاواحد"وهعناها

نظرأ،اواحدةالبيعة

.ل!-

486reلم:أجول!؟! , ,I 99 Bury, Roman!2.ن Empلا!ل!ءliأ"ءكا

.8،!ر3ه355.

.لوءس!08،!ءفا?3*+ء+ولثه7هـ58-4؟!ءهلم

،ف!!مام!ع!جن

P!
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Vr-

ص!ت!5-ث

،"هولomanيهمقيعِء،52ء؟057

ءحرر،سكهةلملم+"،"لم6برتم*ع.!يميلم.ءز*إ."ءك!ا،70.لم!أعَى.-/1،01:. لمَ"4

-،04هنالمه!تدةالف!وةتغطىهذ.ا3رزا-4حهأنبالذكروالجدير

r 94 j.

.9025?reاول"ل!ءناجهـ53نةءثم/lة؟!!ما
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لقا!لىأن

وخلطد!أ،ولطء-..جىمممتنياتا،!واطودص

م527-061

الابراطوربةعالمبة-

نيقةثورة-

الساد!طالةرنفىالتجارةطرق-

لميلادىا

المقدسةاطكمة-لنيسة-

.ج!ععتشيانعصرق!يم-

الاهبراطورجستنيان-

جسكنيانألإض!دا،افىبحروب-

المدنيةاْلىالكهِجموعة-

ادينيةجعم!تنيانسياصة-

خد*واشلقالم!شاكل-

الععلاتوادارلآاوسأل!لةا
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تا!

هسمماحةفوقبممتطا.نبهيربشئمؤننيةا،رو.مالِةإةي!هواطووح!مهمنلما

فىَص"صضينقادراكاةوفقد،يمال!دالعهونها.يةفىا!روفا!المهنضْخمة،

عصرهمىيرتحديدلتال!باو،هعينةوجهةيةالاهبراطورتبرجيهعلىالاحيان

!اتلم؟!!*ْ*ءْالاولجستنييانالإمبراطورحكيمفتر"ةكمل،كل!إنبأ

هـمفياهنذ.يالاهبراطوربةحكمفْىيعثارككاننهاالام565الىم53هن

يتع!صدواانْخلة-ائهعلىاص!بحمهـ56ص!فهَوءدهوتة،بآضرأوشمكل

!لقرنن!أنيه!نهذالبهلى01سياستهعننتجت5قاااظطيرةلمالمثعكلات

اطوراته!؟رضرآيخرهلكفانجمنمتنيانصكأجستنيانقونجقالميلادىالسادس،

ظمء؟فهـالذىهوكانجممنشيان،لا!الببزنطىا!رمقكليجلعىروهمافى

واحد"6رجلتحتروه!.القديمةاقاليمكلتو-!يدلييدناجةمحاولة

والتىلائنقسمالتىلهالميةايةالاهبراطورفىجديدهناباةوليبعث

اغسطى.أيامفى

فيةالمززها4الامىبراطورةقدت،إقا-ااالة!هلفىأوضحناانسبقوكا

%رةايخةعاء،ع.،اكن15ا؟رواقام،ررإح!فاْههظمالخافسالقرن!

ييا،اسباخرئفىأمملكةليونالغرو!كموط،.ليايطااممل!فىالقوَطالاثرقيؤنقامفاْ

فىقؤْبة.لهممملكةَرنجةوالة،يقيةَافرضمال!فا-"ْممل!اقاهةفىندالاوونجح

قع!3ْكاشت4ْانثربيةالايراط!-رحدودضلى،الشرق؟-ثشببماإه!كالم

هىنطكةفيأا!ثرهنلروقاقوبااهئاقساثتر3،،االارسيةيةالإصساطور

هاْ!فت"هشكلةالروهانئظرلْىكاتئواالفرسانالآ.ا؟وهافىأكمما6

يومأىَفىروبانيةفيهاالفترءل!أ.لامالتىالاْقالينمفممنولم!وداكأ،

.الأبامهق



5lُصث
س!58!ب!م!نه

اطورياألاهبرهنبىألفرالق!ع!مكوشفيهالذىالويتنهفىفاحالبةأكل

ئستطيجاليكس!طنطيينيةيةكْىاطووالأببرارةالاكتكيننلمءإنالج!رتت!السقوط

العئمرقيالةسمهدد!الذىلخطرالاْن،-لمبيهَعاصزةؤوقفت،لها!ونقدءنم

الادارة.على3-انوكبيرا-"نيضاأ!رالقسخ!نطينيةيةالا.،رأطورهن

شفي،،ْكأنجَلم3/فيكُاإ،لم*ع3ْ؟سجاسةضرقيةتتبىْأنالقمطخطينيةيةفىطوراالاهبر

51االزدْاخهالمرقيةثالايا؟عنادفاعأجلءناصبهدكلال!سطخط!ينيهَفي!ا

الادارةونجخت11(30كىالانيةحاالم!الكثافهَتوذا،الإ"كهرالاقتصافىى

واجتازتالخارجيةالاخطارصأهامال!بىدفىالعاصمةفىالاببراطورية!ه

.الميلادىالخاهسالقرنفىالبقاهأجلمنلهااختباراول

!ى

الاهبراطورقيهنالشرقىالقسمكانالميلإدىاالمعادسالقرنحلىللرهح

الاهبراطوريةالادأرةوأص!بحت،السابقةالخطرهرحلىبالفعل%جتازقد

وتخاولبل،الغربقياةل!ةايجاسياسةتبنىن5؟ممنها3شءرفى4القسطنطيففى

الإهبراطورقيوحدةفكرةأنباككريروالجد.فيها!قودةليبمالاقاإسترداد

هقسمهيبماالابيواطورنت!احينعلى،الجبحأذهانفىبةقوتزالا؟نت!ا

9يخعاىالرالحبَم"عاليفكرةتأتط!ركذالمث.إداريةاضْاطلاض!رقسمي!.أىا

الروممافىاطوزالاهبووظلأ)3.نيةالجرهاسصهالغزواعليماتقضىلمريضاأيةقو

المسبجئ)إلرئإقلموالعا،ب!،؟Riimanusالروهاقراسْالعا.!يد

،الجرص!انلدفىوتمتتدالئرلعةالاقالعم.!انتواذا.لضاأبم"ءول،يمء؟ه
ء.-،..ثصععيبضسم!صه

بل،الا!دالىهنهاءْإتحىقدالاقاليمتالقتعت!برلمالاههراطورتةالاداوةفا.َ

-يمهعرو.فهو.ل!كا.اجرهالطاهلول!إدارةتحتهؤتتةحيازةؤةتهااعتبر

هـقيالنظباسيادةإابالاعترات،ي!البداوسذ،نهثم-اءنأجرهاناهلىك
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9!صتةبمتهنى

ئملؤفى.لهوممئايئ!قيما4صَ!إطأ-ثنمإ:ْإذبااوه!رسز4لىا5والى5ءرإطورللأ

على*سعانقهعطبيعياواجبا4!!.فيأشالاقاليماسزدادكانخاطقا"قمحذه

هعاصربهكانهنوالكثرينجممتميانللاهبراطوراءسبماألاهبراطور!وبا

تتصدىانببإقدءل!الذىاوالحقية!أالوا!بهوبه4الةرليمالاقااستر؟ع

البرابرةح!آنيرهنالمفقودةالاقاليمتلكلتخلمىالروهانيةالادأرةلى

الاقاليمتلك-يمافيءلى:؟ش!وط4يوسهالاو4الهرطةاءت!نة!اليئالافزاة

نيةروف!يةأطور.لاهبربمةالهَد:دالحدا.!الهودةءلمىهلالهأى.الروهاقهن

)3(30سى(ثوذْ)الأ،زالمدْهجفض!حعلى4هىالمسيصةواصدلْةيادلهاا-دذو

لتخقيقوهواردهوقتههعظم3رسقداهـجنشنيانالقوليمكنو

لحقز!كل*ث!،!الهدفهذا

الاهبراطورىافيمثىاصولص!وراءإل!المتادتالتىلمظروتلنسبهبإ

الإولاناصتاس!يوصالا!راطوونوفىحةِنكالاقفيمكنْاخيصها
-.-صص

وانتقبليا،اللييوَن!ةيرءاعهدانتهَى(آ-19518؟"ءلم!ء*14هـ!ف!

أ!ثممىالذىر،؟يسلمهـ4-ألاولجستينالمس!ىا!ورىالاههرالحركهئيسرالى

ءزارعهذاجسمتينوكان.فى37أههع.ح!ههاسفجدبدةأسرة

)ص

الخاه!ممةوالعستنسنؤاءه-حقالضعكريةالوظا"ف-المثفىنتدرجالليرى:1

أوا!رفىكه!لهم)،ىأل!كلظييهم!!لم+ةْالاههراطورىالحرسكأثد!ابطيشغل

)4لمالاولائابتاسيرك!الابراطورعهد *4astasius)جسكينايقالو

الغموصْ.مثيئ-قئ!ثاااتلائهظروفءن%هأ،أهياككهدْا

س!رردةالث5و؟احق.كادْ،.3ورادْالاول!ين%م!-بة.!حالىايهم!اكط



-ط!!

(1)1.-هIءفىبتضرإشاا؟تالرإ-الحماس!مة!ها:لاقيْاالي!ور

-لعصبرجستنباق.ئيسئاوللؤرخيننبرأ،لم!خ+ظدلمجموبيبهىوكبى%قظظلا

uبوك!بلبزارامالداحا!فب"قئمنوتير!-ءروظثفتهفي?ه! sْء"فىllىBهق

وضتاقطاا!اهةالإص.رلثهنلا!ة!انءثإءرحمنم؟ه9وم!فم527

ندال!الوضديةالإههراطورحروببثلبةسجيلهاقاما!واجممهتنيانت"دفى

as8كاVan،بكنكتعب(نيةثماهن)افءؤخهس!لهاائا،والةرءد!!والةوط

.فه-،بص!نياثااا"هؤكتبكصا.)11(بمءلملىءأفىْ"يمزلمالحروبيحْ:تار

ليمهكت!بلإسبالكنو1(و0،2!ول""عبر/فى؟َيةرالمعمااطورجم!تنيانلاْءبراصاا0إْشا

لعاثالفاهؤاتضالنا!-تجأ،35"7ء\،ظيولْبيرءد!برص.كولمثمخمىالاهروفة

ة.اكانللقرنهأيبلإو)برءهلمق4ْ"4*كا!لمنجم!تنهالععسواءسىاع!التارهو

بار-كابقههمااوالع!.واسا،وؤوصتهثرطبرالاءا4ؤثةدح،(4صهالخا

الممافق،اكاببطاا"ورةفىلع!!أأوبر؟َظ،ر:ء!ذا.امح!اكأ(!:ااش!كأااعمال

قابةفينمبى.يملا"اكىاعقدعنيصرئم،الاْهـلينهؤلفيهفىجسهمنيانيمدح!و

)13(..هثيربشكلصريم1اتاويجهفى!ورته

نا"!شهعه/علموسبروكو3تبهفيماجدفباخافانحالىبةأعلى

الازهاتجهتوةفىوا!كنهالتوف!يقتيةبواعنده!بمةعزذارجعلاكانجمشنيان

الصبحالمذهبسكلىلى!مه!عحية.هشابأاخِرِىيؤترورجلابقدمكان

عقلايت!وقفرجلهوالراهببصفاتالوقتنفمىفىيتحلىولكنه

بئ!ا،/وهعألاببراطوريةأجلىهنالعملتهوحا!بمعهكرمماأب!لى،لاا!ل
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2نا-!ى

اطورالم!اهرةبالاهبرعرتنهادفىجث،ظهثرإلألنام-!الىءجطتيعرلا.هْهر

قادرا!اننهأالا،تلتنبصه،باي!3افيىابمالةواندءن!كانعق!انوهح

ولاشك.ةءوتهااهتماو،ضهء4أؤ.دىكأءباء"ءا!حاةأرأطا!طا!ت511!كلى

الر!رهانللاباط!رةالعادىانمشوبم!-ةوقك!؟تالعقلههةبهوهوا!ثقا!نهانأ

ت!ىءام!الظش؟-فكاْتوتهأإالاعضقادا"ءاددثينالمؤرصينبعف!ويميل

ثههنةصرآءهـةحتىبيفههـق3ان؟4اشهكفلا،اءرمثىا،ءاءة4صهت!)طعمهتنيان

"لم+:3/*لمْكسه8،،!سبب؟هـ3وإران3رلذباوإبوير)!ا(بههدبالتأأ-رى

لى!ف9ولة--د،الإ?راطورب!(تحلىائالزهدابطبععة3!?جبا

الكالا!ح!بهدْه

أ،ءحنو،اغثرمبالهوي!مامت14-ست%ن،عاهةإصثهة،القوليمكل"

الضروجميل49هـإعا)4احكلاكليلتنط!إناذ،ابهثم!شاوطعاههفيهمْرطا

زترضروثاأوغم!اههغيرأروورايمتهرهاإعأورالأم!راأبئذلظف!والسب

2،.لمتينتا!إهنولهوءينيمه.-هرمكل؟ستنيمانهكانهاوكثيرابالإجة

.إاهاوإهبىت،إإهـالإدثابتتعثث3.إدْهاهـا3ةرالصياه!،؟ؤةصْلالخاصة

بهت،تمتركىثملصعاءقيهنإش!رَالايعاض!-ستنيانكا!فقدللنومبالنسبةاها

ء*يمونأنزررنهأهذافىوالسبب.ةاوذهاجشةنالم!يذرعوهوالميل

إنزالو!و"لا!ا-؟دءرض!ل%..شه!قبأءرويكاةحويع!ل،دائماهظا

(1كا!ْ.ءومب!ء!اطئيهعلىالكواردط

،rh+!ا/لمبم!1،-،3؟ث!هوإهثا،دا،وؤ-!حو،.-بالةرمنيىالطْ!نل!مممتئيإاوْ.وفبل



ف"لأث

؟شا-:اءائبناةوأانءلىو-رصبزاعاوؤالا.بهم*أتم"َاص.بناا"ن

جرهانركايدعتىوهنيهمواحدءيئ!ثلا.؟العسهممرئفاوظافىبةينملم-ذأ

anus!قىؤ!يافىيةالعسكر4نبوهالرالفرقائدقاحءعنrace"/،نوسلحبرهـمابرو

؟إبنا،ءنأ%رواحديحبكانجستينالاان()ممتازعسكرىثدكقاهذا

ظسقث-دةومن،يوللملمد"لمل!"إء؟طءي9ياتيوصسابةزوسهـوالا،أ!غه

)6(.لملم!!*ْ*فيجعمهتنيانهـ*صصدلِداا-!أءطاهوتبناهيهالاهبراطور

.!ييم

ير.-إفلا.وك!نيىهنالعسكرالقادةهناصبفىجستنيانندرجالبدايةرهنذ

يةالمركزنيةاووهائدالفرققاهنمهبيمنمفلاصبحهاوسرعان،ىعلىإلكبر

اليلاءلْىة-إئيةالروه!الفرققائدأى)mبمء؟ter**،،لم"بر8!لمءلم*ء؟?7!

مهرضا527سنةردخلْىالاولجسعتينهرفيوحنِإ!ا.(الاهبراطورى

نايضأراالاسبراطورهنالقس!طينيةفىالشمخصياتكبارطلب،افي

فىبجالى-ولمذاالإصهاكتمل8لأباو.3اهمثماراببرا!ورانجستنيانيتوج

ايىومفىوفىفالاولجمنمتينالاهبراطورانالا،م527سنةبريلان149ْ

اهبراهـوراجسمتفيانتار!ااولمننسهن-اغسطسهنالإبك

81(0!شفردأ

وكافث،-اهـورااهبرصه-خأحينعاها453إلاوك-ستنياندصركان

!بابخم!بةضكلتقدءليهاسيسيرالتىالس!ياسةنج!صوصوأراؤةةافكيارة

-لكبماإلق.الاوءاتإقىا،اذاسدوكيفنخيلأننسعطجفاننالمظهرة

ءه*ء!!لمء?صملقيشارئ?ا!وءل!بروكولضاا!حمن!رواْلمعاإؤرخونغ!ا

واضةصررنرىانبمكنن!كذك)91*"هلمMalalasهالإلإحأبرحناو

4؟أف!"!رلايثةرهدغ!بهنالفسيةمما.فىيايانةإواور!ل!فئلأهةهـاطؤ!بخذا3
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سى63-

وجاذبية،طه!خاذأ!-نما!ذاراثبثد؟ويها؟ت116)--أ!م!قئاله.ةتد!الض

لتالقباراثيودوجتتوتتم،أأءههـاطهـرجمم!تنيانجتةوة.ئموصيئ.وذكاء

لميدة)كارفظال!امحعرنت!كاةيدطداتهابحييااريودوض!ْالةدو.طورةااهير

،انيميلقبل.نناا!ثركا-شتنيانكانواذا.(الإهبراطورىالبلاطالإو،إ،فى

الجديدةحياثارفاهية؟بنبمتت!خثهودوراكاْث،حياتهفىالششف

؟هيمولانها.اطورىبرالاكلالبلاطفىتجرىالتى.ءالاحتفال!فىقنمارلثر

..الاْرسهتقر.اطييةاطبقةا!بما؟بءن?روه"؟ت!اال!لت،:اضهتء!،هن

تها،صوربت!ث!وبهالسرىتأريحهفىPro:م!ْ؟بالموكأبروكوقامكذلك

ح3ولاءشظ(7(!زوبماإرادهوعقلعلىاإسيطرةكاذتنهاأوذكر

قلقراطوبرالاهأن!.-يض!كانفاذا.لةبخمم!هِالحكمهذاءةبلأناباحثا

بالكاهل،اؤكارة4ضاركهأ+إأيضاءحصيحاَكانواذا،-!باَوشخمهجما

بيةالغرالإ!اليمدادايشإجغبشث،يةإطمترالأهبربعالميهَمحعةالخا-لكلذْاتباو

اسيمههر-دأصأءممَرفأرِ،نةسةاطورانْلاههرصدحي!ش-اكاناإوا،المقودة

التقيهَاطورة:بالا!ر"يصةثاالتىأثيودورلهأسد-،1اتىا4النص!يصهضل

ناالباحثع!بصابا-كلىهذارغم-نهالإا،(181،اللّهلنا؟.هبهاالتى

كانمايةالبيزلدوآالعاهةالسياسةعلىأساصىنيرالثهودهـواَكاننهاي!ول

أْلْىمحدودكانزالىجماءلىثيرهاؤأأنالقوليمكنو.بيوك!كوبر؟%دعى

لْىلرلدالذى-%ستنيانكانب!ينمانهابالذكراش،-ديرافى.الشعخصيةالممممائل

-ارثيودونت،كاقووها3ر%للتا،صاإ!يف!ر!رسنىالااهالماات-،تىءْ-يالصرا

بشكلوصدْ*ايم!ناوئانيةيوإلمأ؟بم*ْ/ول،:+،،بة،جوئياكاِودتالتى

كثيرةأهورفىنظرهماوجهاتاخننلفتهذاوءلى.ذطيةبيزشت3نهابأادق



بِى9!.أ

بها،هتناجمممتنيانوكان-و-،الابمهلءن!!كل3ان!كرو!بمفي،ولكتهما

.1911ةحيافىتحولدعلةعددم486بفهثاء!وكان

الذينالموهبينالىجالهنع!دأجستنيانءصردظمةصنحفىثثباركلقد

الإدارةرجلهناككان.هالوساقح،ا+طجستبياناحلامتِرجمة.فْىم!و.ا

و.ظيفةؤجستينيانعينهالذى،oي!يبرلمهءبمppadocةالقبددر!فيحضاألاول!ْ

يوثنان%غمور.3!)ْكأ"مصء3*ءP7efectْلشرقافىلاولاطورىأيهت.د!هبرالوز

إ"ءبقركاننةاالا،.كأطوالكتابةلقراءةايجيد3انادْءتقدهاتبليما،يناللم

فى!دهرجالأبرعبانهبروكولمو-قو"فهرلقدالماليةالادارةفى!!

لمسيولةاليوفرئباا!!رؤادلذىهواالرجلهذاكانلقد.(3.()انجال0هذا

أنهوءحاطهو-،اجمسفيانلمشر-عاتاهظةالبصاالنفقالدؤحيةالنقد

الإعدا.أهنعفدإ!لآسبتاالا،ةا-را.اوفىلقي11ا4ادارفىدقهماَن3

هسئولةثودورا.نتوكا،نةممهثاوا.يودواطووةالاهسبرأسممرءاكأوكا!

("3)نم!3اسنةفىالادارىهنصبةهنءزلهعنهاحدالى

المجة"رأسالذىنونالقارجلTribottianفيانيبوشيضاأهغالثوكان

الروهائيةإ"وانيناءوء4.وترديطو.بممسل.يجمعقاهبتالتىالتشرجمية

هن(3فىامىوالاهبريها!طنطإلنىأبهمةفيصء؟!لمهةبي.ء!بوءلمك"بر

هنالعظامالعس!ريرنال!وادهناككان.هذاهربهثرا0م.)23(38!هصراير

كلعلىبوا-ارالذبن-!ء!ولsئارسيسو،ء!5،إبمةمايبرب!.5لميزإرأشال

.الةر!ثفوالقوطندالالواو،ضد4االن!رقفيالةوسالجبهاتي.ضمد

!"لم*34"ٍُلمبمTral،بر8التر!لىانةصيوس%هةال!العالاههنالثوبهان

ةاهااناذاا!باراولالمهند-انهماولم8ه"ْءقيلمهوليبرإtفى"الملبتىيدوريز.وا
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-؟65..-

هةإؤثكظفهبالةيهزواطدمحو،241(ءفيهثو05.ء!إلمالمفدسةاطكة.كيسهطا

،!ل!"هاية4بصفَةثالفةوننط3الاَدا5-م*الهليملإتمجاة؟ذ"امنتمخبرالعضر

التار-ئخةت--؟؟بةهركظ6والطمبط،أَؤا!رواللاءوبه-،،والر!مم،االنمعرمجالإت

؟!بنأ!وجماعة؟ف!.ْيةغاءبباسليبهتحبالهصرخءؤرهمِ!هلمعلمأ،لم3ديوسفيهـ%ك!ف!هدْ!

ثو!ني!حالب!غ.وولبرة!مء،ثو3ت-دوهيرهنبكلألواضحتأثر.فبهو!ظ!ر

اةفييافئوويؤزفيا!مبيو-لنئبروكوهتبرالبعضأنحتى،لأ،!فيلأ/رب!ول

كاأصيموهو؟فىأ"احاثهاس..!ولرهةصالث)!2(*أإلو،ء!!:سليبهبويامإهنذ

!فىقيلثي،كامههـههـ-52هن)بروك!.دموسخدارابهل،أضره!ر

ه!يونته!رومائوسوهناك.أشعرعتجأإذ،خالتاركتابةعقبقتصر

)26(نطيةالبيزالكنسيةنيمااكرابةاعكدلكتاال!ووضعافهىءإ*ل!ثلأ!*"كاكلهث!

رخلاثه"نجتظابمإطىيروتههغاهرايروىCosء5،كوزهاسالملاحألتا-روهناك

بم!لى01(2)7تخهله!االكون

".!هة

أ!سصظهطث!يقأ!،صورْن!أفةبص!ةبئالاهبراطؤر!+اص-لاطياةئت!ا

نا!-النئ!ا!"باالأصطربكفْقءنتعإقالميّلادىالساسم!القر!هطلمعسعخأصة

هـدنم"غالإوومبالذاتْ!والت!قرئماؤممثاراهها51عواهلعدةإلىقىجحصبملت

كوعغلمزازرربسبمابإليةءنرالماُأرهالادسو.بسببأئبأنضرا"-"اصلمه"ا!أ-ظ!م

نم،!لأ.،برإ!أةْزس!ض!االاضطراب3كااكودْهدْاولْولمحآ.ل!المالاقا!انلاككه،ر

هوثىؤقيلم؟ألهتكطا!وا!لإقباالعرةسباقعلىفئئا!ممىئتْبهاالتىالقرقتة-ودْ

!ق،!"الم!لأانأفيونم!ا!جهـركثرأ!د!!+القشطئطيثبهةقابفىألالملم!ءءيهر،./4

تأمد:تة!ؤ:اتبس?!والأرقه!-َأقإلأ،العاههَحْىإص!!؟العاحع!4لمممكادْ

دىع!محنب،-،اصإ!بةدنيشتياسَبة-ول!ههلهاواصهجالمبيا!يةالاحئراببمثبهها



لأ.--6

.باحزابهالهيبردرد!ما!بحهدْا.؟وعلىالعرباشهبسباقظقها!مر!هركلفي

القرنوهعهطلح.العاصة)92(فىبالذاتؤا!امأىاوصبرشاتجاهاتا!يما

فىشاف!ستالتىالإ"و!ةالفرقهزبقينفىأو.جزييناهميةاؤداقيْالسين

وحزبالاؤرقالزىدْونرثقأوحزب:وه!،H؟ءهcdء"أبىكوونم

يقهحالمريقفركلنصاربتمنماجرأأنلوتأنهنوكان.الاضضرار!ذو..

الحركطإرسالإلىالاهبراط-ورفيضطرالعا!ةشوارع-فىالآخر

ودينيأسياسيااتجاهايمثلريقةكلكانولما"ائعفبلففىالابرْاطورى

ضدفربقجانبجذالاحيانأغلبفىالاهبواطوركاناذا،بهأجماعيا

ث!..)خولاها

الاهبراطورقررالعرءلطجستنياناطورالامبراعتلىفعندهاجال!بةأعلى

والادارةالضرا؟بطباةةفبالنسبة.الحزبمبمنتهىالمشاكللخكيتصفىافي

أكأرعلىء"3لملمهءءه!،?"القبد!وقىيوحناب!ينجمممتنيانتام،المالية

.وقىاتخذهاالتىالها.،اهاتبالإ%رواصلحهشظيمهظعادألاداوىاصإؤ

كذالظصدمظّمبشكلبةالإهبراطورالخزانةإلىالضرائهطو!ولضصنث

وتأيهدالاهاليملْىالملالثكبارطبقةنفوذهناطدعك!،إلاببراطووص

.هـىْوالخصالزرق!رهالتناف!ىبالنسبةاهاة3اا4ْابركزةالجكرهة!!هإطبما

هذاهناغفى.جانبأىبعخذإلاعلىالإهبواطورحرعىق!،ال!فة

تأإلا.بين..ال!!تينتموذهنللحدقوة،ات.اجرا.ألاهبراطكر!ذا

تناق!"رذلمالإْولى!رةجدانقيبسالفر!ضدت.أ،أ1َاجوإة

الا!هَس!ناستياءالموؤفا!اثتاعلىوطعد.بمئنبانضد،ا!ليدى

نثا.ا-لىضأالقبدورجمىحئااصدرهاالمهطالمتاثددة.6ا"لبة.ا.لإيخوأفى.إبتهبغ
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6ىها!عببىجبلا

لموِدو!ي:،ْالعأصمةعئه!ههْفىة-ورةةدفث2ْاورا"ْوسرطنْالمايى!الإدارةثئظيم

!!ففيآوا.أ!،3اوحما.!ْكااورقطضإلخةمرعاكأ"يةعْر!إ!يحةبهه-در،-مالهه

"الن!تزيم.!ئ"أ،ئيقة!كا+"لم،دثد-"نبهنة؟وبم.إلقسطئطينيةض!-ارعلْىالئاك!

الغأضثة!2البافىَ"فىيخرقوقْواخذألثاكفول!م.نم3شمئةينايرهنأ4يوموْ

بيجملا،العاضمةمحافظت!بزلطالبواوالهيبودسوبمفىاتجوالتالىالبوموفى

ئعايْييبولبرئون*صالقا!و!رجل*نةهلملم؟،ءلمهلم74ءأالقبدوبدطيودناهف

متزلههطا.لبتهمإلطاابيرافيظور،الاهبر-اطبىرل!ماستجابحينو3ء!أ*ههةلم

اثاشتايبرس.إلممباشاطورالاهبز4اترإاصدإعلانو،هوا،4نفممهص-!تنيان

جسفيإنبداوالموقفتأزموهكذا.الهيبودرومفىج!ةداااطوراهبرالاْولى

ال!نثزيخفئثتالىأنلإثةْعك.هشعةؤلأاووهأفىصالجيشلان،خطير"وقفلْى

ق%ن!الأ"،0،الةنجتممممهالنجؤا!هـئيالْىفكرالاهبراطو.رأن،لدر--،المركأ

الخفنم!؟مث!هى؟صدئْأاةورة!.ودفعتة:نجتهاء!اءلمهكاعء"ءار:ثيودوجتهز

هة؟،..-5ء

لْىالشرققهاالروابخيشئدفاةلمه!8!فى?بوساربليزكانالوقتهدْاولْى

فى"؟..!ى

أضتدعأة!كلىبئااقصراأَودءو-ك!*إةلمة?ءإية،ءولء،!*ء،ءهممءلم

ابنرقيأئدقاي!3!اقي*ه!؟دويه!ء...وكانلككذ.اطورالاهبرقها!ءنلهنجقساْ

-"..ط!ةإ،ز.،.ة.:

الحرب!هننرئةالاْولي0بج.وقيدْالعاههيمةلْىاًاتضاءوجودياإيرالْىيةالروها

فييريشبةالضإلي.تمثكلالقوةالفرقةهد.ةتوكا3bmccella،ةباءمةوفالق

مبئصةروةؤوةالأفيهعال!3إ،ءكاقكلرتتصجمهنت!و!أايزاربوسإ

قوإتتوجمهتموه!ذا.ا!اصمةأسوأرخاو!جةظو-.بتزقةإراالجند

.نث.ة:ء..."ت-*!ةِب!-ت--..-.!ف..أك!+-

وعولب!IOاUانوقفقتير،الهيهودرومإتاروسءوقوات؟يوسأريلت

عن،6*ليك!ائنة،.ظقزفيالاَهبو!ردبةالةئناتفيه!؟ء!،دتناءذ!،إلى(جمىكأ



-لأ-

لخظأستنك%و!ادتااكأاالعنا!ركلعكلىاقيثاهتبمو،"ءوالجنبف!*!!

واجبهااىاالدا!ليةالإْؤءصيماهطذه5*فيقةء"ْ!رةةبر؟ش!.إبهف!الئولية

الاءلىلهوايصلمتبهعار!ةأىالداخلالإهبواطورفىاجهيولمبهاوجماتتميإيط.

الخاوجية.العمبياسةعوائتباههتوجيهمنءإلتالىوتمكن،دلم؟ا(خل

عص\.فى.صساحمص!

هعظمها!دفاعىإمضهاتنيانكانجسهءأوفىتافطوتالأء!صدةْانمنآلحروب

اط!رالاهبرهذاع!لىفىيةبراطورالاكل!ف"تهااشوءية-االتمفاءلات.ءبئوءكأ

ضكنتكالْقدادفاعيةاطروباها،افرباو4ْفي01اطرهَاا"لىضدكا!عطث

.الشمالفىالسلاتصْدها-لهه%إ!والشزقلْىالفارسيةا!براطوربة

صْدالفرجمبفىصوبئورطةالبيبزفطيةيةالإمبراطوربمْصت!حالأ؟في

ىه،التى3ءأايبريا!ةحولالخلاتب!ممببل؟الاْج!ستينمكهدأوا!هننر

ارهيئي!(هئل)ا،كةهدْه؟-كاؤت،الصغوى1-ي!هئأالنعرقىالش!لِإذتقح

ح!

بفخرفىلحاأيةعلى.)34(والبيزظييناالمرسبيطحاْجزةوول!شيم

يحالحربا!ا.فىرغبولهذا،الداخليةلالشاكلبقرغانأراورالذى

علىالتوقيحعلىكصرىوافؤام5سنة2حروقْىهذاوعلى:ت.3
+.01)":!.-؟-؟ص

لتيه!أدوبينالحدودوعاد.ت.ئطيةيةآلبيز"الإجيوُأطووهعئمدأسَننمهفأ!

حعممعلىجس!تنيانالاهبراطووواف!كذق،الغربقبليعليهفقففاعألى

لفأ11هباخظيةالبيزالحكوهة2تدب!نؤذفظيأيبيرَأمملبئحولازوفط

نم.إْباايبودْ!هطالبهمعنألفرسئحقْىهين!همابلىبرصقق

ال!ي!ال!لإمْءاكظ"ل!هما!تحالميالمنطماامقغي!اء:.الافي!خ!خأفْي
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ق!حئالأصهث

.قيالض*!دع!فيإلإ!"؟لمعفعرو؟فالتةرعليبضاايركبئهكان:1،هةإل!ثر

هعن!يئيخال!ِ!وهيهئِن...الجرهان.بمجسةخيانظرفىاطو!!ةللاهبرئيعببونءآر

س!اور8القرفيلْىلجةالبيزيةالاهبراطبربي"لْىأخرىءرةلمحرتالمجرهان

في!!رهيايئأان:وأحدظرقهعالخمابمىالقرنوْال!الىكابئكاابعلادى

!أمإ.،يهالإهبرل!طوَريها-م!وي!!ددأخطرائوكالادىالمهالخاءسآلقردْ

تماجمتهديبموالتىبىبةالإمبزا.طورأصبحيت؟الموقفتعْيرهْقدالساثك!إلقرن

.)6!(افربفىالجرهانيةلكإلى

%ننجبرالبينرفبعونافبرسجماالسيلابمإتةاقيةعقدسكننتج-،لأيةعلى

"،"ء

!ثنتبم.القيةالعسكرالفرقينقلويةالاهبرأط:وهةالح!إءكانفىاجح

إسبزةإ!اجلهنوتوج!هها،بإ.!الغمِللاهبراطورية،المث-قيةاحدوداعأى

جمداليعبغلأوقد.الجرهانإستولىعليهاالىببماهنالاهبرإطوربيةالعرياتالولأ

فىيئدثهمقرفىجاتع!اادبراالعقلىوهو%ستنيانالإهبراطورتمه:ر.ىْهئ!

إجمدادها%ج!بن،فمخعمةء-لمهيوجهيرهو،لهاجممةب!الأههراطور*ىالقصر

%!،إلا؟*يةفيالاه!"إطوبْقدتهااع!اببةالةرياتلأitلغأتعيدْلهاوالنهطيط

لبف!بطالةربإيإْباصبزدادالخما!ىْ-الضخمالمعثروجنمذا،مختلفةنتكاإلحفيقة

تهببمابيو.تافرضةإئ!تةعماالإصرىورا.ءوحلى:-لىءراشعلىبخ

.ةإلظروث

فتمملكلوبم.ئدالاوهنه!ةإؤرباستردادشمالالممفروعهدْاأبدوقد

محروهةبالتاليثكاْئت،العديرانإلمطههكىالجرهائيةالممااكأكثرئدالىالو

ا%كاوبمفيبدو3جيرةيةبحرةوةأقاهوأةدندالأاون3و8عْيره!هنكثرأ



لملأتول.!لأفه!ر

!،،!!1

يوسياي!ارئدال!أدوكانهذاهنأكئر.أنت!صط3-الهحرفَئأ!لئظتةعنهوألةأط!

البعواينالذ(يقيةأفرشمالألْىالروها!الموأطئينباضفظهاذهـلماءوأ-غءتعَت!+

-(م477-828أمع،لمفىءةءحيكيسرجاوكأن.*لل!ينمعةالصخْبءحكىضبة

ومن،فيالروهأالمواطنينصْدا!-يىْالاضعلهاد.-ركةابدقدثفلىممفمل!ْ.فيِ

نأ%لاالممم!ياسةتهسكل(م484-774)يك،ةلمع!*ولأنجمفىث5ةنجه!سار".نج!لى

(م-484694)ء"أ*ءح*يهملمولئدئثاهؤجمتاظكفىحمدةشْفئَز؟لإ!طخأذ!لوةف

نم(523-4)69لم8؟،لم!م*لريكللمازاهو.ندشالملكعهدفىتجددهاطنيةصلكنهو

علاأتوتجمشتنجماادالاضطثاد!وةفكو.ءة?4لم؟بكهي!رإطكجمهدفيفى

سياسةأنوييدو.)137ال!نى.بهضنطيةالبيزيةبالاهبراْطورندال!ألؤكة

م!؟مىص.!!(،

تقدههأدطأعتقدواو،ندالالورضىتلقلمالقسمانطينيةهعالحشنةْبكهيلدر

:،مهْ.::،،

نداليةالوالاسرةادأفرأكبر-يىهـلمدءةلم،حثامولهذا.خ!فمهسبب؟ورآلمممنفى

.-.ةسهأ،!ء!.

.)38(ندالاوهاكاملىنقممةتوجو،يك!زلب،هيلدلى،سناطابهةم

الملكعرذعلىإعترصْوالفرصةهدْهجسيتبياتهزإ!ك-3يةسكلى-،أأسْ!ت*

كلجسذيانوأقترحطيبهَْرفى.اْبطبالقسطئطيئيةنجظهشكا-ئفالذىْفيلدزنجك

لفتواواإعثرضوبينكرالعم!قواد.أنإل!.العسكزىالتنةخلفكررئيةؤفي

كذل!.!ند:الالوضدبقة.ساصلإتبههنيتالذىاْ؟ْالفمثعلإلىظنر،*الإهبراطوو

الممالةتكلفظب!معببأيضاالممثعروعع!ه-ذاالعَبدوقىت-وحنا.إعزض

!يعى

،الوندالمملكةضدحملاطإرساعلىاصرجستنيانوْ.)؟3!ال!باهظة

لبارطأههـىجسجانن،زراةلمه!ةء84يلوسلجيزأروءفأ
ث.!

ئتالخ!كاالع!سيعلىبلنيةاءلىوبشنحر،بالانه!،؟داذالوًْضهرخمط-إروأة

ئيرهنئيةهاروولايةيرءوأ%ليهنوءقيدسةطدنةالآهبرْأظورار!!عةل!اآث

.---..*-!سسس!..-.--.--.

http://al-maktabeh.com



!وكل!!ئر!أ!لأ!صه

لاأئهاستابلاطلأهذ.القسطنطينيةيركبطربارلثلقدإستبدأدى،واجنيجبم

صأومكذا.4()ْالكنيسةلاتقرهمذهبايتبعونهراطقةعلىالةضا.جملى

!!برئ!"هقإألف02أكقليعلىم533سنةفيويوفىلمءفىةلمه!د!إصيولجيزار

."..ت*؟...-8.----!!...

ساينة29حراس!هابطىفوم،جنودنفل4-فت005هنهكونأسطول

بسهولا،اصعاحلاعلىجنود.قىالىإإسطاعو،يقيةأفرشمالا!إ،لعةحر

إستماخواص"ة،سلىهركةوفي.الروهاقالممهكانبهر-بحيث

كاة!m?جليمرئدالىالوالملكدتتتنمالوْبىالأيسحَىيمبخيشأنبليزاريوص

إلياوئدالاسر!ىكبيرعدد..إيزإريوسوأرسلم534شئهْهارصفئ
!ص

قبةشعماليافرولإبةإدارهَتنظيمباعادةاطورالاهبرقام؟.)41(اقيسطنطينية

4؟ءبرإ،؟(لم4ةأ*ةينياسرؤيرةجزسابمهوإقليمألىبالاضافةأ،ليم6ذضموجلعها

قيالاهبراطوربينالقوانتقيةافر!شمالفىالقتالتجكدسكأاررحيلبدو

48.مسنةفئشىوااخرىسنهَعشعرخمسةلمدةالقتالوإش!رابربروقبائلى

..ا43!تري!بأالزهانهنقرنهدافربقهقي:-الولإبةإستردادنموهكذا

ايطالياإستردادهوالطهوححييتيعإنهشروعفىليهالتاالمرحلنت3و

ء-دحالىيةأكل.الشرذيئالقوطمملكةهقرنتكاابطالياأنوالمعروف

..،.ص!صفيص!ه":!.ج!بسىء

لىالثرقيينافوطا-هؤسس)تم526سنة!"ء"ةلمءكاْبكثيودرو،ة

!ص3،،-ة

الذ!ول!يبر،4-.(َحفعدضثالإر.ءالقوطىا!ركطعلىلخفهابطاليا!(

،ستلهتا،)44(ا!ماشىرةتجطوزصدةعر.ي!نلم

اْ"ء،كا!ةءُءْثيودريك4إبف)ض"برsuامالاسومئاء"،*الحفعلوادة

ب!يأشهَع!"؟*"ؤْءلمءيهر"أهالإسوئثاواستمرت.إبئهاصكمعلىيةإوسا

ظيه!ةْيلقئالاوأبئهاإيتلقىأنعلىوحر!تاطورية*هبرأيةالموأواالما

أشتا؟اشد.القوطيةالمملكةداخلتظهربدأتالم!إرضهولكن.روهانيا



لأثة،2

لاحكلهه"ألموأليةس!يأضعئهافئأعترضنوأ؟تمأبما؟إهرا)ْةخعكمهمانْ!لمأ!ؤط

غثأثالاريتدقىأنضرورةسكك،وأصر-ا!القس!ظنط!يئيةالأفبراظوربة

ؤوطيألدمثب،الروهاقالثهلهمءممىدل!قوطياتعليما4أَمه!ءه!ؤفما

،الف!ثوطإذهأهـتذءنالى"51،لاسو؟ةطأ.إمي!نأؤ"ئخأصا"

شربعلىيقبلالعحغيربداإبنهاا-لا-ظتحنِنيمبزز!جىتؤلنكئهأ

فىإب!-ا"وفىوبالنعللاهصالةهـالكاَبنماأن!توأد؟ن!رطى"نم!تِ-!

هـت!ءهـيهَاتصالاتبعد،حَاليهأعلى.")45(فىم34سنهاكةهـبرهن)الئأ*لْي

ئمنهـذاقوطعلىهلكهَفسهاتوجتشجاعض!اْوتْالأمنج!تني!دظْأ-تجصه

تزوجتشبهاأهامهركزهاقنتقوىؤحتى5هعارضمعهاقن!3+أن!؟ثلاثه

!،نالذىل!7ْثه-ودإدعمهاإبنهنفىءيم،*ْاهكسوئثا

ربلاتزوجتنها%الملكةواعتقدت.البيزنطيةباطضارةبهإءجانجا

أثبتتالأيامأنالإاحلهاشئونسيترلث،بصياسيةهطآهغلهْأىأليعى

المعارضةحركةءhecda"لمولئبودادزوجهاقادس!رطنهااذ،إعتقاد!ا!طأ

إبريلىفىذلكبعدقتلهائمالعرهثىعنبعئرلُا،ْوقامإلملكةضدْأقوطعه

،!01هـ"

أ4)آم535سئهَ

شديذةبلهجةاطورالاْهبرإعترضفقد،جسشيانقرصمةهىهذهيتطوكا

امحكوهةالإمبراطوربةاحليثةبقةمح!لمى!انتالحىاثةوطيةا؟إكنةع!قئل

الم!ملكعةاطرافالىواحدأنفىيتينعكسكرشلتينالفورعكجمهتنيانارسلونر

القسليبمليقبلdThecd/ءيبر،،ثيودادبكلىالضفطئبةجاءنايقبوطيإضب.به!محاؤقي

ء"ْلمجبرا!ببر
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!الأطط

أقى!ا.لْىألروهائيةأفرقافأ،د،!و*ول!،وئدوك!!لفائدفذمهداوي

بةأدون"هlصat!ءإوالماسمياإصلتلوبمءيه!لملم!3ْلمزيهراْ"كأءجء8؟لهـإلمنمق

إلىصغيرةب!!ة2!لم3+،?"بليزاربوءلطأجر،الوقتتمسوفى(ععوبة

لف!با.نأ!م!اذاتالنةد؟برلجزاقيلىأنجستنياناهرأوت3ْو!ةلية

يهَاطورالابرالجومثىن!لعنماكاو.بس!ثلةاحتلال!صاقليةفىاوك!إليزارف!خ

ذودارءلىبعرضتإصاثاهبعو%ستيانارسلشياودا"صقايةعلىتمممتولى

471(0لسلاماوعةشرطلآىكاه!!"4ء!م

جستنيانفاجيوشحاقدالايىَيةوالعناالهوفيقأنلوكمااإدلقدحقا

:الكداتبهذهءراْسيمهاحدجستنيانأستهلمت6!سنةوفى.

على8و.لنمص،السلامفى-عقدا"رءل!اانب..رالقدوةالةاقدهنحنا"

،!!فيهيقيةافر!ثهالئنمعتردوان،إرالبر،4فىالالانو.،إوئدال

نجإلثىيننماْالبزأطوربقيبةلئستزدوالقدرةالةوةثسيمع!ئاالاةانواثقين.*وا*لنا

بسببقذكبعداووهافيِفقدهاثمحدالمحيط!ط،الىالاوائلالروهانهدها

)0،148ثهماي!تزا

عرضهاالتىالعمعلاملشروطإلنسجه4،"كا!هبم"ءثيودادوددحاليةا؟!

لبليزاريوسالاوهزصدرتهذاوعلىالغابةفىرفضهاثمجستنبان

أْثىاْالقليلىَْبقواتهبليزاريوستكدمؤ*با!لفعل،شمالابالعكدمظظع!4لم-ءفيْ

:،الق.ظؤهف!يلمء،*بلىنا.علىواستولى،تلهقاالاتاهشمرةاصإوز%".



متلهمن!71

كا!!هء"أثيردادالفوطعزلوهنا5)94(م536سنةييمهولروهمادخللم

هلكيهمبقيادةال!وطتةدموعايهمط!كالمْك!"فيتيجزتةوبجوأءوا

يوصبلبزارانالا،م537سنةيرفهرافىروهاكلاطصاراوال!ربدافيد

أضطر،م538-مهم7.شتا!اهداداتصلتهوحىَ!د!كا!،/؟؟آلمة

اقليمعكلىواستولىشمالابليزارءؤممى!قدم.ا8ْ(الحصاررفحالااقوط

ولالهريمريمينىصكلىاستولىول،عا*ءلمْءيلانوبنةم!!وفيهىأْ،"كاليجوريا

وءلالو!تتهسفىو*يرءلم،دةه*ْالانجينلجبالالإخرالجاةبءلى

.ورضكلاليةالإبطيرةالجزلشبهحلْالشرقىالممهاالىأخردمزنطىجيش

البيزنطيين.علىالعدذناحيةهنوترنيتةالقوطكان،الاهداداتهذ.

درعانالموقفأنالا،الانحتىنجاحهنلجيزاربوسهاح!ققهكلبزرغم

شياسةبنبذالفر.جةهملكةقيامبسبب،هؤقتاالقوطلحلصاتغيريطورها

ئيودبرتالفرنجههاكوقرر!اوقتذلكحتىعلي!هاسارتلى!الْخبافى

.-udebert"؟Tالإتعئرةهنقوةلهموأرسلالقوط؟نبالىاوقوف

وخهـا!لم؟،41؟ويلااصهترذادللفرن!عدةبمسااقوطلحستعمااوا.()1ْرجىل

ناالاهعهموالاطفالَكبيدالنساهكلوأخذواالمدينةفىاو؟لهعظم

بوحطليزارةكانبينماو.يدجدهنالمبادرةزهاماستردادفىنجحلجيزاريوس!

ووافق،أيضاهعهمهستمرةجستنيانهفاوضاتكانت،القوطضديعقدم

نج!بس!اهوكلهاأنعل!كل5البونهرهاووا.الىش!مالاالإن!عحابعلىالقوط

طىاعنراضعاجستنعانوكان.بةالاهبراطووالىالهونهرييناطنوبك
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!فلالأت

محقيقاجلهنأنقتالفئأرالإستهريفضلإؤسبايزارنمدْبص"صا،9!ئماق

إستطاعالمفاوءاتأ.تا.و-ال4أتعلى.الإفقفىب!حبدأضاْهلنضز8

ول*؟،؟!4رافنادخلم054سنهَ!ات؟وف!،ال!وءأصدعأنبلإزارءوك!

فيتيجز.ملكهمعلىوقبفىالكيةاالةوطصؤانةعلئوأسهولىإلعاء!هَ

(أه)َ.الفطنطينية!إ.هءىبكلئداعاصوأثم،!إ؟ةلمةكا

التى:العظمةالمجدلحظةهىهذهوكانت،الىثتوقذ،الحربة"بدت1

ىااالعامتمسففى.هاتبددسرعانالوهم،ولكنبهاجمتنيانمئعمر

بةزوودمام!يةاطورالاههرختةاقالسلامإفارمىكم!رىن!ض(م045سنهَ

نادون،نطاكيهَاينةءدونمبإدناهنكبيرعذدعلىإ!إتوضاالحنلم

الشرقىالشسالطا؟زءالفرسهاجماكأالتاالعامولْى5()3ْأحديترضهئمق

-قد4عدىإستوواحيثء"42ءحالازاقدبموإلذاسهالضنوى6ضيا

)4.(كلبر،بترا

ئصانلأطكأيبدوفيما؟واينكالذا،نالشصرقهيرالهَوطقامالوقتقسوفى

يرالقدالجدبد،ئدهم.لهَءادةنطيينالبيزضدالقتالباستئن!اف،(أْإيفرس

الكفاحروجاقوطفىيعضأنقينوتيلاكا!،5أستطاعو.لم!!توتيلاءلمْ

-القاثنا-ن!إستئناتلْىونجح،ابطاليالْىإوجوداالاهبراطوريةالمجوك!ضبد

البييزنطيمهباغتىءإألمه!تيلاتوبقيادةاقوطإستطاع.اخرىلضرسنواته

ظ!البيزالجيشوطردواليايطاافىيوك!اربليزتركهمبناكالقادةوهزهوا

بيةابخووالأطراتورهارافنافىنطىالبيزوانجصرالجيمثىايطالياهعظمهق

بايأجضارأنجستنانالاْهيراطورعلىوأصبحالابطاليةألجزبرةفبه



فع!ث!ي!يئنئ

ألشر!نفوطأنتصدىبين،والقوفازؤألشانمفنو!رذهمكهـصي!!ئصدى

بتصلفىلاب!أ.نأجسشنيانطوكلهذْا،!اباالاختيار3انايايطااأنقاذاو

الاء!دْ.قدرثيهقالجهعلىيةأْلاهبراطور

بقيةايطالياالتم544سنةBelisariu!يوسبليزارعادطلأء4ع!

ناو-اول،الايطماله"يرةالجزشبةفىإ!تدهـواإ:قفاحلاتتناشاصنره

Tosilaيلاتؤاسف-هذاورغم،ليااةعلافىشكهاكىالجيمثىيجبع*.ششاخته

القبر؟ب!أبم055وفى.م546سنةروماإستردادفىنجححتى،تقدماريحرؤ

(6ْ).ايزنطبينبالنسبهخطيربشكليحدهورالموقفوبدأ،!قلية!نكزو

بصد!ةكعرىإقناعجستنياثفىنجحفمَدالشرقيةاجه،،اعلىأه!

الإهيزإقيرلآالحكوهةحتدبخانبلهقافِىم505صهنهَفىسضواتبخسلمدة

ب!زْاقلب!هةبستردأ!الاهبرأطورواستطاع.الذهبهنرطلاألافءهييخ

تببىلْىأخرىهرة.فرساهعالهدنةوجدد،م551سنةالفرسهنءكلtrء

سنةرص!االماالملكهحجستنيانعقدأواخير.م557سنةثالثةوهرة،الطم

زرن3ما!عنكسرىكْلىوفيها،عاهاخمشينلمدهممهلامإتفاقبةمإ؟؟.ا!2

هاتسافيفىجسنيانوتهد،ه!ك!ء4لازي!ماظيمفىقلاخكنثكليهابت!لى

.!وئجزيةعامركل23ن!،هةصلدىالىغ.هببماخأرسلكصرى.يدفعأن..فيِا

عئاضزيةأهنهجماتيتهاالقوقازوحماجمنهجَب!لد،عايخ!عهككسرىاهدْةلافا!

(75).ليةثما،.فيةتجو

تدهبمأن.ا!لا،أحتوائهتمقدانماريىامنطركانإذاحالىيةأعلىْ

؟7تي!ءلظترأحرزهاالتىالانتصاراتوأدتبرإست!لياإبطاقْ!أنرقئي
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كأينوضزورْتإ،شةعض!أإر-ةلمديَبر!مهتضلهانرراظف؟الاءإورليالئ!إل!هئل!

،أة.جديد!هغليابطاااستردادأجلهنيةالاهبراطوووالمواردئياتاي!هن!كه

هق.إلكلرتطلبوأصهبعكاَءسوكانإرةاهـذهلياطااإسردادولبه!

تداكانتالثىالقواثًقلأفبسبب،يوكأارلبليزلن!سبهبا.دها.بهنيرةفيسظثا!

فن*اعقآههالىجستنيادْإضطرو!الكثيريخققإنيستطيحأكائهأهرتهتحتة

ا)8ْليايطاافىاطياالقبإدة

ئارسيسقادحينمةأهسنةحتىالةوطكلحاسمنصراىخقهقينمأ

جْرجاهبرْأطورىجيشكبرأ-ليادطاالص!العايااقيادةاانذى-ولى-صرء4!

سا/!توفيراطورالاهمروقاءا.حستنيانأطورالاء.رعهدفىالقتالهمدانالى
..!.ء

الخدتباتهربعضيءغابد!إنبدالجدئدالقاإسهقيلاع،الى11هن!خمة

الفاءقيلمعركتهاستعداداَالمر-رقهَال!ندهنأكبيرأعدثيجهدوأنالمتأحْرة

.القرطضد

جمط،الشرقىوالةوط،/35ءتيلابتو!ء!ء"كل!نارسيمىك!واحينحاليهاعلى

إوسةابرالؤرنم-،!هوقعةسا-قةيمةهـزوطلةل!يل!قأن،!نطالبيزئدالمَاعإس!طا

وْوْ.(أففاورروهابطيرالذىيقالضرعلىلعوه!)ءلم؟!!لماكاث!ء"ء

(9ْ.)كعملاTأء!،ْتيلاتوسقطمدء53سضآيححرفىدارتالتىالمعركةهدةة

انتصارا-ْنارسإسأحرز!دم،40تبر3ضىأفى)ور3يثب!!هةذكو!د

\،اقوطحلفاهالفرئحةدطر-وىأممامْارسيمىثهقولم.القوطعلىحْر2

بهاتخصثمتالتىالقلاعبعضعلىالاسضله،5و،4الايعماالهيرةالبزشبهظفيج

!أخرهعاةلالمقاوهةإ.القفهتمم55.لحسنةل!حلوهح.اثثمالىافىظا"وفلألى

016ْ1وصقلبةلابماالياالقوطىأطكمعلىئيا؟ااالقضاهوتنم،اله!طية*



جىي!78

*4صلصْيمهثاوأيهوىيعرلثلملهايطااالةوطىلْىاظءه!انلإلئىكروجدير

لغتهم،على51،الابطاليةبرةبز(ث:"سهكانعلىثيرتأأىلهوطيكقظم

وإلة،-الى.ْت،الاْريوسللذهبءهتنقينظراالقوطأنهوهذافىوالمعبب

النهاية!فىالةوطهزبمةواكنالا!لينالبلاديهكانعكنءزلةشبهبْطضوا

ناةصاههةيهاوصإت،ا"!ا"ااطروب!ناطينعمثريةاطورالاور!بربمفمف

دلافدظاهرهوكانتيطالياانحادأكلالدممارأصاب،،الذروةالىالناءل!

وادهارالخوابهذافىساهمواوالبيزئطيينالقوطأنرلاشك.ولاخمى

وجنودالقوطجنود!مهلبؤقيد،ايةيطاالايرةال!زمثبهنصاهأكلبمالذ؟

(1)تهمممتاكاانههووالناساطورالاهبر

ألادازتنظيملاْطدةلجنةبارسال!صستنيانقيامالبلاد!لأتإسةهنوزأد

كللاستعهءالذىاسكة-درأسهاوعلىكانم054سنةلياliاتفىالمالية

سقرطهنذرجعىبأثرئسبالفراوصإايةت!ديرفىوالقسوةالعنفوسائل

هنالكنيرهشاعرتصولالم!القسوةهـذهأدتل!دو،الجرهانيدفىايطاليا

تءن-ستن!يان.أود!ن!62)الاهبراحوريةعنبعيدأالاصليينالبلادس!ن

خقيقويةراطوهالاهئوحه-دبراأ!ن،الضكالهف!م!بادْىاإبرجل

نراللهأرادهادذىادظ،مهركانتالموحدةالاهبراطورية)لاْن..ة.اقههئيث

في،"لالإستءب،كاق(:.ه!طصريهبرستئياننظرفىالة-الملهذا

.4الاهبراطورهوإل!د

6قنألاثقوطدئعغولإلت*6ء!ئاريهيسالقا؟دكانالذىالوةث!بىو!

ثْبماليتدتبلقيذرجسنياناط!رالاهـروصد،اياإةطاادإستودوأصرقيينا
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بككىفىبى.نوفىحيننهأإهروتوا.بهيئالةراقوط،مماحفزوواسبانيا

ءلىوصه-ايتهفترةإئتهت،م6!هسنةالشرقيينالةوططظص!"،4ةكبم

ء"ارالغرلمينالقوطمملكنهَب!عالاْ%فيوإيمه!للم،ء4ع؟43لاريكأهاضيدة

غضبهذاأثار،م"هاسنةلاريكأهاالأرنجةهزموحين(0631أسبانيا

ك!ث!!"ءيعم!ثودالثرلىالةوطىئدالقاحوأصه،بقه،فقاهـواعليهشبه

علىهلكا(يتهوصاإمأنيااسباعلىكاصا4ععةقدثهودربكْكأنالذْى)

،!ء"ء!ْثيوديس!ل،طه!عثمرسبعةدامحكمبعدو()64ليينالنراقوط

ثاوونياق،إسباالةوطيةالملكةفىإتاالإضنلرندلعتوإ،م548سنةفىهدْا

"الهونيطلمبالةوطز!اءأحدوأرسل،ال!وطعلىهناكالروهانالممهكان

سانحةْ،ايرصةجستتجانووجد.الاهبراطورجستفيانهنم551سفة

جبشماَأرسلأنهالا،سمئاال!لاينكالىإطالياافىالوضعأنورغم

ناجهادثااالةوطىالزعيم3بافيااسباجةوبءت.اَجزيفتحأنإستطاع

التدطلاثذا2إتالفرال!وطاْرعج.(الاهبراطورحلهف)،?ءيم،4كز

أقاءو.الذىانللكوهـو-"4ط4أجيلابقتلقاءواالهوروعلر،الاهبراطورى

tثاناجيلدأاختيار!موأءلمتوأ-باتاالاضصراةت9!طي!م! ،،،*،"ldءل!ز

جاجةيعدلم،الةوطىالعرءل!باعتلاءالا"خيرأءراضخققتولما.ءليهم

الجز.!فلاست!هرن!أىالبيزالجيشول!ت،البيزنطىالجيمشا!

،اجدبدةاؤرطاص،هدنتضم.لجزااهتوكأن،نيااسباهناك!رقىالمجنوبى

(6ه).Cordub'iو!وصبة،Malcءفةْوها

ناجستنياناطورالاهبرإهكانفىكانفىهم5سنهَحللوهعوهـكذاث

ولْىْالولالهط-4نهروهابحيرةأخرىهرةأءئ!المتوسطالبشربأنيفخو



ص!88!ب

ئفيسكلفيهايةاطورالاهبرالادار:تةظيماءث!إل!كىدادهاتمافاوالإ،لم

ظروتنتمالوكاضياعهاقملألاالاليمتاكإدإرةعليهساكاالذىالنظاء

أْصهاقولو؟ممن.لهاا؟رهىافىاطكمءرص،%لالتتةيرلمالاقاليمهذه

اقوطىالحكمظلفىطشراالذينالابطاليةالجزيرةينب،فىبنالكثير؟بخجة

ادعايةنتكا،هريرةخرءرحربأهـوال!بهدبنت!ىاطءه!ذا5اوصدتفم

إبلحردكانافة.-وفاهتهدواله?دةزنه:طبافي-1ءندرةالطيةاطورالاهبو

ولهمح!ا!فلاحينوهجر،يوقفتفالتجارة.بمآتحطوالفو!ىوادهار

بعةألهالهسمح!ةءدينةالوقتابعفىروهابدتو،زواعهبلاوقىكو!ا

نتكىاإذاو)66".لهاهقربتخذهاباالباإستمرهذاورغم،صهياسه"قيمبما

الشريةالولاياتفىالاءورنان،بىالإهِرالغربفىللاصوالصووةهىهذه

لمشمامافرسابهقاماذىاالاْ%يرالةزوؤقبل.نحتا""؟تكااطوربهَالاهبرهن

المتوسطالب!رشوقيالواتعةفىةاكبيراالمدنن!كا،الصغرى1سياشرقوشمال

الازد!اروالاستقرارهصدر،وكاناليالإستقروافرهنبقم!طوهتماتعةهؤدهسة

نأهغ-مه!لموباب!نلمألمدنهذهؤس!تالبهزنطيةالإهبراطوريةهو

القسمطسة!)ط،،منيمارإ2"فيأوءثلجدةدةاوظخَ!كلئةسمأيبهيفوا

كطالجرهانبرفىاالبرصحمنةوهها(برةالبرايدفىالإهبراطوربةهنبىالفر

4الإس!در)شلالمتوسطالبحرقس!رفىالمدهخهذهفس!ن.ابخربوْحدث

يو!هست!ةصذْ:اا!اص.إاهـ.ا.صأإرْباا01ءتادإ!لةسططي!ئيهَاوت.يروووصور

نتكاالهَسطنطينيةفىالاننيةالازستق!ساطيةالطقي،انلدس%،،تمحءرهايشة

اشرقيِاهقالظدهةالةاخرةالممهلمءنبتثافيفىعلىتحيصلأنة!مادافت!ع

1671.جْموهمبب!رأدجستئبال!يحاولبولم،ا!ز!
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!ص7ِت/!اص)ص-ء01-.!ا"!ى

لجرف!!طولكل.ئمروالبيطاليندالطالطببيةا!ارةطرقيوه!ئت

.ءأإطبروبولكفناالئدىالمحعطجمبربرائمأركأبلا!عبر!!اةل

يرهعتطمةاطرقيهذاجمرالعجأبىةهر.رجعلتالمارشيهَالابراطرربة
وو؟م..سهةمغ.هـ

إلبحوهبر،بديفةطبرقاستكثعاثوطولجستئيانإستطلماذا.مئتظنمَة

اقاهوافهادعز.ظيينتجاردهاكانافاالقرمبرة%ؤ4ضهعبربراأو،الاحمر

احتكر؟%الأْيرالتحريقفطني،-لافيةقكن!البدائلهدْهأنال!،الاْشواقا

"-يى.ء.حيم!ث

اابهفيا!يإِيتيإحتيهرا!ربببيلجيركما؟بمتماهااالاْحبامثبىاي!ونالاثيرا!ار

في،الإدهيمالجوبيالىيرا!ئغلااجقكروالةركأانييدوو.بلاو-؟رحماو

لمتجَ!ااكه!فلالاخرىالإقمىال!نرقسلعنقلوْالعيط)الاحبامق(علىالاثيرلأن

عيرتمريرالحوتجارةتكنولم)68(.احويرانقلفىصلىاولموالبهارات

يرلجرليصإالِزدا!بَ!ثليمالمظلملفرساإحهكاؤبسهب،الاحمرالبحز

.!بزلما!ييإخييئ..إليباوتياجتظربةالأهبراطؤرالحنكنربه؟00ئبهنولم

!طفَباببما!بهائةئتيرك!لحرنمميييؤا،؟طِوراألا!ولىإالييطهن!رةبرالماالجبر

أل!فيكليما..،قمافيهء.الص،هـبةإؤلمتصوكإ،لإميرالجوريةكه!اض،وعليها

تأاههْ؟!ءةوهةهئيالةأرسيةيةْاطوبر.الاعبوبيطولت!الب!وقوج.إل!بىوف

ط!جتهبمردق،ييهمهبرأ-بكهرلمبيماايد.بئذجبتنياقطول!الهذ..لهرسىاقف!بمسبع!

لبثي!؟ئماالجباثد"ض-!عابمهبجاة.يفاوضإفي،!ودخلال!ريرلتجاوةالفابىحما

اليهـ!:فيظضبد!نم-ملان!!ىبرال!رشرا.الاْصأكألهومأناجلهن

ضوا.فىالفرسهنانسةفىفشلىاالا-جامفرأنالا،هصرالىالاْ-رالبو

أ96،ا،ااعقرألم!لتهده،ْ-0بهلملنرسضراراصيمرلذىاأاليق!امابسهبنرا!ر

ارخب!-!نغ!،لئانلى!مْحيق!يئالفهافىانشكلةهدْ.حلئم"حاليةأع!

ةعشيصةخ!يىا6؟لجرةؤةنبإوأبر،إلجرببمننصهئابكبماالصبنفئعاشاانإللذ



-لا".!صي

*.!ه!003*ب
ئصبْببم.بةالاهببراطبرورباءكادْأدْوكه!،ير."اطرفهئاء"يعادااطووللافبر

انقسطنطينية.إلىالحريردوريضاتهضئنقلوذلك،إذأ-روأدتالمحزْير

بمم!3.:ء،ا*!

بيفماتهنيبعددبت!رقياههمبلهقابةبجزفأتهَ!علييلإجستنيالقودتا!كوصْ

ئفعلباو.بالمهةالقيامالراهبانفقبل،القمهطنطينيةإلىآلصينلمهنيرالحرث!ود

هذتجاربو،بةاطورالإهبرالعأصمةإلىبنجاحبرالحرودْضات؟يهإعا!ر.ئم

إه!نْفىأ!حو،تطورتوالتجربةئح!تسنواتعذةاستمرتطوإيلأ"َ

احدةوالصناعة5هدْصبحتأو،واصعئطاقكليرئصثيحا!ريةالاقنرلمظؤز

علىبةاظورالاهبرالحكوهةتهاواحتكر،وربكأازدهاراالضئأظتةا!رهق

مى!ورأ.).!ا

بخدهاثكشا.!قإنإءادتؤ!ديةالروماألاهبمر.اطوربةيأقْإن!-!اءلاءكلةد

جشتئيافىكاد:بةاطؤر.!!الاههنينوالةجهتنيانبها،مالتىبالمرب!!قاصو!

لحشب!-،الدمعكزيئعلى.قوتهترتكز(لابخيب/ألافبزاطورعظضهأدأيع!قد؟

بممعمطتغؤبالماشدطْلشلاعفبا،با"!انونجمسماحانبخعنب،افيفبزأطؤو

"!علىالنعلننوضتوفىالحربوقتأبخدفئإلى"أهته!ْثول!أفىالاهبراقئؤُ

.لم!!ىد!بظؤَبفانلأص!صهوئهسبحا.اْلئهأئ!جسلئعاناععحدطْ!افنبهص3سؤ!!

يمننا!-َيجباطؤؤفال!هبر،تفسرهاافوائينتةاؤإسةأرقىّ!قلإ!نجلحنن

.!17فما.-أافقاسَسد.الذى.بالحرق"الئاعغئزؤكت!ؤفمتهال!

ث

ر%حمظ3فى،،تدشاكأئتنيءبيد.ةئنهْقانوجمنوعةإيذافيفكوةنري!ز،ن

%شهر.بضمبما.وء!!أ4!كلث!اأعتإىْأنئاله%!ه!البر.ثىإإحلاهدهجمطئهافي!ك

كلقجمة.هـه..بتشبهبلى.نجي!مء،سممة!28ير؟احِئفبو،13فْىاصد!ع!لمسوباَ!ققلهـ.

http://al-maktabeh.com



3فىص.مى
-ح!

"!..!-،ا.
!زثما،لة3*ه!في.قىجععهمفقأل!و"ءلْىكان.!اورق؟فئبالىا!بزاهله!دطل!

ْ.-؟!اا%ْابر،فألم؟ئيزفيلنت!ؤ-،!كز-اساي r!أل!مننظثاليئيةَ!فظقئ!كأنثموطةوأؤلكااستكفي

ئيةئؤ-لمترنجؤغة!ثبمانجذْ!اؤيخيةالئصعزتلجئةائكيفبمأيةهبرأظبىرصسوم.قضنو

و!جأه-جهذأو.نجدْلتنمنن!كغزبمثعكلإبجئة5.ةدْعلتيه!وْفهإ6أو.-"جذيدة

!؟بإل!لاوروكل؟َقثربخ!!بعةأر3ْهك"ْكللم!أ.هن01ْءكم!تلمالمخةأنحصقةهـفماصح

افيبهدة"ئصكلركا!4جمممتنيانجموعةأ!تتقدو"م9529%نةبرايكاهى3فئ

نجاعلز:%؟قيا!مدركاكقالح!ينلتئالقواؤبمصإلمنَر.ا?ءهء4لمة"ْ*،5*ث!فى؟صخ"

نف!ئجداإ،،،ماقي3-.آ-:17ْ1إ!ول?4*4ةإ!قادرطو.راالاهبرتغدفئدْالزوها!

%!آ"كأْ"ؤ*ءنةت!ءنئاقىضىأوظءصمْىءاهوكل-دْفتموتيبهاوشتجمي!ثا

القولىسبقكاووضوحشاسقفأ4تهالمرالم!سوعةهذهو!درت.القوانيط

لةا!دهـوسالشمتعةأليئاْ!صبلىولوْثأ،ليئا.ْ!تمةللملبهئها.!،م935-كلصقةبوصلافْى

نؤلبز-سن!رْ!ا)ثصف.ؤىاسئؤ!ىإفيالمازَذلت-بعدإ!دارفأابكدالتى

بقة.للنعط.الشعخةمحفلقحاضهالىالمعدلةللةسخةهدْهتضشئتولقد.(هـم34

اتئفريخىهلقبئ.دش*أجمبم،وتضشيفس!د!أثحرئئىإفىييماهمبهننو،ئوئألأ"52

بم:-%721(-.-م؟53ئوفْ!!و..شهأشجىهابزلا!سكهذهئدْ

.؟إص!يمُ،ت

4ا!يب!.حأ%رسسكايفكيرإ.!ن!ش!لمضدرالإهبرإطوبىمة!3

!شلى،ك!ضس!ممه!!ق*لحووييهةنم-ةءه"ةء3نؤ-ئناف.ترهـ"لناسة%صرىئعة3؟!-
*.ت.ء...-.-!.-.

ثب!أش،ررسائةتليلأللفا.تؤو!دا!.اضدرط!صقيبقإقإو.السواال!التغسكلو

ي3هغب!قيولمحنة!إهـئينجيئها!..يى9هبرِكل..!دْفءحهبئاصهقاكْج!يربمن!نى

.جمرطهبالاب!!بخ،القما/ئ!صبئالمجوبك!3شهطج!لىإهئإنثفيابكوبجبمثا،لبه!ليوأ



صىAح!4

.اول!زن.الباإظ!قو!ئفئننوْعندرتةالقىئوئيبماالقاإِتبز،فيا!يديربراالععبىا

ف!.!ايفماينأثراناضطربئاالجئةلاْبط.:لإءشكثإتةإلمهيمائب!:بد؟بىيم

!هىالعمل،هد!ديكلالمافامأحدطربإ..انسببولمولم؟إلموضبرجيدأأىبهبيإليه

الطمك5-دْاالا!ا..هنتمطليةأكل.)74(ئمابه4ج!سِ!ئيانبذ-لربرأكأكا

أطاد-علنه!وم533سئبمااًمجلفلقعممهفى"درإدْقشنوإتثلإ!!إلف!م

المجوصكهبصدورو.(أإ)ْ،Pandeelفى"او،)أ.!م!8ء"،؟"جمالدييى!ابنم

يلأالتةسير.المجموعةإلىبالاضايةءى!حفيبرءصقار،لمفى8إ!مغابعروفبماثرإيبما:!لفا

ئية.جموعاث،فوهنيمهببئهاكلالفا؟تم.،(،ه،،ءاديجسم!هني،لم،3باإلمبووفة

..نوناالاههفيأوك!تبِ

لايزالالاْهرأنيرىب!تنيانكان،الضخئمالمجهئردتاجم!ؤزض

فوهـأ!يزفي8،كلفه.أشتطابةيكقلمجستنياقىرأفو.أضجهدإِلىجما!ج

!؟،،،هكا!ك!-!أدرهأإشىالئئالفه!ةئيةالكاش،لمجلدأل!بططإف!

فىاوفىطنئهلطهداوصفئفلإبالماثؤن.ش!هإ)تهقَقافيفَاو!سعكجمحنيجم!س

باقاتوتبعؤفم!طهؤلفإلىقىطجةثعكبلاكانواالاهبراطوربةفي

وزهيلان3لم،44*رَءنيانببوقى،مألاهبراطورطلبعلىبنا.و.اووهإلى

الرتر!افىفونْ!ااحفاؤ81ْةتمفيفي*لمةجمبومعقى!ئيما..،.!م!!.اطكأ!إبخلإض!

وفي"برفئألىوهافىك!نالظأسيتاؤلا!"،،ء!sثيقتهيأ!رو،ةث!عظطععةفى

9القا.شنظاوبأ!بئ"المد!ننْ:!ةالفإفىأضكتما،.جمال!اد،013نمالفنأأ،ا؟3

وكى"(ثلم!مفى"8ءلمنجرأ)هـ،ث!!!؟ة3باإ!كَئمئ!ل!لثهِال!رهب

.أاشاْ؟لضم15،شيهإفأ2يخه!!ْ!ور،أ.!كؤ
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ححئتة9!فْ..ة

كأ؟إش،م4؟هسغةبمدالاءبرأط-هـربةلىا!صد:قرا!-ائين:،با

بر-لدررير.(ء،لمبرء**ءبربحة)،.*؟/إ،،8،ءباءموير!ةارطباصدجِععن!ان

باعمالمعروفل!جممتني!افيجرمجهَضفى؟صهصدرتالذى.الوقتفه..لْى،ايإكبهر

يونمختهعفىايقال!كتإب،3.كاق؟يرفىاديجسينعنفضلاْ،*9!حلمث!!!؟4د

الرصيههَاللنة*ال!كفلا.؟ضهكااتىتينيةاللا،لنةجميعا،"ءلم!*،ةلم،،ة".،ابدفى

"3.سنةبطصدىرتطهة.إلتئالجدئينإلقواهعظمافي*جظ،!لإهبزاطور.لهة

صابكتزإفهئ!افي!إفيئيبمائاإليو؟..يالمغةص!رضه.،،إء+!*"3باوللصوت

ا*ببىاطبررنةاالاثرِقي"هنالقسماطنىهوهعظمدنةأن!د"جممهتنيانجاشب

الجدبدةنينالقوافهذ.فشيئا.يزدادشيئاءلبهاالاعتمادأخذالتىاليونانبة!؟ث

ال!انونرجال!.بهايحثفظالتى،اقديمةإبروهأأق!ةيئداجموهةئبهنَلم

عصرلتؤائمصينثجدبدة،نونيةنصوصىبل،الماضىإلىضودفىالقَ

الحأضروالمثحدنجلى.لفوالمجتمعيةالمسيحباطوراْلاهبرطبئقيكفضىوجشتيمان

أالئةتفلد!فى.اخدْتنائيةاليوالمفةبأنبعترتأْنالاهبراطورعلىوكان

زَة!!نالزدهىأ"لاجزا.هعظمفىو!كادتةاة!الك!وسيلئدريجياْا*يئية

ابديدةن!ن..اقواهذههنواحدفىجستنبانأعل!ولهذا..اهبراطوريطَ

"505!Nov.،

ولكن،(اللافينية)اوسبةبا!ةالمرسومتانيكل!بلم،

هذأنبل!تىالشعإئمةاصلديثفةوساليونانيةالنة!كتبناه

.)!7(.،يعالجهلةثم!ىرالمرصوم

!د.فيصَدرتال!بةالأراقائوئية"إؤقاتايجمعأنجحعتنيانادْ*أ



؟،9"صهخف

ولكئه!4اجدة0وجصرسكنما.وْااي!!*9لم.ء5ول،3ولاهلمdohs؟*!كاق"!إهـ9هغْةأ،،8إ

تجميعتمط-وَيكبرةتوفانهوبد.حياتهص-لال.هذا-هنيخكن

نيةا.ئين،لمدال!وصبىوء،باءم*برثاحدةكلرمج!%تفظمةةثَ!ل!ايالنْببرإل!."ة--تة*أ

هثللاحمقينببزنطييطباظرةأأنورغم197(،؟!!لمهعلآ!،ءCavil4؟ة.."ة

82لملم"إثُالثا!؟ْ؟ eo،بدةئينجكاتواصدووأ(العاقنل)52ء!..،ممالعم!ادسوبيو

جسنيا!قا(نؤئية!رغةأنإلاْ،نطىالبيزالمتةهـة-ل!محجيخابإطاالم!!لأا

وح!البايزنظيةاْلاهبراطوريةَفىوللظه!ال!وأئينلبمالإْساجمأتمن!كلظ!ت

عشر.إظاهس،القررْ

يلاحظإذنجطيبما؟البيزادودةءلىنيهَ.وجم!تتيانالق!يوء4قيه،بر5-ةولم

خاوجينالمممت!قبرلئكأروَ،الاهبراطوربةدابلؤ،المقبمينِالمعلإث%ل!

ثم.وظووغراضهنمأهجلائم3بمانيناا!وهذ.اطبميمديه%رطالاءبر،1ا؟دييفى

الاْبرريافربفىاروبائيالقانونبدارسةالإهتماماجئندادحيهبئ!ا!%بهر،ببن

ووعلِبئالخصبرصىوص-4كلكلن!ه!ءأ"جاهعيما..يولو.ئال!لْى،طبيصفة

فىافاالقريأفىحنالم،4!لمعى!؟؟؟ه?ألمسابروباربكلدبىيخبر3بطالغراطورإلإيببرا

ه!ند!"ء+حةء!لم8!ةح؟هلم.نيةالمدنينالقواءدوعةاصيت،الميلادىعصر

غربفىةالاهبراطووؤءرة.!ورعلى!يقنع!ك!إلهاوكان،ارةالصلى

إ-لطةا%بم-لمقت!هجستنيانةإنؤو!ا/أناءوهذ!فىايِمطيئولعك..ةباأور

لع!لطهإل!رعىإلاضماسلْطالم!ثلثنجال!تاعولم،اطؤر.للابر؟خالاتودزإط!يما

.)97%شواهحد.علىوالدولةال!نيشةعاىالابراطور

إس!دادو،يةالهسع!رل!وخباناإقرواسمه3راهفيأنلوس-ممتْزان،د

..سا،.*5?ة+!.!ن!ى.!"ط.)ء6
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.نر-.لألأ!ن!

ارأغزأرلكق.لاهد؟يةْاطورلأهبرأطداكىهوئهلأ،ليعةالنر..ا.لاا،ليم

فيهنوعهعر..اكثرأسمهْلأؤءضطا)ذولَالذكرىكانئودْللقاتقنيئهأنئحد

العظيمةال!كنيصةلمككأنتؤلكإ.قوبالا!اِفة.4الضخهسريةالهنهفتوط

ءأيم!ييمصوفيماهجيا)بالمقدسةةالحكىعخيسة-القسطنطينيةفىبناها!ألتى

:ءإستمراراًرةأثاآفزسْ-(ةأ"ْءي

ص/

6!**

،والقلإعالتحصيناتبئىجستئيان،والتمميرالبنا.مجيالآلْى،حالاةأعلى

،لأخظضلاالةتنمطئط!يئيةلْقىْ.تقريبايتهاطورأهبرأقاليمكل!ئس.ؤالكأ

الةرصةطمعتنيانهبأتذ،م533سه،ء2،*يقةثورةعننةفيالذى-التدهيرأقَْ"

يا.+"

باقاهةخننا،قيقامقد.بالغاصمةإلهاهةالمنشحاتهعظمبنا.وتخطيطيبذأ!ص

!ع!.،

فىإستنبول!هااليوبمحتىبالَيانهنيهائنانإلإيزالاالأْرضتختيىاةضخمهَْ

قالقصرهبا،فىجمم!كفإنزاد!كذ.لكبالمياهصمهَاطااءدادقيسين-هدفهل!كأن

.مىه"ءطا-:

للاجتماعاتوقاعات،بدةصدصكلوهيةحماهاتببناء.قامكا.اطورىالاهبر

أها8أأةيةخيروهباقهست!ثفىعن!لا،وهيادينئكبواووممرات،ْالعاهة

ينهازفقدي!لم،،لم!38ءثميوالهيبردرومالاههراطورىلةصرةالمجساورالساحة

أنقلإثك-.نهحعاظيرمميتيط!ماوهوه!طلجستنعانتمثاليلوهضخميمود

!للإ!يزةالكئائسلْىواشهَتظهو.لْى.عصيرهوالمهندسي!المئائين-يوا،هب

ا!ه-فىةفسءالكيأ.ولى.ثاْإطبرفبئايرأثائمن!اباثراطالا!نرأعبنا!ايدة.إطد

كئاابى.!رافاإلىسيئاءوْ..لمفى?ة،!م:ءحينكاشش!سادبرهبنشيبلىبا.اليئ

ؤؤ"زعفتؤىعلى-ْ.ذنيليفير!فى،!1811بطاليا.إفىالطيمة*فيءداكا!!

!أ!عاضمةة،اق!سطئطيكيةجممنتئيانيئى-.وأ.العظعمَج!ننتئيان%لإبرامىر



ص!سْ!غلة

ة!ىاوقثوفيعظمتها،وْ.فزيدة3ضائبىفيماويف!مدبمااضم/نجةد،إنههثيأ

يمةالقدثسمهاكأبنالِكصرجدد

س(ء،كا!ي!"ههي4؟صوفياهجيا)المقدسةالحكهفيةاكأ-بىرؤكاشه

لعكولْىضخمنطبقمجلىوبثائهاتخيماثاتم%ذالعاصمةفىطشيدأفظئم

نيحنةهناك3يكنفم،المنيةفىالعاءهةالإهبراطورىأينللدئشميةالرامئي!ة

لأطولا!الأليمابىةلفنالمثلأصبحتفهاأورغم.وجلالأعدةتضاهيها

*،لكبصيقملمنه!أإلا،المسالينالمهندسينبعدهموهننلبيزئطيينابهندسينْافن

ابترولينثميعوسأيينالمطوالم!ندسينصوكان.يماثلهاحقاْوةيضاهيهأنجأة

البببمممن،.Isidoreلمهلم.!لمروالملع!تمحدوروا!بئر4مرء"لم"ئج8لمه،ء.3i7.بملم

ابْحازهم.وكا!اليوهائيةالعمارفنليدبقايتقيدالم،ولهذايةاطورتلاهبرْ"النرقى

الأبرلاطرازهنفنىبداعإ،الممًدسةالحكمةكئينمعةبناءىْالمتمكللمأفىزىْ

دونانتدبمهما"لةظرهايةطتبة"تحتهافتوحةْضخ!مههيعأخةالهناءةضمقأدْ

عننب!يحط!ماَنايطوثمائةهاش-نجحثاأرغمظاهرةأعدةةأكىةبمتقبةبكونْ

أالأرعْى..

اض3طأ.،!ي!العا!هييرحمأ.عياقببما؟بيدنر!تنجالمبفى!نيبيدفيبهان.

وأ!ت.افينألىظممن،ضى،إسبرَافةتئمزخر!ه-حإفع!ميفبععا..ففذْ%!ئبنعة

ة!،"وبهكآاىئبى!هالصوزةبهذ.ؤضوكعهئت3.فيجواولبهـو!يما

.ج!يافي،الكئهيبة.الضشةءنلعابرىهدْ.لمحىت،ثبةالقد.أ!!ج!وضمهإة.قي

"اْبوةجم!!اطظتةئا.فدْة.بعيرنالإْروكإ.شق؟ا.إلهوفىلمبٍرشطإئتتلبرك!،به!

ص..

!جمتئماو%نرياك.؟.8(!.خلابىبن:.لضبهيفىالهجعبر،جة-!هشل!كلعبموا!ةء!
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9فيسأشهْ

ت8

إدكئه-.ئيإأ،ملْى\..ديممه!3جمةْةا!البهفعمةإنج!احفلفىث!صوظخير

.بذآضالبئا،ش"لىي!صميىاتعبيمأنإدكربروسي.ا83!-ليماناطث،قتد

م3،ء805سنةالقبهَتصدعتص-ينولكنقطه،سنواتخمسفىتنميه

.4118لجهاقدوءبحهاتجرءفىي8لمهجم!ة،4لملبؤس،ايدوريزاسمراع!نو-5لمهندا

فىاجمفاصبةبتللثالاهبراطورواحتفل،م562سنةفىالرهيمهذاواكتملى

قصيدةاطربرىالاهبرالبلاظشاعرالوالخل،وفى62.مسئةبسمبرذهن82

.)08(االعظبمةااكنبسمةهذةْئبعجاتصفض!عرية

يةيةاووهاالجورظإقإ-الإهيرفىتدخل!والبنلبعبيمانإالاولالاأبيبمئت!

طلمهق%كير1جز؟.ا!نعبكل!نطيبماالبيزبةاطوو،.الاههرأى)اليالميةالمسيحيهْ

اح!دموأِأض.!.الا؟برِاطورلآيدْ.،!ناطاعلهد/.!المعلايرىالاباد!بىالمرن

ف!رديئ؟س*!رل!بىبلث!الأكلهؤهـذاوكان.واحدادبناواعتنقوا

كلهواطنيهالتناسقوالمساواةفرضبصإكل-ياطورالاهبروكان.جستنيان

3شا-كرهرتنهأهقتنعأكانلأنه،ل!أمِهذاوْرغبوا-ألختثم!سوا.

إبلههيهه،بخِئها0نممبهئب!وبهإن،،لعالم!رو؟لمذاافييإلئظامفى3اهسعععه

بعاإالمفدسةابليئك!عهكائت!ا.لأيةعلي.النظاملاخافياد!مدْا

ايرفيجاب!دق.الو؟.برجهعيإلابهي8المحععجعهلصبدةاِلواضحاومبزبيصرفا(

!ش!.ثذ؟/و!كل!مالإهببراطر!قيلى!دةشهركإجعبتئيانئطرفر-

إن.يعع!ؤ؟دؤإلثإ!جم!ولصلأفي+واجبهبنافيالا!برإلجبربىامبحد!ولفد

عب!عصكلا!لة10وتمىالصعدهبنفسه!مسكنالمسعحبين!كل.كل



ث.الافنش

"لمهبعهيركأدهـ،.بروكوا!صرهؤوخلئاب!ضفر"صامخئائوالكوالصدق

أ؟::التايةأتاكا1افىْاطورالاءيرعقلفلىالةكرةْهذ.تسلط

الاعتقادتمعمقلهاالناك!كلبجعلأنإالاههراطوواهتبم-يئ."

حععما!ملاالبثرلقعةعلىالاهراطورقعنى،-السهالممبدفأ
...ء..م!!

والتدين.الورعيدعىوهوهذافعلنهأصقاَْساأفر،،شوأو

جر؟"ابقترتنفسهيعتبرلم(-ستنيام!لى)أبم!نهأهذافىوالعئنبمابا

كانواب!ممببهأويديهكلهاتوا!الذينالناسأولئكلاْنالقتل

يبونياهـشلهظللة-د؟.عقيدتهعنتختلفعمَيدةيعتنقون

بوتيومفغبةيحْاثئةْإ،(ولزحاَب!فيددْأق!ءرة8ةء3ء4،\فية

الاهبراظوزولكن.السماءإلىروحهو.لسعدعىالافيراظؤز

نماهاشفقبهثنىءثهناإذايةاسحْزاهدْ.قل.أنر،يخحالملخقيلى!هدا

.!186!كابنفسهأ.ف!ر-"اظاصَةْفح

العطمصقممعطظينإلاهبراطورخسطىعليجستنيانسارطليةإأقي

تفاها!تج+الأ%:سكلىهني!كلهحمدشيثاندالدوسةَوْالكنهشئونأنْ.إعتبر

الاهبرأطورإليهادسكىالتىئيةفكئشعةآلمس!والمجافع3أو!ظشك.!خكنةْأثمَزذ

الضحيحة؟المئضيحيةالقيدةظبيعةددتس!فذ؟،ََقسطئطني!وخنفأؤة

نمدبيةخالمبأءتمكعنصدر!تالتىافزاراتأنكاةإ"ئؤف!كنمعيةالأرأظ

هذئبين.جعبزواالقرأرات-طظعلى!ارجوندف!نيِرز!تن!اأوألهاْ!ق

ظئالضيذةخارتجفئْاطقةهر،اوييهودأو،.ثئيينش،6هاألمدْلبؤذكر!لأ-مها"وبهانْ

!للآسا!،!05ا!8(.ال!يخا؟!س!ية

http://al-maktabeh.com



ص!.!19-
صصر.

كثبرأايسفر؟لموالدا!!ذه!م!ئنظينمإكتإشفروأففدلو"ل!!إلنسبأ

م952سنةؤأهر-ستنتانولهذاكاهناخيطرالاتزالىتملمكانتفلممهنمالكن

بدراضهنهعمنفة:ثتمالاكاديميةهـذه؟ت3او،ثيناأفىاءلمم!فيةاالاكاديمية"إتلآقأ

وجفتالتىإلاخرىسيكيةالكلالعلىمأمما.ا!لمهوصوجهعقافلأطون

الكنائبيدا--لول!نهتظحةلانزالدراستهاكاْتهد،المسعيحيهَقبل

اسيحية،االعقيدةقاليمييتلقوابأنالوثنييهطالإهبرافئرأهرصلكوإلأديرة

هعين-لرشيي!تطهيرحملذكوت!.أيضاتعميدهميتمأنإ-ستنيانأهركا

الم!بعيحية"إعتنإقيوبهإن.6إ؟18القمممطنطينيبمالْىالارسعكراطيةالطبقةضبرت

الياهةالجياةدخغرل!ريضعريرهبزهك(ثودْكسر!ليالإ)الصححإلمدْهبعرء

تصدربينإتاي!تثنِإثهناكئتكاذبكوهع،العلياالح!وهيةالمنا!أوارتقاه

نوقالقارجلفثلا..عنهالاغنىاتوكعفا.ءواهج!اهظكواالذينلئكأجلأو

يروىإهذهنايمثز.،الش!َتهامعحكدلائتبها.هةلمبَم!*ءة"ةئيإدط!وقىالشير

ء"هلملمهالقبدوقى!يرحيفاأنُ،،،locoد*هءسوسبروكوإإ!رلئا.هؤوخ

اننئامنبأْتفْىالكئيممنة5َإلآيذبأناتأد،الاولإ!هدارةزجلةء،لملم4ة،ء4،

!وأذواوشيةالكفرب!ماتْيتمتمكاقولكننه،الإهبراطورهعاوسمبَةا

باالساناادز!لالر4بث!اأهئوونأخرهئال!و!ن.أيقاول!اكالفةصاشممز

صت!نهنعددأأنؤ!ككنَأ!وذ.الظرىأسهلهدْاوكانبالملبو!ل!عى

!كليجم!9:!،ذرجمرئولمكأئهمأهعغالمرقية"بةاطورالاهبرلْىأ،ليمانلدنَوالقرى

ا.ئرهسيحعيقْلبكؤْإ!لا!ئفمعهمَعلىُيطلقيلطائو،كاالمسبخهبالثإلهروفبم

!را".-تههء!.ئووْي!0،1وسحالصعيع!لأم!P.فى



2\فيعاثي

نظرفىاةراكاأنمأمنفي،لىغ!الإمبراطوريةداص-ل"جهودبالنسبةا/اها

هقاكثرصحبتساادوآطهلتهمأنإلأ،وممقرتضيضعههراذولة

ادينىجمسينبان!بظلفىبحقوظستنتطالتىالعناصرامما9(الوشبعِن)ْ

الاضطيادفيالسببلمل.والصحيحادووَءذهبظيفبرابنادالهراطة،نهم

اكثريهابرأهتشبئةعنيدةأقليةنوانهمكاأإلىْيرجعلهتعرضوااكىالعنهف

وبئصةالعنعرقيةالاتاليمفىالإهبراطوريهللادارةالاز،جسببت،غرهاَْهن

بكقة.لمللاهبراطورولاالمأنلذ-لرباوجدير.وهصرطبنوظن!فىْألشام

هدو)الشرفعةالاتالبم"-نة.سكانهنكبيرء!دوضسك.نظلصاَ"بابعةْ

(اوْإنطة)هدْهبفطبيفةوله*هلم5،هء،0نضفيزئالمؤْبالمذهبأوال!نعامقيؤَةَلصطين

بخعخلقد!وةفىالكايسةعلىوخروجإدا.ئتهبهرطقةتمتالذىوقو،لمأنج!

هم451عمد.سئهالذْىائلسكوفى4"حشمهـ"ةفي

جمىلرريمظ.وا!د!لملمسظئطعئعهفىوإلب!اريههالاإلجر4!طولطوقد!

!قبئجه.وبذبهولبيىةتبوليولإاثرتيةفىالبملإبةابئنبببذبمثاحأ6

س!نكلميهاتقى.بكلىالفضا.الىهذ.الضفبعي!اسهبرإئِرتةبهي!لىي
.:.لم-؟-هـ

الإإلجية!إيل!بثية.كذ!كوطو*هبوا.بهوضصإخما.ووبلإهيبئالإ،ام

!عن!!نيببببما!ثزكهصينةيجادإلكوذيفعالىإكنجبببياسةئ!خإيةلمهيذإبب!ما

ريلايببمافيِايتة.ابثعرخيةاولاباتلتللقال!هلالاتمصاليوتجئجا!براف!جمهـإ

اجم!ئي!ببة!مئيربزسإهالص؟أبئالا"يةالمر-لزإلجكبرهة.عنالبهبوةيهَالاحطرو

الج!ل!سلى%هنثعكلأىضدبحزنموقفوا،طاليأافىبواتالبا،د*ات
":+-ض!"ْ:ْ.:ة!به!.برِْإ

!غىإىألجبمليمعيمالإإ؟)رةأل!صراجهأعلئواو،الهرالحئةمعابرطْ

هذالمنلوقتد؟يكْنفلملبستنانانمعبهإ.اللاهونيةيلثعشنفى!دضلى
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-3"م!.

ج!؟؟يهأرأ؟ءهـاطبورلْىإ4اصياسببة1.واالمشئرنادبنبةايشيونل!!أا،كلية!!يئر

أل!ت%جلىوهن)؟9(اديىلههد؟.هناجزهسيويي!عمتوالكئيسةادول!واس

وهوالاالجاثوالأسلىلبإستعمالىج!ممتنيانفضل،ال!نرقيينالهراطقة.ثضح

أث!هبرآفوولكن.وفيأكثآعالإفمصتما!أشلبهنلجلا،.ْ!طثادأقةاظوب

نمتكىا7"قك4doraاثبودورزوجتهْأنحقعقةعبمصينولةشدبخرةأضيب

تسترت!يساعدتحيطشيماتخصىتكنلم.نهاوأ،يماناعنبةنوفبزءوتمسها

ابوتجع!ئبهدْالى.جستئيا!.ليدة!لىكان!ال!بهأجملى)29(زوجهاياضحإعك

افئىط*3و.أرةقيإ!اطقةببئجمذالتينياننيبدْبوالتذرجعالأهواطرج

أ؟1ا"-اول!نة،،هفإ!وفها.ْووكلاْوالضاضرفىالبا!ضىليراحْرىلارة

ا-طولثيودورزوجتهثيرتأ-تحتجستنيانأنالقوليمكنطلايهكل

فئت!يم!إنأفيكمللآساقفة.َإ!س!مغ،حالمو؟و!ييريين!لعقاربهنزلؤعاأقيجقق

،نمقذأْهنابهرنج!د.هم"افإيودةعهدةبداية،ولْىالاْولى!دجسمين

ءؤتمبرعقدحيثألعأصمةالىإونودبزبيناهنكبرعددبد*وةاطورافيب

سسى---طحى----*ء-س!-..حسى!ح!،-سط!-ص!-5----صىء

إديئيةئلىالمساصشاقشةييناطاضعرهن%ستئيانطلبوفيه،ديفةهصِالجة

الذيئناا،وئونجيؤيبهطالدينربئلءددفيوبا.بصبراظلافطعاَيهايثورلأكأ

و.بر6جالجيبممالةحواليالغوخمظهدْااجلهنالقدمطظيئيةالىحضروا

ؤيه!\ا!اتثهئمءاجلىهنألكنصورالاجئخة-و"بنعذدجخصيصالأجم!أطور

ئينويي.!"كسأ(ةو-...؟هـ.تم!مظألثماوتذ3.قالقفميططيئيةبطنربزك



،!اء-ور؟-.!ب
-----

.،نر!ن!ء

الإهووسارثوهكذا.نوفيزييطالموهعاحالتضالصمعاسأ.؟الجهالةكل!سكرفَ

م)4.انمونوفيزبي!اضظهادئوقفواضممننايرأمهز

الهء4.4؟"014؟جموسالبا!وكلحفىتيرتهاسبرعانِالصووةولكق

باإالبعلنوأ.ينالمتشددليينالنرالاْساقفةهنجاعةأ!اركلالذممطنطينية

جمعتنيانانلدرجةالمتساهحة!يه!،"،"فيuدنثيهوح!ااسياسةال!ولرفضهع!

ائثيموسبزلقراراالاهبراطورفأصه:ر.سي!استه!راؤاكطز

نأالبعضويرى.الق!طنظينبةيركابطر*"ع*ء:اسسْوعيهن8سانفم؟"*

حرببدأتقد،.وجيهلمنبب!لبا؟ْكان،ر!هاهعلىجزصْالإبراطوو

ئأصددا.!طجةفىوكا!"ج!متنيان،أالنعرقييهطال!وطهنابطاليماا-قىداذ

)091.المطلقالضب

يةبوارضاَ.الباعلىوحرصالاْولىالمرة.فىتنازلقدجممتنيانيمنواذ!،

إذ*،المؤنوفيزيينتهعالتصالحسياسةعنيمانهاتخلىانهيعقبدْا*برالئةألإَ

اجلىوهن،لينئويبئرالموبرلإ..وودكمسب!كاو.لااليجسعئِعائيها؟دسوجمان

وكائث،النلاثةاالمصول"باسمالمعروفةالمشكلةاُلاهيبراطيرليأثارهدْا

الةرنفى!اشوأالذينالنساطرةالدبنر؟لهنبثلاثةط!ةافشبهةفت!ة

-*،4ه!ة!هrبملمه؟جهممإ.ول?ة،"ءيممالمصثبودرّر:وهم،ثبلاذىاظاهمى

ئَْهاوالىبباكطاو.،حءهكا!ء"3،بخلم،جمرءْ!-التعنروصنيؤنرثيودؤوثة

لافْببأفيظئةخلقدوجمعئو.ا*أدائوفيتر.ييطالموجا!احونوفهزا؟؟!هـلم؟+،هي*

وعلئ.اكلاث10طرالئطلا.هؤبزدثنةاوإد"!تزارإصهدقهلج!!بم!أت
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،ا.ثطئبما،ضر،رأ!بينفيز"إببهنثئ!دسييايرلالمتدرجيعتنيافيلمهدبخر%!

إبمإتجفة..وب!الباأن.الا،،!اثلإثةاالم!مول"باسلمئصفهإبرثم!ص!ملقتجأ

أ!ؤءإيسإ!بخه؟المرنهن!الضد.الرابم.إ!إثل..!لْىبمنبدمإالئي،ابيهوصْوا

.الىأمج!بحإؤلمن.فيوهلإد"الثلائيماالفصرلي.؟.بْيهأدان-هبزيصرهاجتئيان

ابرضونجءاهذيجل%!هبمإلاهبر.اطوروطول)69(بيايضللأإوفاتاظ!ص

!بهر-..عليةإلتز.لهخو.اي!سإقفةالبطا-وبهبماكلفطالب!نههإبمئالك!إهلبنه!

.كلل!أ،يبماالاابز.إطوهنالثردالقسم3-ئاثسوافقتالذىالوقتلْىطلأية

الاهبراطور،مولهذادمةالغرالكنا؟.ساعترضتالإهبراطورقرار

الةصبطبطعنعة،الىاليرقميئبيإفيليبىوما.بابا؟ىبخلم،كاقكافيجهاببىك!،إستدعا..

اجممالقسطئط!يئيبماالبوءوب!-!وبمود.سئواتبيبح!إدةهئالثُبقىحيث

جِبيتلمافْي.يخفوب!فيقدوي!اصهتسلمنهاالا،00اطورإلاهبرثميههرضدنةا؟أ؟

ا!وكةؤبأداهة!رار.إ!الهابا.ص!دراصهم548سئه.-و!ص،،وئيودورا

.ْالاخرةنالإر*نعةأ!واتاله!ارصلنىاتةصواضاتا!ل!ذاو،،ا*!ة

اثعارصةهذ.واهام.،نةالادأقرأرغلرالبانجْقراؤقلمالةربكنائسلكق

افلأثة،ذساطرةلمؤلفأتمْ،؟إداوالشيدجدهنهوقفةباأباغيرافى!*الفرب

مم!مجمعْهس!وئىثنئَ!ثك!ذالدعوةسوىاهاهةجم!تنياني!-دةلثم*

.79(ْأ.إسَكوْنّيألخأهمىاالمجمعوهوم3ءةسئةاثمَتمعطئطيئية

الديئى*،بيمال!المجيغصلممها!طصورباالبادءوةءلىاطووالاهبرحرص

ناق!نىلطبعوبال!صورايتجنبحتىمخةلقةباءذأريعتذراخذاإالباا،

اليشاطرةاقالفهإ-.الزهإن..كاإ9ثةالث!زلفصولا"-بال!اص!وردون+المجبغ

.ألاهبزأفىدر.ور-)ىهجتجالجهتةئطوا،أئلإثة

تْ
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ئخزَ.كاهاممبز.أوهبإنْ؟!"لافىلدجمأالمح!ز!ئأببط،تْلراراصه

قيخايهعنحظالمبعأدانْو!لذلأ.ءا!حهاء-صهاثالمنمصمحعةكلل!بخ!لى

،وقررالابخرافئز؟هلزفها!معهدْاتواصبحثقرارا.4.ئحهممأظوث!ب

.-"،.+"مملا4الفصول"اداثائر!ىَأ!أالاتمتاكلةْلمففظهاذ-رتمىجممتنإق

.اوهأجاهصق،ا!راا،دفيال!ء"ةلم!ءةكافبجيلإوبه!فمتئ:ْالبا:باقمول!فما

الم!ؤقئالمجمغقراراناطساقوتجعالمنابخ!هقأفهالبا؟؟وجدلمد!

)ولا..ةالفئ

ورة.الاهبراطيمةلفدالعاصمةاباروهابىاطؤرجستنيانهبر119هعاهكهكاق!ى

بهراطو!ةالاهبرلغرايا!ثاهلْأولأأ،نضيلتوتحو،ؤساهمتفىبلاشكههب

كأفصوسطكلجارراطؤهـاالاجمىمحارلىفانكذْ!ْبيُ!اتكض-صمكئيالنهْ-.

الاحدافيبيئتكاأثهرقية10اولاياتفىنونجيؤابنابوتلعظنمتجبولايما-!

اقاالقولط-يهممنالكتهسةمروحدةالنلامطإبصبة2فدْا:.وعلئذلمحةب

الإ.براط!روا:رلث،ا.أسواحدعلى،والنربابمنرقفىخصرجمعمتنيالط

!،السياسيةالوحداةفرفبىان-هنقبلالمظبمقمسطنطينَإدرك-مماجستنيالط

يجحهاور.ول!كنا!سجيةإنةااررالمذهبيةالوحدةفرضىفيكئيبراَاسهل!!رطإ.

رةارافرضىعلىأصركمابراطورجسمتينيانبهضرا!لنلىملذىأفيفنضىإلا

هنيدووتبةاباوعلقفىضاعجابهوضحسيظلى،الكنيسةعلىإلقوة

به.ا!وا!ائه.م!بئ

زهْيبزئللوالمدْب"يئالكوفبقمحانرلالف.فى-ستئباقفشكنعالىايئع!

ثنانظ!ق.االئعأمس!!لخلابثتيبهايد!الذك!(الراحدةالبمةهئههبا
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بخئبنعهمقاضمةبم؟(إلذى،دأ؟تلارئوذكهىا)محألمذهيظلص!-ووهصر،

ت!!1،أليمئفضايئباألمثعورازداذلدْالمظوئهيجة.ل!ةالةر4يمبالكىيد"4،.رأ

اخدأثىآ!نماكلؤهىالنئبكلهم!هوكاْتٌ،كأأطورالاهبربقه؟عنألهثرقية

ترلْيأقهنبة"-حببنْ(اسلايةؤْخملىكا!حلدووجمستنيانتنكهـاالتىةا!ط!يهى

)99(م565

ختىم!"95ْ"!ئةتةة!3تمت-وراقاْوا-،جممعتئهإندء2تلتالتىالاف!ترةكائت

ئئتاأجتينتَدْؤ-فلاجشونمءد!ةيةتسوةده1ى،الميلادى؟مممادصالةرن؟ئها

واثحازا!نتاج"ءمتنَتَق"86ْئةبا4وءديم!فأوالدىجمتئيادْراطوالاصبن!د

-أ!صر!قييئ"الفوطفنةيخظإثياتخرنرأدى!ثلا..بْسارةنت!ىالكنةوفكثف

ا.

جمراهذأفيألأةليمصاب!خاولن01آفئ،اطورالاقيزبه.غاصراكئالابْحازوفو

غزآ!ْ+.خت!ددامأهافثؤحا8َالطر:قبالكاكو-رلث،ه!نكللْىادهاروذثر

!زفبأئيها"سوازظ.جئم؟!ْ،ئس!هني!ىا!د،هجرهأالدهار!اْضاتدروَهائتكا

ل!لبأ1ثنب،المَخزبهااقىاوْرصذ*ةأةلأ"ؤكليلااهاهةطتصئيةالما1وجماكر

."الإَلافعد.ةنهاس!هنؤقتللىاْثقو

وأضربصت،4بكنة.ل!لات!ق:جمبحثوفيالناضنو%حْدْ،الزرأعةتوقتْ!أالرولْى

-طى؟لك..اسماست.إقف"اجف.هطامبنالاهعلىالحعصولأجلهنوالسهىيةالجا

انلالأخعزا!غؤتجىؤ.الضراءبإةن!ؤيةالماكيجاذاعنءجزهمهنالناس!قعا

فأ،ىكؤأفتت:"نءثلنااةئاهطيبرنى+آكيقى*ا؟دكانالم"4؟*نالمىحهسو55بروص

ئا!درهـ،لىيْركى!بؤلىبهربخ!.لمنر،(إَ.اطوليللاهبرببينالهاليهَالماةالادار

ادبئىاادْ،لةاالإبطيرةالجزش!به-ببهنو-فيفبئاةهطيرؤمهولْىأوحبد



-بممى

!ءهلمص،!ول!"لي2يخوصيرضماالمخا!كلىالمر!طوضلماترلجذ.آضزءلز

اجنبىء-اقمبْغزوهن!اورعهءوفااقككانواإواظثئاانيذ-لراد!

ن.وشيكهَزيارةانبا.ورودجمودهبنالأعظمنجوفهمقورناذالاراءيهم

ااة)8اطوؤللاهبرصب!ألتائحأالذراجباةقبلى

الاداوىالجهازلاصلاخبدة!كدخ!طواتاتخذجمممتنيانأنباككروجدير

ليياساثمنعاعدوضعقو"وحرص،صةخاب!فةله،اااوالادارةعاء،ء؟!فة

الذىاطافىيبىاف!راا!امولكن.ءوظفيهلمنياثوةوالي.ب!الاجعزاز.ا-إلإيرأه

ليةط11الادارةنتوكما.ءليه!اد!افظةفيالإصتصرارءنلاهبى!نورثه

يئالنة!ايىولةلتوفراضهافيةْذبةدرانرضالمط%ال!أف!أ-،الاصفي-تطر

الاهبراطورلمعثطربع"الباهظإههابىتف1ءواجهةب!-اتمهقطبعالتى

الظروفتجكهثلظلفىالمم!شحيلكاهـهنوباْلطهخ.!ا.1ْ2المكط!وة

وكل(ارىهالطولمواجهةا0ص،وهيةاتهدتتاواحتياطيةا!01ء-ائكِو!

هضطربة،اردالإخصاديةا؟اوخاوبةة،الخؤا!ضهج!عقنيان!دبةفبفها"ذا.

لمعنمار!ثمأجسكنيانالقدفعهاالت!فةنتفقدكا"هتناقصةية!راوالصرارد

سكاقشىإقمىوكاقْسواهحا،سكلىوالرجالالمالىفىإهظه،!إة

ح!وهةضتيا6%الىالعدبدةا!وبالىراجبأكصبيكلبهَلإهىإبئز

يةاطووالاهبرا.!ابالذىناليطاص5باوالىوابخماكالطكا*ائه،!سبئالعئه!

يص،أفزمثروالانطو!اندّدة-مروالتانالصضىشمأ2فىْنق!ئووام،4.!ةفى

عة.الةروالئر-يةإمالاقاإلخ!لِةالص!رالةوات،حركةبعيمهأوافئبطاليابرأ

1()3ْ.ال!ءانقهنبكلياة.الالافجمغوبأه!اثلىاورق،،وخشارإألقو!بم
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هثراهيةريةاهبراط؟وفىدُمة56يعهنة؟د!برهنا4ق(ج!شنيانئوفى

يةالاهبراطووثااسىرداىاباتايؤلإلمعظلم.الةوىءن!كة:ا!نالإطراف

بااقتصادمحطصةبةالابراطوركطا!ى!يثىضهاإلىاطروبخوجيتهنبالفرفى

،ئقعلهوقعاضجافب.،ادياأقتصعبمابهاوالاحةفاظيتهاحا!ايهواصبحت

؟(ةْ)بةااإ!رالاههسءنالهرقىالقمماك"ممةوارد11

البثا.ذلكتددنماكأااْلإء:الفدبرعنع!زوافقداهاظالما.جممهتنيان

بكثير.هذأهناخطر؟تبماالممثكاةلكنو.اطهوحااط:رالاهبرأقاء،الذى

الفربقىالاهبراطورهشروعاتأجلهنالجهدكلشكيزعلىترتجاقد

أهملصأن،هذا!الهد!أجلءنالاءبراطوريةءواردتسضرعنةضلا

الئرقية،"4الجهولإلذات،الاخرىبالجبهاتيةاْلعنايةالاهبراطورالأدارة

الاْهمال.هذاشنيد!واانجستنيانخلهاهعلىواصهج،الشمايةوالحبهة

وال!-طالوندالضدبحروبهالاهبراطورانثعنال!الفرسأستغلالفرقأفق

وو!لاالمف!أما.وهاجمواأوضحناانسهقكما)السلامهعاهدةنقضواو

اكزركمميمى!وكاه!ء،7يوك!دارأياأالاْولىثلالرةالبحرالمتوسطساحلالى

!شاج،ستطاعجممتنها*نانحقيقةالميلادقبلالخاهسالقرنو*erx،ي

،م551-تةتينهرتجددتمهءثسنهسنوات-ثهألمدةهدنةبعقد3سرى

،ولكننبم561سنة.عابافيسينةةتسا؟ماْةالنيأءفدفتجحئمكام،7صشة

%-مئياندخ!م5054ثئ!كأشفةاثاإضأإنأرالاءبراثىإ؟أدفالذقالثمن

تبب!هدب.ائض.و،.ءص.!و!لم!فدطيةحست!*إلءقاالذهـبءثرطلألاف5هبلم

افيواشقيت،سنربةبم!زبه5َنم،؟هلمصهإد!الفى.3هبنإد!+تتنبان
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فىبةومأنلى،!قيدهاسنوأتسهخية-ؤبد!الاءبراط!ر!امافاو!ىا

العاشرةالسنههناإدهو،يضا%فقدءاسنواتي!ثيةجز!نألافنة.ال!ع!ت

ول!ثا،حقأههينةدقياوئظامأجزيهاكا؟ت.؟اا)ْ!ذنوياالجزية..بدفع

-!هه4عنلضطراايبء.و،بولهةال!صسهشنياناضهطراكىالباهظالثمنكاْنت+

دنهكة؟ختيةَطوراانالاهبرهنءك!دإلر!اليهَاسكلى.(ا)6ْفيولوالىصا:مرؤ!يةا

وربت!رففى(م578-565)11*!أ؟*لمالثافىجسةفيالإسراطووأن!!لا

نقضالىلماخباهـذاأ؟ىو،،ركطءلكالىءلي!ااطةةقيةاجزاظظبردخأن

أ!بندلمتوا،برإههاااجلهنيرطوصسبتنيان!إهدائااسلا.م!اافته،

وكانتيزئطية51اوالاءبراطوريةالفاوسيةبيط.الأبخبرا؟وريةج!ظدهن

شطثكاْ.أرءين!فىنبينلجاايخاودإرت،ءسهقةيلىطو؟طاةيجداالصربذ؟5-

ءيدأنابرالابوا!وويتينإيئ.الحاجزةالدولةءابشبهتمثكلالتى،أنيلمجمف!

رفى*يةادالاص!وتيبيةالأيمهترالأهميت!افطيونوالبيزاالموسءليهتناف!مى

كلالسيطرةكائت(االمعادسال!رنبن،لاْخير)الربمتإبذاالوقتت.هلقا:

فمنذظيةالبمزلاصراطوربةبالنسبةاقبلذىهناكرأهميةلهاْأرهينيا

لخَا!مىااقرنفىلبرهانانظارابلتحويةفىا،براْطورالإدأرة!حتأيئ

و%ودعدمهمثكلةهوا!!ةيةبراطورا19أتبد!،لىالأوو0الفربئ.تجاهصدا،

،رؤاطالإ.،رةارالأداخذتلهذاوْ.تزقةهركجندللعجنيدتصلحيةشرءغاءر

العةأ!مروعلى،عاهةبضةيةنلاهبراطورسكلجملىهَقؤايدجمنعنىخئمد

ا.طوا،هقجندأة،مألايىبنادتإذا،ا!صوصبىوممجهءملىالإ!ببنبة

(7009).إلاول
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الروهائي.!ن!المابيغىاطدهوئولبطاداحدمأن،الشماله4لمص!4بالنمم!جمه

وصكعلىأ،.كثبحالحدهذاأنالا،برممت:!يانءصر!ئكذلكوظلالقدةم

برةالبوا"نجدبدةصمافلت9ةأخذا()8ْلةجسمفيانا!الىبجمبالاْنهيار

أجددالغزاةهؤلاهكان.إه:طالاهنالاهبراطوريةظبوت!ددشبره

صلاههمفعمنةجلهنالمسعيحيةيعرؤ-واولمالأهب-اطوريةيرة-وا

أالجددأةافز

خطكان4"،الا،هاغسماسالاهبراطورأيامهنذأنهالمعروتهن

أكلداءاقادرةالروهانيةالاء.براطوريةوسا؟تنوبالدانهرهوالد!ع

الىالممتدةيه!براكجبارةطرقكلطول!3قوهنالثاووهايخةالمصالححماية

نقاطبقلهىءنهدْه،..شهاحمافرضكلقادرةالاهبراطوريةوكماْث.الشرق

%بالوفى،4!ء،،ءالقرميرةجؤشجهفى"ثاحدفاوبوإ-علة،حصينةأهاهيهَ

نت!ا11وعلاينمزووب!رالأسودأ"نشرأبناأ!تد!ةطقةااةلْىالقوقاز

كلسهأءنفىالببزظيةالحضارة3اْتزنطيينالهقبضةفىنربالداجب!4

ا-طهـالقسطظيخيةتعركإأنيم!نالنىالو-يدةابثةنت!الاْنهاخطر

ا،يلادىَ،الععادكطالقرنخسلالىفط،طلأيهعلى.الخارجهنبرىجوم

بال!حيكنولمالدانوبجبهةهنالنفالطهيداا؟حداثاظورت

هاحدتوكان.اشماليةاحدودهمظرجهاتغعلىسيطرةأىلملا"بإطرة

!"ىىا*نا-وعالى،تهـأأ-:وىثهبا!و-."garsالاةارعأ*رهو



صئئ!159لأس!

5)1ْ9(ا)دفر!أئحاهفىالونهطىسيا6!روواطنهمهنئحوكواإذ-والئرلث

شكيةئلتيضةطءنبينهاركلا%ممينالاْهروأ!أفىالأَفاروكالأ-!سأثور

اْلاهر+تطوروأعدادهمهـازادتو-رعان،عدداشثم!اص!شقوة3هتائمد

كلأهاههمفاك!تس!وا،الاول!الطراز!ندمنومحاربرابرةالأَؤأر.ور-لان

م4.00يتحوالتالآفارو!لطل!يهأعلي.ءو!""دههم51ثةأسىء

هنضفاتالمفهالا.اقالواقعةلهآوالاقاإلاص!ودإجوليةالثءاهإطء!،الثالى

هتعددةا-وامقطتثاالتىليمالاقاعلىهذهلطوايتممهالاَفاربدأو،؟وباداافهر

،85lفالسلاهثلالاجناك! vالختفةوالقبائلالاقوامهذه؟تو!ا.لغارواله

الق-الاقالبمنلكفىاستقرتقد،ال!معلافيةالشعوب؟جموعةشرتوايى

نأهدعدبدةأ-يال-هنذهباشرةالاهبراطوريةجدودصارجاىققح

السلافطأنوالمعروفت!الالشطات!تقعالتىالمجبليةا!ثا.هر3تش

رفي"أوسياسيةهطاهعأيهَلديمآبكنولم!ممجتهدزد!اعىضب!كانوا

،ظبيع!3نيهَالمدلللحضارةهيريهَألديهميكنلملككىذ،يةالهسكرلافةوح

.الغاله،!ىنىكاالزراعية

بةهدهرةباغاراتدورءونيقوإساوفادأص-ءمهاندء2ذِ.نهأبلأحمظو

،115نان)ْالهونياوشمالهقدوداخلالى،ايةالشمايةاطووالاهبرالحدودعبر

يضهمشوءنالمصءنل!نفقطالس!لاتأءكانهاتعلىاتتصرالاهرأنوو

لىبهماستيطلتالىباهكنولاْ،-يةاكثافىالمممبجيةالدإنةإءتةد!لىئ!موأغرا

الىشع!هو.!ولبسببخطيحدثلمهدْال!تْ."رى؟اح!إألابرَرال!يان
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س!3ةأ-ظ!

هاله!ثفيئلكانمسلأنيةالشعوبالافاربرعةفدمففد.الذأؤباثر

صوهية.عدائيةوروِحقيادةهنالشعوبهذ.قعقده

يةاطووالاهبرأنأساحطكملىإلاهوأول!الَآظرفىبوصولجميتنيانرب

هحالقاقيةجستنيانوغم558سنهوفى.كطفاءهنهمنستفيدأنيمكن

المعاهد!قاهعيازاتكلر"اْاطورالاشحهاو.َْ؟الإَفارزعيم

الميلاروى.-ناوا!خاء+فى.أسلاف!ل،الاهبراطوريةعلفاه

بةالاهبراطورماسيةد.أحدار!نو.بهة.ظروْظلفىاءَوطاهع

!قاهارة،موهكذاأخو--.لمعدوضدأعدأئهاأحدعريفىهو

نجى.ال!نربال!امحبرىشمالاىالقاطنينئهأعدااكلباكصدى*هبراطور

الخضومأرالفناهأهاالمنقسمةالسلافيةئلىالقباء!يرن3قصيروقتو!

1()"االآفارلسيادة

ما3خضحىثع!لَأفعلأَ"ْأثتئوالعباللىالآفارطلمب،الاهرن3كيفما

رألاسعكراقهو-ةطلبياذىفناان3و.اظورللانجبرا5موقدالتى!اتلضثمنا

جستنيانالإمبراطورحياةوطوالي.نوبلدا!رأجنربأنبيزنطيةالأفا.ليمفى

طبهمالاَفارجدفىوحين)2(؟إ.المظلبهذاالأهبراطوريةالأدأرةصقافلت

هؤلا.هئلصاملأنجع!ع!تني!أنخمافالذىنيالئاجستينالاهبراطورر!ض

أد!الاهبراطورأذرلثوحئللييزظ!عأه!ساد!نءكأندأدا!طرفياولماء

0ةتي!اضطرف!اكثا5عهد!يةرطوالاهيرافياتاع!يفوق!رم 3 tيدخنأم

برفع8)113(الامبياطدبَ!بئا،لببمعلىائهماعتكط!مب!بفااآضو!ةيةجمف



ث1أه!!ئه

لولبط8الداطبرفىفىفةونوالسلافسهالاْفا!بداأ،يلأديألسعادسالقرنبانها

فىاسبباوير%-ح"()4(.دوئيأبرهةياالليراقافيبم!اْونزلو4صْىخه!أسكداد

أقىاههاالتى(كأاطص،نأتحارئخاأاتتحصينالففاعاحيةءإ-مإ-طهدْامئحا.!،4

والصصودْالةلاءة+دْ.،يةللاههد!اطورايةالمثهـأد!ثس!اى4دتصصس!خشهان
ء..-ط،

ل!هل،باهجروهاالجندقدوكانأالخندهنيةقوبحاهياتكلتيرمجهزةْةتكما

لقممعطنطثية:بااثاأتضاةق!خوأ

أدْهو،يهوهنأجسهصنهان-لفا.علىأمر:خةاذىاصءب1اادؤّسكلانْأ

ئطية(البيزرةاءظا).يحه،المسفي"!هماا؟كأئا"ؤ!ت!ةأءهِامْهأؤة"اتضأَهـ-"عاة-تثإ

اسيااى)ابيزئطيهديةوالشط4ألشرقهاخل!المكأفينجملىأصهح"يغتتذ

الروهائيةالإهبراطوريةإ!اليمسلاء،ن!اء(،ولي!م!ْالصئبرى!،والبلقا!؟

أهاهبمي!نلمجمممتنيادْ!دبعدوجدوطالتىالاءكأْياتكللؤفىلمْالقديمة

وحد.الذىالضضمالبنا.ذلكدعمعنالتوقفوهوالاواحدخيارالا

الد،عفىالإستمراروجمدمالغربفىخمممافىهمقطحوذلك،ج!معتنيان

اقب-ةوالسياسةهذ.!طوكا.بةالاهبراطوبنن،افر.لمةالولأياتبة.وفي

كانتإذاانهيلا-ظييةالفرلىهـلاياتبالنيسبةَ،حال!بهْ.أءلنى.بيعضاية

ط!

طربلشة2اوظيةالبيزية!للاهبراطورخاكمتظلمتلياييطااوبخوب،غلية

/12.:.حي.-

%ستنيالْى،استردهوالذىَإ-بانياهن.الثمعبرقىالجنوبى.آلجز.فان.هق-إوهن

0)نجتلتدلم.بابيونلونرال!وطاشد.!يا%ذ،جديدهنضاع 9) toنم!بئبااها

عْزولملم"ولت5َ..!ْ؟يونردناوهبمااأبر،و13،ت؟"لجلأدْ+!مممهئ!يآةئوقبع!لعالطالا

وافنايكزلو%تطأءوا،م"56سنةالمثبالهنالإيطائيةالجبز!رةءثجه
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ت!ةا"8!

)1116.واردانجا!تعطئطثيةصلهماقطن!امر/خ%لبفيأزروفما!لم

8هذاكلأهامجسضنيان-إنما.فعلىهاذاو

ما،578-630)لم؟ك!لمفرأ،88نىفااجستين:همجستنيانخلةإءكان

Maurيم!و!ور،!فىم82-78ة)ا!6،،ن!uي8لااثانىاتيبريوسو . ce!

(2r 6 . y - OA)،0كأقاوةو 24 tءلم(r 6 1 0 - 6 0 T.)

الإهصراطوربة-قوةأنوتصوربةةسهنحتالاالئانىجستيف!نى

ا!دولهذاالاهبرأطؤرشخصوشرفعظمةتخيلفى4وبالهالإحدود

كادْنظرهةفى،ايرةالبرجزيهَإدفعاطورالاءبريقومأنكبرىههآلةْأنها

نتيجةو.)117،السلاحبقوةولوارادتهو:ةهـضىيأهرأنالاهبراطورعلى

هغاهلىههنةيةاطورالاهبرعاءلهم،الاْكاروالهرءد!ت!سفاروصلتلحينم!لذل!

العلاقاتقىتتوكا،الابراطورعلىتمماغاراالإَفارنفاستأأنإطإادت

يةاصهنوبةاابش2دجستينوفمْننم732سنةو*!.االارسيةبةرالاهيبز.اطوفع

القتالتجددنبهْإلم!؟هرهذا؟.التصرففادى،ا!وسيسدادهِافوغ!حانالى

المعاركأدْزعْمو.أثعرْئاأقسبقبم!اسلاماتفأقه،ائقضىؤتم.الفركطهع

افاهب،ؤنهَبومايضلأالنئعامغزوا-الفرك!أنإيه!أزهينيا-فئأصإساَدازت

%لقسطنظينيةنجاالأْتلكبفغتوحين.ملأه3شنةافلاعفىبعفىعلىؤاستولوا

.*)1218عةايةبلرثةفا!يبالصدهةتالمثال!ضعيفالاهبزاطِوزَمقلجم!هللم

قالدمنصبيخثعنىظن3الذى)تهجؤ!يوصالقيصريةاطورالاهبري!.اوأ-وْولى

وحيهط+الثاقجسسعين3إيحمإستمرالذى(ْاطورى*هن.قبلالاسرالحرك!

طولى.بةالاسراطورعرك!علىبوصتيبر4خلة،..م578سنةالاخيزتولْى



ص!!م!959

غدان(ألةافى-شم!ئبنبابم)بةاظورالاسبىادأرةولىفادْهنذتوسليبر

نأوأراد،إلجهاتكلعلىو،حووبالتور!س!صاطرهنألاهبراطورية

كأتيبوتعبدنفاسهاأفي!هاتلتةطفدنةي!ْ+ورالاهبراطالادارةبقق

تهاياأولو

عليوافقأنبعددالادنتهمفىهء.ء،8.!تيعريوسىفيَءِللافارفا-النمبة

لإيطاليابالنسعبةاها5لهم)911(سنوت،كرزية3ص!،(برهً!ء)صلدىلفألم!.ب!ح

نبلا.ذعوةبأدباطورالاهبررففي!!.فِقدهباردييناللىقبضةفىوقةتاقى

فيالرهباردنقسامافر!ةينتهزالوهبامصرلحق!اياضهدكرع!مهيتدخل!لهروها

فيطوللكنهو،م7!بمهلمجىءصمنة-ةنْ:*؟..زعيمهموفاةبعدقممعهكمأطى

فهةبأل!لباغرائهمالموهبار!!رلمنؤوادءضكممب*إدإوهاسيةطربق

.اأ2)ْالاي!طاليةالجز!ةشبهفىالإهمراطوريةالمم!اعمانر

!ضجرزانهووءل!تيبربىد.برهاكلكاناالثرقيةللجبيههَبالنسبة

سلاماتفاقيةالىههمبتوصلانيستطيعحتىالفرسقمالنفىالنإح

الىطجةفىكانولكنة،البيزندهَللاهبراطوريةلإلفسبةءمقه-لةإصروط

الاهبرا!رنجحوإلفهل.العسكريةقواتهتنظيملههيدبسرعهَهزقتةفةهف

اظيمفىالقتالجبيهةعلىسنواتللاتلمدهؤقتةهداثاالتوص!لفىيةالنيهافى

الف03ههلم2دعلىالإهبراطوروأفقهذاهقابل)وفىفقطالجزنرةأ

جدبدجيش!ن!دالاهبراطوراستطاعحاليةأع!)219((.سنوبأصلدى**إَ

هلى.،*

قىالقبد؟ثدالقا،اطورالابرعنِبمفى78سنهَوفى،الشرقيةالجبهةقىاللقتال

واستدعبرالشر!وْالعسكريةللفرقئداًظولaء"في!اهبر،يسديرال!
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مايى1لأةف

ئيبربو!.اشتأئفوهـنا،أ؟رنه!اعلىالاذصاوأتبعضأبررأزلهوربعمبى

شروطفار!3سرىع!؟.عرصْ،الفرسحءالمفاو.ض!حات3غb،عَ!!

ناالا،حسناسيرأالمغاوضاتوسارت.سلاماتفافيةعقدهقابللغريهَ

خلف"وحثين.،الاتفاقهعلىيوخأنقهلم571صهخةتوفىفارصبهسرى

ئوصلىالتىالاتماقيةعلىبوقع%نرؤنحى،يءلم؟ةييملمه4ءهورهيسداسأبنة

وكل،البيزْطيينهعهتمثددةبسياسهَعهدهيبدأأنفضل؟،الطرفانإليها

م582سنةاغسطسهن41وفى.الجبهانيتكلءلىالقتالاتمنا!تمهذا

لموريسبالعرءلطاوصىانبعد1197!أْ!ء؟ْالف-اقتيبريوك!+وفى

(132).ول8،!أول"ح

اعظممهو(م06،-م582)ىول!فيء.ْيصىموراطورا!*ءبرأنلاشك

كل3!ءاهىظموريس3ؤر.الميلادىال!ادءد!الةرنفىجستنيانخفاه

الشرقية.ابثةالقتالىالضارىؤفىالنجاحليحةقالمتاحةيةاطورالاهبراودءو

اتعلالياوفىالبلقانبرةجزشبةفىبرةالهواءواج!4ع!،الوتتنفسفىوعل

يبماأكل.الةارسيةالجبهةهنينت!الى-كأيةالبز2وبدالنشطةإلدبلىماسية

إ-ايهَاب-ا!طبالاه!.رسث،اطراطولأبد؟انمرسصْىدالكتالاستمرطل!

الوضحقير195.مسنةرفىوأخيرا.الوتتذلكيْاليزنط،المتاحةالمحددة

ابخهوخلفة*،لمأ،ولكارْ؟4هورهيسداسالماكتتلفقد،للفرلسبالنمممبةتماهأ

اندلا!بممعببأضع!عةالجديدالفاريىاطكهركزكانولما.الئافىكسرى

الىلجاْأن5-ذاافماق3سرىاءطر،زلم!ول4هديافىضدهالثورة

االمارسيةيةالاهبراطورتنازلبلهقافىهساعدتهطلب.يمىهورر؟ا،إالاههش

أرهينياو"ء4rدارا،هلملرلملمء!لمكار!ْهيافارزيئهـثاثإسه"ليماقاعكن



صئهأ.!!58

!سريبه2ط.اصهة%يئن(لىؤدماذ،طفةأنتاىألبيزاحلورإلإهبريترددرأ

وهكذا.يتنفيذوعد.نجهجاهنوقام،يإك!تهبنديع!والهورةتلىيئصىأن

السادصالقونؤ!ي!دتهؤدطه"اله"زْيةرالاءراطازتكهاحمأرءا-شد

عاءأالعثرينةرابهَاستمريلطوق!تال!بةدالثاِقه"اجبهةاءإىاِلملادى

.!

و5الةارسيهَثةالجهعدىيسهورالي!توصلإلذىرالمسنةالو!عا!لىقهربر

.1()3؟يدةعداتلسةونطيةالبيز؟اطورالاههرءرفتهوضحاذضل0

علىيادراالاناطشرالاهبرا!هج،الشهرق!يةاطد؟-دعاىيهَالتسهوب!ذهو

طورالاهيرا1هذدمضلج!؟نهال!والةلجكنوءةدلم!دالاْخرىاتلجهااالى!تفاتلاا

يعبرشتنيانفىءنهمثمارفئجالذى.رنهيالااوابظراهننقاذها؟ممننقاذهاااهكق

فىوقوطاجة،ل!يايطاا!طالفىءول!ء*رافناةلبسفىفورءشونبمافرب

بقياثةوعهد،الةربةىت،راطول!ءبر-صيخةهةاهانةاطالم!يقيةاةركال

عسكر؟!رقهننبقىهايقودكانالذىالعسكرىلمةائدهنهاواحدةص

إلحاآبلقباجحىلأوايكل،ى44ْءبمته!لمtuْْالهملقبءهللذىكانوا،فالث

ئايجمعاله-إمالعس!رىابمالح!هدْاحوامي.exarc"المامأالنمكرى

!بينالواضح-لال!!ا.الة.تمأالنظاجمذ!و.!المدنيةألعمه!ربةالحلطتين

الذىالةصلومو،الولإياتحم!يةالعسكروالسلظةالادأريةال!حلطبما

.؟()24وقسطنطينءإعلمءةشةنوك!يادقلدهنكلادعظ

الظروتلموابرثةضرورياهوري!ىادخلهالذىالنظ!امهذالفلإكان

مجر!نكنوأالذربفىهزهنةظاهرةالحربكانتلق!د.الضبفىالحرجة

ضروزاتهواجه!،هنالاهبراطورية-الادارةلتمكنحقفى،طارىهفر
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الاهبرالجورىاالجيشلقواتاإركرىالإحتياطىالىاد"و.دوناطرب

نظاهيينكجنوديقياافرويثمال!ليايطاافىالمحلإ"يئالعمهكانتجنبدهنلابدكأن

كلز!الاهبراطوريةالادارةق!دهتؤه!ذااراضي!آعنإلدناعأجلىهن

سيمتدذظاموهـو،الصصممريةالادأرةلنظام!وذحاوةرطاجةرافناهن

الميلاديالىاحالةرنفىذلكدبهيةاثراالولاياضطالىبنجاحئطبيقبما

اءفيو"رطصاجةرالنناهن!نىصاءمه!رىاالإدارى،م1:ظاهـفياولإقأء"

.الةربئ!لقاذهايمكنهاانقاقإلأهل

"هنالبلفإنجزيرةشبهلانقاذؤدْأ%رالوؤتكانح!ل!المففىولكن

البور،الارضزراعةفئص"راءنواعنالذإسلافاواخذا-لافىاالقغلغل

احتلم874"ح!دسةىكلحالونانبلأِدفىدا!مإسكليستقرون

المثرقى.والساحلنثاور3ا!اء.ر؟يزإوأولهيرةصزشبةالسهلا!كلالمهاجرون

8lلمجمى4ق؟u*ياالليزايماقاعلى،ا؟وبا!نم!عبراِالإَفاءااظروتجددت

بعىورء-اطورالاهبرولثاتيداالمتزلخطواذا5مارواوالم*7،كايم!اقياشو

على.،هنبعقاضرهـوالممنعكلةله!هالوحيدالحلأنالجندىةبةرءالم"،"ءة

سنةجهوث4ارسلالفركطهحية"ن!وإلىاطهـوالا.سهر-وصلأنفبم!رد،هذا

حتىاهتدتءدتدةولسهواتالآفاوافليمقابإلىا؟وبْاكءبرم295

راجاثاء-أضكاب!زتبمإهةحهحلىباً-ر؟طىالبيزابيشثنم،.(سئة

اكىحغفهاؤعماراتالاذأيلا-ظو.احن.دالجدبرةألبوالاه!ؤضدئاجحة

ببهفولمْ،هنفصلىبيهَحرءثأؤ...ح؟.حقق!اإئما،الاهب-اطوشىا.لجيبثى

هبزلاءعاىئيانهـاقخىإ4كافياضافيةقىثاتتجنيدءايقادرالاببراطور



-091مس

السيولائؤفرءدم"دْافىوالعهسط5"ا!رلاصءا"إدهمأ؟ضط3!اذةافاوالا!

الجبهةعلىاكصلىاءرثبنفةإتب!مه؟بألأ.هراطثويةاظزإنةفىالنةرية

ثنا.ألحابسءورأنلضاأ!ذاعلىتبشاةر-.ايف،ليةاوا؟ب!4الشر!ية

ج!يشهةأءر.يةا!م!ءواتفها11ْفىصوب!أنالافارضددانالبلةفى؟،صوو

ييشأنءإى،ؤوالدانمءناممةإل!اإلم!د!511أرضلىاثتا.اؤ!أ!ابهضاه

بط.511ئ!ففي.هـهِ!ذاءن04هـممي3انو،3اءدارضأفىهءاتفيوثءاىاطند

4!4لم!أكأ.9و!مماررووراط-الأههرقرلك3ذ4ر4اطالاههر؟4ااءْكْأاءلىالمالمط

وزب!ماساحتهما-إةدآإالس!)5الاءهراط-ربةء4اطكا،تكلولمأنءرةللأ،

الادهاء"ا.ثزاهـآاصوثءاث!قي!ماء"رو!ف!ا?ائ!دضأرول!."،11ء-كا-بمصه

.(013)رالزى

رتليؤ!مهديعم!ءثواف-ذهاخأااالتطالاجراههـ-ذهتأدحال!يةأعلى

تمرديةانهاافىو.ئ!موال!تهادهجت؟حتيااوءدمإ،إ،يةاصمهكراتهقواففقات

هضورأبطاصاواختارالجندنوبن!هـاداءلمىبطإراارىالإهبراط!أطيمق

ال!سطث!نية!ارؤفاءنأها92"هيمكلفه!قاسبدعىمتيقيادلحتولى

تة-دم؟نهاابداالتىالحربئدشدا؟إ.فتكايمروااستههنانثكانالم!فان

بةثوءرغهيريةث!ج!يم!ورورأ?تأنهذاءننتجو،دةمحدهنتائجبوى

هةالعامحى5تجارئأحتالامهرال!يشؤوقاسؤادالظررفهذهظلصفى5أيضا

فىى"لمص"!ؤوتاكأع!تتومدْاتبعث،،.ا!01،لم!لم--وري!ءهن!اهربالتى

ئمعرضهء-وريمسوفقد،م306سنةنوفمبرهن33ثفاهبراطرووا

.26.؟()حميانه
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الكوأرثولكن6أ(دتىكر61.م0-206)لىفىءةلم!يزفوقاسحميبهان

نت.كادضىوقتأىهنا!شفيهظادؤيةاطوربالاهبرصلتالتىوالمصائب

الفرصةطوريةالاهبرا10ءداتغل!هااخارجافطو،خ!لىالداءكانفىفىكلىالفوة

ب!مف!-شعبييةايةافوقاست!نلمالداخلؤ-فىانجاهكلهنوهاجوها

الداخكفىاعد،551وجاكالدها.اسفكوبهعنفهوبىب!اوضيحاصلأ

فق!اكزجفىاهما.رحمةدونبالجيحبطشولكنهضدههؤاهرةهنأكثر

،الحالةىؤوقاسالاهبراطورعلىالحربفارسرولمكالثافىكسرىاعلن

الاهبرأطوريةبغزوالفرسوقام.ءوريسالإهبراطور!دبقهلمقتللينمكم

فىتوغلىاانهمبل،الصغرىأسيافىجمدوقياووفاسطينالشامواحت!ا

فة.خلقدوإ!!وصهلموتىالصضى2سيا

Thrءبمءاقياشاقاليماتاحواونوباداثرلعهورعادوافقدهأرالأاها

شمبهكهءكانكلفىانتشروافة!دال!فاها.لولململمء.3.يا.م!ل!والى

كلةدوةوتيرعا-زةيةالاهبم-اطوربدتهقاوهةيةأدونالبلفانجزيرة

ثةإلوراتمرىواكىاطوالاهبرالعر-ل!ءلىكأالسإ!ألتعاقبوج!ثايدتحد

قا؟هاالتىال!ةورةتجكانتهىاإيلادىالعممادكأالةرنبةإدات-ذالتعيينأو

نتائ!هنعليهتبوهاشيعرثهطفوقاساغتصابإىو.أ!،ء3"؟لمفو،كأ

الاةقرارقههاءتها-تلىكلالةضا?لطإلى،واظارجاداخلفى

التىللتحدياتاهلاهذافوقاصتحفولم،نيأ!يهَالهثفىالحكوهةفىوالاسضهرار

ؤضعبأهلأ"قهنافضليكن؟إذ،الوؤتفىذاكيةالإءبرأط.را-ثت!

.)127(الاخرىالإعتبارا!كلؤوقالسثخصيةءطحة،



حمى!112

الاهبراطوربة،كلاص!وارثاجلبالذىفهِقاصأنحقايحبؤالفر

لىظقاتشهكا،اهاسراحد؟!هـجيةالخا"سلداصلهاالىتهيمهفىفإيئهل!.وكان

-095الهظهم!!ىجو!رلىهـثإهاءهـلهااببابا.و!لانروهائيةبوالباهعطيبة

نجضوصص!يمىءورالإبراطور!خاختلفباالاهذاأنوالمعروف.(م،006

فوقاكطاعتلىلخا،لض"سهالقسطن!ينيةبطريرلثاتخذهاا!اأحدالالقاب

ال!حنا؟سكافةورروها4عفيممه4أسب!د3واباالبالرغباتاذءناسشأ

العظيمجر!-وربم!بينربطتاكأاالطيبةالعلاقاتول!ن.)128(الا-رى

شط3او،الامهراط:رت"حمالاصلاحعلىتةورللم،ؤ!قاصوالإمبرا!ىش

ابالاف!طرءلىدليلت!هذا!صدشسأسهاإة،ؤوكاسبها"ل!شالتىبقةالطر

ال!ؤ.اءلى.المملاد؟،1)ساهـ*90إ!ر!اكلء!ؤ*الم!تمعإصرا!-اذىاالخطرْ
-ء!ما

الوةتاكذؤ.لِةاجلورالاهبر؟الةسبىارالاست!رهن؟وءاَعرتالذىاوحيد

دنقذ-اهاستقرةاألولايةهذهوهن.4:افركالئى!قرطاجةأرصونيهَ"و

يقيةب!ثغالإزرالدإمإلعس!؟رىاعا!مبنإهرقلخرجهناكفنيةالاهبراطور

اطورىالاهبراءرءد!ااع!اي4قاسؤ!2،أعكاقفبمحهث"القسطنطيفإلىوابحر

اء!اصرا-لآثا!ط؟صمةاشدهبر.ةإك!ثزئةادْالاهبمرالية!سث4ئةطءلىوا!دْ

.البقاهأجلهن

إلىائورا.اساعةا-ضارلارجاعليفاق!إباهـخمةا-جمسةْءاتمحاولةئت!

هكروثه،واءنأصبحتقدالقد!4نيةهاالرىيةأحكورالأءإهـانظامإنىيايودة

باثما!لة-اعبرتلقدالوةت)بضخراَتأ-إ+ء:،8النا"تتالفعلرد

عنبى،االم!اقرنرهطلع،السادسالقرنهنالأخىيرةتصتوالىصرءيئاطا
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ةفيأ.الوْيتذلكفى.للنيا!م!ا"فيصالذ!وأتزقيوالوضى!أي!إعفىت

.وقي1211،أقترب!تاوللمثايهَأن!ىصء"هلهلمهه،الافسوس!!ا!.ءض!

"قةدأالطاغيةهذاأنكهتقرأ،ا!وىنوقاممهعهدطصرخر2!صو

.013(كا!*ء..ه!انكلفىأدها.اراقأوأطةدوزوعالحي!لى

هنالثو!ن،النهابةط-ورفىافعلباالقديمالنظامكانحألأيةعلى

.للببركأصفوقاكطانجتصاباعتبارويمكن.يوأدأنوظثءلىجديدطالم

هبْىاطووأنكربالبنيروالجد.+يحدثكانالذىلمتفيرعنيف.هظيونهوطيأ

توقفىول!،،القرهـالسادص!قبلطويلوتجتهنذ!أقدكان!نر

سر،بقْالاخيربموتو،جستنيانأعالبسببالسادءل!ال!ونالرقتفىبض

هشارجعننتبتاقىالكوارثبسببعأسرنجطىيمضىالتيمهذاطدها

يكلعملتلما!بد.يداكظامالىيمالقدالثظامهنالاشقال!وةرظان.صعكفعان

ئ.ايعييتثنودقاصثبحوانهماحفيقهَلقهولالأ!بكلانفسهمك!الناإعد5خهالا

قؤسنمىةأئكسظ!نىهعالمهوحددشكلهالذىالعالمعقالإختلافكلطلم."هطف

أخر!هوجسثتنيان-دعمكانواذا.القديمةنيةالروهاالإهبراطوريةنظام

كأبْى"اتلاهادْىاالىولإ!،ئيةالروهايةالاهبواطورظثضياحلىهنعيط

اممَبّياّه!ىواالإقتصادء!الأجتماعىو!ال!هعلىوقوىبدجد.لبنا1اطورلملاْولى

؟وب!اأفيبمهكذا.إلبيئرنيطيةيةالاهبر.اطوراسمعايه"طاقالذىالبناهوهر

حق3إلائعتميالبئ8ِالمبرجل!0جنن32َءإنئهأيبنر!زالميلادىالسادسال!رن

ارس!يط.و3القد



أ-أ4س

الفرننهايةخثكربباالحياةاوجههنوجهض!فىظهرأذىاالتيرإد!:

(إفيرإعلهقى-زينهئوةَآكبئااذاببرضبريمارؤيعهبمكقالملادى.السادبى

آلاي!رأطور5ْوفأس:بثئلصفام206سئهنبحلول!.دْلثالوهىفْلطأ

بة،اطورللإهبربعةالممتلكلتالتا0شطكا،المرثه!واغتصيةء!4،"ببىهور

وهة-اكهناهمفمقتة،.وحيدهااعادةأجلهنجاهداجستفيانعلوالتى

هناكوحتى.المتوسطَلبحراشرقفىالممتل!تفىذ.اؤئهسىلئركيزا"وكان

هنالابراطوريهالادارةستتمكنهل4نفممهيفرضالذىكانْالسؤال

طذ"،لأأملهااولت؟لفركطاإجةياحخمارهقهناكممتاكافابةوحمآئ!ذةا

ا!نبلاذئ؟6!المسابمالقرنذطلعفىالاهبراطوويةضعفا!دوي!نصأسئفل

.ضزؤطobو

السافياالقرنوهطلالسادمنيالقرنأحْرباتفىالبربريةتالضوانتبمر

التىالئزلىاتتلك-نتائبهافى!آفنت3وان-ش!به!فىتثعبهايلادى

اظإبس!لفرنفىالروهانامبراطوريةهنالغرلىالقسمانهيارباحبت:

البالمبنظإبماعترفواواجبراظلةفى!والفرئحةايطاليافى،لقؤط.ا!لإد!

فىالاإطبرةهنيتلقونص-كامهموكانالاهبراطوريهْظلنجبماالقديم

فىجمينالاوهباردهثل،الجددبرةاالبروأممن.والاقابالهفا!القسطنبنية

:هزتةبر،لكح!ذاو.ظ!باهاغرنوكا،البلفأنوالمم!لافْلْىهـالآفاوإيطأليأ

اخضاءثمتئميةالنهاوفى،للقسطنطيئه،ديناىءلبغبأقيرفايوئة"أ!هبارد

المننلاتْفمذانا.+إةرْنجهابدعلىولعكنالمسطمبمثبهأ؟طرة.بكغلىَلهس

إلإدإز!!ف4حقيةة،الباقان!زيرةضههفيدافةهسعتر.عنإجمبىفيا
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إلرنالثاسعالميلأفىيذلئبئيدالسلافهنئانإسرجاجاليوفئفىالابرواطور

الادارةأطملمْي!يئولمإلببقانفىلجيموجوفىكلكلالففما.فىففمالت!اممئها

ي!نهمنم!رتان!دالاهبرافيريالكيانفىتمتومج!همانألاالا!براطوربة

إبسيحية.ادياة

بِخءثالروهائيبماالاببراطبرريهْأنبقالمبماالفصكفيأوضحناانسبقلقد

الائرقىالقمسم.مجتمعمجتمهيئيينالأندهاجهن31مرالجاورعلىالبدايةمنذ

بهذايةالاهبراطورانقسام3انو،ال!ئينىالةربىالقسمومجتمحنافىلإو

آايقطحيطأظاءسالقزكلظلمؤفىهالا"ول!نأسيسهاهنذلهاهلازفأالشكل

-شتيخانالإأق،وإضحةالانقسامهذاحميقةظهرتالجرهانبدفىبالض

!كأاثالغربئلْىالمةقودةالولاياتباسترداذ.استطاعاالسادك!القرنفى

طاظنكثفاجستنيانيةبئثال!نو.يةراطولاهبرايقسمكىاالفاصةللخطا1هذ

لياي!اا!إلوهـ!اردةيردطأ-!تليفقد.يدجدءنلهاطورالاهبرقسمىبحددالكْى

كأن.إ-ذىوانجضاإشم!ي!هنالث-مرقىابخضوبىاطز.يهونافرالةوطواكترد

خالريةأطؤفيالا!مبرا%ثتوو.وْالضرق،الغربعنهذا،استردهقدجس!ننيان

وإ"د14.إااحكءنلهاصرا"عأضكثتْوبر-إ!ثفأالسلافلوءْلواالمرص

حيكقصمىئو.بهفياطورْأناهبراىباستطاعةْ!دلمنهاالا-داثهذهقتجصأ

صنجضتاقئ!ب!؟لثر!طْ،!ا.ثضاف!فىجمطووقممممحْدْكلأذوهكل.يةرطوالاهبرا

ية،ءد!عهبرَقننبابيةفرلىوبهتهالغروالقسم،ثرقيةوهمثاكهثرقيةوجهته

إلم!م!،

.،011311ايت!أورااهنهيمنحدقأت!يستيءنهنالثبكنؤلم

!!ي:-،ة



-أاأ-

الذ!لمالقديمالعالمئظامائتىالميلاديائزن..أساروصان!ايةلهعهدْاْؤتك

أهلهناكبعدولم،ئكوبئهإطلح!أجلهنواذموإلمال!اطهدجممم!تنيانبذلظ

أستتؤالخهصالولكن،،الحفيةهىءدْهكأْ؟ت.أخرىعيةبأ.ه%،دةفى

صستنيانقىكهدوسأعظلم:لكل.الروهانيةالاهبواطوريةاسطورةينم!ك!

5إهنظلفائه lsالاهبواطوربةأننهول!التىالاسطورةحة.صاة-ددنهأ"و

لسلطائهاحدودبلاتمس!تهرواتعهمفىالألهيةيةالهتاأقاءت!ادرلةفئالرؤهأنيةْ

.نها.لحياأجلول!

بالتهاضطرامدْالاهبراطوريةعوكأاعتلىقدكمانْاذانهأالقولويمكن

هنلىسلم!(لجرهإنابدفىالاوربىالغربوسهوط)لادىالمها.لخ!ءصىالقبنفه

فكبرةتتلما،القممهطنطينيةالعثروَهنالقممبمحكمواالذينييناهاداالابالجرة

شخمىي!رلمؤلو.أطبيعهتدويجياَتأءونهـاممهلطابعالمية4اظاصهيمةالهدروها

الروهمانيةيةالإهبرا!وولاضمحلتصستنيانالاهبراط:وءهثلءهـط.دى

هستوىإ،اووصلتالمعمافىسالقرنلْ!(ئطيهَالبيزبهاطورالاهبر)العنهرتية

ؤطيابالغربصككلجمماانقعطعتوقد،ضوية!ةأئاوبونانيةممللكة

بمهمفعارفثلفرتم!.ءيرممكقهذا؟نجستنعانفىربدلكنو.نظرثأو

ديةالفرالا،ليمإصهترجاعفكرةانالا،السليةالناحيههن!فربفىجممعقنيإن

فى.التهكيرجمردحيقكانحتى،نطيمالبيزئهخلفاأعالجدولفىئماداظلت

اسطووةفيسج.رواستالخضالطك!وهكذا.سسحي!أهرااشبههذ!

-ممتب(نءهاصرىأ-دعهرواقد.اواقعوغلب،نيةالروهابةاطورالاهبر

-:تيةالآاب!!ماتافيالةءرةهذهممكغ"يهم*ءاوطْ)قيرْماسوهوالملأخ
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الىوهائب9ةبراطووالاهتمةثالر-آلْىلإينالأااس!خكانببنما"

الوقتذلك؟نذلانهألس!يدالمسح،قدههاكىالنا!وصلتمثلاللّههننهاسلطا

شارصعىتوهكذا.اغسطسخلة-ا.هقلانشالىاكىاسهلسكابدأت

هـسهتعلتلإ!االمس!خمملكةعظمةابرازفى4الروهانهالاهبراطورية

يرتهنتصرةتظكلال!موفوإنها.الإْرضىعلىأخرىمملكةأىهنأكز

التىالمعاديةابربريةالعناص!راوجودرغمانههقتنحوا؟ىالنهايةحتىبةهنلى

تلكأنال!،ذنوفِابسببالربهنكتاب،لإَخرأنهنتظهر

ينشروننهماطالما،ح!ههاقوةبفضلىهنتصرةغالبةستظلالاهبراطورية

كاالمسعيحمةاالقيدة

ىدبالئقةأوحتوالتىالخيالفع!-ثاالتىالا-طورةهىهذهكانت

صالثت!ونفقد.جستنيانعصرهدجا.وايناكالعظامالاباطرةبض

مودالصالمةالإهبراطورية،ناطَهيشا.جيه!وا-!كن،وخسا!هزائم

الارضفىاطّهمحقنائاواحداههراطور-متحتو-د!ثا-ابقالىدائما

المسيحية.لمكني!ممةورأ-أ
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سفثا11حت

3..9،0*ء5ءةه.لمح!90-

اكوممافىالحكملميةءاةنحرأن،يهَضراطالاءيرلْىئدال!مماالإعقادكان-8

ليم11اووهانيةالابراطوريةه!خ-ئي،البدايةهةذالتهب!صاقنعى

طوالطقويةاففكرةه-ذ.وظت،زهانيةاوحدوذه!نيةهالي!ى

ئظو:ا،اليشطبىللبصرر

لم4*8*.0!ي!ول،-ء!.310.د

!"لحيناعيههرهنواحدلْىالمعنىهذاعنجسهتنما.نالإهيراطورنص-3

.-الإلهيةالضاقيةلناشحتهاالى-4اطورتالاهبرهذ.نحكمثأأبما،

،الم!ملامكلونحافظ،وقن!تصراطربنمث!نإفناةلهذا،التهبإرأدة

نظر:ا.،وازدهارهارخائهالدولىومخفظ

?ه+*.ءْ.ه"لمiلمْ،ءlْ!مِ!،"كل811لة07

-4

-..

ئسن!نصأ:هأ6-

حممولمئ!ث80!ه،.7هـ

0!.Iهـسلأ"ةء"5!ول

88،ء5لم

"هـ8

.!،515ةه6!لأ

مىء.!،4عكلء!04ص!ى.1،



.؟+\

طئثآ9لأ2ص!د

اي!.-":
تج?،)5ورولمؤ،81هـ96!ؤي"لم،ي"لمدك!ة"ثهةلمأ

!ص!تهسمئس!

A-

أ-

+(أ
Jones,صلاوليء"

"4 s4آl!لةأ.ةء

ة"ءه
اتظر"أءهَصه

.2.ءنز.

44*ء.صتولالولمةء*،re3"،لم.4!د

ءط?ء!بم.ت.ة،ك!".خ!Aأ،1ك!

،20!.

3يهـلمء43*,أفى , Historia*ءجيمهإهة

25.45Ckrooicle

245pire5-! IIاله4""لمء!*?.في

s؟؟?كلةcأ،لم!ءية!ه!6،برلم.ةا-IIلم؟-"؟ 5 ? 9!llة!!هص"

1IIمم!زلم Deفى،I-،لمأة،- Bello Vandal7co ( De Bel

!ءBمم5lهحtلهتة"لم.?!أ!لم(،لىV-لم؟كا؟8لى9"8

فىالىوهانيةالجبوكأظضتهاالتىالحروبدقيقاو!فأيقدموهو

فئو،يدالخدوجهعلىم205سنةوحتىالأنجراطورجستتيأنع!د

للك.ععانشاهدبروكولعوكأبهانأننمإجقيقةالمؤلفهدْايمة

*ة"ة4،ةاجاثياساعلَْْلق!و.له!قبعلعايرصبفالْمديمالحربرب
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!ا-

r%-

ماو؟،.

!ثَثن!9\.ت

مهفيه-.دهبخهنلىة.ألمتلفترةاوظىبروكل!ولعوس!تئاب

انظر:

5Jones،"!ول.266 5 L

fideA،هاة،5،ةء!صا!هـع!،لمكلة"ةء!

الاهببزاطعيراقا!االتىاتا*نشا؟أوبيوص3برويصفابم!افياهـذاوفى

جستئيا!4.أبخبيالبئالمعمارية.ةالالاكللكلكاهليس!لية!دم

ي!ضاانظرا،الاهبراطورلةاصاهنحتلففى-دهااثشه

MoravفىwiBل!yzani،".8"4.ءلم".ءمع0005-694

proco؟"ه،وِل!اكهلم4foriaءبمءيرء

سب!ائاجستنيالقأ!الض!نجقدبووكوبيوشظمالكتابهذاوفى

.جممتايانلعصرقاتمةصورةيقدمو،بقينالممهاءؤلفيهفىاهتدحهاأن

ال!مابهذأفىوردهاكلقىتتشحككأناالباحمثقفلىهذا"وسكلى

هذاقيمة.أنلاث!كول!ن.وهفارنةجثبعدال!هنهينةلوالأ

النظمعنببوسبرو!وأوردهاالتىخأإلمغلىهااث!اترجغ.الكلإ.يأْ

هنبهعير!سانبكلهاثمعلىوهىبةاطورالاهبرفىILIرالادارى

:نطرأ.6الاهيهَ

لمه9كي05،ءولور"201كاه.كاى7.
صسى



أت!اةثمهه

كههلالىألها.4ا،راسةتهباوكتادعوسبرو!واأؤرخعنبظأأنظر

4%A

%*-

بيور!:.لنا

Ju,*4*5!5*!ة5re-417،51--قه00 ry

.24"115oman Empireم!لإ57!وu

،كا!*م!?ة"!قول.!"،*5ء،92

الكلعابنف!ىهنالثاهنالةصلايضاوقارن

1013-21،6V! Iأ!)

جم!اطبتاوواض!؟نحالذىنودطالقاشعلىصليجستنيانأنبقالو-16

نظرا،م22.سنهَانلمثلاتبينواولممة

ك!،.ر"صث027.155

دءلملم"س!ولثلمكاسول!له.ثآكهـ2205-4.و؟،

18-

يضا:افظروا

المرفىالنصهذاور؟

ةم!لم0ء،ص!00570805
ث

"مولمءع!ة027.01

انظرة،م35.سنةف!الصاءر8وقمسوم
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جباةء2سر

5*!كلبم?ءالم04).03 Romaلملىكيه:،

فيويوهن28فىالممهرطانبمرضتوةث4ءه4!"78راثبودوأنبقالو-91

ء:انظو،وحيلهاكبيرةاطورالاهبرصدهةةتوكا،م.48ممت

5anه/.0 Fmلومم"!بمهولBuعقيغفى484ةlslss , Chroي!!

5ىcبر5*45058! Dيo66511-67لم

هى:االههلىوقىحنايو)الرجلهذاثخصيةلتوتناا)6!المصادر-02

!ء،!هuياء!lloPersico,01،!لملم.ه?87.48لملم

؟ه

هءعlleB"."م0cه8ءحلمإءك!4!لأ.ءأأ.لأا

لم8،!05ء9701زBu*ءيهر+!E+5.،?ء22

Roman Emir". - 2 r

34-

11"فىك!-5.هـ

"+"B7841508!معشث!ب"o

693,511

.0yxء"لم"،."15358 Arc،!لمبيء9ءةول*ه



ة-02

2-لا

-26!.-

BفىءRoman,4"أأ.يء."يبمء941؟؟4

4مم!!،قةلم.لأ5!!2ُ.2.!مم"بخ?"/ئي2-د.3

اشرئاالذىهح8!يكو،يلم!ائديكؤجمل!سذشو3ورْ.اصو!27-5

نظر:ا،بهون!ثاطهوكتاحياتهء-دوالعزإقالممهاالة!لمبلىله

لأ،/.لم.8?!5.جيُ؟*يمء."ثم!16,16388أ-167

2730-03.فه - 69 a * d04ء،+.ل!!م18لمالىeيرءيم.Mode"42"،لميلم

-2"

-2"

8ءمم!لمة!*ا!!لا!8ييء51?،545.

أ?9نالمةعلاثمل!ء.Empire،!ءلم5ثه.

-194)ول؟ءولtaنجلم؟ول،لالاْ،.ئاستاسديوسإْراطوأ-لاههؤكادْءََ:لهثلا-03

بؤبدكماناطزض!هذاانف-المهر؟،الضفيو-ؤببؤيد(م518

المذصبوه-وأةالواحدالبي!4هذهب)؟وفيزى-و11آنمذصأ"ْأ

-ستيناطورلاهبرااما.اليهليناستاسهيىحم!ااطوراْلإهبون،بمالذئ

الزرق-زبأوةقفىارنعهأءنكانفقد(م!52-518)الاْول

1:ؤذلارا)الصخهحالمذهبْالرسمئيديؤ-ل!لمئأالذى ، ) our؟ظز

!ك"فىلمةبخ.لا.3!ئمألمص!ىلَم01لم،ص.،؟؟!ململم3بمهلم"k"لSلم،tبر:.47.؟أ

بيط،.جم:.3!م

srogof!بم.أه،لأ!57!ا"لممر.ثه-31
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2!م!ى-لأ

!،ءول.دكا!""غمالم15!طي!،ي!4.د"!تأ

-،،

نيقةاعنْؤز.ةابضاانظو

.72

.ك!ء

ئه7لم

محل-

!"
!؟!ول!"+لم

-3،

35-

31

-3"

13Bury،"!ثري!م4930118-.غ , Roma

nمءلمي08"لمحئث،،926.

22.1co؟لم،يءكم-Bello!م؟،هء!*

"أ08+،
Byzءف!e؟. Emp

*..

كم،؟l4لأية

Jones.!ى!س!ء015؟5

5ءول5I....88ضهلمأبر،لمنر83،7،،!!7!كابلمول01،يغ*قي..يء،!يهي.ض!5!أ.س!ء1-"3

*!+ثيا*ىفْية*طمهـلم،نَمأre)5!م!الى26َلم،في.7صم(.َلآهثبم؟بمة"-98

،ء!؟

*ء؟لم!كليم*ه60،.

ان!ظر،ئدالإلوفىبقةالساالحلاتعن

دء547"هلوءة،صث!،-.62



-VA3؟

!يه"مرولءكايء"74لم1.880!ي!.-04

عسكر؟فىقخممىفىالرندالالأسرىهؤلا.جعبن!!دجممهشنيانقام-،4

:جسكنبانل!هبراطرر!ة.*إلتااونداليةيةالصعكيراالمرقطب!سمعرفت

Vondal -!ودعلىليرابطواار-الهموتم،لم*"ء%د،لمْ"

انظر،الشرقيةالجبهةفىالاهبراطور

مبroco"."8.م!ام!ول3هه!ك.011هـ4

!بأ!دأ.و

.2748 , It،هـج55"،ل!هء15""هلمده,علأJon
-

انظر:،لجبزاربوصنجدهةالحفواا،سرىءؤلإ.مضاننجالىو

8Procoءة،50""لم"اص!05ةول15

"ش5اس"*،851+-47ة!لم5مي4عهء.34-0601
-

،"3لاءRome*ووم!"ءة101155!*-اء100كاو؟أبرءةلا.-.،،

*.يهي!ة06كاثهاةروء.007

5ء!،"*.4!هم!ولوو6-ؤو5؟ء".ل،ف(4

74.88ل!
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؟2(م!.!!ى

ي،*""001!*.،،!ء،3ء*28،5!ول275،0"لولم"-45
جحببىء.جمم

ول!ء*فاا5،لملمء.15،4هـ6"

-.،س!

6z-75لم905!د"15،ر"ثر**

هص-لقمه-،عنوردء-انةبمضارؤامرىبيهِأنبالذكروال!رير

بالحوبدالمحاصبروكوَلعوسكتابفىاهالايمهونثا

المؤرخلنفمب!ا!صرىاالتاربفيفىه!!فهببش!كل:ردبما،القوطية

ووةئذ.ئأيكوتط-ة-دامالا-وئثاْبقةحلبال!ئةاقيارا55ءدْهنو!رج

تخش!سْتبهااكأا،صشتنيإن:جةزيم!زدهودوراأطووةالاببر

"لم!.؟ئظ-را،:!القبيبطظجبةفْى؟الجبيلىطه،شالةاباء4اراسننةرا!طءوهن

ابضاة

7.!ه

5أ!م5vs"لمححثث ? 4 Proct!م"cعهبoفى"نا!وعكارProc

*ءبمءور16.4ةلولمء،Ro"4ا*ءول"اءم!ء،e5د165،8--067

-،7
27580"Jones, LRE

.72-،07

P?ء8لملم،oح5لميير.)50ة ocopius

rءل!لجمأيهر)اثكل"؟.ة"،ءاءص!re.أأ؟

!-.؟/.ا..؟.

ل!3؟،

-4"
.لم،ءلمهالNهاي.5ء*ح!*أإ.

!.



9!اا-

ييضاَاكلأ

تاأبم"صف

ص!ه?لمةكه،.5Belْلمع!،5يبرحط؟55،ء8.7-,14.9

Jose.5تلأم!ول65!15وBuryول5ا"4ءص!هء!ص5
-

18:.-917118

05-25.240804 ss , BelloGothicoءP3060

-Bello،8"5ء؟"م!؟أ"!،لأ"?هول9.-.يئم!ءص! Got5"5ء!ع.!ءد"ة

5182ا*

,Jonesبص15مر78:ال!5!لوة"!4ه3.ءيهمص!!ر40.!118.هـ-8. L

r-.

+.4

Bu،لاوليهم*4?ص!.re.1)+!و-001لم65،""

ولعةE.!"ة.
-

,Berryكم"4.،ث!ص!5ءلم0101011 R

الةركط،فيهااهـمْحَثو93سئةفاعر!ىكسوىالهشفارة!لص؟اربئ"؟.-

نظرا،جسمتني!أنضد.هعهم!إلففى

فىمم!لمهصه."!55س!8ءكلة+45113"9
/".ح!

؟

http://al-maktabeh.com



سيي-31أ-*

Romanءةre,,23311-ي.-.9 Em110؟ 0 :9 Burةلمءةة.?!ةلمترء

صى

-.7

55-

لو?"ولييanكاصص!?؟55(!023-113

0Procop؟؟ء010))35. 8"! . Bello Got

لمورىقدههااقطاالتفصلجيةاسةادرنظراالمعركة"ذ.عن-،5

86("لأكا

!"لرلم.*ىا*ءولص!ثهمةء،ج"

نم!8agmatظباسبمالمعروتءرسوههصستنيانالاهبراطوراسدو01-

أدهااسَتردتماىايطاليياولايةْاإدارةاطووالاهبرنظمرهْيههقاْ،؟"،ي

أ!طأغية"!أ"اصدراتراا.اثع!الاجرجممهمئيانالشالمرسومهذاوفى

نوع6ىنحصئمناكَاهمْبأءوابنالذالناح!لاولروسهح،،توقي

ا؟السم!على(لمرسوبمئضكذلث.ثائيةهرةْباسترداده!األ!ضئوطهن

اَهتلكأ!لهم.اخالجهاسعَردأدوالمسجوئينسوأحطلاقواافنفيينبودة

وئظأمْخباية،ا"طايالولإيةالإدأرْةْنلاليةالمرسومنظمكذلك

المرسومهذافئةف9افيَدالنضصوهن.تولإهاوهنشها!را

إقظوخكنفذهنهأف،3تريثبحه!يغلجالياافىالواى4ايمالاقا-كاماوْ

إدال!ةئةلمجم:أليم!:.مااطىع!يدبالز.ا*قاليبم01تبننملااهوأبساتفة



-+سأ!عى

انظبر،ايطإلباولاية

001150 11 192 - 99 Jones, Decline3!عJones

8ة61ء08 IL. 226 - 5 7 ;Vasfli5يرى!ء"ء Romaلو*كا

06*-

63-

."28لأ07

013701،"i،!ء!.

لؤ"!.ولmanيهرفىهةrبر

س!تْء08?لم029208

AI-جد.بهماتمتعالقالنظروبدالحكمةةليفبكرأهالاريككان

،ص!ولة"حشيلدبرتأخت)فرنجيةأهيرةهنالشمإبالملكوفئوج

لارريكإهإعاهلإذ،بابفم!ثيلباهالزواجألطيذاال!(-،3الفيركةلجق

الأويرشىأ-ذهباإعتناقعلمهإيفرضأن.وحاولقسوةؤبرجمه

برثضيلداجم-5وحيق.اخيهامقالم!ساهدةطي!البمااضطربهاجم!

!كْرلبجنوبممعد!!القوطفىمنئتوكا،""ءلةم!*تهبريذثئبما.ئار

اةرني!ماااأإكءاية؟تصراوهنالث،فعنهاللدأهاْلاريمظضج،غالا

نظر:ا،لكْقبمد"جنود.كللهثم

ء5ول5eءي1(9ءى0286ْ
ص!ى

?،
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65

66-

"ب!4

ثم19!ى

ه"لم5ك!ولصلأ5؟2"؟ت5:ثههـكا."لموء4صع!ى!عئ!عىءيه!!
-

33-137."Tlmpirs, I-ء.liev, By6ة؟ء - ,88 V!هـ

7318.5 ،!. ! *، pireممهممأفي"ة

الع!لكزةمعببيةالإهبراطورلحلصامير؟رىالتجاالمينرانيكنلم-63

كلللاتهاداضطرارهاوببعببالصرق.هنالاْخيرةئتوردطالق

هـائلأازباطالفارسيةالاهبراطور!ةجنتوقد.فاهـحأوسإطة

راظ"َذاكورا.من

317.*4,Empire,ء)ةfIجمح!.-ولة

Roء*ءةلمي68-321.0115 *، nا"برءu

.ثمانجتتكاد؟بي!لي!،.ير،د!التجارةفىسيلانجزيرةدورعن-96

الاحإكىقوفشلي،سيلانالى،الصينهنالوارداطريرثسرا..الفرك!

نظر:ا،هنافستهم

*هابم،يز"لمأ!بر؟?لملمءجي.3-72لا.5

نظرا،الموضهوجا!ص-07

k""ه!لمإزء.4251ةBول*ة" Tلمi8.8ر؟3ءه?"كه.eبرءعmه!-40يهم،oC



!م!أح!!

5لم32!يpء،لمفي4ائ!بثيأب!ا B3"ل!.ة!،ة
،4،7ء2عر2"؟أهـ38،1فى
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.جمه؟
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V asiliev369،01يبم

145.

لولميولoكللم3aء*?ْ،يهر

/1431,Empire!ء.

3.م.سنةيسيمد"هفيللجنهاهذهبهثكيلوطورالاههماءر!ىووم!د

نظر:ا،التحديدوجهعلى

74-

----.،!

08،*لم،لمحثصف،09271

Vasilitvلما!2.5ءناء"بهـ5،5eلم.4

اوء"!و*،ءهول2ءةهء2..79.98،4-كاتو*أة.فىَمم-9ئالمةلأ!"

711tصسث8ثه.!ؤ

--!019،ة...؟أ،.؟

نظر:ا،الصدبدوجهعلىم533سنهنوثبر31فى!د،ْ-76

ولس!08لم!!927831!?9ئاlنايلأ"ول!"!ه.!5*!ة،ء.
صم!

144.،5

http://al-maktabeh.com



177

VA-

97-

08-Bury

*ثأ
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لم4فى.لم.يا،؟5*لم

أ!Vء9لاءةاة.،"هم!.2!5ءلم"430.1

لم"8!الهه!وه.س!9كا6-.77

1948,7!8z4،ة،ة!eripmEكم

05$-5411//re؟Empء5ول،"

!ب!سس!

ز"إصنظرا،.،3ْكافيتالكنيىةرافناهىكنائىأهمكاثب!81

:المطرىنانجا

ء؟ءة!ه،?ءمبم،.،،!4Arcء،ء5،55لم0017916

:ائظر،تها.!المع!رقيالضخه".رءوأصفاالكنيسةهذةنشا.اعن-82

83-

,mer"،4أ ut"262251115تم Aedfiisمرأول9"ةلم!لمل،

+ء"!ة"؟ء3t4ء،"،?،5فى-.65،

وركا6لهةا"فيكاا.*س!"لم5ْ،!41!.

اجيطحإح!تفال!فىف!باجستنبالققال،جيونروايةلرحعععب

؟-:الكنبسة



!31ص!لأ

-اؤزلظلقدالهظيمالعملاهذبانجاؤيرجدفىاقدرالذىدلّه.ةألمجىدْإ

نظرا.كاعليهوتدوقتسايمانقدرةفيه

اض!جص*ل!،%2،433.جيهون

ىلم"lبمءaفىChroيمئامطوَل،84-948
Agathias,ةنز،7-92.

Bل!ء!8Roman".ث!3ع4.5

،".

وتد،4Pبرولىةلميمبملم،؟اْ،3ارىا!نةالع!ا!ىلوهـوهذااللاطضاعر-008

العالمقامولقد،انمقديه،الحكةكنيسه،ؤءظمهَووعة!قضيدتينئظ!ْ

علي!ا،واقنف!ةقتر!+اوفيشر!!ازءبمrdl"،عَبر*4يدلندرفرقالا،1

؟:ا.:ظر:+

-:6.8

0،ه،نضء++ته

.!ء082!

هلمعiedlanderلمPaulu؟5يلم+ول!؟aءول؟ي)لام65-27.

زث!م8"لمء!؟عم.يهـءحء*02

:ببوس3ولبروأخركتاب!نفمبى.:!لمعئىيعضااوإفظيز

P؟لر؟ء5،5ء

.لم
نا،5،ىء"sا-De-.-ص!4لمم!ىdكا؟

!7،urاR33ء35ث!لمزءمم710،بر؟بم،B،34!قلمةلا s
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صعةلاع!أفث

يه!5""4ص!ييلم."لم.03!غ!ل!7*هي5المع،5"يلم5ءوله"برت

ءكل،"؟،.لم53/47.

نظراد.يينالوجستنهاناضطهادعرر-فه

"أ"هـ365-72بر"ءع*!م

7".-3.،

Buryء."يالمء!كل،لم Roma

R-؟+،!Polit4،4"-%أ

98-

09-

5ءزفىبرc+لم!ا5ب!. Pولج،لَمProeop . us

Bu+ء,Roman،كا!+!فىلم,11..3ز.6

سأوال!،سيةادولةاعلىالتممعاطفىالزهنيةالسلطةحق19-ويرف

لاإ!ةااهمانهنيمتبرجممعتفو،ء؟ءكا!لم5-?!فىْييميةبوالبايةلقيصربا

نظر:أ،بحقالسياسةهذهط!بةواالذين

006"./81111reلو!ء.2.ءيهم/lievةVas!

الافييسميوسئيوحها)المعلأصرء!بين؟وفيزالموالك!تاباحدبهتبلقدؤ-29

sus،"يEامبراطورةأعظم"قائلاهدحهائلم*يبرهلملمه

انظر:،،المضطثدتنكء!ى،الشمدةهـقتفىاطهارساثاهسيحية



ع!؟اصع!ق8فتف

لموله.لا9لمممة8"8/سن!سنثعنك!عمثيىح27"

نظر:اهذةجستفيانسياسةتذبذبعن-39

+!,Roman،-ت!ءص!375148-.08

ن!ى!وفىالقسطهطينبةطويرك،!*ءيملمْ*ْينيوك!لهفا،اتوفىصين-89

اشموك!رث-صتالتىاهىثبودوراكاشه،م،430ت

ن3و6إريهةالبطركرصىليبئعنلبيزونطرااسقفبربر*4يشu؟

لم:نظرا،ءو؟وفيزبةلىهيولهبأنهعروتالرجلهذا

"?!!""!ء؟وليءإ?!"،51ؤ.77

59-eع!يي".لمn!ولر(ثره،ry!151في,Iلمp . reهجهـلو!.ص!يي،ieكفىVa

،ثر78-3771.

لىصدرأنهالمرجحهنكانوان،المرسومهذانصىالينابعصل-لم69

انظر،fairسنة

erBury"!*؟ء5ول"1505-ث!8"،هـ4.

.ءلو!،،،فئ"ء5)181?فيءول"ثة9-لأ

جعنيقّلم-هحهذا،وعلىم554سنةفيايرهن21فى-كان.هذا89
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001-
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صئمئهى007
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1نالمء.ئا5ص!إ،!.يهمىء.re.أ.062-915 5 492 - 69 ; Va4تJo,tcs

lوs-!8"،ص!ئث،،88;وءلم"فىDecline,114-315.!ا

ء"ولJمحم!003.15Ls-01!ا

ائظر،إفرك!جسئيانعلا-هاتتفا!يلعن-001

8!لوء5"يهه!?ف!عمء.ءة0180ء98-،ى.



-أ45صى
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ئحم!سحه

97.ص!5هء.503-09ل! Jones؟StateهـOsfrogo' sky

برالببهة،كطولعاكأؤويهَتحصيةاتانشاءإ-ستنيانقيام-ةرغم809

ماإثاراهملنهأالا،اقياو-رلمسلملم،*!ءْياالليرفىبالذاضه!

بسحبالاهبراطور!انها3ثيراوفيهاية!وحاهياتوضعأهملى،

كاقواةوضعليعزؤهماكالمرْابطهَالعسكريهَالةرقهنجنودأ
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3!!ة!زلملمه5!ن!نئيعئهتحر487-8"

3..esiasticalب!ءcص!.sلم?"هلمي،"برم!لا

5.ةء132.0 Demetء4ءة!رول،

الوسيطالمصروهيلادبمالقدالنظامبهَنها!كنالممضطزةالدواسةا؟ظر-131
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افصًلىالفما!ثث

يخةيةْصاللاأوءنماا)ذوكتىءنالحتطر

م84س--م0%6

ا"ارحممااالخطر-

باناريادولىظرور-

الثماضهنظام-

الثقافيةالحياة-

المدنإكن!ممحيلال-

المس!ينوبخ!هـ511-

"4Cottoclفىءةتهـنيةأكا-

يه!وللصاص،او-تةلأرا-

ب!نالسةرونتة(ل!لإابةح!ه"ى

والنرباثوقا



http://al-maktabeh.com



ضعىفيأن!ع!،0004

ينقىتوسازهنإضطفاتء!%!:.إلغدبمابمهسئهإيةلْىالعانم00ظميهالى

.كأ!ال!قى9-ؤصأبهأ.،*نفهمْتفيإلنىاووهافيةا،ء.براثفوريةةهانثء!ء

ر!ءتتسة!أالتىانمارسيةإيةلاهبراطورو6ناصء6ةمناكوسط

قوةكللملأقةءِأنوهح.أخرى4.إصهيتالمح!.ه--ودوصتى!مرأت

ز!-*حم!؟يم"-!جمر

أنجلإألاحوالىفىنتا-لانفىالهثض،هماقعدائبهَعاهةبصفةنتكابالاخرى

ف!م،-ه.ص!!هله

ولئئيقيوبالرا0الادال!-مهن!.أنالقوليمكنو.بالحذرءثوب!ظقلةحاثى!

-!معنيمافبماالسباسيةال!لاظبئظيكليموظريركلكللتالفارسيةالادارةت

!إب!وببِهى.)((أواضيهاعلىدولةبعطعيال!.كلالمتب!ادل!الات-افهاساكط

ض!الملاأ!ئببهاولهذ!،ا؟د:دكل*عليهاالمتنازعالمناطقبسبعيهمنماكلهنالث

.رقالاالحدعند!فلينهما

فىا"!بهمادرذتالركا!الصة"تلاتلدوا:يتفىاطورالاءبرتينحدودهاأهاخارج

+بت!!و!.!ث.

اعالمابقيةفانظأ.إفيثه"،أ،هنو-ا،الةوظؤتةرالاماراوفءفل-أيىءيثيا)

ءمم!ت،4.-ء

.ْغتلفةيةتمشربهتأصريمو!ء،:كلباأث،ِبمالفالهغ،8اض!(5فىاوروفه

اط!*رالبفهضالاهبرٍلحها.الؤ!ىبعدالصثه!كل-قلإعتلىحيقطل!يةأعلى

4ْيى!ربإئإكما!شائهئطيةتممىإأإكلإبزنهـت:إ!ء.؟ضطبما،م4.61ثشةاس

:أ!ييفيأ!.لطْ!حاأأإثصيا.جمإ.إئطبه-.للى!ْهإاضو،الاهبو!مانإهمد؟د53ةبه

ئَةْبز!لبلةْجزأىنى!هو!خنَبا!ى.8اللىلضوبعنةْت!-لتدوبى!نج."طمت!-نقَ

"لصىت..ْإ!بئكهـيلأنجْنرَ!بَبزإىق!:،ْا)ضىلا:؟الإَفاو*امةوألا-ياعتقيضند



س!"14-

اكجاهـةسفنتوكاإ،فكرصننطلوقو-ىورفىقااغهسِ!رالفررءبن!قدلإكأال!

الانجرالطرفا+!.ابتوبملأالهحر!لْىاحدتبحرببن

صل!ص

الناحيةلن.الا-والبةوءصط!شهحةالا.براطوربةهرقلوصد

ولد

قيالاو.ارالناحية،وبنيِةخاوئتهااي!نجبنءمعتنزفةاررنجاهونتكا،الاخعصادببما

السكرىتنظيمهاوكان،"غاءلايف!للحالة!كلةجهأ"زها:!َالأدارىكان

تجنيدعالئئْبقومكالْىالابراظورىللجيشالع!تكوىفالتنظيم.ء!رب

أمثالواالاضطوأب؟المصرأ:فذأ!اكئظجمولئبهق،لههمايدنخأنجزاولج!هها!

ابئدأ-ورهئهاتدفعيلقالةالاهواممتلّمعسزي!ء-يهلالحنبراطؤكرلإْ!ل!لالىلأر223

يم!نهة-احةكئيرةءصادوهئإكخد.نلمأخرى.ئاخيه.ةوهن،ئاحيةرفنَكْ"

الموار!*.ْذاتللابواطوريةئيسيةالريةالمجوةالاقالهمءن!-!ار؟لتنيد

اليلمقان،وال!رسااج!تاحووالسملافالآفاوالاْعد!اهيوثهط7اجتاح!ما4البثبر

هدىهرقلادرلثالظروفهذ.ظلوؤ.)3(الصانرىأ-ياقانطالى"وغلإَافى

اهتراضدولا،بقيةاؤرالإ"كألىالهودةفىفكرئهأدرجةه!تهبةصص

)3(دول!كا!!5جيوسصعريركالبطرأعتراضوالعاصمةبم!ن

حمىلاتبرأشك،،ف!هدكبيرةيةلأبرْأطور3ْكلىدالقآيةخظار!هت-ةَ

!فثامىاإلحتلإلبدأ-انجحاا!ثشىْشبادا!ر،كأءوألاكبز!!ز

اشىا؟فا.أهرةمأنم(.?شأعلىاد"لإ-!لذا*خقْةاْا3ة.وإ!ف-مئيمافيقيللب!ن

صب،رلالفولىا.لإووبا"،لمب!ء.!ض!بما!اهـالآها!ما!ب!مزجمذبطلك

عق.الاَةا.و4.إنكإِبرإبب!هةادإْتر،بم.و0104(1؟.لأىَالثواظئره!في.لإر*!غفيالى
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9!.-!لأَآ

ز!أ!ثنعأ؟أيتئثالزأرممنمهتاطوتْ.تب!!ل!آ:الص!ءنبزااتجكشألئهبو.كام!ص-

لم.:ضاؤ!سيلا!ذ.ؤ-لا!ؤأ!..إنمفي01ءط!ىفط؟!إ..طهابسلاف/-فاث4ْئوب!لماللإا

هـضئببراالكبنم؟ال!تلىضط!-هنجعاطه!هـماقي..لملإصَ!رريلاه.فىالضدتبخْجىب03

اةضتقزأرقإيد!مف!محمثلاثولم.هنالثيةالإهبراطورللادارةالاظراب

اج!احوااذ،هفدونياوفى،ادلما؟وبنهر؟هنألجةوا-.افطْالواقعهالمناطق

8!ا.*-*-2!ه؟!ف-.:*.ه!،.ث.إ*.-"3-ول*

وفيِك.القسطئنيئيةاؤأ-وحىئَهماغأواووطتءكأة/"3هـاقيا.اقليم

ة؟َ.ء-كاء*ء،،-ه..!ه

،مر.لراوحرصوها-،.4إآلايفهَل!جممإنهبمولْ/ز*ْ،ز!!"ي"عسالوئي!تجرضْط

هنا.مبالم!أليعلإث!ط؟بخضه!اْسقظ.بهاالمحيطإ!م8أكالاصمد!دتواممئه!

،ِ،رر.نبرد،!تْماق-ط،سالأT"5لم"،"ْثىاإخإ+،51لمعمفارالادامبلافهاكرهذأ

ئية.ئجا!يملمواا!بنناقإإلبصاعبروانبمأبل،ليئإواليلمييرةكأصعلىشبهائزلو"ناك

ول4ء4،،جممإدالماثءاّاقليمالممعلافها-.اأجلةانا-زيرةشب،غربوفى

صء-:،!.ة*ب!-ة.**.

لْىا!ببلافيناإصب!ئئرار،إمجنبرئتج02له؟دبن%العدواتهِءواْعلىدهرواحيث

اثبجرضغطكعجتن،يه-ةاتجزأ،إنننعيهانصألبثريالتركي!فير3َْلبلأادأنْ

*!اء،!،-.ا

والجزر؟اثلإص!ورة.العاحليةالمناطق.،الطالآصليونأَلسكأنأفعحب،فة اء-3لعلا

يه..27،مى

!ي*فياقلييماليالط!الباقيجؤيرةصيبى"هنر4الإكهاطزهتخولىوه!-ذا

أ)ْ!الكاهل

م911سئةول!.الاْدفيالبثرقيصكلىإيشبر-ضئلإاالمبرصاوقتتهسلْط.؟

هنلقر.لت!ئط!-ا-بيؤ-يعثأا،!خبزجمبى:.تءم!الشابمءا!،القهـحم!!ومدا!.

.ما6!3ئطابهة!سئبماا



+"،":،ةا!"--!ح

غيلىالأستيلاءْالبكاثحا.لهبمفىالضش؟د!ىافتيعمارإلالهذ!وئ!ذيبم

توكلىأحيثوضمالا.رهشقعدى!اسةول!ضهباثثاالمرستقدبمنطاكبةأ

ظردىْوثوافى!فى.،ءطرس!!مم!!..ابتولوا؟قابق!هبب!..اقا.ر!

.لم16%رمينياصهنيهيئ"الع!عنننجط

الممدكطبيثينةعلىهدافلصطكطحيثاسةوواْفىانفرسأدخلذدثعقإهّدو

إمأروةاتسيتوظل.سضةفىأصأملأحتلاثهَداْمءلثخه-%زأ

الكمال!ى،كنوزيمععابيد،والنهبؤُالتنعلبلىااطزولميك!ادصا.مىكفصا

قعطئدتاالظيمهسيدهاالقلؤ)ةوليم.!لم!ه؟يءالفاهةبخيسةو!اب.اريريضر

عندفىااعظم!المقدح!انصليبخَراحهحةئطبينالهمزهنبخذلالا!رئرلمة!آفوحم!

ءلىاالموصجاتخد!تم5؟6سئة8تْ.أ!وقأرس+بلادالىاالسيح!جث

هدرووهبهذا.العاءهةينصدتاوابويب!هواخطالفرسصلىوو.الصتريأسياِ

العفبطلهنوالسلإفبالاَ!أر؟لاحيتين"ن!سطنالينيةألاهبراطوريةأقداه

الفرصرر%جينسزنطةبتاصااالىالكوارثوؤادت.الثرقفيصشواله

العاصمةاءداد،وهصدويةالإهبواطورولايآتغق!أ،هصرغزوبم!1ْ(سنة

فى.ilاألمرقك!ءاىسيالرونال!نهرصأصه-خةؤقكذاْ،نجْلفنم

الداخدية،ألإهبراطور؟وفظروبىببا!لار-مةالا!ارذ.5اهام

اع!سحْوصْالىأ،كنْمع!"فكطرنمأ68(06--ا0)هرتجلأجبوراالإجبررجد

نألهاقدر،حرب،.وهىا؟!ر-!ةب!.اراعلوالاهمبوضدياْ؟!بىاك.ةطويل

وسسف!جملىحاولولمد.جمطالكبيراقوتينهاننيخهحرهباا!رف!كنود!
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ثج!.*.!أ!أ!

إلجووالأبمرئمتا!إدممرءالىجمدؤكالظالرد!انصوىنارسيف!ن!حهمني

فو؟.ا.م6روة-.94).الجروشزاال!افىبه!رىالطءسالملكش

ةأفييلىاديالمصلىبهذابنوتتببراتنبذابداَةحتىأرعكلن،

0181،/-البث!ببىممابمةأ%ساجدتخر!وام!ا!

!فئصْئَطأقه!؟خلؤسبرطق،حباأهريبم:المر!عتره!أ

الم!معبثه"وأكازديهبهت.،دينينبفىصراعئهأكلالمؤرخوبئالأسالجرووصفة

.ْ MszithMآحىلموكاوولبدأ*ال!ر!اْلائعصاْرام!للكالمرص!ىولمأ

فى،!رركأفثالخصيحهأاوللاقاليمتبرحبدبا،دة!.سإلمحاقالثا3صرى

وؤاويرص33،*روواكزلىيهجمق،لا،ْ!!ح5قوركأالقداىاجداد.أبام

)91.حعبقة!خأنشضك،"ةءهء!

أيخطراثراجيةنم!%نهإل!الئهإفيفىفيتجلاهاميكنلمحال.ب!أعلى

ئميجمااليفكيئ!بزئملمهؤو!ثأإلاهيراطورفى؟وجو؟8هد!داكى!بم

ويهئوزالىهيو!إ-.مبنفىوكلفوضبب،ئملكطفببمإلاهيرطرركل!ص

ت؟+اضطمهبةءإطا!.هشاء-دينيةَ!فىاطربو!أ.ت،هرووإبرةنختفب!ة

وخلال!تجصِإ،لمجي!ئهثقر!وقررهرقكأن.الببزنطيةاطو!بةلإيرلىتجلش

برشصويبطرقيكمرو!"8سرجيرس!يردًالبطوعين01الطصمة.في!ا؟

ه!!.-ررادةألق:لمثولا.الصيرإبنههلىومدت-؟ص:"هـ:ول3ءي

.أ.*س."ف!وهو"ينئالإهيراطورعرمةدى2لمليتيع"كانيخفه!ثى

لمJ!593-1937طالاوشمعوهوسبوضمنذ!د41وا!وت،مق.قبل



؟ت"ص!هـء01
س!س!53.؟

هنف!في!إهتمهـدهؤز"يمبقءتنيء!فىبث0،افْى+ءياثنيطنؤرطظلهةلىلىصام!ثونز4-4ءجمأ

تخللانارشةهلىبهة"نكف!ع!ءز!جم!ءنطامحطاظط-هئصمالحبرممالككرمهبن!15ْ،"بد.

بتمكن،ولأقرصبتفرغلةيرالظ،ةاب:هنخطريةدخصىق-ية-ردفعللءقا

بإثه!لصرقية.دئ!وثاالض..ؤالافآلإشاا!ص!ئااأصإلضم!،ية!اءتآ-ئقكْجمهس!!اكل!كلهة!ط(!

م،262ميايل..أبره.-كأاثفآخْا؟ومْفي!ىروُمكيلأاها"إئااتقل5غادريةاولو!

الصعف!لْص!ضلإكاته!ا..ةدتئظ!عم!دكبالابئر!لمبي!%تجإلمعم4!إِابهق.يخىقيلهمم!لم

هـ..

لجورلإ"كأ؟ااولو؟--دْ!!+يععب/!لْههاجهإي!لدة؟إ!إد!بماإلةبىجمط3ِد"!.؟؟

نبرقي.النؤسائيبرممإئبتجرةجمبنءلثيفيه!دةلحبءبلجمرمم!؟هـ!ثقجمط.ويرا(لن!تعلثإة

+ص!؟م!أ...!)ب!اافبإ،ف!حيشب"01

ء+ص!"-.!-

خرلثرجيبمممصبم3؟2."6جريبقبهبلمإبالملىسرظا5صحدأمبدألم

الى-الاماهيةالهركطأتةفىثؤتصرَورناطقاًهتجنب-4ءلعمنثاطورالاءبر

جبالفى!رزوحموآ.لهم،سَنم!.-اةر،1اصعر،تي!مهع!ئناع!ركىهفم!مانمثرتخعع!!..ية

فى3لمجاتجنان:--.و!ىْءبتطض!لملإبخز%لؤُفىبه،فيإفئ-.مييهحَزع!!ضشر!غ4

زادارإكلش!3رسىت"!-!."ة"ء"لآ*ده؟6سرو؟صلأ8!ضقمصلي؟.هئا.لإأ!هت
-..ءو.ءر

ا!.قص!شئابزث!لألمحهلمالاو!لبألمنص!"اععأوتجئلأصطىلمفتجدكه3قي!عة

-

ية!سمابب!ركؤإ،ايرواط!ة.أحييءفيهبويبية.!ع.فيفيةس!ث"1".عيب!ضحمأ-!الم

عة؟نركأسشفئلط!ىم!ظر"لإنَجارا0فينا!بططونقي56*أةنما-؟به-3الهبئأ.بأيبما.ظرهـص!

لهمتذ!ح.ال!ىيةأفإقى!فيإيادةثعفملمدجم!!بىيخةطةيفنربماءوو%زلهققص!فى!ا."

ءؤتفخمة"مفتلاءبخخذإبظطك!،!الى،لاَلاَؤ!أ%بئقلعلدبارب!باللو

ا!ب!ةول-؟اجمالييهإأثهلى!الراكلرلبماِال!يخ!؟!ائعمافظاي!.ا
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صي6،ةافعحتْ .o"ءت

مهس:6734ماركأفى

عفداجماقبه!رم!ارؤصْالعممابمإالةبىءل!هنريمهرغمئهابالذكروإصجد.لر

يثِبتائمبمثاهرسالةالاههرإط!رألىا-و-ل!ئها/بل،الي"زئطهيخبماءعاتفاقاي

!:ِالافتتاحيةكلماتها،!كا؟تواهانا

لم4لى!+،!بمإزدز%بنا،0ؤثم!!لجم!ا.لأرضْقرو.إلمثإي!!4،.بسُ!ص!!،هنبهضر-ى"

(؟بم!كاالحة"!ايه-"قخادتفاالههُؤؤل،"ابخظيم!-!ه

فيتة،.!كدءزوهة-انثارهينياالى!.اتص-،قبدوؤ-ااؤلمهمهزقلعبر

،.
الإءتجؤأطوراقي.*ْ،وهغ!فىالثالارهيئيةإد!افنإ،حْر.وعدص8ءإ*جمأ!4

ا!قط"!!3ئزاك-نجاهافيْ!دينة-!جمأالفارسيةألازإفحى؟داخلإلىإجئو

!!ركار"!زبمح!زُئلم"س!ن!صنمأ%هرو،ْمقفارإلأذنمْ!هـ9لىدتهزبموللىنجن!ت-

ادأنمتفآقأقي!هاْالئإوبدهعاب!ه!يهث6َطولىالإفبروقأثمْ!لىينىكنمعنَ!كأَيحشاْ!ى

جمىعدذيمهعه3؟"!دََ-بههـزقيءأدفىلط*ضقفْي،-"ْبهشأن!قثاهةفيميهمممةاضمابَ"4"

ط!زأكمهمىئ!ز.منْظان!01المتا!-مرطيئةفْئءتاأثسه50!للى"!!ليقصثراي!،!مق!،

دْأاضم!أج!؟عهؤ!ؤ!*ر..هـس!رلمىمم*!فط.ؤضاثَ!دطذهناك-..3ثهـ!،لى!لم!

؟،"!"أيأ"يبراكاكأوفن!:ة!ءهبزيعخيأ!ابفاقىاظرةهنئَبرءزقنحصثؤأ!ح!!

لالا-ث!ث!ر..أس!بملأأ!-*!هبمنْتةنوَزءاظالاء!رانمنالإ-أقياكلإيف2هذاهَ!غتمغ

!زتيئبا،ف!ْ:ْ(6بم+3ئةت.).نَملمهم؟أدعأ!قفاأ!*!طفئولضود،3.ْنهةأثااإ!م"ف!-َْ

إ*براطوربخنالاههرذ-إو.اْرهبئيآيئ9أظتدعيمدقْالوقتدْنمقأ-تغكولكئه

اولسْلم4فقيةءمور،أثل4لمَبم"ومب"قا!ز:قعنألارأ!ىآفأز-يةلملى

أثة،ه:ااههْمىإلاَثث5ثا"ودةاأفْىطفى!دالى؟4أالاس"ب!ةقئ!هىأتَيلاثتةبهـز



-؟01فمال!

)4((الصفرى(سباآشرقشمال!ادالأ-؟ابحركلي،لمول!بنطساقليمفى

االصضىأسياعلىهجوههمبتجدبدلهمبمم!خءوةف!سالهشأصبح

ناحيتين:هنجسيما%طراتوا"،أنالقسطنطينيةعلىكانم169سثةوفى

وة-ديرتلمما-دطهدْاوص!ن،دمالاكمنوالاَفاراووقيىافيي

أيةمكلىبهمالفرساثصالشيجةربمانطِيينالبيزحالهدنهَالإَفارقمى

.جشرأشىعلىاسغرىاأصهب!عبرباراز!رئ!!م-حال

المواجهةالبرسفورجانبعكلىوعسكرChalcirdo"،خلفدونةوأصلكرر

ال!ععلاتهن-واماةرأسعلى-ارالا.خانوصلبةليل-د.به؟"للعامممة

سوأباههاأحرجالعاصمةوعاشتأوبحربرأالمدبنةوحاصرواوالبلنار

و-سمهالاهبراطورفيهكانوقتفىيئعدوقبلهنحصارانخطف!اجه

الىونيوهنأشهرئلالةاسفرالحصارانورغم.بعيدةجهةفى!قاترنْ

صجيوصبرلثالبطرواستطاعصمدابنةالمدانال!63rةسنةاغع!عطعى

اط-اهيةتصبدادىالوتتفى،العاصه"-+!ن-اكطبلهبان5،عفى"

جيعمية!لئهاوفى.ألافاروالفركطقجمالكك،5رقلىتربم!هاالتى،!ولآ

ز-الإَظرلمعفنالاخنيالهبومئناهفأ،الموقفنطىالبيزإ!وقيالبحر!

الاسبولاسعطاع،العاصمهجملى-م626سنهَأكسعطسهنالماشر!نتوآ

تمبقراالهؤيمةالحاقذللظفبحو،الافاربممعةن-احقة"ز؟ةالجاقالهزظى

حدا.لأنمعبإبالىوالستلافيالافارفا!طركبير.ئوفيسااصيبتالتى!بر*

اضطر؟بضااالمارصىالضوفشلاثطالافاراشعحابوادىالحصاررفي

aهr،4،ثثرإراز " raواش،الف-امالىخلقدونةهنالانسحا؟تالى"بر.،..

اةك!بةهزاهرقلواف)يخودورةطىالبيزئداالةق،اط-بهنسمحاا

http://al-maktabeh.com



ص!أةه*-

ؤَاجهثالتىالهسيبةالاْبامائتهت!-كذا؟شاهينا-دءواالئائىألقأرءى

(1إْ.نهاينيةأقسط

كان،اطصارهحنىةتواجهالعاصمةكاْثبيههاا.لة،إرز!رإاطدير!ر

هـحجديدةبئهنغاوفاقىدخلىوهةاله.ات.ريافىجيشهسرأءلى!رقك

ودو،الإهبراطوربةستحالفاق!قييئ.-دضةوتم،!"ْلمي!،/؟اصكرمماممة

هنهظاهر!احدأاظزرىظىاتالبزالعحاصبحأالوقصاثذو!نذ،الخزر

يخَيم061امثرقيةأظةلمزسياسة

وفى،الارهينيةالاراضىفىافركهالبقههر!ل-ل!ناهاظزرو"م

قياخا.فى،جن!اكبيره!وههالاهبراطوربدأم627سنةخرب

نينوىأهامو!لقد"رقلىكانديسمهرإدايةع!إظوسيةاالاهبراطوربة

تيهط،وحسعمتال!بيرتينالقوبينالهامةالفاصللةالممردارتوهعمال!.*؟""

هذ.وقنوالبزنط!يئاةرسابهفييلالطوالصراعذلكالابدالىثتيمجتها

وحفقا6هزبمةانخطبهواطقافارسىالجيشعلى!رقلقفبىالممركة

م638سفةطلوهع،انتصاراتههرقلوامملا!طهـأعظملبيزطة

حسضى
المففلاهـكانفتوكاأ"هر4geءدسقاجر!بنةهدعلىهر؟لات:لى

المدافئالىالتراتحالىالئافى!لىىواءطر،(الة،رءىا"كلإ،هة

وضتاالمرسسد!ممةداتلطهاهةاحداثوصم628سنةدحو!فى

وقتل.علبهةإضوداخليةنورةكسرىءدأتاذ.ئرلداالاقتالنهابة

-!رشكلخ!،اكى-"*ءكا!-برع!هلميهص!رركافادنجه!وظم

ثيطبروالاأطورالا!راتإرنئصلانتيجةو.إا)7هرةلءلىاالصلمحبرصْ



صهامى-!ه

ىةسولمءالةءاي!هالىب!مىااكأااهـ"ؤ!لااجاعكلس!!اؤل!رب!ست!إا،س!ربلالكا

أة،!ربر،يمةد..هؤ؟-روودصر،وفلسصئفيمت،ءثالشما،يرةوابز،اهـءين!يا

،الفرسضدنباحهفيه!ص!ف4-سانطيضهالكلاتاتههـوإ!ءلمو؟اهـرقلاريمهل

)"ا(*.الحربثاية!واعلن6

كذء.-دتولْى"ى،في4الم-يهْا"!ْ/،لملمفىشيروكأفادان؟ذكرؤجدإر

كلوصه-اهرقلالاهبراطورخ-صهان،لهوفاقبلواءلمناش!ريىت"

هرقلالثاركمسرىاعتبرقليلىسنواْتفمنذهوؤفءتويالة.%نجنْهآ!صفير

ووريهابنه"انشيرويهواعانالانانطَبالموؤفو)!نلهءلم!إَ

)16(نطىالبؤاطورللاهبرتابموخاضع"و

الىلؤ.الا.يجراطوادء-،هرقلفي؟اخ!إ،ءح!ضة!اتسيتءبببهو،هـهكئةا

ابنهفوقف،الاإط-ابتاسققبالالعأ!ممةوأستاقبإت،أظافر.!القسطنطينية

وفاسللةونم!علة،ادةلظوبهباهـرجمال،-رجيومبىيركهـالتطر-قيميهطئالين

ءبرِلفسوعينرنالبزا-اثمويحب!دط+،صحةالعاهاب!%الا"ضيرىإلشاط!ءا؟.فيء

النصر.نجوهـحهَ،عنخهرالف4احنب!هاإهم!ايرا،نةنثهب!!ميهمإيهيئة!

هرقلدْدت،عليهااسقؤلواالى1كأنملافاليمهقْايهرسئعْؤ3و!د*أ9 -.8لم

اعادم063سئةهارسهن2-!وفْىءإقدسأليتالىنم4.3.6ثتفظْ!فىجمةخ+

3()ْ.صْحْماحمدال!ؤسطالمقدسالصلننب!الإهبزأطوز

ء.،ء-"

وشبأو.البيزئطيينإلفرسبيندأرتالتئالحربالىن2القرأش!ارلقد4و

"!3.هطهخحر".،كه،ء

فىدرتعافبم!اتافهءةولا!،النها:4فىايىزنماقيانتصا1ق2ءالقر

..ة5.د.؟

ه:يؤومشيهـة
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ءبغ9*فىأنجرئ!-سبة،ءإج!تءءنء+و!ءكأالالىنأإ!ؤطت9!ملتالنق!!."

)"،("ونالمؤءبةرخوءله!روءيىْ!بدر!!-هنقبلىهقم!-لا1صصنيهب،ك

ئ!دفز!وَل+لمذهكءرةس.لح3والبئمز.ئطيهَالفارسيةيمج!بين.،لاهبراطورالحربةفنى.فئ

بمر"ضاْبهمابم،أره!بْاوخاصهَا.لادفنالشسقصنبدةءئاطق...ءبى!و،اطرأبئ

لمطيقاةالثهالىايرذاطرلمَملىقياأ!الت!دأرلةد!عْها%.:ءسصزالمشامهمنكل

كللمينذالمئعطقة5هدْفتوكا،ةةإا.شى!الأصء،؟قازإقي.بِمرونال!ا،!صانلىعهيب

انبهؤئمافي"!وهجفاتإ!رسابئه!ءا3)-تشاذاإ،ية"إلةرلت!يناتبا

لمةطقةإ"أشصسمالطاا-دافْى3ز"إت.دلىء:أاترع!ا؟تكااذاإعض!ة1

وع!:س!يةتجشتتص"صص-+!يةأءلثليا-:.،ص!إثلىطإبَك!.-ال!تاصاؤا!هبظش!(11،كصك

ا!،ااةاتافىا.نىْوو-نجةشعببم(ءلمىتعضرود!إفىا"رمئ!او"رْ؟تات،؟تإادؤإعا!ت

تعْفى.مثق.نرقإثانمأ-لعهلاضلمةإافىإو14أءثرإة.إ"ك*!أامكلء.أْ"

..!ما

لآاطورالاء.دىاصةاصود3ا%جىد4ايشصدء!عْسهإتخط-ونرالةساسئةةاهارتخم
-.:..-هـ"

ممل!،قةحكاْنط،ةال!جمىوفىاطورللاصبرحلتاه3ش3ووامدتننط!،البيز

الفارسيةيةاحموواالاكلبرإين"صإصزةولذو*لتمث!إممةالمصمذهنتوكاالأخهيايق

عل!نعليةالبيزالاتْرهاراثإهـ-يةا"ولالأدأر-ت!ئأ.*"ولمالقكحرإهوقبائل

واوؤمْ!باللىءدأممصاةانى.ظثَا.!دبطكأ؟الهلأهف!،!،هءيام1ءص!ا15إههصراش.بله

)202(..واوحدةأءالهظإاقجمطنْمتقو!بدأ

8!.؟،*!ا-ء

وقدالةاطواث!صفىهن.وْ!ت"وفأبرك!-فى*حتلةلميحاللة*أا-عا
..-،"...-صص.،دها"-جط

ئهإيدالا،،التعبحإلإاتاشمدفئى31كهكأتا!باافيشولا-جىإ!*ي!ا!إ!داكافليئ!!!ا

كلا



تA6%سى

ئنظيم.واعادةالإ؟نماسهـدادلاقيأال!لامءنفزة"الىا"ا-،اا!فوفىوكالتا

ءد!-ب!واج!،ل!!ةسهحءوهثفىةط،ةءشاوسفار4.ء!:لم.ال،الا!

اهمهنالوقتذلكفىالا-داثبمء-رءلىربا)5ظ!ثثىوكان.يد-ث

هنطقةفيئاروعأء4إ!ةتقالافافيورالتاو!طفى-إهـتاتاأثةْالا-إ

ويهدم(عليهائهءلى)!اوصه-ل!ظ!واقد4صاصة!نةةرفالاْدفى11

م،632صهة،وفى.الئهنيةا0و-الىافاسءهـ1لتءتوأ،43هر1ا؟كأةا؟:فاشىء-،

ارصهولصوج،افرساض!!تهيملاهبة-.أوقل5في(!ج-تائاالمهنةوءى

نشرفىهاء"روت"ةأبتد.ء11"?ةةالطةءص!ءناء؟اصر(نمهـ!هءاء4لمهإإس!ىا

ولم(ال!-رى)لاءىلايهابمثالضقيد:5:"الىممأ؟ن!ؤط:.ب!لا!لايهاثةم!الد

ل!اوداْتت!ءس!ةدا؟.ءةدةالدءوةكا؟تص؟!مى:-اتإفيحنه-ىةض

وصرعانيهَوةثفية،الا-،ءة!ا"تاالدواةوقاءت،لهز51ا+ا؟لطاةاكا!ة

البهوْ؟طييق.11،رسا،له؟.اء:راطوريى!هِممأ:اءئاص-3:إهه1باء.إجصَءا

!!هرب!!ا
يؤأ.ثدلأطأظطوذا05م01أيةءهـءاد:.-إبئوةل5ثراطصالاءرىةأ

":!فان،سالهفدبهحرولْىبتفممهباطيمنىةةيا؟!وإ!ةدشةل5!ن.

فى.بخفمطالعربضد.لالفتاؤ،مفمةرلد!هـلااطالاء.بروئ!دءشتهولماوصع

د!ول!ن،ةنطايماهنية511-ممرا!لياتيوجهأنهرقلبكل!.يةالهدا

وثحد95ملمه636اغيئمطىهن02فىليرءوكاء3وقيفىا+ربااْشمهوأن

الاثعاأإخلا.و،م،االثمامبضياعالاهبراطورسام!،كهال!ئمامءههير

لخموهكذ!.الصغرىسياآاض!اببيزئطيئالقوا!ترأْ!ةضه؟بتصطيخقفى

.ؤبدتكل،جمنية،اهامافوساءدىءةقان:فيا-لذىءرلهااك؟؟اهـ:و!
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الصباهامالطهـبقو.!داث01هباضاعتوقدالفرسضدنجةالساجهوذ.

الذىأطورالإهبوانهياراثاالةاسيةالصووةبهذهالايامادبارأدىل!د

اذىاتالوؤفى،اتيأهكلفىإ-رعةا،.باقدمالسنبةقدت

فاسط:لن،ءاىإلاستيلا.بمكلكلوا،ءلجهاواستولوافارسمملكةفيها-طه؟

م064سثة"ز?دفين!سلىاولوواسةارهبث!اواةثا!ندةاعهمالعرباتابمو

)23(8ءصرغؤوبدإْوااهامأةسوفى

الذىهر-لاطورالاءمرهو،ال!وارث*ذهثثدالذئرالإهبراطوإن

:اضحةإ،ويثمارليدبةلتةاباحيتهوجههصهورةان.المؤرخينيح!-ا!اتزلا

هدْايةثخعهعناها.نمالساالقرلتالى-رجحائانطيةشت511العدلةقئتماظ

وْإرءاإقا؟دا!رقلكانأقدا!؟هـ.اءةثاسانهفلا،و!إتهالىج!

وذكانكذلك،الفر!طض!دتمَالهفىواقدامإسالةاظ!رش،هيدانْالقتالى

وهويةراصاثرالاهـبرأيمأقاظبمْ-باعادةةياههذ)كءلىيمث!هدو،يةاداركما.ءة

لان!كادوومتعوضهرقكانالمعروفوهنوفائهمداكتملهامإ!لاح

هارتينااخيهابنةهنوتزوجوالتاتايدوالعرفالدينظلفلالهشديد

)28(.الاستسقا.ودا.الصرعءرضألامفىرلعاهوؤإ-ن3،يهـولملمصأ".

م64أسنهَفبرابرب!،أفهرالاصررالابوابوفاة4أالذكراإوالجدير

وقدإهدهثوج!ائ!هالقهنترئ!!لمدةءحالمولرإ":لىاىإ-وألاهدصتجةْ

غر.هروفةنالزءاهننيطالقوين*ذاصدأثإ!.جوهرىضكبرتحرأهاا

بهكآائهوه!هذائاأساباواوءنرننك!لمجلئعرؤ"هـإكل،؟-صثحضكينرإةا

بهالكلهوهنااقريخ!يةبةل!ستا،إقصوداوا!.توقىتألفترةتأكثقالتارفي



صس!ه.!65

وابر"،كاقلما!!!فىا-تحْدههْوكيديدي!مبى+الذىا!طءلي،المتصلالحولية

السمادكماال!ردْءؤرصْلةاكتبائمطاهـ:!ءلىزر،1+لمبم"ش"نج!ولتبهوس

ثيوفيلابهتوكماوفىبموللم؟7،أ،لمثياك!واجأإ!تجْلم،ا!اْ!أ."في3سوءل!وكوبرهثل:الميلادى

ث-دنيته--توؤ!اداث1َ-7المبمْ،،؟نمإبر؟ولطلمول؟،؟لملم8.44،ْلملمااَ!سيهوكا

.6()5.بم56!سئه

أ*،

،ص!هرى51ر%:فىلناو!.ةثاؤقدكلرؤلاطورالا?راتلابْحازإلنسبة

إلمقلسةامحىءهةايِتبمكط-تإ؟5اص-يكعلملم3جَق!لمه!أثمالبسيد!جورضا

6ْ-101فىأ?يأ3ُءل!ص؟!رء!رئثيرسضرا1!دء.ممهطن!!يتيصةلهلانمهـ!+،ء!03ءةء

ضاهه4وكانهـسةلاخور،الإء"وعهـد.-ورجعاصرهذاوءلى.(م963

!ةغاؤ.اطلاذهيعتبروص!4،-،2261صهضةاللاوبهبفيدلأ5هـ؟إ،صالينتلاْثءثافي

ءلى،.الإفارللفرصالمشترلثالمجومجىورص!لناوصهف3ذلكالا!ء"4

تجأ"ريبمابهتا-ة"ا!تصأوص!!كا،ءا6،1يمئهَواصصمهـارهـلميالقمميإئماث؟نمة

بر،"..ةيء+:إا.يسيبْهالصررولبجهالجوو-*فبر3!)،آالؤرممرتب!!!لْىاكثائث!أر؟با

هبراطورأْللاْ"*أ-يرأإنايةاطو!دْهؤ!"بخط،هـوقللبِب!مر؟%رهنيو

ئماو5!ه،ىْ-ليهصوتبوع،!تفهأ!ب-،-حمماسربث5لرطرإ!حث!اولءا"نجأ!أ-بىو

)37(ء638؟-:،أءإبء!ْودء6ت5إًثإبي.ءإ-"االةهاثقهح4!هالاواءمهو،-،

4:ةالمعرأءلةواتو،عبمءلمصلم،لملم!ءز"نافىااليبمميدى-ورجؤ:استفا.

ابببرل!إبْأفىفيِ،ئن،رقل!سهد-ئحدبضرقبْ.وصلإهمابلى؟بمبمكيماع-3باشيبم

جرلتىلْىاملادىأاما-!اناقياؤط%لاهودولا-يهـ!.إؤوث".ثائعابحه!

..-.ص!-س

المبربرئب-دغ!هول*المء،!ا9ووئقة9-التطرعل!لثبم1-7!برلم"3+.يرإأ؟مثييبإلمئيماجى
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صمس!7الأ!سى0جمى

ححئتننغ!

نجصذهتءكل:قفلأق.بمحلأث!".51!ق!هءةفى.!هحوتي-بهىلطن!أ!لآأفي

ئة!ئمص!افي39802.-)كأء5ممأاظاهصليوأطورالاهبرع!دعةدالأْحدات

نءةال!شفبأقيممهخؤتعلمنمةارك.علرءنصصافيفلف!لىونقة؟الهطهـءركاها

ةب؟!لمبلمف!بىغئاافىفيش+؟5"35ه".؟ع8إ؟"ثتتءهم.ش،-؟---

ة-لي-تئإِوابيما.،-،-4،ابلإهـالب!!ئ!ا.*!هأ%اءال!ا!ا!!إوْلْ؟3إ*،*ب!لبضرتعب،يماط!ا5-8؟6

.-..،--.ش،-!-ا.يىلى

ءلْى.؟ئهلىنيافييأىْاتبرليمكنن!!9وءأ!)28(م-616كل7!.2بنةالمتر

،-صب-ق،،:!ئههءأ85--،..،ث.ك!/01-!....*.ه،!!

.فم!إإ-ةل،هلمباستئيا.ثهد،ارلادءاببن.الثاهن-خايااأيئ)الهبىالم!لأةة.الق.كىهد.ه
أ.،د؟.+"..3".-1.-6...،...-سء.3،ط-سْء

ء.

ابإثإإتيا.رو.الر،يبه!و،زاة!ابقكة،اومباقْكتاكلابةهز4إدْ*بههعهيجمب

%ه-سىبرثان!ة%يل!مهعر!ئاستب-ه،-ا؟ئطىبةإءفئاغإشإصادرار.ن!جعة.ا"ا

.ا.ء-دض!.؟،.-

ارهشمه
:؟.!ح!ا،.؟ت!"لهء.

"51بءَهـ:.لفنر!-*ثبرخى+.!!!.-!م

!لأ!اا!لمهأا؟كمبرأسكْغ،.ائمصاأ4افيأةقبرهينبه!.ا)قيماتجرجابصربىةإبيْ

ا!ثبر.المل!3!!!نو؟يببضبرتجتإليقص!ة!كأيم!إلمهلإدْدبالناءثامسا-بعِءائ!ثإقرا

3لشبريخطمهيئْإءجمحيبإم!لمحض"ءنأااوْش!تيإ!ئرابهالإءةيرإطفيلمورهـ!ث!ايئع!مفب
ر!ي-،

بهيىلم"ث!-"جمىيما،ئر.!لاثأا:.-.اط!قيكأأت!الابز؟ولثتمضنة.فئَإبئ!ة

سإجم!بم!دد!بيإفيلمجلا4.بلأ.مإصط-ئؤلجديهفىبمن!بهلام1،81-6-066

فيحمه!!ك!أل!تئفيذ!فص.لمجض،تاةدفلبىبهاقْتمف!يو..و!ر!!لةقئ!؟ءلم،؟فى

ئي!إنتببم!!3%ا،إء!ييِ!إأنطسكلى؟!،02(إةأ!اس!صَ!بمنمبهلبئللإوو؟خا!ر

فئ!عءما!ؤ،اجذإكط!لة.هونجةا..ه،ش،،لجه*،ةأنلز1اهن"اقونلمذةلى!لبلأو

ةثمل!لم!؟لمالؤرأ،ثه!?،م.2،86."-ةقيز،؟."ل!صكئلهعلافيشيملأ،سحز.با4.!!حِ

يحيفئس!كا!ا!.إز!قْ،تبزمثأا!أا!ض.جموت!ن!هوولجكيبمالمحياإأ(صلىلمص!ل!طكعلئ

ط!،اطلأ"ال!3إوم!ولاوْاالر!ئححبرئثألقدها5افرلقة-ال ""،.+!.....َ،..-



ن!8*لم-

المبمازا!ربهبزة89لمم97(ئةwؤفى.!ئض.-المكلب*-حوبهظا

1005-أسبمائيأاله

وافسغابظةيعزدفاعاتنهارإأنفالمكلوف،لأسبا!الصضقبالنسهة

أسباداخلجديدةدفاعيةخطرطا!اوأرييئياانعننامهن،ألصكلةلهوق

قسطنطين:ئلالاوائه-لمامك!ودوفىهرتل!د.أوا!رقىحدثَ،.ضىالمه

حي

صىفهفىقلهطولشم؟ح!روواوقد-ْأ"تيناهاوواهه!ير"ْوهرلل،ْالفاال!ث

وادْإصهام641-"66)ة8o*ءا"هوهئممعبا!إلنإ-هـةا13م(،أ641ْ

الحدودباسكرارتقيقدالثاققنممهطاشع!دهنالإو"!الفوة!نت

لِعمعثرع!د.هنانافىاالنصففان،الاسلاه!ودأرنطعهالبيزأدولابنالمؤهعه

سفيانبىابنبةهعاومنتجوجيهالصةرىآسياعلىلهجو.ثمالصب"إيم!تننات

يه.إلاهوادولأأنماتليفةأول!اصبحثم،الشامعلىوالبابةْالبدافى!قلذئا

اجلىهناصفرى1هيا2ا-!تياحءلىالعهلفىئةلتمىيةءةاوز-ب!صهأت3او

بعالقزدطْالساهندكط-ال!طالضدفنفْهدْاوهلى.ال!سظئظيفالاشعبلأهْ.س

!طر*.الكبر!!ملافيءالحلا!بدات!،الهوما!بأنع!مإئفأكيلاذك!

المرب!وحاول!...الصضىسياآللمظفىإص!بلثاليزظيةإدلاعضلوط

الاولىادةفى.يظعقعاي!طابصارواقؤ!ا.للسطنطينيةطنىيلاشبعلا.

نمءو678إتم؟لإ6هنسيئواتالخمىبةقراالبيزظيةالعاصمة!ظض؟؟صب

القعنطئطينيةوحا!رواائيهَعيةْا!اوا!ةالعوببهزوالحفةهذ.فثك!!ض

8كاهنكا.لىطتْم.لمدة%و!أافي - 7 i7يمةبهزافاو!هد.وأ!ددهم؟

علئ.ا!ربافارا-!ربئا!بر.الئ!رفنمَف!نك"لونبئْ.و!الض"

!33-"ف!كا!ضط
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!ى*ببه!إبمايم%.يف!لطبييأجدأ؟طوروبرأببأليسلاطاِئتكا

لم1لإفي،ال!برفيْ!بهيردى"سةالمروك!ا؟ل!!وم!إ.لا-لانمبرارءنئطيةالبيز

؟إلإسق؟،لجي.!للط!مبما.،والبض،ةُما.ضفىقدهصواًتكراروأاش!راطبلمه

!ةا!ىبَيزيخط،!فاطت،اضطفطفىئح!و.اقدتالعركانواذا.الايجىوالجر

لم؟كْااَ-يأالائلاقتلق"ضبةفىآ44إقيءإهمان!دة4إةاكلءناءته?.لمأن!آ

أ"الكنبرئالاسةلاقي،ا!لأتاضفرتةالزهانهنئينقرهنولإكز.الصفرى

كلبافتظايمشفرجوالسثهواقهـا؟فالمهاستمرتكا،لاَصرن6هن!ىج

الىوض:ل!الإفلبمءذاءبئصبر-ؤهاؤنمر-ئفرىالم!سيأ6ل!تةزوسكام

.0330،01خوأب

!ي

حصإيىبةنهإو-لتيلالمح!المهخإا،لساالةرنء"ءنت!فهننهأالفولييمكقو-

ايعيبزئية،أإلإهيبراطورلّةتصثمت،م718-فةكاإيتء9القسطالهإفىالصب

""01!!-صلمه

!ْ"!ايةوكالطبداحت!ا.لمس!يخاالعربحانبهنعسكرىضةطلاْعنف

طبر%ة؟قلهئبو،.اَهعإن!أنتلا!*لكنو(+).أوشيهتقدبةاطورالإهبر

!النضا.لإصملابيةرواإلف!جبما!إولفنملاي!الهبوببهَالعربتيجةا!تراعلى

إلمحز!بئالعاجِمةيراصبرتإكلميىالملإف!عبدبنشمانهوىالخلية".*الاْاوصهلما

اصت،ب!واوالا-بيلإهءكإلبقممبإ!ئطعئية!6.ة.ةف!ر./.عنلقدتحْلىالبوبعامكاهللمدة

ادولةأخذتإذ،نطبيةإينمِاالاهبراطورت"كلكللا،الاسفهثروعأيضا

ن،1بهت.توعك!،أدةأخليةصالم!ثاإمننكب!ابذوفال!هبهايئتايةهوالإْ

،!أءسجممها-!،ي!!%لم.لاناهاية""إليزفييبناش!دزت.الىقأاضخمةاالحلابت

:ا،؟ب!اضَفيالبزببا!صبتأخيد.للبنفيبنبدل!و،ألهجوهبةالعربب!تيجيةا-*ترإ



6(شاف-!ا

تمعنيئات!!ىفاكل!ء!ر3دلىأزقيئياؤقلفثةإ!دةلف!!نجظخيمعك

ألا!لاتمدارالىاكللرَدفئط!كلثهىاحا؟ثزفئنم6ا!بوثوإه!لمزمط!كل!إ

فئ.!كةل!لتهال!،ا!الاغاررإبقلمحتمؤو.والئ!هأ")4؟(النمدلفو!ضاتفدف

بعضلْىكانصالاصداْرا!ببدْ!ألا-ان،الحدودع!فنطمهاغ!الإ!رال!

بمفى.وصلص،.دْاههيناكاو،ىامةشاس!ا"لببآثعونجبو!ليا"جعلأ!ا

3()ْ.نجشئياا!قلتىىْ.ئيقيةللىالإكارإبث

شمت!دوْ!الاث!رقلْىأذفالمجهَئطيةْالبيزالاهيراطورية1إستراتيجيةو؟؟تش

بينوال!فرقيةية"الاءبراطوراقاليمب!ن؟لع!كانهلىآغيرحاجزةهنطقةا،هة

أفطالبيزنطيةالاداوةب-أاتءذاخإقأجلوهن.ا!ر!ةالدمولىأقاليم

هنبدلاالصفرىلاَسياال!ةسقيةاطدثدىكلالوا!ةواقلاعالحصنكلير

!صنئا)تبئممطمؤد!!هن!ئننئ"المربخىرْأ-قا*ؤسركاْنْاك!(فيهأ"."نف"نطفياوصخ ..ّ.ء".؟

!لم!و3ألبنزلطتهللاقالنمواجلا11لمد:لعماكلر3لآإصتم!ثموؤ!!".ههْءزدف

لم!-طا

ءة!ايمثمْودْ.لهمك!هو3غدوليتخذوهاة-ئأحيةتن.ا!!فكىبم!5واري!صفى-صئا

يمرغال!أ!لَدثدانقئثطفةالقؤك؟في-أ!؟أ:.وأزهبيي!ؤئمدىفجيةَ-؟اوالمط

ا!ك:كتتنلمح!ْ-َغكعنقْك!إةبلاتوصئغالمإاثنهلأزىالقرط!د!اه!!!وول!!لق

فزمبر!صأ!كأزإنثأعزذركااة!.%ؤكلمفظقةوأشتَسرورْ،قئط!كلن!ل!دلبيط

.(1،8ا!طناهق!أ*هر-+فذهإك!فئم؟ال!بركل!ا+فأفيمهاْ

جإاهيهنءكا!هةةأالىت!ث!لاْالينزظيةالمياثصأنباكيهر!يطدجم!

دىةنمص.!.أ!د!!دةإئطلا"ع!ارأ:الكبفرىالاسلاقعةْ.يفوف!ر!ة.ا!"

كأثحَزكز!فض!!أ01الئئ"يه!ئبؤئ!وراثمبأ.كوادْأ*ضرا*!كلغ!ا
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ه!افيأ5ش!

صه4

افننيعإجمفاب.أوْانمسنيإ!وإليف!ابمبهإ،.بناب!ح!4اجم!الصئرئسبااأتماليبم1

ا!لقالم!يبهلأإلمر!اتانكارهقا!هةعنعاجزةكإةت،ةا*برىاالا-ثىهط
!أ4.-/؟--ء15-**ة.!.:ءش..ءص.ت"

براش!اِلإاوصإييرهكذا.الصشى%سم!5ابئجماا!!بم!يْا!ى؟ن!-بميىصئهل

هزلفترةهنلاط!روهاا!انيقيةوالىلم"4ءةءبم"ىلم4نيابفلا-واتل!ةالعر
.!-ء9!+.."."،0،1.كأس

اببيزتطيةاُلإتابهبمجيرك!ءجز-مسيريمكه،و.مم727-697ص!نةفى.إفممن

-4د

:قإبها؟لعةابعرءتالاكارأهقاوء4عنا!نرىسها.ا2يي

نطية%نبزيةألفرقالصكربغئوزوثى،صةآشياايماقالنظيِمعادا:أول!

أظيير،*-!الآرراةالذىاَلتئطيموهو،عليهاوارهينياهنْ-العنعامنسمحبتاأ!أ

طورا-لأهه!ؤْ،الايكل!ملفى-(التبهوءيئهرحلةثْ!لايزالن3،هرقل

سياسةانجتألابواطووبةالادابىة%ا،به-دولذلكونتهجة.الئالثليو

0096س!نالفترةفىجدبدة - toو+بىالصافزومحنةتجآز/!م

يةزلمةأقيالمرالمباضرإلجيوكطالصدامتجنبعلىالعملفىيدةالجدالسياسةهن!

الإهبرأظؤوإية.هنوضبأئ!ثاالمدنأنعتسلأميتببهأأنوالقلإيد*ألماللهزيحئبأث

ء!ةأبهئر"هنبم!راعامكلتكنرارها،ألعرببةاتْالالهارطبيعةكأئتادْأوَ

ابضمانفةفأْأ.لافيجب،ابيزنطيينإكلالممه!ماسة-هذ.ةرضه!ع!ئولة.عنة

إباميرة+3لمر؟!أخبز!ررألائرفية!قالطنودانلعنويةاووحأئهيار.انحمالى

(0193و!روفلسالينالشاموألنرة".،

يةرالإ!طهيرهة؟!لأك،زغهاالعىال!ئفرقية.بةا!الع!ععكنربخ!!:،إنثا!ا

ظدرةكلسجم!لم.-،ل!فيا!!لي!إ!!،إليلإ،ىجالببإبِقونهنق!فْسئدْ

!تتجةَطبرص!ن!ه.هال!لفتَتم!لر"ئيةأجمهـلإخوفلمجفعالننبئييمااِإلاجتماظهو



،"؟لمء

صف111ت

ذدُفىوالسبب.اترىهنطفةيهذُديلأىألخطرإوْانجهَةإصرغةالتحرلى

خشت،ل!ةالهرالغزواتوتت"أطورنجاْلإبرطت-أ01!روفط!اشطأفى%*ة

زلايأتضيأعبعدخاو!ة)ئهائنقاد-اتئهخيرر.ء)!!يةراظةألاطنرآلأداوَْةْفي

-ت!داناطَيمكل!يةالعسثرقةالةِلىواص!؟حأضَآمْأؤافانننّظين؟هضش

وفىْالتعف5عمئب،لادطااوءال.ن-!لينِالإؤليم-كانلمحا4ْءفئةإث؟دش ء"صء

ئققىالىبيةالةرارأتألاءْعة!أدئ،الميلأدئانمئأخالقر!.نألف!فى

هذاو-"بالسكانهنيا.ةعدكلناط!اقنةرلففةد"ا!خرىاصهياِآ-كان

!ببرةصعوبةالإقالبمقادةوصداذبةأ\ههبىاطور1للادارةصنيرةء:كأ"

(04).الاقاليمءن!!ا.فيأ-لهنالر.جإلقيتصدوْ

%L v

قياطورالاسرالادارةءلىصطتالتىالظرومههدْهكل،وعْمحال!يةكلا

،.؟ءن!َ-!َ*

فيالاهبراطوبرأنالا،ببةالعرالاغاواتهواجهِةفيل!لياإموةفادْكاتخاذ

فىافىزرا-ت،زتبيأءالعرلعممعكرقاالضغي!ذالظلكلمِرءُدتانبيزنطية

نم..ًسسطتبإء؟هـ.!

اببكر.ئدْارالائظاب!ءبلعربااجهةلْىءوييما.اطورلإبراامجشدتبقل!،يةافيها

تلإ!االصغريآسيااتاليبمعكءوزعةكائتاليسكيريهَإيفرقيأْنفيما

بح...%4لهمذا،واحدفى.?.نتركينرهالصبإ،ا-وهفنياهلىإولوقهـا؟

للنطرالمصع!نالمحليِ!نالمممبهالأ؟ذابىاهنطههكلدجةءلىالأولأوا-ب

حربتكتيكاستعمالثم،لمةالعرالاغارةةقطرعنبمهدانقل!مءلىوالعمل

ئنا.ا9إطبليةإت!!فئ.ئيلهمص!لزاذإلمتديء!إ.!اه!ةبئ01!بماث.ةهع،أجمى

،لئىاسأ!الاسىالضياء،هكةوظالمت.ثم.يمفا-ةثمءهبيز؟ْء!نا!!مءثمد!"

.لافىكبموجعيزالوثقؤإصهةبقاك،غية!ؤطرا!يخع!ْ!نجكفىنهلي!قوبم7-ص
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في؟؟-!عى

ف!ثكفجميالإيبوإ!*يةعالاهلرةلحهفرضتبماءالظيردلىاله؟ببة"في؟ءلمن

قي(لدبثز%لاه!ئيات!الاسمالىا.وضكأوزْنج.،لضئرى!اا!عهالم.لْىlظدلهـ(!افو

.إلنسياشةجمهشتبم،طمصاوهائ!شو!ةلمعرالاكاراتولمجعة)،المحلية

.لهـاضاك!يهالمرالاظر،!ئننلوابهةااليلى!لم!.انميزئطيهاليما!مب

الممكنة.فى*الحع!ابإ!لىطاقا*تها

اؤكمىاوووالسابمالمزنهحصصفهنذا!بحواهدالعرب!نوأذاد-ْ

و!لببزظةكلهرقد.لهاْاوحيدال!و.يكونونملمأنهئمللامبرطووية

إنتصر.9!ليفذكرغَأقسبثطْقد.قرة*أالوقتتمسفىالبكانوجدبد

لَلأفازاطماوْالهثعزنجث،!نأءالقْصطنطيئيةفى.هصقيْالآفارفي.البيزئطيون

طمهفي!عائطيالبيزالنصرلهذاكالأحماريزأ!كلى.م686سنهلفرحم!وا

نمهاموائسعغاتهآْهئإلإظزهزيمةأتفتد.أدائؤبثرْورا.فيما.خ-ْاصت

ضعتاقيوانئر-لية!لصلايخةالاهوامي!نالنورةاندلاعإلى،القاءهة

فيأ..ييزوابصبالفورةاففثةالقبا!قاهتوهصذا.الآنارلنعميطرة

و!رب،البلفارقبائلكان!نرةاننائلالقبايقوهن،الآظر!م

411(.والكبروأت!ة

البئع!لش.فةفى"المنطعة؟أ،ثتالبدا!هلىاسعتر!ؤكعهالبلنارنحاعر

ئزضبرابئاكا،نارللطاقاوهئإكرشفمص،قزوءفىجروا!ببئديلبر

الةالبز!نطية..الاههرأطزر.ضاضكر!نندههمننا.اصرالمتبوبرءإلعنانهمعلىكلصياد

ضدالإ!ر!ي!مَ!وظاْتابلظرئارِوحينالمبلافىةَالمماذستجونفئ!ى

ط!لئارالإقبراطوربةَلج!ن!ب!طبغْاو.-الثأ-سدهرقيالإههراطوومنلم!!0،أ.،؟4

عrs!ض5ب!لجزالإزكالاثيولكلهركلوضحلضأ.ضذ-!الإظر!ركل



اْ.-صى:.-ف،!أ

.يددلكدؤبأالمنين!تلأانجالمحر9َإفيةاورثلألوأ،بم!0فئ!الفه!ن!ية-بهاببة!9ئيئ."

!زلىما6في8.!+64ء-ثأ"د!!*هةء88قالطقئ!لزإطبررريلإءا.ثلإ!ك!لي--

تْلم-طةبلأ،أْلخزرَفمطبفببْإاءْو48"ءى،؟لماشباروختجادةْ)ء-الإفار

كاا؟!لعه.ارالافن!زأ!أءلىحبون!خحلادلبنذ!!؟هـءذهبهض.ا)هـكَأددثهـ-تةمهِ
-..ه.-.005س.

8با،أطىت.زء.البلانار؟1جح!ؤخ؟ب!.3"*.تَ*لملما!!ركوإقْافىاءوويمبملم،ءبرإ3خ؟باىاصىهماد

إلىةنبما؟ونإبلغما!ا3أبك!خالثصبربأإإلالربتاب!إ!!؟7!د8!تاصلو؟-

ء!1؟سْ.-،..يب-
افت!برةالعناصر-!نحاطر!غ!اهقإور3ليالاول:؟"يئنسبهنوبن!!الداعبوبى

.س*015!،ةة"-ت..+ء*.-.ثلضجمؤ4.دص-جمم!بباف!لح!ة

بِهإنوالافي؟والثإ!اا.لخزر.،!برةإشبإكساأباجمبرئتزتجهالبئالااخري
3س-..+..-.:.سه+:؟ة:عس!هْ

ارالإشتض-فىوغمةزث+انهرالدحهولتالواقعةاء!4افيلياةال!1،اإهوْ-أ
هـ:.!-.َ..ة..9ب4+ء1(ربأه-لط

-3*مه!!-هـ،!ص!-ء58:.5لععفت!سه،صة؟ة!،

منالآنتقاليرجليْنواكاالمرصا!ة"ذهفىالبلقأرانبانجهكروابد*بر.في!ا

س4،َ-1!--صن!..نح!،ءة!نج!.ة.بث11،إم!

اعىا!ل!للا!صاد.والماصْى،تكليهئثعاشواالذ!ج!ه!ىإب!!الإقئصابعلىاثفعت!اد

(.ثَ..م!،.-أطأ+ء!ةيهط؟أطل!4ل!ة،زإتا

بفأ"ثم،071سنةبعدةهدْاوجم!نوباادأنهره"رعبهِ.إءو.إ.ايةإه!اأاآالذي

7.11.؟،0001..؟-،،ا:،"،.ا.؟إمبر!مبر.ءصةث-شلممث!ةعصب

البدانملآالشرق!ال!ئنمالىالاقاصراليي!؟4:دنوبالدآئيى.يني!بىالهلغالي

،."605!،..ه".ب*.ص!أت:-.-.فق:أءلمهة!ك!.!؟خء.-نىصعه.حمىة".ضْيه*ث

.(1،3!أكاهرءإر؟يروفىجادوباسم.اقينف!إهرلذىوا

.*ثء.*هِ!ب،،ح!5ة.!ةئألم:مضم!؟ة!!-،

الىأؤاقعةافنآطقالقالمحنينإرةلبراات!اهالتقليديةنطةبيزسيا-،وبها.ئت

ل!نو؟حصا:ذقي-لطرد!!و7ك!:ْب!مظايخالرب!لصي?هوءي!فيإ!ا!ا!آه!ألىالبعماالأ
!-"...--"..بمتا.ه.َ-.ر.لي!عى-،!

ال!ورشمعلإهئىولإخ!بساعلاه،ؤز!!ت!لمحاجْووعابرلري!.؟ألاءموفي،ةافىألا3
.....*...!4ء!،-صي..ت،هـ6

لم،ح*4؟*ةيمكئ!برث:أ.؟إ؟!صإبرخايبِطهطيهب"طؤدلابه!اتايطبمنمنجإلىسل!د-ةْيه!ثإافيإإئببر،؟

رْر"ابيأئؤشبة؟ؤعاول4،!!بجربئمْمبطقالأء!.عان!ةفي!أببمه!!!ه".--لم)،!!إةإ

لقاكالننلغار3.واكصو.ظ"الأ!ضايئ"هبيتنا.نيئلا!،ال!اممتح!ال!اثنط!هن01ة
..ط.صأت-...ةءا!؟..3.،!ةةث*،

فىيى!عإلاصاررولةنماكبءَلملا!يخلى44!ر!يما!ني.يرلا!ما،!صلاِد.اِعلىا
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لأصة!يه؟\9

.أ!!متفرصفئبىاليلغا!جاه.فقد،ابلغار.افئاة2مق)أألى!غل!نلهايخييعي!،.-قفرو

أتف!قبةدع!الةم681!نةؤ!إ،خاهـاأ!إففينتجم!أطورواكأطهـاذ"ءبر

الاؤارةفه!ء-!؟دته8،،ولْ؟هلم"برلم/أسبارشخالبلغارص.-إزءسإ؟م

يةافئرالاهيراض!طرفيوهكذاراجلضااالقيةسهخوبةبرزبكبخبمبهَ.ر،.اطالاء"ب

.يبهنن.ولماليطقارْ!ه!مع!يةبلغا!أ4إو"ؤدْث؟ختاالاممكزالظإلهيبزظةنة

!؟-"الأن.اوَضتذلكفىالبزنطيي!!ىواضصأو!تا)كتهئة!!اا!ر

في!-ااستقرتجنِةلحبلمنضاغتقد3إنتالبائار.فيهاااف-اف!تقراالمنطقبما

("4.).المبصلاتاتءْزووقت،"فيةسعئاصر3

هـ-!

عنثبتْ؟أز3كأئوأ6!علكافى.(أير.4.ْ-"!ؤنث!نبَ،لى!ال!ص!تأ!إلرممر3يرَوالجد

-سئاص!ى!يمثاولؤن!!جمق!:،لؤنحلنئؤ!ر*ااقورظطةنج!ننز؟للخيزالمح!رهـ"

!مْكْت!الح!يالطْئملتفئس!؟ا!يئا!ؤزي!قينا"دْأرةْ+*كقْ!امئئيزال!و!.،لات سصه!.سص.

ةروة6-،!م!بمريعف!و.،طا،ثئملال!!اءمىاثلظ..علورو.!ل!لهْ!غاراهأد"نم+ث!ْ!مطؤلافياء

ل!دار؟-؟البعز!عه،أصخؤل!-ه!َداصإل!ثربص!ف!ا!ر-جمؤر+!بكطومن!

،؟!الففتيلأ،.فؤية!ر-فقوكأجميتمنأ"!ئقكلؤخه!ل!يك!لمءلا"س!لأ4،،.صبهزء5

،ن!!اوة-.،ف!طرْخ؟للأفيآظزنرفي!؟ارفئهمةة*ؤالؤل.الب!أق،!فْالةبنز"-اكل

ء.

.ير!!ماني!نب!"نَجتطه!ةتجىكل!غلى!ي!د.!طارسقه."ل!إزلت3احائفيُة!ألمجتَ!

فؤ؟جْلصا-كأ،لفيمالئيرحمهيئةأ!جىمقي*ث!تخئةبييئملإ"!دةعع!ست

نحكوبخمرآالئاهنسهـؤةتج"4ةْ!)ءع!قي!ْ"جمىئه؟كاني!نزإلهذ."لفَترأألرئيسى

؟طيبما.البيزاطلملإبةالاهكلعا!بميرتطوtة.بافافى*تأء:ىلار:Lا

ألهجراتجمأمىهند!لمءفىكلع8وب!ل!زوأفت9هأ!غ!صزبَم!ج!زةئ!ث"كا

!يج!دْ!!ؤ2،كلثاةَذ6دف!؟هأةيزةب!-رءيثم!طدىالى!3ز؟منة!ا؟قى



بمفاأ5ءص!

-3مم!8*!كاسءلمغ!فىح؟الممعايننظ--فن!!وسالأهَبر eلا"،84"هع-5*ْ،كا!

،Deفيفيييأء9ْ*ءلملمي!5"أمحىلمممكام.يةألاههواطوررأالادا"الشهرلفهءؤهن

ت-"عرانلعدوj--إأيةرو(46).والكرواتا)!ربعنفيه،ْفدث

فىعايهاالافارسديطرةهنا!صهننجحتال!روا.توعناصرالمثز!بط

عناصرخركهو.(الميلادىبعالساالةزت.هنتصفءأصافرالوةمفنيفس

وجالشب2إ؟5ءنافىسيليزياوالجبالىوراهالاقىلىهواطنهاهنة.ال!ر.ر،.ت

!liciaئهـوعبرتالايزنطيةالاوارةهنبدعوةةالشرقيهَوبوقيمياغ!د

ان!ةت.اددتانبدو،ء!حةكربرلمأيااللهرهنالافاربطردلمتقومنوبادا

والبحوDravaووافاببناوا!ع:الاقليمإلبيزنطية..لىالإدار.ة.هنبأهراستقرتجيط

هنخريرالذىالبلقالطجز!ة4شههنبىافرالشمالىالِجبزء.وبو)يإ:لطالادلي

نكئإصروهينكييbsالصربئحاصرقاممقهليلىذلك!و.إالإفارشيطرة

قو.الاهبرافىريئايةحما!لببىالقراواصرالكرواتجعاصيريطياتر

البلقايثبرةجؤشبهالىيضا1الصربغاجصرهاجرلفثةهسماظروفءظلى

هذ.واسعكوتالاْاؤللوطمانههرقل-لىالبيزئطحةالادإرةافقة.
....-.ُ،.*بر

ضههقالئريال!ثعبالىا؟في.،....ننالمكرواتهبن،-ع!اصبربشبرتطإك!رالظ

اصببواءالبلقالقاخطففوا!صواإالمهربعإ!يركبمءول!و.اليبفا.فياجبِن+درة

جا.تتبمئعيريةبنالظبدعلىالمبعجيةاليعزظية!*فىواتحنمَبراايبعنيادةبهخاضبّعى

(01.47ايببوئبىاطورالابر!اوإبرجملبىلثا.ربهيايمنب!بهيم.

ء"خطرهنالعخاصلْىَخغت"ألبيزظيةكالدألادازهّ!بمئت!:فاْذا؟اوهبئ

اصدهـأطدور..هو..هممدبراصبحالملقانفئ3العلظر-لآالدويلةقمام!فان،الإفار
.+،.ت001؟.-:،ء".".ء....!!

ال!هإفيفولبيمهئيللائجررط!فيبحبشي.يةئإإلب!بلىه!ي!عه!الد!تكبمافيإذا
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سصصيي

هاسرطقو!لكروأثط-ألصربفانْناهنهمالادرإقاليحرسه!احل"رطررثْ 4!ث!

باي!هوة+ثاْ.نكثير"أاستةادةالبعيدالمستقبل!هس!لى4ث..ت،قهدونواكو!ةْ

الشرلىؤاقىطنطيئمهاوالغربروها-فىْإ

جس!تنيانالابجرِاطورعهدبنهابةالهرقليةةالاصانت!تحال!أبةكل

عددئعاقبذْلكتلىولقد.والنموضىالدهاءةسفك!دهزفىالذىأ-ْالثافى

..ح!-حى."
.!...

"اعقبتألتىَقاليةالاتالفترةتاكلْىةقصراتشاتحكموانالذالابا!أهـةهنْ

ألىيئتمىالذىول880نمث؟عهؤليوالع!قديررصلظثبرحتى،هبرفلأ!هرةيهَئها

.--ب-----حى-اء

ثمداكلق؟(.ال!ع!بم!ثههماذاِ؟صغيرةيخةهدوهـ!اءز،ْ،5*،يه!َ،يفيهرعش-فديئة-

الثافىحصارهمو-سرالعربْأ(سدهأ"زآاِلذىيوورْا)*2ليو"ص!ئأت

-..-َ...--ححت-
ثاالفأليوَاتط!4تتجِةالذيالءربهذاْو،م187سئةفىطئطيئيةطق!*هه

فيبْىوانْ،أ-ْبرا-دقصاكأاالاخطارأ%ص.ن.،!إطرور%؟،

هس!دفاظلتالصةرىسضط2!لاْناوقتلبعضلِمإ--رجاظألموقفِ+

91،).دئهئا--الرللاظران!:

!-.!لذفى،(م(،7-717)لمى!لم،أْالثاكليو*الابراطورأنضكييَل!

قسدطيقاشقف:هثلىال!نعريةالاتإمليمفىفيالدر-المنيجماعةثراهتأكانات

اسلوبىو،(كلhثا"!،7لْرب.ما)لْىo،ج؟اذ*ء*.لميملمهNacoleء3دت.ل!افي4

فىطويل!ف!ممزقد،48ءه"3لمهولء3uهءهةlةبولصعلاوفىر/،إسقف

وتْلأ"روفْ!!ْء).هسماببزبشكليهَاطوربالأهبو!ل؟متكاالتىالكوارث

فىعةرهوهم)ثىبألصحةفولماذاأالمةف!لالمصب-ء!س!يد-أءنأقه

،دأْصكارا،َتمستةم!ضيفؤبر8اكجاجولْاا.نجفرده(نطبنإلبيزعلبر!!ى.



le%.صىث!

ورث،و!ن!94ءع"7اثهباثوِ:و!"ء"ىاثرؤء!يربيميزثأا؟يرج!االبعبِئثأإليرافي

فاضباحقاكانالّهنبخالإءبراطوراقنهتؤ.دكاْثلؤكان3الهش"!رة

الممعما.غضب!اقابارحهثاوأالم!مميحهونت!ب!اار611!اظطيئةنوأ،إثدةو

.ن01الاوعبادةهىعليهىا

وابقديبئ(السبدالم!عبيع)ص:رالإبقوئاليأنالإصرا؟-رأءلندْافىَْْ

كبى-بةالعامته!ىلْىءe/nليووأر-لىذجيلها.عنوالاهتناعإزالتهايجب

الملإبةلفوقي!ةكانتالتىالشهيرةالمسهحم!البميديلى.صبراِةلتغالجند،بن

يزبئالبروبئالبِواباسمالممروتالمدخلوسالإببراطبمليىلةصراج!ئعهجمأ

إالبم-ورعبادةبتحوبمالثا.لثلهوالاهببراطويىقرار.()4ْ1"غtaGءلم49

ادعوتْاالجركةئاكأبى،وو-ةالا.؟ل!أطأرِجاءعىْ.وإباقوئإلف

الأهبرإطور.بمنادْاهاادقةو%،دلولانعرني".ثهمذ!لمءرا"هْنيةيقؤلأا.ط

ث-ز.ط

اذا3م67ااسنةوْنجاتييقيالاوإلصورعادةبمبتجربرسبىهاأصدليقد

7!سنةوْععدرتدهرصهومهناككان yاببمجف!ارنصنيتنلام!

رجالىكباردعىالثالثليبرالأهبراطورأقالمعروفهنول!نفيه.الواثد

ألاجمئأعضا!فىم.،7مةصبنةيريانا،فىاصآعإحمطالضطمطيجة(إص!طكللاطْا:

ثدْا"و،.(أ"4،تقو.هـإلازال!و:.عبافى،يت!يخزوص؟كلوإفىص!ض!ييوثللاةئ!طلزق"

ء؟"مس!فنيما.ص!أسئمروالصررع!ادةص،لِمعضير-بدأوالراسنتىدصيم.،لم

عبمة-ئنلليدمور-فيفا:ما!!ف!8بمأ.--م787هنأنتتقْهأق!ير؟خ!رةفيسغامم!د

بعهك!ا!!أ-ئإت!آلاس!وه!نة

!لىروإلثبا!ياثه!!ت؟قالملبن8ط.ئف!هور!،ه-!!ترايعهبئيليهن!يي.
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9..!--ول

.،.يةليأثبراالاهبرضفىئايقرالابررالبرتحطيميموخرظ!رسياسةراهوئيييياو

،يىلىمبهى.تألىق3ءاءا،اصلاءتجاثْ!ذأءتجالذىالخرجفقطكانانهأم

ليوأن"ويؤكدهأنحعلهشتءاكلإنأتةاطو؟الاههرماثاةا،ةيفىص

نثأفاز4!5-ذاوجم!الشابمثالفىءرعفىهبينةءبفجا.

نتضوبىاأنالمه!نوءن.ايبما-،بوقِرب!إريخةياال!وئتكلء!ةلْى

عكاطةينالبمهصْا،كان114!يئةتأك-لشةقهو؟ثهألما)1ثلهءردأن،لتالى9

ئيماهعلؤحإ؟توكا،ليهَعاثقاز"ءصةةااِ!نلم6ليوأن-اص!،الديئىاعتقاد.

بارعا،اعمكرئدأقاكاهـليهِ.فظد()3سطحىيةالمسيحىاللاهفىتص

كالم؟.َالصغؤَىفىأصهياالايز-فطىابمق!(و.!انفرجهةويممئلكانبماهر

صهالمممبئ!بْهست!ركِدلآ!تةشماص!ش.،ؤَا!فؤعا!داتج!ىاطوضىة!جش

لعيهْرى.:نجفىءشيا2وْااءبكأءطء4ايةالصمسخبرالانرق:خباط!ضودل!ر؟إؤجر

-،"!ييدفم-أءنالت!توقفى.لماذاكاَالاههراح!إو(-يةإ!ولكانتائإواثَأالكهِ

الثالض.يوهكركدا!أءة،6دهـآأءرءإ!ي!ءايضرو

تقامربَ!إ!(ا"،،وسحية3هقيدة4نهق!أألااأسهيا!ه4افيمات!مهإدائاةال!،

بنا.فىاخغيراا+!ات،أ!!اءنأ!سص!تبارطا،ءأنا.إؤلر!رر.ىا-ثزتوةهـنر،عامثةالما

ه!ا،ا%بخىمةءؤفي!1بخمهلمجتلنو!إؤافىوءوْفط!يةابببزا.،امحثور!.ألاروة!فكر

ت!اه!ع!سراكانئيةاللاأ،يةوفبيمساد.تالذىالهمحهرأنولاثئى!ر

االلغإشوأماثرا.تظ،هـىاالمممملإفي)نمارجائفثاهالاءونج!.دأإممتهرل!مر.أعبا"!يز

(ة)4ْلْبخالةناوأو.ت؟الز-اقىفي!أ..ن!إ"ايا!اؤى-قئبىءانى؟اءصحعيم،،(،ابمثإا!فْي

ط!ا:لم؟صوغمو.ر-لالإتهكحأطألي،ام!ءتإ.فْىوخانأوإالىَخضبص!دْبلاهوو



!بى--بالإابى
مى

افىدثينالمؤرخ!ينإهتمامءوضعنت3اابيز؟طىاامارتخاقفئرةضالثتكن

ئارر.الاثقووالصوربمخرسماصة"أساذالى!.!م!رةهي

،وضوعْالتاريخيةايهاتالدرهنالكثيرالمؤرخينهنيدالهد3-حم!لةد

:كبفهوإؤرتجمنأا!يرظلالذىالالممهواكنوتناالأيقوفىا!ورابمتح!ر

بمببالزهانهنةرنهنلاكثركبيرةإهبراطورء،الخلاةأت!كأزقأنيمكن

!م!؟!والقدتدالممبخا)ممهناتتيةأوورصهل!*صايبأيمَهحلاأميمه!-هـلء!مه!لة

وا-رزهو:ناتقيالاتوالمهوريمتحى؟إجثالمأالدينيةة6اصاالات!اصْ

ئماالاأ!و1،ةا!*إاطألىأ-اك!ءلىالا!كأالايرمهحْبئمهيرأأص؟لهىء

اناتة"ْلىثوظصإوجهالت!صدعةرر!ا،،4041اصءاعها!لاحأت4أوافيادم!

ايثروات:.تأهيمتفهم5كانأمأانتشارهاازد(داىاالثبهزواظزعبلات

"رءبادةالص!نسوةنثاىكالذتنا،نطااوههة!فوذءنأطدثللادةرةااصخمه

ورقيالص!خويمأنأمأءنهاا،دات؟صاأمصدأثاثكا،والاب!ونات

فىالط:واعرإغاء-نا-!راأمفكالءنيف،لو5وألابةونات

.()َ!لِهطوراالاههر

.قيلدرا.!ةَواأَ-حىثاهنإ-با،كأتغرىوهامةالاسئك-لمظءهلأنلإشك

النز.أع-وكءبفهصشكغ،إ.ننظرأنالافضلىهنإجديدثالبصيخفىؤحتئ

انمْإيه!بيص!،ه!ىبخصرصدي!ىتخفئانهعلى2اعتا؟.يقؤأإ.لصوهـا

ل!قفبن.أخرى؟احيةاسئعماكامرةهـاساهوخطناجههقالمم!يحىيرالتصوَ

5.5المجاقفىبدْاأءهيتهانبرفىادْءبطء4..اجماراتمنالئى
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-ه..!اقي-

ا"ول*عتباد

:اهميةأتخدْالايقوناتإسعمالانوهىهاهةحقيقةا!طتجذْالاشاهـة

أالميلاوىالسادسلمقرنالثافىالنصفحيواتهنذالببزنطىالعالمفىه!اوتهْ

فى،ناتويةالانكنولم.!الأْوأنكنيعهزتاليمضهدكانهذاوأنأفصاعد

تْكابةالاهبراطورالأدأرةأنففالمدرو،ْفقطشبيةعبادةءوضع،الوأ!ح

.ا6!اصةعلااا!هالاغريسيناقدوااسهجال!يداناتيقوأوورءنستفلبلقممتعمل

م،6أ.سنةاط!مليةولىالق!ممطضلمحنيةالطيهَت!افرشمالهنهرقلبحرأفمندها

م!63سنةفىو.سفنه!وارىفيأ.ا!ذريمهراسيدةاناتايقوقبعملهأهر

علقالس!ناقسطنطينمةا4يتءدوألإَفارءلفرصالممثتركةاتال!وحاءر.ضطحين

بتفهحو،المدينةعنلدفاعافىلتسىاعىالعاصمةأ-!ار!المقدسةناخ!الابقو

لحادثا،هاصرةإواعظاخطمبمأإحىدىفىصاوردايقالفقراتاحدىفىهذا

.تهولائاوم626سئة!صارالماءهة

بيمبنها!فهلوهكأاهالهذرلىسيماةءقد!4صوربرسميرلثالبطرأهر"

الصوره!.نتوكا.ال!ربإواجهةاإدينةاباتإواكللىنهلمقوأنيدبها

الاظؤلأأى)الظلامبأهألاْن،بأثت!االظلامتخترقْوهىالحقشهسهنل

يوبخأنيقصدكانفانههذابركأبطرافعلىوحهيئالةربءنجا.شا

الشه-وبثاأ.قائلاروحيهَبلئة،قاد-المالصت2أ*يئوالشيمابرةالهراحمثعود

ضدهصاؤمشنوهااإ؟،سمتوهاإأىالحربإنيرةالثرئ!واتيالاجشبية

سيفه!ووفاخ!ىمثميهبربيمإن.ْ(الم!مممبعبئا.أال!ميدوإإ!ذرا.المئعيددة)



ء.+صي!بمس

.(21)"لإلهأأمهى،اصدةوةسه؟بة!عادةسحقها9.ء!ها*ا.الة!

صفىورومحب!)يرماةعإو*ير؟إةاز"؟كأاا-د!اء!ؤ:لاوجبمدارضنر،ا!-هدْجمإِو-!

بلإحدةابِرا0ئطيهبةاليبزا،دفيقأتتسا،.(ببمميماقالاقد،تإبكلحاالممثيرتقيث.ئاق!وأ

الةابّروحْببماإلتىالةبز،ئات،!قيي!*الم!ت4فةدال!ئر0ا.1ءدوةدنقالأْخوى

فا-مثة.ي!هـات!لار؟.."تهر؟.راك!روسيحببئأفيروناهاإتهذاتيمبط11فع!بم

ت!لمويْىاةو3ائهمةائاتوةقيوإفيشرالكمي!دواجينئهب!لاأثا!إلإوت9عبا

دْاطإعم!،أبائأفإ-!!لطء،قبث!أألتهألطو،اط!ا:لطءوأظشببصصلقطج

أ.ب"!-د+السب

في"ثاعبأرلأا

صوروخلمهت5!ئتصبىِ-ت؟:بئ،ا-بناتبماإضا01،ش!لمةأنثمادأ3ر-ئقذأنجبجىجط

أ!لحهـؤ،".*ا.ةة"نر001:3-لم-في41:؟هـ.-ا!!.*إ؟ءأإ-راتدْءبر.ءلماذااجم!مت-،ئيةءُقيرأاللا

ةضيهأنييزلآواش%لأمب.\*أاا%،ش-فكض!-ألماثلكن،س؟(ئاتهـالاي!و

اليارلانأ(:نأيلارىفىا؟إهرالقرلتاا)بانتْات-قيةظهرثلمذىفةآلؤقئث

د!صكْما-تلىت5دطْرو،مجادةهة.مْيادء.%-!لىْثنيأول.في01لمجاررصلملمهه-واحلإلحوبم

أ!ع!إةولمجأ3".دامعا!رالىي!خثبتكء%!فأذصبمنؤ-؟إدتقيءلاقىثز1!احبههههـرِا!يا!لبن3

اليوريمبتحرانخاصءرصىإ!-.4يصلمىرأ؟ِرا.لاهههـاطى،.ؤبخئإهصكأ!ئابتإيرر

-ُفيإ"توةبة-قأالذى*وبالذاا،،:بىاكابنناقىافىَوالايمَونات

-ممص..

51-اء4

اءأ

ة!البؤعلطعةالحيما،!هةبمئ!عهثهءبا-ب!!فيةيد؟دالةالهجتيبمئب!!لاأئيي!
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بهء!-.ء

-*؟-

ء-!.،ن!

ن!"إبئ.يةإليمنينبهيقياايا.ن!ميإليضنط.يهأجمرابالن!احالسياهـالأدولةتبطاهر

؟ل!"-في!ألأبرةوالرلر3انا!رة!سحتاتلأون:؟نمظهءاخأ!هع.ثالةإلأألم!ثمفة
15ط!.،.."ط*ء.،..يص

فيم"إنلبمنهع!ألتة!ن!نعقا)عبئت.أ9ا،ئمؤ3ايبماؤهثلىؤب!اإ"سضيا5بالمسبييمنج!

امتنقه!إيقفيةِايذطو.إا!ييإِلْي.-الىجأو،ت!.طارائالْولب!!الذباطالضاعبهلي

أ"لأكْه!4ابماليرإ.لاأدإبئ!"51جمه،صنحىتبرة-اوالبرا)مممبرةدوليكانلىيا

،8!بم!لإإا!ةشرطؤئيكقلإةيرانراليراليبهههـةاتةلْتصارافانالهئن،التصح!ئ!

بةسإفييمىتجبرإداملتكي"لطئط-،لنبمال!.الاشالمسالينالربحصاركانفمثلا
---له..-لمَا*

اثماْبييحاب!!،الرب38!!مه!اثصل!فْىلْت!بظ:اول!،،إلسما.هنباعائااتسهو

ييماجقبرمعفبهِاتتثدو!أ؟جمااجمبزايرإطوالاهىرءئههدعقدالىإلعر.باءطرو
"+"1َ1!سى

.اطورللاههربةستو

ابهإبرءنالانجهالمالميهبعنانهمةأدو،اأفيبعداهعمملإناوكأنبداوهممذا

كإنجبإ!ئ!ينياثا!بَاألدّكننل%ي!ذا.ووا?حلال!دففترةأوابدقد.

ييبنؤفييلهواطقبماالصرابكيىالعقارربدذلكنزلاكما،بصح!مبرليط!رهم
.،...!...،.ةَسه

الم!هبع!،جميعةا-!الميم!!5،ندقيدةاتإكدت.وأرهيئياووهصرالشامىْ
...،افىأ-.هء،!.ول"ء*.،ل!.".

المبمكةالقببطكطي!ئيبماْ:!يىعقدالدْىم(68)5"6-االسادسالممص!برفب

المممبيبممد؟"هلجتيء-ابججغةأية"ةكر؟لم*3د.باسما،هرو!إلديىْالمج!خأهتم

!ق!اي!ثبتصحح-خِم!396أبضاالق!طة!طهييةوْالْعقدوالذىالسادس*(

الكنسيةانينالةه!تءجهوء4فاصردر،ربةاط؟الاهبِلرعاباألمتدهورة

ا!ايلاحظ!لكن.المسبحيةالعقيدةئرثطمما!سةوْبالإنضباطا&أصة

.!-إيخعثحلأ.النببئلهْاْقييةمكةإْلمأجِ!أاسبمجم!أ،ةةفيخ؟فيْأث!غ.ألمسْمى1فدْلأ



-789-

هبوههماصهدوناالعرب؟فاتأإ؟،طوبلاإسعتصرلمالهدوهولكق

الذئوفيهاهى:نمساْونالهاسبدأْو.البيؤْنظيةالاهنرأطؤرة!ع!

العربأحاصرهذاالسماهعمابصهمبتاىواالممممعصوقل!ثألرالقفىةاطد

!دةدأ-صصاراه(:"ة-99ملم!7)7(7-ولكاةلعامثدةلة!بطيئطمئيه

3يوالاعبراطورفضلانقاذهاتمقداقسمطنطينيهَكانتإذاحالأيةعؤْ

تحتلانزالىع!نتاصفرىاأسياهن3ئيرةأجزا.،لى!اقالئاْلعثْالابسووئ

ح!مىنعلى!العربأت:فهنم723سنةفق.عامفي!ربإغار.اترخة

داخلا!ربتوغلم73ولْط.2أ*هزئزهيونايكوْبلدةوكليهتاخة

م267فطسفو.بهااوالقهرالفرىلوْالحقويدهنولقئأأخر؟ئالصضضيماا2ْ

أزقتفى،يةكمرقهينة!دااقتحصث!قيدوقياقليمبفابونالئرث؟!ذ

نةصوؤ..اضولالااقليمهنثرقه،1ا10الاصزءلىتما!كارااسكصرتالذىْ

توغلم07!7سنةوفى.ونهبيهاةبرصقيرةجزالعربىالاسطول!هاجمالطم

تأوصلحتىباعْربئقدموظلاسئرىااسيال!الحلى%لىكيرعوىتجيننق

!عاطصاروالفىةة*لو"لمأ!بثينياواقلبم،مقلن!لم"جميءاخيتمَْبفلأفي-نجاْ

.6(0)هيلأ06َهنبأسشفطينيةالقسطعننبعدلاائأئبكيةبههء،ة*هذبخ!-

يقاب!إذ.بنةوْالمدببةغرحادثةوؤ+تنيقيةحصارثئاهأنهفيلذكوْأيرؤا!ذ

5مفطةظيئوتسههأالمديئةعقالضب!6:المذأ!ينأخدلأق s*لمMَأبمغ5ْوة

4المدذعكقاطسارالضباغوررنعاوعلى،الثذراهلممم!ذةأبعوئة!ننبم

16):اُ.!ةا!كئم!"

لم4..ب!

هنالَأِولواو!االمعابرحالغؤقطوالأإئهندفيافيبهأبِالىا؟"

http://al-maktabeh.com



؟ه!لم

-ثياصى

!نر؟لمثصللانفانةرْ.،إالمهوةإثيقنوالإع!ئث،-هن%فيلادالثاةن!زق

ح!!لايخْ*كاتة،لخأفقيئْ!!الصصوَلأاتن!ياط-اةيرافرإلإْرواحدطر"دفط

؟3ْ.،لا!دأس!تأوصُلااَق!ن.ا!دشمهكلقوْبتالا"دْ.هْكائت)62ا.الإعداه

كانهن!اهقأ-ثر.إتالبواوفرقالقلاعكفنوسمالمةدسةالمهورنتوكا

كلفىَ!كم.)هـىك!أ؟المطزب!7.أ!لمء3ا*لسز،:الصورناثالا*هويحهإودْالحند

وإفغالدلاخَالعرفك!إيخمثؤ!لهك!اخذ،تألاي!،ث!وفرالتىالهاقي1هئه

!.ائاصذئماْ.ءو!ضز!نالقزى!وا!ولقيخرقونوإخىدْ:ا،الاخرنلىالوإحد

.ك!سه.عر!اهبخئ.ل!.!بزاالةضبهذْا.!قو،ائه.ب!ضبشيرثميئاهنال!!ن

صار:أئنإةأ*.ْء4"ني!ةهديئةفىوغالذىالحافىثذدفىطيرأ!ل!ق

%م"،ذ.بم3727سئهَله!الضب

.ث؟!إ!

:ن"ظالانفيار

".؟ت"(.،ت.

لإ!قوئأل!ألأل!وفيقىاوسياسة)ئيةيقوأاللاألىالىالاشارةتجدر

؟ث...افيجمبماإئها.،ا!رْكيم!نيل،الييزئبى!اوللمخاصهظاهرةتكنلم

!ظفى-!طل!ْللإ4التزه!ابو!تَ-ثننجذ..إلا؟قالاثربتنءعتظاهرةبم

اكلظ!ي"المج!افيرمئل!لاصهني..والابعووفيبوالهإل!هؤدإجإحىظإ!بمائت3

ابظإبرنيءبإ!ا!بربرمح!إببه!.فى،.!هدْكل!برصصْوببكن.حدبوإ.

جم!19.،،!!ء*.!-!..فى.إلىوممافينالم!إليؤالدائئيبماوكلفىالادالشرق

،!.!!ثئعا؟،!ه،.

ضرلىبرينمبباسهَخربجب!فئ!إلديالاصلىالمصدرانلاظث،جالبهاعلى

أف!نجأ!ةثْورو!الحرض!اللإاهوئبة.(؟بقأوالاقوئاعهأيصور



-185حى
؟*

ييفهغ!اأقدتلاصظئا.بصفيمااظعبةآ.!يظابطين!لفصإبصْه!كايةإلاد،فى

ىْالمممابمالجبصكؤْلْىا.ديقإ.لمجمعا!أألبئف!،بتكلقتي!!ب!كلفلمحئن!

:.العإ.فىَنةفىلصزدءإلركل!ا"يصلإم8يئإ/فى

يزع!خفه،م72إةسنةالعزبؤ.،(عبدبف!ت!فى(المحال!ترهبى"-جرفي

أوق!ذفهفيعناله.و!نْيحبهيميرثئمث!إ؟س!أنر!ن-ر*ير..طا!ع!!اء

سا!ص%اوجلهدْاو-!نطيرية،،فئءهِديظ!ثىاليهو!!صاة!ذ!أ.أحك

يمشالساصرم!ا-..بمنالطس!لىا(لم!هارخلمب!ْيدِكل!نميط!ْ.اقى،بدإة

بم!بخطيدينبي!نىاوجلهدْكءلممفيحريئط،.-إء.)!طق.بر!4!أ"ا.ذب!ْة،-لإرر

اظليمفة.،وردثكعهبيقةالطرب!ذهو.المبئقبللهقرأانوحاول،هه

إهفداثفىسببابكونبثىهفيائ!يرأنأودإفىاقيخةبماْأ:!لى.لائم

يرو.ا!تمزخطْههارنصيحتىتشطااذا.عاهائلائينتحكمضاظلتكصنعا

فى!ملهسأقوملثترحهصى.أى:بهأجاةالعمرطولىبرعدالطاكيةيخةالي

-هـندؤل!لنأ0ْ1فىءواالأوإسدو3:...اي!د"دممظصعز"ضآل.:إلم!علتالن!!ىئرلمخ!

يبمو!،+علىي!ص،عن!ت!!ال!ظة*!بمسشعوركييرفي!!خ!بنتبما،

حمنهةةاخ!ط!ىظزيصا،َ-لت!ر.-مضؤاثنبئْفى..!!ف!جمك!

-التسببَمكىأؤ،ول.كددنخةية11ظو،1أؤ"!..،حمة؟!إْلف!بعيفسا!يير!،أهزنج!!!أ

الخوبو-فد5ف!نواىفى،ؤ،أ.إالكتبض!ه!!إ!.ا!أل!جمغ

فعزيأانؤجؤغهجمعَلنصرربل-ن!ط.،ول!من-هدأ6المس!ة!فنئقى

ألاقا)ضإفب-؟!نجه!اءنخييثةهكيدةئمتكااثد.الماهةالاهاصق

رهـ!!؟ل-ض!رر01

دْال!كبيقلآفجائببنءلظ!ج!!أ!ا!لىنمقخ!و!+كلمب!*!ة،!+ة

؟أ!8ُْ!1:/1"ل!أ!".:كلإ،...أ!الم+3شلا"---ة-"قمط،"!
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!!الم!5ِ!تة

إم!"فيء!ء4ثاث.فلأثح"--يهيهى-بعهـ..-!!ص-!ف!01أج"

بطغأبيز-كا!يرإليماعيهايبحالمفي!كللإء.و.فمطاءالمم!ب!يالط!انجاءد:لْها

دتج!".!بمْخ!خبيمااقإليبمصل!ا3لُلمبعو.وأرسل،(عبد؟إلملكبنلدين

ا-نر-،4َُ،،،*.
بر*ت3ءإلببناقهبم-يإكي.جردية:لبر5ب!دْو3،اصورواالمقدسةئات!قوالا

.ء..ير5-.1."،!*/ى!ص!أ

-"يهـ!نغ).ءضال،.هذايصلأفيق!ل/هذاوحدئيصلإ،فيهانمادألتهلْى

نى!/.-

.؟لىفيئ!ب!عحع!،اوظهةيئا!ورألاهبربلأدئا)الى!ئاثِيقبروالااسورا

"ث

لا.،.تا،8،إ-4ْثمثد-ئجابممبرو.آيم!ثة!!يمفى-اغبينرغِير9نواكا،الداحباب

!س-أدا،واولاةا.الاهرنكليفنمأطهتوعلى،الُهرلب-،1سوى3أهاي!ق

ؤللصجمه!حلإلخليغبما،*.ءلي!لايهؤءاهزسوما0وئاثرواناْذانص،تالم!المهمة

تجهلم!فىإلمفتم!وط!!ئاتث!ولأالىباجرقاهواوببهذا.الصعا.

إصم!.صنخجمز!ط-صوجأصالاخزكطبل!حم!طاذ.ابخعض.-ولبرفيا"كاتجسبن

كل+4ْ،ب!!اْإأ!ي4المحاباتيا!االاصلمهؤءيمممت!قلاادىالماةق،،لمى?*ناكِؤيما

لم!فى؟"إ"-م00،دتهثبهئافي4إهافىوابدأوالكةهـة.والضبالمصاَةالبمؤد؟بعكلمدر

كلى/.-"،*،"عسه،؟*إ

؟ه-مغةوالي!"ز!اعربابف!رئاكوليااسقفقععطنطفى.أثر

تدأزيىالعاتجةايةالركانتاذالكنو.الآهبراطوراكطالان!ارهذ.نتل

ا*-

؟!لنجر"َألم!أأفز"جمأَفيز.جملى:الحقية،!بتآقموئ"غلىأئها؟أل!فيها!ة

كألمخضؤخمطاخ)فها.-ْظ"بأفروهذأؤا!ر،-ا!ؤئر!زنممسئق!32

ب!كأ،!ةتا*ت،الم؟يتفلام!*،ناكو.ليأ.فتة-أسقشظْئطينبهئم.قاالذى،مولادرز

أ؟كا!نر-:!ئة!بر،زفيأ،شزءأفيدإخلىؤالإيفؤ!ذ،ءأ!نربخ!رالىاد!.

ا!فتمطثئضيئيةْائئْءركب!لملمس"قيْ"!6"اْوصر!-رطلبطر.،كبهغا،تنجت؟.فْىثا

-ؤوأبةبخئئفيألم!وف-كلضاك!ئاثة9ذا؟و.ا6م".؟،!تمت5!7ْهنالموكا



1،خئف Xسه

هرسوماصدرالذىالملكبنبزبدجبهملم:ص!قهوأحدفيادكَر!ابقة

،ا*فىىأحرلنمتا*أل!ئئبأكمابلأظوةثالْتؤية*فؤكلأفؤيزمْقُالن!ر!خْأ

"وْة،5اعاْلىأ،كنلمو(م473لأ-2ةلم051ة1!نتينا9ُلْر:؟ثيضيرهظا!فكغ

هلئاعلااَ(م717-974أ!الطؤيلالثالثل!:غ!دط!قىأادئقىكألر!

ئاتءوالألص،-ووايمتةآنحرقيؤأاللاا-لن!يا-شاألقيك5!!مافيكااإلأ.!قي"

!اعساأئاتسطظيئ1وُلثأْلمثاليو8كلهنستببأ"ْفيفث!ْةطواضقرك!كئ!ة

.الخابرجه-اداخللْى!!ىاأينواظواأ".أفهولألأ-ةءنم(ضلإهَ،،في!يح"فيّ

الإيةولْاثْبئ!رت"ُْوالصرزعبادة!ولالئزاع0له!للضعللىيبماإإبكبنء

فيكهؤالمعبحا.لسيدتجيسدحتيتةصض.هدىا!بركلءلا!لأشالمتبنب!تويئ

لْوضحوحى.صي!لب!،ثالكعاهنبخيرْأجمدفىاوإ!!البلىلةزْابعألب!4

صفىئترأأنم!يبدر،اللاهوقىإيسمَوىأمزالنغط!إإيخ!:يبوائمي

للةكاؤقىا..ةي!4ي!.؟لض!بم،هلملى4"،ذ،اأشمدبت!بربؤبري!ى!د0اممب

يقونا.توالأاصوراعبارةعنألمداضيناضدهنؤاحدوضر،م26"سنة

:دطهواجمرهم

.*،!!،1.غ!أ.هلم

اْذىالشعخص،لإفي؟يرسبلإبم)يصووأن5بمكناعيملممئما!هاببن؟صا.ل!

إلبمانجمىفبنئاكمم!بربئهبمابرصماةلي+،أْإئ!عنآلكىدبأأانلا!كبهيلإييهـلم

المياب!جِ؟ابىي!إرتجولثءيمبهنيذ.الئهإ!ء!و.ْأبمهرجماكاإئأئضب!!يني

إضإء-،الإةجمزجمذا؟.لابهمذك(!للاإيةبرئ!ونالبهم!ةائكبر!يْبر

بباننمكرتبهمفصأإصبمصهداذظرت،ابنزممهءا،كمدش!يرلمن

.!ء؟-.-ءلى

!بعهوا!صبر-نمافيلى.إإللْرىدىبوسلئإ.بى!جلا؟لأا!ياب!.نبم،ال!مبهد؟الافي
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9ا"6

مأ!مهثخ!5

إِد6ألأأأتمسناهعئ!اِةكابربافعصوهلاهحهخدبدلانمعمتطهحثم-لنااُخا

يكنلماذاالطبيمةنونكطبقاودقدالمصمهجالسيدبكونأنيمكقكيض

بيةضكبئن؟3فيإدْدْ،بفالحد.بلقاشكللىيكنلمادْالاثها.بأفهثببها

وللملم?؟ءول8هارصلىصامتمدبراخالىؤ،السماجمعدألهكانبلالنذرىدقهآ

اوا!فىخنأأههأنهذاو-يتبع6()8.الكفرةمنوغر.طوقى311.

اليهعدافيجمه8لأأ-كألكهذاكإناذا.،ذفيإدعتاخنرىنسانةابلأهه

التىإل!لخيبماتلكالىا.نظربرا....هختلفةطبيعةهنبلهثانابكنلمإلمس!هح

ال!عييإبابحصت!.-%لقبامحتاد!.وهـ!ا3نتبيقوئعةاللاأالسياصةأئصارفهاوغ

ا*ابقيوجمئن.ب..يؤلإ.تجإةابئلاشين!ا!رإحعلىير-مأويصورألإمجب

هنلجْع%والممع!نج!اصعيف1ةأملإةثترفوننهمفالذالمث.يةاليهودالضيدةهى

تمكاصحاباضخاصبنكروانهمفاءور!مادبمرو-يئلآنهم،القذبسين

اذىلمكخصالىينتقلانماتبجيا!اأعدأوالأبقونه،نبجيلإن.الضور

7أ)0096،بأضيكسأقدبرل!3هاالأيقرنةهذ.تمثله

الكشعىالشتطنمهبرم.منممارتنيةاللاأيقوواجهتحالأيهَعلىْ

لقد102(0اوهباقجافبمنا!يفةالمقاومةبقدرامسىول!ن،ار!مى

برالمناقشةاطدلاهامبشباعههدوا!!بموكمهماوهبانهؤلا.تمسمك

ئوزكسبةالارامك!نشحمةايمقواتلاْولمذا،غيبوالشوالاستمالةينةاد

تمكمأ،الموقيالىهـبانضَأ،تاجههد.اشهدأ.اهنجديدةب!ل!لأ

م؟قدةألىأوهبال!!،ضات،رفيط،8ا!يمتمإوت!هماهديداا-!ععاديهشعو

0751(?ىء!ر!"؟كلالهيبودرومفىالناء-اهاموصتاخر.ت-كأدروض



شهع!(89
*(d

بى*!عمتاةاىإكتساب.هندت!نأنيةبقلىأاللاالحبمكةإ!الةد!ليمكنو

--ء:"ث!-

ضد.اطيثىستثنأ.411نطابهزابةاطورلاهبر2ق!(عاثكلقئواشنييئمبى ..-لم

ة-الحاصىبئهقسطئب!اولثالثابيبر-لإْولافيائيأنتقيوْ"أللاانقاطورا"لهتث!ئبرأ

صجةثباتأوإرئبرفىوبح!وا،الأول!اؤال!بىهند!ئاجىخ!قافذأئْةانيهنأ

لْية.يةوالممميأستة!!أنلأدأفئاعتقادهم

صى:

لْه*فائيةيةوأاللاالحركأْقيكأحينلثالثالهورُ،لافيرأطوأتةنجزجىس.هق

!روَرةأيةبرولمغثافىألاوعهإدةْثبههَةنالمحثصجتةا*لنما!يهر،إكبهئ!ئئ-!ق

إزالأباضتنئاهئةأبلاحظو.جم!!ضروعهذافىشَة!كئلاابخل!بهممت4!نخ!3برنناهظ

ةؤو،اطووىالاهبرالفصرئشْمىالركذ-لقوقإأكعالأ-الممئئةخع!ؤزةَالسعيأ-

اطورأالإمبرهنباههر6بحَ."لمولغ4aَغيةحةف!الثروأبه-الُبوئ!ضان!ل.آلمقرؤف

/*،!-:أ5ءبرإ-.سْ

الصوليلفهليبابمطماطورالاهإرأن-خهت4ْوأضجىأدلهَنرجدلا،انحا.فهليو

..""ثء-،ةنمص-..صد،.:.

هـولص-

شمهيهِ!هـه!س3رر%ي\.بد،.كلبايلهئاككذكِبرليييعهد.ا،..لمخلالىئاتوا،يقو

يوانئكالةإيةالرواإنر.؟اتالاتقويإدة!نحهارأفمدالاضطهادأسكيال!

ع!د!ظَفنتةبلغأإلاتسمطئطيغةباصماتجأ*ء..!أطظ!ةسجاهَعة.%مىالثإببين

هنلها"-أشلأءص!نخاطع!بئازصؤقئُءلمثئي!ضنمضقمثالمفنئنجغخ!(يزدضاْف!أنرتعث

وهو)"ييمنمغغقئؤشالجرظيرثثآهـالبطرالذبهزلإيررتجذ7مزأبمالضخة

:.ء.ى.قي-قيء"لىَ:

يحدم!(ثال!هووالإالصوريمي!رالخاصةسعآسهْالأهبرأةؤر"قغأرضتىهن

هئلاعنهنجةت!!وراضما!ادوقوععبئ!بم7.فيسه"ب!بهسيهالذْىإتجمإربةو

"!.كئبنةةالوعبإفيْكببرمصقهعد.اد%وبموإلمجا؟!ئعفِى-جم!ا؟إبن."ب!جإلي!طم%جمدبائة
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نيؤببِب

"أيةوئيينال!لأاانال!عابأئف!م!فىأبمبم؟في*،،،،0جرها.؟ومم!بزك:ألبطؤبول!

ر--ونممضا!ااوازإابمنغنمؤ.3،صاكةإ.01اكط.هـأ!اقهلالعهيإف!الإالهَاباؤة!ههو!

ادْىافيالتصبعبنةا!لطرزثملر!ىا!ءن-بك.!س!ض!ال!ناينشتةكاق11نط؟اا

ورِغبم)73(.يسيه!القتا.ثاراحر!وكما،ئسا)عنافىالم!دسةالهياكلبفطى

نيةاللاايقبيالمصياسةنطبقانالمه!قدهن،جرهانوسالهطريرلثروايه

.ْ
شديد.وبكلدرئدرة-ياماثالثالي؟ع!دفى

"ئ!لفنمْلمأموسؤلأت*وتج*!كل!ادةخير)ءقيويخةأء،للالحربًهةاق،"وصبامفجالةأيو!

ءم(،.75،7-24.!همى!ااطينةقم!لطرطلىلإههر!اإ،لجةليبىوبنابمدئْيلهميهاافط

01احْ!ةنرْؤبخثاتاب!*ثورةأهر!*،اإعتلائههنعامفيواجهائهوابعروف

لْىاسبىاطورانفسمهتنصيبفىنجحالذى،كه78تةازدوسارالقائد

تةازدوسهارا!اد،(م7474-2)1القصيرعهد.و-لال.الفسطتطتية

لصَسبنجهجاَهنهحاولةفى؟ار،ناتوالأيقووالضوعباذ"*ةءفيةاور

الرئتمىتةةوزهربخألىتهبةؤ*افمعَضبففذآإدممنطنطيئ:اهأالتابيذ!الشفبى

افىْ+تسدَّطلاعْاءهئادَْتؤثن-ك"فزثم.ك!كَوضْ!لْالااط،ازو!ينمكايْالكل!فر!ي!رْ

"-!يقكتَائلا3أنلرورا74(.:وأهمح!اأ..*.ير،لهربنضيمهنونجل!ىالظمعطنطينية

اللااب!ونبين.جانبلى

-ْقيخَوثعخ!جلاد.+نجتفقهاا!لأافص:ةسعطتطينألقب!كز.!أوجدبز

.ص/إ!ر؟-.ت.ي!ليقققبزار2..!فلىةصط"ظ!نةَولهئاخرعم!لى.ئيْ)؟7ْ(إلد.لأابك!

ات"وا!ظرةيى.ب،!فة:تتؤ،والة!لجةاامميبةللعقيدةالى/تبيتئدالتى



حهثألمة!مت

كفلذلك761(والاهوئاتالصورعبادةْتحريم!ن!ياسةصحةثئبت

الاوائل،الكنشمةيا.7وأقوالكتاباتفىبالبحثقامهناي!هبراطور

اظطبهنعددابالقاهأهرصات!هاهخآراتواقتباك!

عقدالىالاهبراطوردعىالنمايةوفى.الابة:ناتبمخر4ءحىعلىاف!ْاو

!واحئفىعاثمrكاأهرة!قصرفىإضْدم407سنةْفىدينىهخغ

الاهبراطوربةاساففةكلادينىالمجهحهذاحيعضرولقدالقسطنطبنية

ثيردوسيوسأوئولى،أصقةا338اطاصْريخأعدد:لماذْفي،تقريا

لإنكونهأادينىا!حجأشداتئاسةر!م!ه،"عه،!8ءدفى"?الافمعوسى

سبلأنورءمأأ.ءزدلاةفىال!كانالقسماةظمف!ةفىيركبهالبطر

هايوثديئاأنالا،ضاعتقدالمجحهدْألْىدارتالتئالمنأفشمات

doctrinalلم،tion،العقبدىيفلتهربا" Dأدلتهمنا،ضرولح!ىونجيه

معارءيهمضداالعفةأعلةوايخهمما،الصورعبآدةضدوجججهم

ابرريرف!و،بادرزإت،.الاِيقوناتعبادةانصارهـبطالِبمئيسيين

*"هلملمءءييءهغفىالدمعئعمىيوح!ناوالقدبمى،8!ا**يهمء،حجرممانوس

0)77((بالفلهاتقدكلاهماوكان)

الاْبيرا.طورئوابورا،اديز!ءنجيمب!أثمس،مجمحولنه.!!ال!ولبمكن

واءط!ادالاقوئات!مسياصض!قبرد،تهإلىالجإطمىقسططينِ

خئل!!أورىالبليفةم!نل4نق.ألكو.ئكلئغزلق،الإجمبر!ئ!53هؤبد؟يها
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برب!--لإ9

!!.!

ا،ر!وهةالمقدسةشالضوإرْالة!تئهأإله:أشيروالتىئإ،تالبمإ!اترْا111ْ

كاكلوطصبىالكناهشكلحوائططلا.-نماو،ا!نا؟ساكل-%ا:طكل

الكاهلالإختفا.ببماساطةبهفيفهـذا.يةاطورالاهبرلمليأفاءنءكانءلي!افىكل

الشرقية.الاماليمفىالمبكرالمسي!ىلمفن

كر.اعى
الكنائسهنل!لأحه-سالذىالعددذلكفىهذاتخقهقؤأ!كذطث

الادلةوأن.الس!هلبالاْهربكنلمالاِهبراطوريةأخا.كلتالمعبنعرة

فان-كذلك.هنظمنجيربينع!لولكنحدثاصورإخطيمأنتبينالمتاحة

.نم-076سنةب-ببأئقوكاث!وقتادبنىالاْظيهادهنفة.المعرالحإلإت

5سجةنالقدبسالزاهدالشهرفالرلمب Youngerءيملم،*St. Stepفىكعل

ساخرةضعرويمبتقدصدرالاْهرلرهبانم766سعهوفى.!)"لاأملأ5!6سنهَ

اولهةالاْدترةهنعددتخولم7لأ8سئةولْىالهيبودرومفىْ

ال!رج!أنويلاحظ.هضهاتدميروتم،هدينةمؤصعاتإلىأنطصمهَفى

أحيانا6يهاعارفيبرإفيقبى!ةإ*ل!أيمَاوهوالمالكنبببىالنظيبمهرمفيادكن

هبافي.الىقتعاالمئلابةعلىئابتبيقوالائمجنالصورول!ا!.يرأجئفدلهذا

*ي!نورلم6عغفبالإزَوئاقي؟ءب!!وفيالمرو!ريمسبإسةالرببانضْدظو.م

همذْ.لانة!عبهمخذواإاولمجانفطلإبل،فىْذاكباديبماهصعهلهِم.لانذللث

.!ةشعر-دشمبىبتاْاضتعو،ولانهم;!ضيدكحماةيررجمىراندووقر!ة



خيلماأ!ه

ظضلاىعرضةنوايكرلمارهبانالاعتبارأنفىنضحأنب!بكذلك

بنلدلر؟ل!اهثلابالنمممبةْالحالى3انيةْكاالاههر!اطور،الأدارةنبجاهنمبأشر

الرصعثأالكعئمىاتئظيم!كمّئ

فد-!،يستميلهمويقئهمأنطديقةبكلقسطنطينالاهبراطورحا-ل

نأةل.نصيبهمهنببوالتصالسيعجنن3المقاوهةعلىوأصىووارة!وا

الاظهاديحددهديجديةالباحتانغلىبصبهذاكلوهع.قتلالبعض

*-،ص.!

.ناتوالإ"يفوالصولرعبادةا؟!ارضمديةالاهبرإطورألادارةهارستهْلذئا

3432-.عن.يعحدلثنم،"."كَألم!:لم؟ْيلأ!لآفيبمكاه!*هالقذي!مقشنميدْنسيزةتجآف!

يذكرؤنركنا.:ال!جؤنأحدقىْبهمأدطْالقتى4َألؤهغ!.نجعدبهماصاؤق!راض!

كو!مر-يكؤنثهافئ.الاظلىأفي-بهالقئاتيةؤ*%لأعبادْا؟:ضاؤالوخي!االملجاْأن

وألمساحل!4الابفودالبحر.المثمنالىالعثططى.هة-لضالفيهاالإهيراطور

الائئ!3.!ي.كذلك)97حم!يطايابرا،تببر!أوفي،الصِغريلاسياالجبويي

هديمتمدولبهانلؤرالاهبراطيرليماقاف!..وىاطوٍالاهبرالمريهوبمتطبهشأأدق

لاخانودرِاكونهعِض-ائلانهثلافالمعروففيها"ا!يينالحكأنم"اس

سيا2ءربوْ)"الرآفطالثمِميجوصااَ-ش%لمغْةث!،ةيإنم"لالأةزنم!فيءيبرمماكاصلأ

"ْعئا،5ْيمنجخر!-فؤأنطاا!زَألاف!بر4ةزسؤتمقىءظبقع!ا-صناثا،ب!،لىغمىالمف!إ

أهرثمغ؟طهم!يراثعأ!إالأذيخ!ة.خز"يبه؟ضلاا!ْ!زاالمموطصيملأيخؤكاضهظ:ْ

بينؤ3"!الحذبيى+تالزوآفيؤحيزفماف!!صهلا!ظء!بجئض!؟ونيقفئ

ا!يار*3!باثأسفنا*خزقضلىخ،نفبئ*!لهنوفعه!ولور*تبقأ!مسمق

-*م!-."(؟8)"..ء*فىاك
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-؟أ"ا!سى-

اظاهممىقسطنطينالاهبراطورعنهملوهاتناأنالىالاشارةوفدر

عنرأبميعرفانكان*ا؟حث!بو!وكم،!حم!رْناء!كلرغم،عدودة

جءلْ!قيفق!وعالم.بارجدصكبزىِقإئدئهِأأسنهثدتيأص!االاههليإط!ر؟ايدْ!

وبِملم/،ى4ةالمهسياآبيهنصدأاهوباطردالذييخهر.ل!لٌااللإهيء

انجالئزشف!""هاومِجدأفيمسف*ْلكنبى.الناهـص"ليماإةاوأةوةطجمتصفىي!ح
".لى!أ.

التار!يبماإب!!!كلبالقضا.،عكلىوالإبقبرئا"تا!وراءبادة-ولجمريفى

.و!اَء!في!كْبأهإنة3و.لهتعرضهالتىئلكحتىاولمهالحهكانتالتى

وفيماقا.ت،!ورةيطىكتهوههاوإن،عنهاعدائهالاهاكتبهلناي!ق

!ثيونيلسخالمزراطوهـ-!ليهاينأألاهبرا21صذ(هجمثبوهلءوفي

8،يم""،ص!،!م7

التمبىاممافىا،ليوالثالثلإبنئرة)جااكلالالاْأصعنجطأنألافضلهن"

فيإو.بيه!أ.ماْلبنأهثسشدأوضو.كثرص!كعاإأو!،قمسطئطفىالمدءؤ

هنمزثمىعلىذلبنافعلب!ممدتحذلاقىالأعإل!هذ.%صتأدنإ"االافضلهبن

هتطشااأحمقالانوالمؤذىاالفسدالانسان!ذ!إنء6!.!بريالذىابه

أصربقالقانو!ق؟عكنليسوباضضم!إبهاالساط4إلىء!لأن2واسظ،لدها.

يمهيئ،القدوكلالطاهرةأهه:حالمسهالم!قذالسيدلةالاْ!جةنرلثبةالبداومن

4إشباةُنذالرلجلىاهذنمثألقدو.المئعياطيئاتودءوويلتهورالسحروضال!

لعبماأاهبراطبرريةورثوعئدها،الرو-ىالأئجلالءن-ووصهطلىلاو

بمليهاليامئ!هابلأكمدْكرعبنءْنىلْىشيوا،يرةالشرأتهصةأتضاور.ث

أها.هاحرائتشرتياللهب،لمائإرإانابرإأثهليوكيفبقالا!بدإ-

.-



-59"ت

(.At)"عظيمبأسغابهمفقدباههأعاشواالذيناسيحيودطأ

"أضطهأالذىالظالمهدْاْ،إئسانوبالمعكصم!ْالش!يطأنهذاكاقلقد

هنعاء-أوثلاثينأرقيلمدةئوقفوْ!بلاجاهدطًعلالذىهوارهبان+،

عاذأنء!أنهيلاحظلكنو.نطية"ْالهيزالاهبراطورية.وحماْية.ائينأنجل

ونيةاللاأبةالحركةْبدأتخىا.لاهبراطوربةحد؟داكوألأْظ!نئنألا

سد.تأهنهاكانَلدثاعقد

خلمفة-ما078-0775)أط،م8لمالرابمليرالإههواطورعيوض

و--خألمسجوئينينراحاطاقاطورالإههوأنيلاحظ-لخاهسا!مطنط!ن

علىاخالىليوجاذبهنالهراراهذاثلف!وددكن!82).إلمتفعينءودة

ل!نو،ةتطيرتعدلمالمعارضةواناضهءر%ايمكتنةدقد-الإضهطماذأنأساءد!

كبةخما.بدهاهؤفقدتئيةةو*أاالحركةأنأساس.يبهلىيضا"ا.سير-2يمكن

ا!!وص.ها!دْاْ"مثر!اىْأيترلتولمقصببراْا.خليوالرعهدقر،كانالاْكك

ال!ررسكبادةْإولةعلىهصهء4كانت!دي"!،8ايرتنالاثيننيةأرفلتهاها

.ؤالايق!-ئات

ابخه!علىِكوصيةإةإلساإلىو!اضطالتى)ء*ه!المايرينهولتكنلم

العنطعبممهركانكلالخادسفطينقسما!دفبمد.سهثه(اسادكطاهسطنطبن

الاأيقونب4ا3ةاطردواأتد"الاْديرةرهبانعنوعددالرشمىالكنمى

ههد.مىبمس!ممالزمالب!زفأكأا؟يمثىكانكذاكافقطالظاهرقىا.ولؤ

.وكانم407شةساالأىبنِىالذهيرياْ!هلمءاولمجفعأرالتكلطاْقو؟لمحاظة
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الإِيممكنهدْايكن،ءولمهير!جم!خترإراتافاءإعلىقملأنأيرجمأ9

الوحيدالائي.أنوبلاخظ.جدبدء-!وفىىدتمجهحءةرالىدءتاذا

قي/أا!!ايساروماحرلطا!رص!!با!إ!أرر!هواير!الحع!نادى

فْيالقهطنماينيهَفىالساخإلمع!كرفىالمجمعانهقيد-الأيةءفى.ن!عهياستها

الإيقونات.عبادةا!العودةالمجتمعونوحينْئاقش،م786سنةانحعطس

يضإ3ألجستهرفعالىتمرالمؤوآضطر،نيينقبرأاللاالاساةفةءقءوداعترض

اضطر؟"العاءهةفىيةالد"ممرالحاهيةجةودبها،مءماديةءظاهرةضنبب

اطندترحيلنمأنء-دالاالاصتماعبمدولممؤقتاالتوقفإنطا!مح

،الانضادالىايرعادحين+حالأيةءلى.8()عالعا!4خارجبنالناش

بالمجيمالمدبنة"-ذ.لاتباطربما،4نهقيءدينةاليالانئقالالمجةمهونقرر

اسعيطرةاالمسهكهنصغيرةهدينة؟!غه4لاْن؟اور،الاْولإ-مموقاالدينى

المجس!جلساتإنتهتم787سنةإراصو-يمهبتمبروفى.يخهاالنظامعلى

تاراسيوممبللبطريركالةإجحةانجلسااتادارةظلوفى،الساخالمىمموق

المجبمقرر،(يةاطورالاهبرةالإدارلْىبة!ساهوظفوهو)?"3فى،،

!.("8ْ)الكنيعممةالىرمحياالمقدسةءنايقووالاالصورعبادةءودةفىالمس!و

الصودهحول!!كبادةبرالمرالزاعذلكبة!ا!مذه-نئ!أنالمةوقعكان

أبرعط.ع!-دفىبالاهبراطوربةالمتا!اال!وارثأنالاوالا"بقونمات

فىالاحداثذطورعكباتاالأولئهلويخا،الإءولنة!ور)وخلإفئيها

بسالب)أيرينعلىالوهبانبغةأيالذىالفاْبىالمدتحفرءم!اتجا.-دبد

ا!صالينفىْ،*ء7"إنرافشنلأنالا،(والايقوناسهعبابآلصورعودة

اكأا،الباثعطجربمتهاحمهأكصك.كاهاَاض!حدىالإآ"م!ادى؟الصممرى



ث9ت-لألأ

حكئمهى8أ!تتووعاجزأ-قبهأ4السادصقسططينولدهاعينىا3زكللث

.(8)ْالمسيصىالعتألمثَط!شه-يدب!را!م!تةال،؟فردء!الإهبراطوزية

?haلاولىائقةووالاولتْليمت!اأفا us;'دمثول،م(8(0-08)3؟!!رت

أ!،شبفقد،!دهاهنالمرشواعتلياثابعزقابمادْيوايهثراطالا?ونةالمحزا

غبمهةررالصايةرالإداوليةلمانهاصهلاحاأبببسهلمجتمحاءنةيدءدءاتةطاكرْأهيهَ

الألهيالعقابرنهةوأع؟إحاليهَلمءلى.اطورث،تالاههخ!است!دةت131

فياكاملاإجيشههاكصين(تنايهووالإا!ورالعه!ادةةثدهأ!ْمجليْأ

رسقطْ!لم،/،كا38ر؟ماجملغأراخانيفسكفىم811سنةيوليو6!هن

عركأعلىصْا،فهثأضص.و86(إله-كةفىقتيل!؟"سهئةثموررالاهبراط؟

98(1-ء108")اإ"،ءابرإ(؟8l!أءكابمءم!رانيابلالإششلء:-"ايةاطورالاءبر

؟طياسييمثبىالبيزل!لىوءاءثندناؤك-وى-دملمح!ء4فان،الفهههفيعالود

سنةنهوبوهابئ،2فى،!"ةكلكرومالرلغارخادْبدءلىاخرء!4يههؤ

38 jالعس!ر:4أسالهرقرالارهينىء،ليليوا!اْببالمهركةهنهنرواقفم

هيخاءيلللاهبراطورإدقاسيةيرقيالموْوأدت(سبا+ا.اصعْرىإ!آيةالأيهفي

ةوىرجلالىتاصأت-ا"شةفنه،حالج!توشعر،تهإدارباضطراالىالاولى

عزلذ،ام8-اسنةْلبو9تهز،11،-ثْ!.الاهبرأطوربةقيادةيكوك

المخاهسايواالاههراىإوفىلمباص!العرصنالأرهينىايوواعةلمىا"ولاه!فيل

187).أم082-813)5ءصلأءأ

بئ6.سا.صفى"نةنانكفىا)شكيقاردقوممرإ*.يمنالإبىبثيليرنْ%.لإشال!

.الامحطارك!-رر".4ْإلذالمفئطفئعبهولخئييلممسهدسأالمبزالمعل!نلعن
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!؟ء!أ-

َ.:.ا.ث.-رر،م!"ت.،-!"
ناتأوالإبقولمجا!رة!ءووأحرهوالذينأنبينبقواللاأبا"طرةألا"م!ئئصأوات

ئما،-يزلحكالبل،أطيرج:الإيبواهرثهأْاعلىالحبىإ،لي؟متووبلاطواوع!ثدهم

ء!وراليماكليؤابفم!روعهدهبِم!فإئاتلِةالاءبادهَ.ضارا!ئيينب!والإْالأيإطلبة

وكابخ!بم.ء؟فيل!سئههدعاههبصفهلهبالاهبرأطورحل!الىوالكوار!

فىيموصهأنو،-انا!*طو!دأنةسهيربدا!خاءسالهوالإهبراطور

بمعراظاهىابخصورة..الى.لميو.قرروع!هدْ!9هدهنبنها!ف!وأن،!رابثمه

.!الف؟لجبماافيإلشد!ا!رالإ.برقرارالق.يىج!دهنناتهوالإالصوروعبادة

ا!ايرةال!دْالمثمنشضخ+ارءقرعايهابنِىاةىاالاتباراتونيةيقواللاأ

البْنْكا.ا!خلى؟-الض!هير.ابخادمي-اءواخا.بصوَر/واذى،ليئاالهـمهل:الذيوالهام

4آاهاءىء؟ممؤوما!انقيادةالبلغاروقفحين!ا8سنةيوليوهن11فى

اءدقاثي!مْىَ:همالتاتالحدءثيجرىوهسطنطبنية(القم!أسوار

أله؟..%قيمق!.الْئتىابيهئهرةبدءلى*إلهز؟4ار،ءرإسيسمو!اقاء!لمادْا!

ىابطود!شةة!بىهن!!ُناتإ!يقبروالإ!الصورمجيإوةعوبة"وذلكفىالسةب

،!أن.!فبهزلإا.والاقوئاتالصورهذهخطنيمأضزم،ئغىلهرا.سبم!

9:فئ..في،اففئ-أإها.حثةثمقوراوعبلإويخالصوربا!!اتجهيناذاالأبام!ةكط

أفبمامضؤْ.ا!يجذرلمالذ!ناباظزةالا!أأوأدطَْلاحظبهةء!ْ،يهَالحرالمعارك

ؤلقتتمصتىاظورىلألمجز!ل!مزَ،،يالأإط!ببوط!طوحرءوهائاْتيقوالإو

ألرئىلىبئكَئإبه؟:وؤْالغنْظمةخنمقكألممبوض!فيفبرأظ!والبهاءبكلثمههَ.ا-دْ؟كل

."..--"ة8ص!أرط!52-ء"!

ف!ثوحي-،ذاأجمهطرو"،لأء5قهلاف،!أنأ"رض!ب"؟!لذالسافاقثْا!دشبن

ظَمه"*ذِأ

،ظلوحِؤ،6يلأطثي!ةإةإنىواناأأءلهمثى-قىوالاةقي:نالةالصبهرأ-طم
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(AA)!.،ليةأجييالخممممةأوبعةلاْرالموكطعلىيجل!ىلسر

ليبرالاهببراطورقرارصحةأكداكىادليلالسماهاارسلىهاؤسرظُن

فجأة،كروم"اليافارخانفى"؟،م818سنةتليراهنا،فق،!اهَعىا

)98(.البلفار(نسحابهذاعنون!في،القمنَطتطبنيةاسراراهام.

عاىالشرعيةأضفاْ.الىءس!الظ!االإمهراطورسعىظل-،أيةعلى

لاءادةْلج!قيبتمثمميلأءرؤقذْفىلذا،ناتوالأ؟ب!والمهؤرعباد.يمبحوقولوه

،(ْوالايةوناتا!وراعباوةتحزبمأاللاأءويخةهوصْهوعالثظبن،.بهفى

اطورألاهبرعىاستذ،رالمهوبمت!رضيةأوبصون"وصيت!ال!نة:"سلما!سمدءض!

وانأناصالمطلببمممتجيتأنهنهوطلب4يمليأ"ي!أ*فىفَ!ورينلثالبطرليو

نأالا،البادت!الة-اس!مْى!تذبالتىناث!ؤالاقوالعهؤْربازالةيةوم

ازاد!آ،مAttسنةديممم!برفى؟لِامابضعةبعدووةفىيرلثالمجر

هنقدءاقتر..الصوصئت)وكاشيةالبروبهاشفقةوقالهالميمنيخالمم!يدةصرو

يرلثالبخرتنحىم581حسنةهطإ..وفى(ينيرأد!دفئالمكلالههذافىجدكد

إهدوء:!."فى.يقوفى%يؤكء!انيبطرألادبراطورهـيكين،هنب!ضقبوو

غةيسة."فىدينىعقت.ء!ءالىالاهبرأطوردخمطآالماتمعى،هنسحعيد!الفص

الصوريمش!إ!اد!طىيقالتمهدءةهءبوءأ"?ي!تأنلقدصةايَت

يئى.ابسعالداهذضرواثكالاسعه!لمج!يهع!!!لاوادْا8يقيرئاتالاو

لاضاد.الفعوةهن.قصيرةخوة.بط!م!إةبدأ.خالمج!ان!قعقةافيالا

سةسبافىدترغيبهممج!:د.كبرالطجتاجلمالابخاضةعق-اأكيرددأاني!يقَ

؟0109طورالاهببما
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ألىا،جوهدونالممارضينضدزهةحااجرا.اتاظاءسلهواخذولدد

اوقتذلكفىالاضطهاداصيلتةعلىالتعرتبمك!نر.ةظيعةباتعقواقي

يم3":غ*،13!،سةوذإتشودوريسنبالقدالحاصةالمابععلةالمراسلاترررأمبمة

فى.!وئاف!ؤالا-حبادةجمالضورحركةفئظتمم،.تعَه!اع!اخلْ!لذىا،-45!لم؟!،أ

العورهمنشبكةطةاتبو،والممععتوقيأعلىورئصالاتهاقيطرفعن001الخما.

علىترش!بلاثه؟ْدورعل،الاسلاهىالإدفأالشرقنروهال!اليااهتدْتالتى

آلهاطف!خهنعدذهعلهلمجوذوا؟خمانظ،الصورفلبادةن!إزاثجححولمدلأ

اةف5-ذةفي-دور-!ودصؤكىزء-م.نطيهَالبيزافيوههفىسياستههح

!فوفهالىنشىااقد؟هباقوالرالايرةفقدهىهنعكددأههاك3في!زف

1061(0نةاءد،ا

خر3)نيهيقبىأابلالفالممبايسةطاذىاالتوفيقبدأ،الاهركالطكيفما

الاوهب!ا)اخاهمبيالهواظورالاهبرهالةا،يخحصر(ئاتيةووالإاشور

ويرءميِاسبريرهفئالاهبراطوريموتأقهنفبدلأالن!هالِةفىتتحدقلم

يخيرقبرةصؤ.ىا!رثهطعلىيمكثجععلاولميصوتئحدانهجديدةأ!وة

"الئماقهبخلأيل-العرشخد"ءلىالذى-قالىوقام.29()طوبلأ

المنفععندةبرأهروًبنىالدالاضطهادبرهف(م982-83-ةأكلإي!و،م؟"8

الموقفوضد.هن.ذكجصرألصررعبادةانصارارضاهجأواحألمنهأالا

الأدار"أ،ضأ"إننمديئى-لحاقبذكبأسياهكمامأييبدلماثاقنيخائيكلان

و!يهأْلأهرب!.أوهء!ا5ل!هتطهوول!ذ!ا!د.فىألاهبراطوريهَ

جمغئمفى؟قدالتصحم!طى!أنبماو.خاطى.لمجادةلاصلىبتص!يح!برد
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هنياقمثصاعتطإلمطاجة0صفىيسفالأْءر،م815كاههنةالمة-دسةاط!ة"

.خيريا

،د؟..

اطوراهبرأخرهو!،-َ(م248-982)"ء،ي"بره"ههئيوهلماا

اضطهادعادعهد.نزفْىَ..شهأهنتجنملداً."احىثربني-ئبتيكِبد+لقبزب%لا

كانائهيبدوو3ئطاقْصْيقءلىرربببهقتيالهبرالإية!إيمهور.؟!أ!!ب!بادةا

سياسةتطبيقاذاكان"و.لخإرجاعنتفبرفياحْيدْبئ.البئلم!!ر.صْدءؤجها

السياسهَنلكتطببقفان،انعاصمةفى!ار!اناتيةووإلإا!ولياءبادةيمخىر

،الذىأالا"ءقوفى.البطريبئأندْلكعلئوالدليلبالإهمالْاتسمألأظليبمفي

+،اوِل!ةشادرة.إ+!اضطرفى،إ!ة*فيكتاس(.الاهوناتعبادةئاصبر

عقهيحلا!كشرينهنبأ!رلآببعده!نفىهتا.7هلجئاهاوي!-بىوسرءان

.(13القسمافط-يخهَْأ

ثعوفىلالاهبراطورزوجهءلم:،!4"7ثهودوراأنإلق!لرزنجدير

رغمطلإ؟يةأعلى.تيبقوئاوالأألصورعبادةئناصرئتبمفى"لمث!أةغْيز"7

برل!البطربرهئطو3-ابىةمجبئفضل!،انصرولعمطدة،تجغأبيألفوىورالمث7

هـ*-ء-ءعه.!جز"*

،،!م3(8*"؟،:ا*8ء-ي"؟3؟الهرء"ي*ءةالنبميبرضاهبرقاللأْ

8-ةث*--.!ءه

تجسانالة-لوبمكن.إجبالتدرحماسه!ققداللااءونيهالحربهةبدات

ه!ه،!

ايؤ،اخركأإحْذتإقيبمإلي!رعبافى؟إئصاراأيض!!يار!ةجدثالم!

.-س!04.س.5،،00?.-".؟روةكم

ةوديخىوو!بو؟ؤةاةلم!05!حمدو.الإيقوئاتالببررعيمافىهإلطيدعو

.إ-فئ-.-،-ء"

(م826بنةوموفى.!7،ولهولهـ"،هـإةكابم؟
.01ء5"..-َ؟-أ!لا؟،
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1!لانآ!ى

"؟*مى-ة

المعريرفا؟لتةيمبايبعدِ!؟فىلأ"!عجماءفحلئعررأفىللاميرس!ئيمحيةزرلمحم

الخليأ؟،ر%بدم38-".شة!بروبِةفسفيرطاتإئنصأرببهنيهيمالمعهدهالاأن

؟(.49.!ثبويخلراطوالاهطلشخصكب!يرة!انهزبمةالمضمئمالنبامى

الاهبراطوزسياسةصحةعلىكدايلالحدثهذاالطالنطربكنكانف!ل

ينيةأاد

آ284سنةبرينامن02فى"هءيبرفيالملمفى"لمثهوفيلالإهبزأطورتوفىيةأعلى

01نحمه

يرالنصف"اتجتهأءلىبالوصايهئيودورازوصء،هتتةوفاو!ك

يعجاوزلأعر.كان!.الذى(م867!..843)وللم!ى،مة411الئاكهعخائعل

3رأساثو!طتىنئعىدالوحعاتمجامىفئثضؤدورا!او.نوكالط.طنين

الاهبراطورئتيرالسكر4وظيةبش!فلكانالذى"7،"لم!ةيئيوبهعيستوص

الا،ليير-الوزوظِيفةبشفلاصب-حثم!تيرفبمالى)الإهبراطورعبرةوحامل

ثيودورا!أنةةبانذبهريروالجد(6)ْ+ع"03ةلمهثيودوزاوصايةفي"فى

.-ثايقوأتمةروالصوعهادةءودةكلاسل*باخلاصقأعاىبهالبدابئذحزصهت

تمتقدم7بئ7سئةتاتوألايقرالمهورلعبادةالمؤقثةالهودةئتةفيواذا

ناتوالاقيوالصوؤدبأذةألنهائيةالهودةفأنيننراهىإهرا.-أودبفضل

زوجهَفي-دوراهىيضمااإةا+هريذسكلىتميةالن!آؤا..الازئوذبهععيعهواتئصاو

؟ْء"لمكاةبردأ!طايضايضمإوضاية!نجلىوكانم843سئةفيوفيل

ءيلم،،،ءتىنيك!تياوسرجوحم!(اىفيودواصوأ)ح!"ياوَقرو

*غْىنؤغ440ْ.لىآتثعورورالإمرتهاْو-إء،+(ثعردوراعمأفىءلم"،،ءْ.(ة*8

فىا!ىد3إ.4!-اءذوددينى!رحعقدالمطإةالوءاجماعردعى

و-ة!يركرإطاءفىلت+ونابروةرء!4.،أبدونيممتوسئيرعهةفىلَ



صةأأ8فه

لهنصه،فى،ولد+"لم؟"ْيوصهثردفين:*4،ىلمعَ"لم،ءييم،7ءr"ء،انحوىأ

واعلنالساجإمعكوفى1ا!معقراراتعلىالذةنىالمجمعصدقيةالنهاوفى

وهكذا.م384سئةالمقذسةفىهارّكطئاتبقواْلإوورالم!غبأدةإ؟ثئيةالةا!المؤد!ة

؟شبهنلجدةهقماوهةأيةودون،اكثماقيْلىئيةاهئضرتَالاْيه،

.،(.9إ01)ثااعفا

بالاهبراطووبةألمتالنىوالكوأرتخطاوبالاْالحياةأوص،كلتأئرت

.واالماهن!بم-.إلساالقونيننرَة)بخهاإرهناظد،ااْشةاظكفىابيؤنطية

البلقالط،يرةجزشبه،اكيوالإفارالسلاف.تلشي!دت.النىيرةالمرلضتواتفا

-ثدت،إلشرقيةالاهبراطوريهَاقاليمالىا،يسالينبعدبمصألعربوهنواالرحم!

بةطورابلاهبلم؟01تبرتلمط!هادأعاية:و-قي-تهظهآاعادةأجلهنالههليةيةابدااي!اا

هناكثرلظنقدمولاقليكالمتاحةإ!ادواأن3شابئباوءدإوأ،ليمهن

رية.الابخبىاطد!.فىافيدابىيالنظامعليطرأ.الذيالكبيرلتئرعاهةمعالم

الجيشبىثالادارةلشظيمبالنسبةالسه:واتالجرجةتلاسافى%يدالتفيرأنوالمرجح

اثأبم)ثم!تإساسءلىلاهبراطوولِةةتننيم"دْاعنونتج،لفسكرية

ظثءنسمىنكعيِ!جر.يئقيفىالىالبفرىسبباآتف!يمتجقر.نج!"،

الميزنطيةادءلةفىالإقاليبمادارةآنظااساسهىأئثيماتبذ.لتاصبحت

لكهئيماتهئىأسامنع!يةرالاهبرإط:تئيظهب!اوبمان(9لم)يلةطولفرون

بين،بالفصلينادىكانوالذىوقسطنطينوضعيمادقلدبإيوءل!الذى!ألنفام

الظصالجديدالنظامهذاوكان.()8؟والّص!ممريةالإرواريةالسلطيئ

هرةلأولىتمابيهو!آظثرقد(برأ!عص!ويةألاداربة)ْالععلطتي!بئبالجع

ئظمحينإْبم،58-1206كا!؟ء!،"هوربصيالاهبرأط؟.ر!دفئ
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خثا9!أح!

وؤضغح،،؟"،ء4وقرطاجة؟ء"*ء8،ولرأفئاكلهنلْىالاذارةاطورالأهبر

.ول/4،،نأرثوحملقبعكرى،!أهلديديةفىالسعكرئيةوال!علطتيطالمدكا

ضبةاهاراتاهاالئرهبفىالبيزنبهةالممت!لت!ويلالىالخوةهذ.تواد

(0199القن!عطنطيئيةلح!،قةدىأخلمافىولا.نموكلشجتس!كلأ

الضضىأضيابماتاصبحتل!قزظاجةالئاربةقيرفىحدل!وكاوه!كذا

ه!ادْتهوذوةمحكمةئثِمصوكان،يةالعسكرللارارةهئاطىاواخط0وحد

يةالضكري!نألميادةَيوكانجمعلم55!.،*3تيبوحطاص!!زيمى!ممرىئد،

بؤدْالمطالفا.الثقحعيميدلمالجدالتنظيمهذاأنيلاحظوفىهنطق!.المدنيةوالإدارة

أ.لاتجيىقدبمفىال!ضيماستمرأذلتدءج،بابلاخدةومرةالقديمالاظينى

يقالساألاولزْىوهراطكمالبروقنصلطصهبمأو.تالوةفظامالثيماتلبمفىاطار

أفيسترْائيجوسوكان.6د؟"هلمء/لمالاستراتيجوسالمرتبةو-لجىللافلعم

أْلإع!بازنأدتأخدْاذاخا!ه،ايضايةوالى*دارالعل!ايهالعسكرالقعادةببنلجمح

قديم.ادارىأقليمهناكئربضمكانالواحدالثبمأن

هقفرقةالجند-أوهنقممعمالاْصلفىءهـقنىءلأ?!،ثموعة

المنتةعلىاطاقتثم(بندجندلمضبريمةا!رالمصا،وفىقابلوهىاإطلش

الئبناتهذةظؤتبقدوا(.يد)َاطدىالعسكرالإدارىفىالئنظيميةالصعكر

لمجظالصئرمم!.-ي!اآهفاطقعلى(الثيه.إت)الجندفرقهقوزيملاعادةضيجة

خوحعَميوارهيياال!ثعابمفىافىتهركزةنطيةالبيزيةالصهكرالهدقأانسحاب

كلأخلظيةادالبيؤيةالسكرافقنس!إمبهاوكان.ال!برىالمسدينالصب

2سافىجدبد!عخطا،هةالىبهدفى"،كأزههاواعادةالصنرىصعيا2

الشكهبأسنماطنداضعشهـف!هاءالىإلمناطى.هذهعرشههنا.ومقالصنرى



.فيتلم

55؟.+!ث

و)-!ئقأففمايةإدأرروئاطىئثكينأأثءخمالثات.؟5مأ!با*بهأيًهريروإفير

ةالا-ارأت.بدفم.ب!ميابهااخاةؤنْةْ"ْاالجئذَةب!ا.تا"ثقي،ق11طفهالمهث!منةثص!

فجهوذلدةاجمدألمئاط!ئخأْفْىا*رضى."أو..أععهْاهن"قماها"رت*؟-قدمأ!مهِاالاءجف

ولءبرذ/ئالمألمُكاالملمصيكللمةيينجاسنم"ر.!ف.ؤ؟ءنماا-حهصتْأ،فتبخثءءح!!ئىجلجوْ

ويتم(الئيمأالمن!ةهذ.جشذئيةالضنئكز4ا!الدضاطندىلمجىمأنب!عرظ

،.-..حض

.ءاهذوكا!.(ا1ْ)صْالارل!ارتؤلميهغصا،ِءي!العس!ر.أاتلمب؟"قيثارئو

،-ةءهـَةول.اسه:ة

كانوالذىاْء،كاائجيهر،ءبا-م!وفالمض-تمالمبىلىفظ.ام!.ْأ!!إيخ!برأيىخدم،األئظا

راالْ!.وحين،ألاصاءىاطد!!خُطلْىتآاصْىارفىيست!رونالجئد!ببه

كاس..*لى،7،

خط!منالجندائس!مييالخارجىالعزوءْةط!ح!صالإهإبيِيالدفِاِنجخظ

-!ه!االتىليماالاةفىا.واسبئقروالصةبريأصهياْظصيأ-!ا!ءيبمة،َاخذِودُ

-*اسققمنجظ4ي!ز60لحدوداججدأبى4وبالإفاة.؟()2ْالبيونطمهانتْكبمتحت

هـ.،ُ؟.-؟!ب"ر..،"

.امحهفرىاسيا6فيبفماائطىالجبعني؟البيز.فينظا.!يةفرق

لمالمهاظ!رتاءكا!ظولفىولْلرب5راطوالاببرءثدأواترفضذوه!ذا

(10553:.ثنيالتلإرخ!الالرلى

ببماالصس!ر!الئترقن5شِ!ووْؤكاْدْ-غا،في4ْ"ة!ةإ*-./آئاضوك!افي8ئةإلمل!ءأو

وكا!.(الإةاءآأْلهذالعربخ5ْإمد)َئمم!طهتوأالشامفىهنثركزةكأال!بم

لىقالهسقريةب!ْدقرقالصغرئ2-ياالىإثاقبك!ائس!ط"خرت"رز.؟؟ير.ق

كاهـإيخ،ن!آ!.أم!3فيألىايخبخ!لم؟،فيص3،،،*ظئ!لم*

301

ئه"!شكزثأالةر؟هندْيهءئبهوب!.كالْىقي،ا،بههـ7كاأ؟كلَ*؟؟.لإربر!ةإال.يبه!:ئمالا
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ص!1059فف

إ؟الشاالبربشح؟عدالس!بثثم،الهءهـظيةارفيينيافيءتكأكزةغ؟ش!ا)اىْ

تعوفالداخلالىانس!اهثاولالفرقهـذهوكْأنتلارةينيَا*آغز؟ئم

؟لمmهg؟نا،ء؟لمَأير!أ"ة،،،بر4لم*،كل?الهـنهنا*a"ء"الةسيهاراهْزقبا

يتكو!وكا!(الصغزىأسياءْربقى!"بم?مأءم!!يىاقىارا؟الئيئملثاْ

ى،?"،ترقياولإيةفىةتهريمنتكااكأايةالد-كرالفرقمن

يةالعس!رالةرقهنيتكونوكأن،ه8p*!ءةقببَالا؟ئحمرابعا

مثى،-الفهاربةأمَوةاتثءلالماضىفىنتوكا)،"!براطورب!ا!الصرتبطهَ

منالآهـيببئينياهواقليمالفرقهذ.فيمهاسقرتلذىا3انالمكانوتطءب(ا.يبزا

.الشرقناحية!نالعاصمة3عنَهدانجعكالدفا،بمئتكاههمته!لاب!،العاصمة

رأبيزياق3اسماا!لعروفهالب!-رىالثيمي!وقانالمحتملوهن

،ْاوقمتصتمسفىت!ونقدالصفرىلاسياالجنوبىالساكلءلىةءكا!فى؟6؟*ولْ

بنظاميعرفالذىالتطررهذاأنيلاحظو؟()4ْ.قصيرإوقتزلكبعدأو

احالممعالمقرنالثاق.-ابخعصفأالاولىالمراج!هذهفىقاصمساكاناتالثييإ

البلغان.جزيرةسبهفىالنظام.هذا!فتبيق.الصضى.سبيا2عليالميلارى-(

هذْاأصابتالتئال!رثةجميوض!جمما،الوقتفْىلكؤممكبئغيركان

بر؟.السلات.نءخمةاجمدادفيةأ-ت!ةبرتالذىيةاط!سرالاهبرمئاطزه

نسيياطويلوقتوهدجيماتدرالائيماتأساصعلىالبقأنتنظيميتم

.(9المبلادئالاسحألقرنهنالثافى"افصففى)

بةاطورالاهبرايماقابعقوضعلحقيمَةافىاكانهذ9تالثيمانظامانوتلاحظ



مث!02--

الا!ارىالاصعلاح!ذاتطبيقأدممنولةد.ئم!ادءرىاسضهدادحالةلْى

نيالاجاالم!كانهنكبيرةاعدادبت!ريةأطكوهةالإفبراطور،ءثأن"فد

تمالق،روةاطدفيهَالسع!العناصرهذ.اهموكانت.يةاطور\ألاهبرداخلإلى

لاتهوالهالارفنهنالاههراطو-يةدا-لفىهت!دةليماقاال!تهجيرها

1().ْظىالبيزالجيعثىنواةو.السلافالأرهن3ونقتالرذاكوشذ

عدداهتماممو!عالثيماتنظامهوضوعكانلينمانهأالباحثيلاحظو

51!يتهاهلهابههتعلقةهشكلةهناكأنالا،المحدثينالمؤرخينهن!بير

الارصتفهـاطيةالطبقةءسيروهى:حثوالهادراسهَ-هنكبير؟ببجاتحظ

نهأوالمعروت.الجديدالادارى!لتنظيمهذاقطبيققبلهنترجدكانتالتى

لإْن،وراثيةنجلاه!ةهانالث-حنأإطىالايزفيالتارهنالمب!رةالفترةفى

هـرزهتكنوأبهاوهقيدةمعت"ذفوخماأعلىقاصرة3انتالنبلاهالقاب

الاهتيازاتول!هنقليل!احبهيمطىاالقبوكان.بالوراثةتنتقلالالقاب

)1ْ6(هشميزة.لجقيةهكانةمطية

يةاطورفىالاهبرأطيةاؤستقرطبكةتتكوهذاكل،/.ورغمحاليةأ0كل

وبران،الأدارةفىالطيأْوالمناءبالثروةَ-ؤا!ا!ثةبينتج!هعألطاسقالاعت

اطبةالارءتقراولبقةلهذ.احدثهاذهناالأتؤو.هذالطبقةرتتطوأنطبيديا

الطبقةهذ.اضمحلتل!داالميلادهنوالثاهنالسابحالذرسخلأبل

الظربرثدْكفىوالمعبب،ءاهاضتهىكادتحتىالقديمةالارستقرابخية

ناحية،تناإظاه،الةتر.تاكؤ!4نطهالبزأطورةةبالاهبراحاطتا!ق
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سه!.؟ص!ه

اطورالاهبرفاةإ.تغببةراطالامهرفحاهافىامتنثرىلذىاالاضطرابأدى

ثوا4ينالذبينءرالح!ن!وذ"أقادةبادةوالىأم565تأاعظيماجم!تبان

سفكعهكهلمحيزالذىفرقاكطهنلال!مهلطيماالىالوصولا-لءنالةوةائظ

الامبرأطورإوهوالهوقليةالإسرةاباطرةإخرعهدلط3كذلثاي!ما.

.)11ْ7وِاندفاعهت!ورالاهبراطوربم!ببادهاهبسفك،يحميزالثاق-تنيان

بالبطقةأضرت،الداخلفىالاهبراطوويهَصادتالتىالاضطراباتهدغ.

،(م206-هـ11)ةوة-اصهثلأباطرةأنعالااذاخاح!ةالار-تةراكاية

)17ء9-لثالثا0ليوو،(م117-507لمم091-68؟)فىسشماأيياذوجست

منْاحية.هذاثمكألكاأ!واوالبقةهذهمناعداداخهلموا!م!3،

كليومكانالطبقةهذهثواءأننن!عنىألابجطأخرىئاحيةومن

الزر.اعبةالملكياتقذ.تتعرضوأنلإبدكانولذلكالىراعيةتثل!

الابراطوبريةاصكدا.قىليهنواك!مباسلبوأيبلمتخريفالىفئالضخمة

بالنسبةوالبلفارالإَفارووالععلاف،فرىالمهلإسيالنعمبةإوالرب!رص)

.(البلقان-زنرةْالثبه

الحيةللارستقرالاكبرمنالإقةا؟ز.!اتدراختقلينمانهألوالةيمكنو

صنيةنوَا!ةهنماك،"ْظمتلماروبةاتهمعدإكااءأب!ذ.ىةالخرابببالقد*

م(073)315-عَث!rفى،،1"ءنوسجرمايرلثالبمار!ول.الطبقةهذ.نفعمىمن

مه!نليواالالثاطورللاهبرنيةبقوأاللاالسباسة-دوىذبعارضالذى-

الاهبراطورأقالمجزنطيةالىشيمالمصادرلثكذلملعظيمجمعننبانلاسرةينتمي



!02)-

هعهواطئينغذاءهكم(كانبتنا:.7ام--7!1م)4هـغلم.(لم(بمش!ل!ءنيليب!وصِ

ءنطبقةتبقىالذىالصغيرلجزءاهذْلما()ْلمْ.القديمالز)ءخإلنسبذوىهن

احكوهةئنيةالمدبتوخطالمناصبوكانا)ها!ةسكامثىفىبمةالقدتةرْاطيةالايت

هننوعاَضمنالذىهوأنهاندرجحوهن،الكنهصمةفىالديف"واننأ"شط

.والادابالعلموسْئرنقلفىالأستمرارَ

ئلالقردطاأوالثاهنوالقرنفىالخثقفةالعئعخصياتفعظنمأنبال!كروألُجذين

ةف!ئلا.واجالىبطةبراتُب!طوااروالوظاةفنفسفىندرجتنمالبلادهنالتاءخ

القسطئطيئيةبىْع!افظا،(م608+.478)ث!3ىفي؟اهـا.ـ9اسيوستاريرلثالبطر

أفيقبلProtoasecreلمالإْولىيْالإهيراطورىالسكرتيرهنصبيشفلكافأ

ه!اهناكزا()9ْالقسطنطيئي!ةكنيسةيركبطريصبحبرالبهنممىيدخلالسلك

شغلالذىلمع3فيألم9دوتيرءد!ر!طريرلثالاغهوالعمهذْاتأراسيوصكافي

البطربرلث،أخبرهثل.ا(ا)ْالإولالأهبراطورىتيرْالسكروظيفةأيضا

شكلالبيؤنطيةوهةالح!هوظفىلا-دبنااوكان،(م8افى-608)نقفور

رىاعلوالإهبرتيرابب!دىاةمرإت!ستء،راطولاه؟برا4ةرداالس!وظيفةفطئدسهاء!ءو

1)ي"تارابببوصإلوتجتفْىكجممالالالب . 8 Tarasiالقديبم،ثالثهثإلنا!ا

5.ع"ع/40فيءيملم3لم"إدلمْستبىدءتثودور tمبرظلْىلإْحدابئا!إلئه!

،تههئما!عةالييزالح!كومة.يخصباثْنتيغل!تهاسرشط؟وكايةاطورالايببمئةااظز

:ء..)112(يةالإهبراطو4الخزابةفىيدهلكافيبر؟ءءإغt)صا*يرد!!بسالق!

الزراعيةاةىالارهنكبيرن!هسماحا)تأهتلكوأثراءذورجالىؤلاه5كْانقد
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ورمحأفمُلماذْ!وهدْا..،يفم!رء+ا.ول!د؟ت)هنالقبريحبط8ة،؟*ا"4بثبئياإقليمفْي

،لإشبلية.يىالقصر-جملات!فم،ترئتى3و(!ء.ئهبمثروا.كللعةابعرالفزوات

T.البر3.بَمكا!orethe،"ول،5يلمبترستودثيودوبممىاقد،قالُحاكمةيةاطورلإهببرا

زوجبماالاهبراطبربرا400"لمه5!ودوتالاهبراطووةعمبناكأت،هئلا

باهاؤ-رأ!د3ي*ةلمهألمفوتيوصكالىكذاك،االمعادك!ق!مصطنطيئ

11)3!؟"ءىع؟3ة؟ىلمفي!فيلهـسلاههبىاطازوجةثه:دوراةطووالاهبرإ

خلال!الاصْهير،ل!لْىتأصْلْؤدء4واقيااطيةوا!ةضئةالطبمةكالْتواذا

أظأما؟شاءانى،َ(لاإا؟هنأزراهقسوااسااالفرئيقخلاليِ!أقتر..+المظاله

فَىفيهابنم!رالمممتافيةودءإ!أءيةألزرافىرضىاهنةطعاَ!توزكل!والئيمات

ظمديراقادى(؟لم،!لم،لمر؟ءبملمكاا*7هةت)فيهاالتمر!مماوعفئخشكلْ

هةبكةبىدا-بئوم.أ"هـا!إةدى!مهوةأير-ان11()4فيذتلىةطبكة

الناَحيةءنولكنالأرضىهذهتوارثهم!قيهـر-ءقابلإثىلىبةثغ511

التىأ!البهزنما!يةيةالعس!راةرقاانم!ءبفيئحىنهأثلاحظأنبحبالعئلية

،رى+إ!باأسيطداحلألى(وإلباثأنهيتيأوأرامنمأمالْىئئضركزةكايْت

الاداليةائت!،أوضر!حثاأدْسب!ت!خامةألاوالعيثاتء!قىواسمكرت

.الميلإدىالنممناجالقرنوطوال!هرقلدء2ئهاء،ْوْسنهأ-زةثهيثبةْاظورالاعبر

ارادإذاالجندىءأ،ركان.الجند3تد4ثابةءز-بانهق!ن.*!ثأكولم.

أص!ءا،!-بر!إألىالزراعيةالَأوصْ!هنهممماتاكبرع!ءدهيطعأناط!

اكأهجرهـااالاراصْيىدم!احةئتوكا5عنهاواددفاعؤراعتهاي!يعطاكاأئه



251!-

ضخمة،عليهاابدبهم:ضعابخدقاموالق!الصنرىسيا1فىاصحابها

!وبنتيجةاوواعيهَالإرضهلالثهنكبيرةاعدادوهروبوللثبسب!ة

1سيأعلىالمسالينالعرب%غاراتهدهاوهنإم406628-)فأرسه

.)051(الصفرى

نلكس3بدتأبوضحاطندقيامهننضيةالبيزوهةالح!ءوقفوكان

يةلمالاهبرإطوفوالإدارةوجهةفدن.الواقعبالاهرالاعزاثهوالاراضى

ضراكاناليدبر!عالزراطه"الاراضىكلالجنداستيلا.عانالعاصمةفى

روول!مهجورةالزراعبةالاْرضقبقىنمااداقةاهنتمو؟تالجندوؤيهَءنأقل

الملكياخهءأطإجندأستيلاهعنالحكوهةتفا!تثهدهذاووررْراعة

يةاطررالاداوةالابرفت!تحينذ:لمتهدرجسئرأعليهبلوصدقتاوراعية

ياآولابلألارضهننقطاذ-لمتالتىالاسرأسما.لتسجيلسجلاثا

الزراسةالمديكياتتسجيلإتاض!طهـتاذ!،محاربجندىإ-قديماسرةكل

)156(.اعلب!قبمقكانتواتيالا،مرهذ.عليهااسهولتالتىالاخرى

هنا!كدادثجيرسإسةإلىبأ.تألببزنطييةالإدارةأنبالذكروجفبر

وكان،الصفري6صيا!.هجروهاأوسكانهاهلكالتىالمناطقالمطالس!ن

أضيال!هذ.تزرعأت!اهاها4االايدىتوفيرهوالبيؤنطيةللاداوةكرض

أ!وممهناحيهوهن،ناحيةهنذا5،الضراشاعةثاتدءو،تالى

هية.ألع!بعكوالخدهةهقإيلالاْرضهنقطعايمن!ونبناكالرجالي-وفر

!لاةنا،لمرهـعنا!5ها.بتهب،الاداوةقاش!اتىالعثاءلىاهبمتو!
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ابعناهرهذ.أسظأعتو.الهزسالسلافهنالحرفيأسرىهن!تى؟أم!اد

قىكأايىانزرأْءيةالارصهنءساحاتع!يرهاتئىأن!الى*رفى

أصحابها.

هحالوصوداليتيرزجديدةأرصتقواطيةطبقةهعا؟اخدْتوهكذا

نوعأتر.هنأرست!براطيةطبقةتكاْولكن!ا،الثيماتنظامتطوروإنشاه

الإؤمْنهنكبير.ةهعمماحاضهسكلىأيدي!ب!!ضمواقدا!رادهاأذاكان

%فرادإحت!رإبْ،الدمهب!رىم03طا!مبميزهم3انءاأهبمفادْالزرأعيهَ

هناصب،اممبنوىاسيا6ثيماتفىالةهةالىتفهتأراتىايدةاطدالبقةهذه

يهيزكانكذلك.ي!دىاةالةا!تل!رنأوا-بىهثذيةاص!!راالقهادة

أقلى(،بنبممجه!سلافىأوأرهينىأم!لهن.خها!اناَكبيرصفيءأأنالماغةهذه

هنضممال!".ا!بعريانية)أصودنرريد.!،الجداطبقةاهذهعائلاتبعفىأنكما

بلهافىنقااقطايبهَالةوالاسما.نلكالصروراههوهـذاولعل.فارسيةأو(الثعام

اثاإنقاالتئاَ:4الغرالا!مما.تالمثأهثلأهنء.المظذافترةهذةتتناولالمصالروالتى

Bardanfs!ه!لم27يركوبهأ-وأساباردو،يرهءا!8".يوسبرْهيرْ

أسياذياتالىنالجددالمهاجرهـؤلاهبينهنأنالةولىيمكنو.؟()17هماؤغير

.نََأرءنْالا%رىالعناصرأها،برةاُكبوالعم!لافرعفيمكنالصضى

ههروفةحضاراتالىينتمونكانوافقدوةرس،بانوءص،*?4فى"4

الصأو.لهذهالثقافتاأستوىأنلايعنىهدْالكنو.ئائيئيو.غيربهافي،توالْظ

ائي4يتقرلأرااطبقةاياليقاأثقالْىا)هثلْاا-ترىقداءرنtc!دةالجد4العمم!كير

هذ.بنا.أأحدأنذُالقعاىإدلبلرا(ا!اصمةؤاستةرتال!ىالق!ية



-بل!5؟-

عورلأهديدة.،ءنجياهالذىالثافىهيخائيلوهويدةاناب!العسبهربةالطبقة

3t3ء،ولالاؤاضهدفيلئمفى"ولةءهءلههـ l4"ث-اطكراإهبرأصبح!..هـإكفي،ء

:التاتالنصءنيتضعكمايهَيغامحدودةثقاةتهث!ْم083

ازدرا.بنىكدالدإطيمناافسبةبا،أهابم.الفدفىناالايوالئعليميمقت"اقدكان

:-ؤفى!أنخاثمييةالعدمبدوريدح!واأدقللشابابيسممخيبهعنلمنهأالرجة

ءهاالشخكر،جه!فضحالمطالبلعغهَوالحطابةاله!ربعةأ!القرلمهاز!بهمإ-لئن!ا

صماْبةفىبظهصاهوص!الففةد:الناسأعي!طلْىءكانتهألاضوارالىؤدىقد

عكلأندرجةسالةأىهقاطعنظقفىبطبطكانك!ما،كالةأىحر:فآ

الوةتالذىهنأكزالشخصىاصعمهأليقرأطولوؤشطالأيحتاضأكابْالبديد

ئيل)همضا-ركاثمانأناحيهمنوكهلى8!أباكشاأليقرتزجلأثيجقاْ%"قد!

بمايتنبأأنيممتط!خ3انفقد4لدتهاْلومةكا؟تالتىبالإهورْتجم(فأالثا

اككابْى3دلامااسبةثااحيوْقييصوسىينهوالولادةيصحديرلخنزابمنادْ!

يمفبهرفبهان3هما،هـكأ،المريرءالخيمالىبجوارأهنايقفأنجبستنطت

كلاءصكهافىاثبير3أنةقيدذافي"هذأفوقو،ئرةالثاأاطيرسكنيبتعد

هثلئتعلص-وآلانجقارم،1تا!ولءلىألائاثخصوبةتحديدوفى،البفإ.ل

(وش"ابهـكا!81ْ.اْه!ت!!هليئجوئا،واصساههدراستهمجال!-ر/!كأ.%لا!لك

19-4.قمدة6ش.هـ!المهالففىالبقاءلتاةاء.ئغيهاأفياردئاادْاطليةأعكلى

فرَةا1خلااطبا+لاهبرأطوريةأططتالنَىالظروف-%ق،سنلاجمظبم883

الإويى4ءاكطاطءاة3بداة!أإاثر!هأ(الميلادوالئاءدم!يبناالمعا!فينالقراالمالال!
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هق*اةلة-ك!إيهوكاإقل!اليغايممللمأ.نه.النتيجةئئ!هؤكا.ئطةليزوْوالفنية

أببه-!إه6.ضييئأ.هكؤخا.-ؤكافي!هذأ)911الم!ةاخزةاتلكهنوالفنالاْدب

.شى.كلال!ربْاجتاخالصغرئْاب!هأولْىبمءضطربةكائتالاقتضادية

ليالقوهدْالأيعئيوئ!ن.ادهارثار!اهنافلتةدبنا.أنْجدقلئه!ألدليجه

أنَتقولافانيَالراو،وإنالمظالةالفترةخلالتماه!توةفقدالتعليمإأن

فقأص!اصأد!ايممىالةه!طن!عايةيئ4أ-رق،-إههلعثاثااوإاطورالاء:ر

نالثاهآلفرنأبْيىعاظيماظقو3؟نالمةةلر؟ل!اهنأأنعدد!أاهروتحمةالص

-سئةأكط.ْح!ووداد!.)ولأ"""ء!3تاراسيوسيركابماراشل،ا!لادى

سةلقدوا(نم.8؟سنة6لىا:صإودة*"خ؟حء"!ا8رئةفويركو.البمالي،م(073

،..(في%؟؟صهة"!دو)ر"لمييرع9بم4!ءىلميم!لمة9ستودتتريودو

ليالففيهفة-هيؤكل("م576سئةلْىلدوأبميم3لمالمفىج*4"7فيسثيههـهأوحْ!المؤ

تءتزة.اتءإعييةطجمتئالىإو!اهن!يرةو!ره!وعةهمبنتمون.وا3

ببميببُب!لثنئة-.!مْنؤهةقهالمكاله"إلحياة.العاهة.الضزروة!ئتكااذاؤ

البماا!ال.فأ.اهق؟إلقخالسائيه!الةر"فْىبةْبالاهبراطوراحالمحهاقىالظزرف

حتئ"!ْمحذصَ،ت!لجز،لطالتاسعالقر!أطلأ!هاأنهإتكالثا،والخارج

،.برنُجنائننرةيثير!نئ!لهوهاحدثوأن.الافضلاكتوتةفيريةكلاطوالاهبر

بمم؟جراء:واطوؤ،زيزةإن.،يرجم!بم-فة!ؤالم!م!يخيمانجغلاإلإفيْا!هسِير!لهكأ:ل!اببْ

بهيريكأروآ-إ.ف!ىيا88%بمبخيأ!3؟ء؟ضنبم!ل!:ثميوصلاطورالإهبره!و-.فيلى!ىعل!

ر!ض-ام!ْإ.إ!.!فينرجم!وو.البهثير-هغ.وإلفوضنيةب!،في+أيم!ئبماهامجمهخل



هى5،الأس

الثاوالر.خفىيةاطورالاسرعلىطرأالذىاكفير5دْاهظهوعنالمحد؟ئأ

بمول!:كمتبالمنعلادىالاعمحالفرنمن

وةاءت،ةفيأالنةدىالكداولفىل4إ-شةاالذهبجماؤدادلةد8

ضخمبم؟اإر"فيذأْوإد!4الاص!لاءاظلاة"ءحيرة-لءصهتقرةتءلإةا

اهالىا-انيهَاله:أالمحؤطوطاضه؟سخودراتتوأخذ.ا!اهةالمبأفىلانمفعا.

ةادرة3تبعننس!حوأخذناسويعةقمههـ!طى-ألادىأوهنها

!13ْ(كا.القسطةطتيةإتإنةا!اكلونيقوثمالاقاليهـأقى(آلعالا.)عميهايبحمث

فيلثيووواطهيزتعهدألا.براقىلثقاف!4ا4اكثفههفالم"ذ.نتكاقد

اكليباْتقرهعاصرةشا3اص"النم5هـأأن3رلر-!و-دير."ءهول،؟وللم

الرشيونهاهِع!لىفىإلادابدهـارولإر،الةربفىاءارولنبيةا"الن!صءن

أصور!إلادهوع!رةكأنهأبرلاحظكأ3إلاصهلاءى،ْثالشهفى:نوالمأْ

إلاطإيئادوببالثةافالتنافىءت؟وعوتماورظم-ر!وفيل

اصتدعا.-إولأءونإاالباسيأنالخليفةدرجة،ادبندوب!طرالقم!طنطينية

فىنه-خالذىليووهو-ادصذلكف!Jالإءوإيز؟فىااليالم

Leoءلمثم،يبرat.ciaxهـ-يهر!دْوكا.وافلسفةتجضياتالر 5"، !M-الى

5(121)جم!وىدونبخرأد

،إينْط"فىإ؟لاوىاألماءخالقرقفىالفقافيةا!ياةْإنرادهارضظاهزوعق

اولهةالككي!بينشوهن.ؤال!زابة-الفزا.ةطكاصةد.!ا!بإتئخإغفقْ:

تب!يايوباسمألى،وف!7،بر!هلم!يثبؤبهما،فركخالبا،!للقفيدظهننبهجم!
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!ك!أهدف!ض!يشصقوهو!39ءمقي-ضةلْىيبات!قرإبْاوالذ!،*+فى"،إاقزلم؟ة!

!ITا"5ئهيئصقدهاءئابووهنبفيين3خابصهب!ابامما927علواخىوهقتطَفات

ذلكْالمؤتتْارتبالقإء-؟ضسال!لفألكنبأعدارلفماعضظاهرأنوا؟شك

*ة"5m!بر!غع!هلم!ة3!"ْ.و!رفصغيرةحزرتبالكتأالخط.نبدجدهنر!

نءب!-م!ال!صفْىئكو!إلىختأجو*صقاأكثرصيرةحرونطوهى

أ،لظثويدالبد.الحطهذاأنوا،هـجحتأre)أ*ثآ)410.الكبيرةإلحروفط

!دطإلبئدإْية.وفى-الميلاررئخ،افمأالةرقْيةبىالْىالعاْصمةأديرة!ألاهو

أ)39ْ4.ذلكبعكلتثرَأثنميةيونالدالخطوطا!تئ!ميمخ+فىهليسعهيدالمجدْالخط

لاولةحرك!ن!ئنأط؟كبمةبدأتاظطهنالجدروالغوعهذاانتاثوأدقهدو

أسكبرأذقيالكبيترالنث!اطب!ذائ!بننناْوإ،ال!سيكيماإتالكشاقا،نسخ

ناقاليوالبزاثلناصفظلإ؟،،أ-اسىإثكل،و!اةسالتاسعنينالقرطوال

.الفمماجهنأفديما

.ألبيزتظية،بةالآهبزاظور!خنارةهقالمظلةالفزةاليزوحاليةأكل

إيمنندى.إلمافيالمرنفىبهالاهبراط!،رأحوالىجهاْهلأنبسعطصعالاحثأن

فىنط!قالمِزالعالم3ان0بىالمرالغؤلتقبيلىيةاطو!الانبيربأحوال!ثاياوو

حبينا.*ممم.ة.مشة*شوجدالكْىا!ا"أابهزظىهنأكئيرأ!ئزم843متة

حديظةتهالجئرافىاعابالىا.فىأ!فرفقبىكان،الموثه!اطووعر!الاهبرإه!

فييدالحد!بى!الثزيطفىظبمتلبئببم!!خَئفظلأقئاذباالاهههـاطرليْكاْنمت

ثاألهابهع!دي:فيبهابخإشعا-سا-فيطزلىوكل-صةلبهب!إاْلبااجونب

ابئبهيفى!ييلإه،-5كبئيميبْئ!!إْوبثجمط.الخهبنةيةهالإ!ييرالجيرإتالمجمجمط-لجى؟قْي.



مننف،31-

ف!ىليوالكينوءوظةيهنرجنبىد-ورهبانيندى-!-إل!ال!الا!ءىان!لب

بيِسهل!يكنلمبة-الاهيبراطوبىلبمأقاوبينخإلىإلإبىو4الببهفر%فىألهالإيئنإرة

ذا،شباتةةتيهالما-تطا،تأإلىاةسهط:كماةفمةاهنل!حلةإ،،.نجْيثل!8.اد!اك.في
:ء.ة.ث،-

.خريألْاحيبماييئلجل!طيخوقتائع!بهْوقو،)(-ث،روفياداطلي-.أْ،ئةف!افتَع.ة

سفهؤمه"اطورةرابدب!الإء!ة!دبافط1ياكهبا!اأفيء.ْ!لا-*فى*أل!انْي!يخببم"لل!

.إ-4*

اسلأفيةْاْلقيا.للايدبْبيلىإقئلا.ااء+ظءفْىتة3ا-!اده!هصىقبنبثبةتجإ:يئبم."-

اليرئالإْ.ب!د؟تن..،لالثالىآفعةت!ايةاقيه-اباإلئنإفي!!.سدَأيمِهـا،*ا؟!ةبرة

هـبر-ء

تصاللاان)درجه،هقظه!عةنالجةااةير-لىءبريثعبهبةالإتقاا:وؤضالؤ!طبم

لاغاراثعرصْةأبضااليبموكان،ش!البحوطريقيتم.عنا.-ي!إليإ.كا-قإ
*..8ءط!مه:ش.

-.الممبمليئيايوبي!

.4،.ت

ايت!اقا-بيق!"6و،ث!ثتة-الىالنسفئحصوصْضهصىُزبةهصَادرئاان

يهظبعمهالقديخارئوهن-دودءددءنءبارة"sاطدرتالاهب خمط05نأءيريخأ.)"طنخمول!.

بينإلىفروءشاقيعليء!اعبهاهااصْوه.تللىدبي.الميلإد!ىإلقيي!فْيالتابع

!ء1:-

جما!ة.8.بض.وإكفيبإلعث!وق.

ث!

!.ى،*:ء.خ

-س!"فى!كي.*.!م!في

بل!-لوبيبتجبر-جوورقيالقديىحاولبماْم83ةفْئ:صاى!.سبنهفنثلا،

ال!ينبالطم!ئيةك01السف!لإكأ!.الْعم!وحم!.كبفي؟"،؟؟54..رو!ث!لمكبما--فى،،تمهـ!،كظ*صْبرلم

فيك!ما.!الفزح!الثا3جملى-تهَأ!.)تأ!عوشبر-!رئمْأ!قكاْطا!لظ-ف!ها:يئَت،ْ
..-.*َ!َ.ى8وء

يجو.!3:عق.نممدالأ%ن،"ا،تففىإْذْلكْ:إظفاا!اتف!الضفرئ+كما

كي!أ/.ظ+سإدوأفممم!ق!ثث!أفأخة!لأنْئةسةتخلثئبهئنلإتز!ثقز-ئْرجر؟جمبم
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-خ!ةمة

حاذأيه-كل.المسلينأفريفيةءئ!خاذقراصنةفبلهنه!وملنألتعرضلا
.ء.؟ا-ضةَبَ

أؤفى"+!ي*!وغولمعغ.بروَصنهذكلقَإ!االو!ولئنجبريجورىَلنكن

صرزو
ه-*.ه!ث..."ت-؟!

ا،فع!ئية،ئب؟إلنيفزْأكْنختهإور.الخى،(مرهرةجرلى!زةجزيرة

.ضفُيرف!نئأوفى).-َفىأ،هخه،فىةخ"3ليسبويستوكرالىعْر!فباشعرة!رأو

.(كلaء*"ص!فال!في-آالومهرفو،شاؤئي!"نالبثعرتجنيإلمثبمالأضأ/

ه:-004لم.4

!-يؤغْغ3ةلمفى9ألمرء3يمىبويعتوكىفىالشماطى.الىالسئبيئةْفئلهنألطوفا

ام!إ؟فياول،رله

،-..،..

شيقس!ن!ْالبمِشلبهنتم!نولماْ،االسلافابظرقطعىاايدي/ؤ!لْى

ئئاخ!وزأفآ!3ْباجئؤوثثأبخافمفى!لم!أ:لم"/إظ؟يبماْخفنألويتةَءوإلىبأجئويقةطبر

.*محى!..

وب!لىبهظشمْيبنةعلىأهئووالْىى؟بوبةأ-رىمرةوجدوهئاَلث.ه،ءاءهء

ولةبرء:..ه0ِ؟،!ء

-ؤفبسبب،صقنيةأفىبهببحرأنسهْت،أىقبطانءأقيئاع!31برنيْ!و

.ء-.،:.ءج.ط.كلل.ظ

جوزىبمقجرأقذنبمخألطيةأعلى.المع!فىيئلب!رقرإصنه3هنإطم!!ء

.ء!؟!!ا"؟.-لى.:؟.

رجيؤ!ئ!ه!ء"حمكأفمال!يئةهداتيدحمدباليوااءاإِءطألىإلوءوب!فى4ال!ااةفى

1012؟0يةاليداءنهدفهةتكاالتى

.+-.،خم!

تجرلىة+دحق4بالاخطايىهلهئاالبلقان-زيرةشبهسكبيراليمفير.وظِل!

لآضيوممطيراق!لمى،فثلا؟بم؟86سنةفىابسعيحيةأعتناقألىالبدئار

،..طةء؟.ةء"!*"-.-

كبمخطأوْ!خ،روهاالىالسفبرحاوق8لم85،لى!8"ةلمه4ا88ء؟!همم!

احله5

سمهص!والهلئإرالد-"ْ!رغ3فينابب،ايإبلغابى.ءجمبرابيييقبوبايبئ3هـصافرة

بز-إمغ.-".،

فىهة!رسإتث!قاكلفإه!و،-رتجهءة*،!هيد.اءنو.بمرىق
:..إة9.ط5؟.،.:إ).ء،05جمب.!?.

04-؟عيُ!..-

جمهوجد:دصهقاولرقأيذيإكلاجفىوغأئهالا؟ابدائبمبثبر(جإ.،لى

.؟



-0211!!أ ص!38

بيال!للدداءلجرولهدا.أولىضهرصمب?نلىثر!برههاهمبما.شبراأق

هدْأطريقوع!ةالاصاقفةأحدخدهةفىعلإ.وفنالثبدفدر؟-ال!!ورأئأ

)126(.رهـ!االىالوصولءنَأ%صراتفبصرِةالإسكَف

عقتممافافشضلعلبةالجيزبةالآببراط:ر؟ت.ك!إجنى.اأتلذكرباة!ب!ر

ترضتال!نئاذ.اثإيخه!والممئتساكلالخار%يةالاخةطاربحبيىالاوفيْا.لفركب

ةسؤكاايداا!تنرابزثباردةنمينءةطاجة"تؤْوهى،هـيةالجأاهام!يبهنأ،لما

غلنئترتعىولقد"اطابةأ-لهنالناهفه،ئباالهليدولةجاةباهطتبيل

اقاليمحكمفىالوهباردبئاططععلىوقفها..إوبةالبا.شارلماندمهاءدة

-إس"وشارلماقأء:نعأن(إالإإ4ئابهكآئى!لاِجمبإأماإثلجاو-ط

بر:4الاةَيينةلكءئأقيو.ا..م!؟*!دشألإاالموال!إفآ!"الةقىاممئيعتيا

.موةحذْا،م008تةاإ:لادءثدثومةىاطوراأ!رارلماندبتتوء-ج

.)187(الاوريىالضبفىبةالاهببراطوراحىإه

لمأممرةةلج!دئيدإ،ءةريميثلىم008سنةةىرااطو؟.رو!رإر!انثءح!وفيبر

وخَدةوسالوسظىالعصورفىالسعياسةفلسة،عليهاكلاهتنجىالإسيإبية

أخاركا؟تاذاهااباصلِهرفولأ4!وءابالريةالإه!ر(!وهْوءالمية

القسطئطاي!يةهةورالكيرهنالأضطزاباول!وأسببتقدضارلمانبر-يمتتو

نططور-و!بعدمل!*؟"?ه"ءْفىْفئشدوفافهشبئالراليز؟!ىنافمهضدبر

ت?.مححر-فى

لأيار"!دنةاي!دو.نأواقةرااهةزاهـأوخةافصر-للقئجقيوءليللتظي!قا؟6
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--،ة!2-

سارنأنإُثهوضوههنا!ثرجموفائبمم!.شاهخهصيااه!الم

فق!يثتمشه.يمع-الكنيسةوْادبنىالطقمىاداهائناهفى-كمان

فىالط!مىالعرتءايهجرىلماتماهالفاخاهاكانوهوقدء4أصبعالىأسهو

ا!-راحفيوفانشىةروى!تلك()88(لعزنط،فىادبنى

توحميديه!تايريفالاء:راطووةكلاوواتبمرضهاظصشارلمان

المشروعأنالا،بالفكرةاجبتقديريناأنببدوو)912(اكرب51ائرقا

ءزلئمبعليلذاكوهد"*،3،أيرينهستشارىأحديدعلىإحباطهمم

نبهنلمالواقيوفى.م08؟شةفىالاولقفورواعتلاه،العرثهطعنيرينأ

أهتما.ثابفريبما،بوإشارلمانواباههبه4القنعطةطعففىيةواطوالاهبرالإدارة

.ا:افاروأاساليناالعربوإلذاتيفالمإسرهـنهاجيرابعئعئون

المزمالممىدةاذ.الإترىاظصا؟صأحد"وشِةالمدحياةأض!لال!إن

الاهبرأطورةِصريطةسكلى4سرءنظرةالقياواذا.م061--84سئةهن

!لةم!مفىوي!قافىالتجارىالنشاطذاتا،زدهرةالمدنههظمأنمهنلا-ظقافا

تقعكا؟توغزةورهمثصق،وروتو،وانطاك!ية،يةالاصسك!ندرشلالثرتى

أماياهركارانت(يمعessalonicaني!!ساو.ا!ربيدفىسقطتليماقافى

وا!هىلاص!ةرهنالصنرىأسيا.نبجاهنكلالعمعلاف5بو،اقليم1إيحيطو

هظمأندرجةَ"صرابأءاإ13ويئالمسإالعرباغاراتلزمانا0ءنينتر

دء"،ع!ه*فى.ياةو.-د..اللاصينلاتواه3نأهاالىلى"حوا!ل!مول!ةهد؟ثا

كانتأنبدبهوب!نكلاءهحلت،غ!افسموحم!8!؟.ال!ريباصابها

.Aorعرربئاؤوهافيالعصرفىهزدهرةهدينة umءس!ول-وأقره



".أ%11+4

!بآالكلؤام-ية+..!أقضادثإلى"ابهثهـابئ3.اراكزبة.شعصاهن!هاؤب!ائنت

113)838ْ%فْى-ضئهبهه،ء،بج!إ"4+إعؤشإه

قلىه،

نتوكاتهر؟تا!فتوعا،ينةهدتم!هىا؟أتسعتحبئةصداوخهَءدصفا!ت؟لكهنغ!و

يةاطوليللابرتبة!أهالا!"ثيةمنئ!إلقم!وهىالا،إبصيائاايةَاطوهلابرراتجإب

أؤصهساتليموالتائظاموءتأ،عةلصنااهروأية!زَإفى-الحكوبىائظلآمْفنْفي-رتطه

المقي،يئةالمدهىئس!.-إ،4الة-ظةط!فارا-لداثبمبنقىفذ9"أبخيية

رأظاقيدك!0افيمبو!دشو(1،لثىةروالبطأطورالابرءنيفي*فيهاةاستقز

ايصبىرإ!ى.لابررأئصاواءطهـكِايث!يبماطاقم!:طة.ائبت!المَدارويخيئَأايباْإ

ائأال!ثلفنأكلذ.يمالقد(اههمرةىهارونت!ا3سآتماءا،1\هـيمهطى
ص.ء

هدةةثم.تيا؟طيونابهزاإ،شمهراك.ىواكباكاىازالاتحزهدىؤةطْليعى3نة

وشلاهتها،أهئهابجصوجمييسِاءررهم؟وْالقافظالذيامدييبهى.أةل،4العظيه

.سي!ي11لمالهايتهلمقهمه!ربييمائطمببطالةعلىئهألْةاذرقصبْرلطْيةليئبر!ئممكماإلا،

ت!دبئءن-جمفاالةبمرة.هئ!؟ءبئ"ء!3حنم!كا؟وس-رطيركإبئرايىءهـ!ةفى

-:،.ءث--.-3

:يقبرلكتباذيم-.،7بم/لم17718-سنهفىطينيةةالقسطالثافي2لعرب!ضابى

ب!كليئنغإههديْةطليعىقبل..،-هنيئتناِإ!ا.مد!رلمالاحْىطارهذةبثلْ"

ئواالمس!خكاالسيدارءاكلانالقوليمبكنَودممييجيو!ئقطنهالذىالفاأ

مىء.".+*ل!05!بم

ضدلْاحماتهمهدتاحقةوالمشالين!ن01لبر،كيدأاةباالحط!رافسس!واج!ون

ا-.ء.مت--*:صما:-

131(إ.؟-(فطيئيةالقسطعلىالاسبتيلا.الا!وهؤإ

مة

:مقوهاث.تئيااف!كلجدتوقفيهأْ،انماقنث!طثطيئيةههْيةأ2-رلىةلمخذ3فيقَظ

ب!هلكألةاتخد:هوهئانيف!سةبأرضأ!لذ!الشهءؤ.كلغ.يةضاراطوسيةالالئأالنهضة؟
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!v%!لأ

ديةالىاايلادى،رابالعافرالأرنفئبةالاءهراظوروكيانلوةاصابالدى

أرىطوالافيراناحسيااإ!اخ!دةبدجف.دفاد!ونول11ما!8يالى؟االهسكرىمالنظا

قابدالاسلافيهَالخلاة،أص!بالذىالأء-لاإعالطبساطةاصهاركانام

الذئالىهوأنمهؤاادفثل!ذا)ةالبعيدادإهدالْتببةالةرهندروشقءوبمؤءانتقلا

رءو،يداصضحدباعليهبةالإ-اعنء!عا-أوهمبايمهترارنإؤرص؟ايطرحه

التالىالفيمهلةىعليهبهالاج!اسنحاولالذىالىؤالا.بئ

تقفعلنىم8،ءسه!نهفىنتكانطةبيزانوهىباقيةتظلالحقهة"يك!و

!ء4لييقرالاأأاندحارالبزْظيونفسرقد.وعظمهتوصمعمر4عاهدخل

تصو!الاهكانفىاجحو،الكبيرةإسيحيهاالمرطقاتأخرعلىقضا.نهأ

)المم!ي!،3سيهالارْوذاشصرتوه!كذايم،بعدثحرا-رىءرةحالمم!السهيد

ال!كياس!النجاحاهامعقباتضالثقدو!(الم!بح!خالمذبعلى
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ظ!اءلمحأ

لنئهئمافىب!ث
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2ظن!

.بئ.ء

?-.ءا،-ت

امت*ط

حىألأأش!

ح"هلأوو!.+!!8!لهمر!*!-اء-04

م!

.29"State

!بم

"s "y5ءgءكاt؟ه

-3

4*ئ!ثِ-.

-88vsSIONَيهمقيص!ه-ف!ءه-"*ع

--

ة*،!ء،ييير!!.ث!

8+لم!"لمي،ت"ث!*!طو):اكاة./

ولءإ".،كا!8حم!"عةززءورمه"ح005اس)ةة

-6

ل!...-.

-:."

-9

91semvssie5?ءكالم"هيلاChr& Kique692ا Lemerle

141,ia5*لمهلاءلاءلم*-cleناonلمhط،!4*ىحChad

.-طى

59!strogors2y8ُ؟

8/،*؟ح،عrبم*554،لميم8بنجلمىء،هءجيأ،ك!لمك!0017005.5دة

T+!م01"3.0؟ع*كا!بر!فى

.صسيب

4Brown"لم!ية+لم+961 5 Late

.!-حاء

Oمدحء،gorsل!"تلم01.لأ-

.7.تف!كى"5-،
ب!اعل!!ى:بخن!اتجإ!إ!ادؤ!اهم"اةابطف.!الفركتفرهلىت8لجلاإبمابمبه..-03؟

3؟ة
!ء!لمه،!لملأص!iة!ةأصهكل؟ه؟نم41!أ1أءلمْ"!هـااءلم!!ر!دبه.-

ححصحى



12-

39-

-1،

-2؟2-

فقطم622سنةلهلأعيانين!اهد؟نالبسيدىجيروجأنوبلاحظ

حلال!ِبرتجللبقيةعيانشن!وداصحاب!اكان،هصألهرديناوليمى

اخر!هءصادوالىالر-وعلمحكنطلأيهعلى،الفرحطضْد

ه!:هاهة

6)4"9،كاهر،3ةأء"فى8 Scb41711-!د"،al"بميبرن!3!ضةكاكل8ء

08062-84ة"3+،5"ء"نمي2030-73:*؟عى5"+9،7.

11-اة.

عبم5!كا5لمه!ة"برةنا4.ةتكْل414

؟ءك!م!3.5!ولول843.،لمفى75و

كاه؟"Sta1،!!5!يلم.12(1".،*.2
!حى

معيمئ!-5!ة.،لمص!ر-لم4عءلىلمأمِم،3.،لماص!"02Bari48141ة".؟-

،5بملم-4بر:ءهيمالمىيرلم+*.،،لم..يربم71

Moodsه*،كا!ول5ة.C،نه"ءةه"*لمءه*ء؟"7805-.87-!6 Da

مجئظاوفيلبماهنسصادالجدة،ركماءكشرويهكاةادار!لى7،-

الشةئق"".ي!!همميهـبرْا5هـ!ر..،ء3"..صبر!طالفخلْط؟ألاهبراطؤو

عافى-؟برإهبن!3الثافي،و!..ب.ءآ628سئبماةبريليا؟بطاثائامب!ييرتلى
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يىثلألأ.-

هنالاهبراطووشروطءههحاهلاهرقلسفبروءههالارصىألبم!فو

ءهـالمطاظمالمصدو-فىالمراسلاتهذهنصائظر،الممملامعفدأجل

هرقل:!د

Chro!ico%4"(فى?ءلم34-0735

اَبضاظووا

d5?د""كاهكاه5ي!مء.0492-5925 ، Heracl. is and.!ه"."هث
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الفرنشتصصْالىاإيلادىانتمالةودهت!فءناثدةالةترةإن

نثم!هذتلا"ثا،نمأخوالةإلهوسعبعصر"ؤ-طىأدْت!تصق،دثراطادئ

لعحقيقاقشطنطهنيةفىنظيينالبيزالالأطرةنجاجاهنجا!ةلهَمحا،%شوآثافى

كا؟تCأةرباوالثرقفىاءآأفاعلىاد-!رت،ائلبالوسا4اسبا-االسهادة

ل!قيق!ليةتاولةهذهنت3ال!دقوتهاأيامفىقهلهنروه!تح!ءثا

القسطنظيخنيةتمح!أنهـووالا،يةالهظرحي!4انهنءحي!اءْاداماكان

الايزظيةيةالنظرأصبقاوالقديمةروهاممةامماتلكلاثمرعيينانهالوركانوا

حينهئع،اقهبهاؤمْىقدألعالمه4ئيةالروهاالفيادةفادْ،الالهيهَبالممثه!هئةا!لاض"

ولذلك.إكاناأوالزهانؤايةئهالملشىنا-اطاء.ثاوقتقبةوالاهبواطو

وْ-جمط،اشرقافىاإْسالين-سابصكلىبالتوسعالقسطنطينيةا!طرةأقاصفى

كانواقاننبرابواطورية4ولاتوبرهكهاالم!ةظإلمفارةأدولةاخضعوا

الالهنيهيةاإمثميئةئظو-م!بلهموحقاَء4اظورللاههرهلكأهاكانةسزررون

ج!هتنيأ!حاوذ3.1ت!اما،رء"اظوالاءبرئهدمافةيستردونءا!بهذاوهم

.الميلادىاسادساالقرقفىالمفقودةلمةالغرياتالولااسترداد

تاربغفىفترةأهجدكامووالفتحاكوصحعصر"إدطحالأيةكل

نلقىأذالافضلوءن.الذهي5I?مر"وإل،؟طيةالبيزبةلاهبراطورا

فىالمدرهذافىتمتالتىالإنجازاتحجمندرك!4اظريطعلىنظرة

البغرىضيا7تخماطورةةالاه!برالأدارةْ؟تالميلاثىكاخانتاائفروهئنصصْ

--ط03،---

ضررهنتمتدثابتهَغيرحدودشطقهءنمجارةالمثرقيةحدودهاوكانت

"؟ءرءلىطر-وسبىءرو-كأالا-ودالبصرعلىثرينرون



-15،هف

لهنْالبنولىواطزهThraceشاتياثحنمظةيزاُورإكانتوفى.سطأنت!

الساحلية!اطدنبعضعنفضلا،اليوؤلمانبلادأى)البقانجزيرةشبه

نتوكا.صةليةيرةوجزليايط!ااوجنوب،البفدقيةوءدة:4،دا"شياصةاحل

الم!فعتربةالحم!تنتنكاتهنىصجزيرةأها،المسمالينيدفىكريتجزيزة

المعممالين.وايربلبيزنطه

لكقو4م843فىسنه"نطي!ة"ألبهزبةالابراطوروحجمهوقعهواهذكان

التحدئدلَوجهعلىم2501سنه-حلولوهعالزهانهنرنينةءنأقلوبعد

شبكيرةإوهينياإلىشرقاتمتد4الشرقهنطيهالبيزالإهبرأطوريه!دىودكاؤت

بخفىالمئعاموحلبانطايهةجنوبهالىاجمنربالشرقىاتجاه!اتمتدو؟!!كا"فان

ففدالغربفىأها.لعزنطيتينولابتيناصبض-افوقبرص3ريتو!نت

الببؤنطعين.كذلكقبضهفىبريةالباالممتلكلاتهنالجنوب11إبطالياكانت

غر!ThessaloNieaنيكاساواهنتمتدلاالبلقانجؤيرةسبهفىالحدودشاكا

والساتؤبنهرىاداطولعلىالبحرالاصىودهنل!نويكياالإدريحرالى

خطرهصدرطويلىفترةكانتالتىالبلغارلحولاكلداخلهافىوئضم04،5

سوىعصرالتوسعفىتفقدالاههراطوريهولم.العنعمالهنالقسطنطينيةعلى

سنهافييفط!ةالبيز-،نلالمهخر6علىالم!عطونأسقولىا!اص!قليةجؤيرة

سنةفىنهما5جزهأاسزدصت!الاهبدراطوريةكماْتوان،م3ء9

اقوصع!رفىالاهبرأطوويةالإدارةأنجازاتتكنولم)1(.م0401

إدبلىهاسيةالبيزنطيهالا،ارةأصظاعتإةالعسكرىالفتحعلىقأصرة
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ف!أ!!؟ض!

وافا"دأ،ياببرأوهنياارإ!اكبيربمنمكلىالع!معأسىل!زئطةئموذئكدأنالنعفنط،

نيهاءداحلبهارة4هصروالىفىا!نلافةاالعاءا!يةوالى،"الروسية!،ةكيف

مأ020فىهذاءناعدىف!لالجزيرة(فىالكردية)انءروبنىأفارةزاسا

ضليةورفيهاي!شولىفممخمةولدالعدةهدالثافئإسنيلالإهبراطوراءذ

اننفوقالي!ااشدالتىالمناطقهذه!وفى)2(.عاجاقهإنيةاأد!الا،طالياوا

السيامئثرِهاتأغنلإيقلالبيزنطيةاطضارةئأ.يخركانا!يزنطى

النهضة3،ن!تل5وهوطرحناهأنسبقسؤألىالىشودانالافض!!هن

بدةجد.يخ!حةالد.دخوالىجعةراالعاضرالميلادىنلقراقبة!طوار"!بئإ.دأشت!كأعااا

الجيشتنظيمو.-شنالس!رىالنظامدقةإقأمأاطورىالاهبرالكياندأخل

الباسيةالخلافةاضمحلالالىشجعكاْثامأقتالهفننطوروالبيزنطى

كانمتالقالصغيرهال!ممياسيةالكياناتوظ*ريةالمركزالسعلطةانلإلمسبب

نفمعهاأعنتدافعأنهنأعجز

الباحثويرى،اليسيردالأهرليس!تالسؤالهذاهثلءاىالا؟بةإن

الميلادىالعاشرالقرنفىاظوريةالاصبزعاشتهاذىوالفتحالةوسععصرأنن

ل!نها.ن-انهجضههةالعواهلهنءهوء"بلواحدعاهلشيجةيكنلم

..3رالذبقة-أثةالثلاالعواهل-لكهمهاأهنبكنلمإن

الاْهة"سأتصفعتهاالماشرالقرنفيالامبراطورة4عافتهاالتىفالنهضة

أهاموصمدتالخة1الفترةبرنصهرتااكى،أةةأتالاْصولذاتظيةلابيز

ااتءالاْةلتفطهنيهيريمبفىهدثبيت!أص!/ور-ديةالنهافىسخرجتافىبئ



فقت!25!

ظأولأ،الصحيحالمذهبءلمىالمسي!يةباديانةكهيديق،.،اليونايخة

جددتالتىالفعيةالدهاهإن.يدةحاجد-رالأهةهـذ.فىبعثتقدا!د!مميحه"أن

.هـلقدالاْرمنثالسلاتعنصزيندهماءأءابهأفىهىالبيؤنطيةالاهةيثعباب

فب!.(الميلاديينوالئاهنالسابمنينالفرأالمظالهالفترةخلالهذاحدث

شيجهالميلادىالمممابمالقرنأوائلهنذسكان!اهنالصغرىأسياإشار

اسبابمد!وءنالفرك!إجتياحنتيجةو،كهَالمميلةالطونجستنباحروب

إطرةأأءطر،خاصةبصفةالصغرىولإَسياءاههبصفهللاهبراطورية

ةرالأةالاةألابعدبرهن(م061711-)ليةالهرةالاسرة

منهمأعدادكبرةنةلوالى،لسلافواالأرهنتجنيدالى(م797-308)

الخارجى.لغزواوطاْةتخ!نها-!اه!ر!االتىالمناطبئبمهتهَووافى!

بزراتالجدبدةالعناصرهذهتقومألاههراطوربهْأنالادارةهدت3إنو

الاهبراطوريه.الخزانةليتوفراعنهاالفهرائبودفع،ألمهجورةاورولى

الثيماتجندفىبالانخراطالمناصرهذهقيامصفضلا،(النقديهالمميرلة

اطور؟الإبرالادارةقاهتالقوالسلافالاْرهنادعدأنتوكا.عنهايدفاع

بهبرةاروا!خنيدتمالعناصرالتىوهى)لقانوالهالممغرىآسياالىبتهجيرها

31(0الإلإثعمئرالمحطتبثغ(الثيمانةدرقفَئهئها

أرهنالجديدةهنالمناصرلهذهتد.فىنيطيةالبيزيةالاهبرااطورأنولاشك

شعكلنحصرلكللن!دالاهبراطورلهَأنالمولىوبمكن.بالكثيررسلاف

أعداءالاْومنجاربلعنماالزراعةأحيراالسلاتأنتلنافاذا.ميم

اصغة.!ضاجوهرهافى،م!لصاالمبارة"ذهنفا"،نطالبيزقياطورالاهبر
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اوالسلافالارهن)الم!أجرةeoللعناالعلياأطهكلاتاخلتدهنمائهأيلأظو

الوسيط4الهونانيةوهىالاالاهبراطوويهفىئدةالسااللفةلتكام"كيت

أبطأ،تقدهاوالسلافالارهنالفلاصينعناصرحقة.ت،(ألبيزنطية)

الاهبراطور!ثلا.أطولىوقتإلطالععزنطيةتقهَالبوفىإذ!هارهاواح!ئاج

الاوهينيةيتكلمكان(فلاحاالأصلفىكانالذى!4Basْlالاْولإسيل

جنوبهناطقءضفىئ!ةساال!عملافيةاللغةظتكذلك(أثالأْولىنهفته

كانت،حالأيةعلى.عشروالخاهسعمثعرالرابمالقرنينحتىنانالير

كا.نيهَالمقدوبالإصرة"تعرفعصرالتوسحفىريةاطوالاهبر-!تائاالاسرة

وراطاقرأقد.م867سنةفىالممَدوفىةاسيلالأول!الاْسرةهذهأسسولقد

اقليمفىبدبالتحدونياهقدوفىوإ-مممصهل!باسهلانالمقدهـنيهَا-لمةالاسمهذ.

أههأتالمرجحوهن،كبدبالثارهينيابوهاوكان،عءْ"+eقىاقيا

أنافالعنصرلالرصهأ!،قنهالىالةويمكنهذاوعلى.ا)ْسلافيةكاْت

الع!ةالىادىالذىهـواتحادهماوكان.(اسلاتواالارهن)اونيعمميان

8-إ7)سنةخاْيخ!وْتسي!كلوءاثهنيةالمقدوالاسرةح!تلقد.البيزئةية

"لم+)أتر2+!أ""َرادو.ءوةا!أورالاربربولاةذنيإلىطوصزةوهى(م(.56

عبراكتسبتإلاسرةهذهأنوبا؟-ظ.م1د.6فى(ول!الم1بل5سلاللأ

إلإلملةاصه:ل!سلالةا-تجى؟او-يئتدةفرساءيةهأفةالطويكالفترةهذة

،ي.فيe؟إم!لموحم!أه،!المعا"ر.هخاخأىابيزاالمؤرخأ-.لم5609سنهفى

ألتماليهالكلماتفىيهالمفدوْالايرهانجازات

تء-.!ءل!ى
نيه،المقدولاسرةاهثلاطمبفيلطهذ!التةحباهاأْسرةتدهنالثنألإاجممقد"



ت"..3س!ه

سأطعلىقاشاأق؟تذبهر-يئتأ!ةلدهث!،!اعلىيههثأثى."ذاوان

هنأاص!هعولكن+الدفا.هـشقالقةلظلفىنأسعهتإذ.شرعىيضر

نزدهر،و.تشروفووعها،صلأ.ط-ذورواصذتالإ-رةذ.5ْاشممه.ت

ارنيةهالاةوجديهاطوراهبرثمرةعنخعبارةناكلنا3ونتاجهاقدهتثم

!6(كاالعظمهاوالجال!وا.فىجما

الازيارووالنموخذهفى2نطه-فىةوهكاْثالذىالوقتفىنهأوبلاحظ

ث*تاله:اسيهالدولةأنوالمعروف.ولىقدالعباسيةالخلاتةوةع!دن3

يب!أفانهالقوةدصرإهااضمحلالوضهفوءصر،قوةعصر:بنعمهر

(م847هـلملم.؟2اتاوا!ق،الخليةءثدالىإمستمروادولةهذهقيامهندْ

هنع!دلاحلافهتولىفقد!لافهالذهىالعصرانصة.!ىاهذهوكانت

فا-تطاعوا.سياسيهوحكمهبةادارةهـكفاهاتمتهوالذينياهالافوالضلفا.

هنالا-خم!:ارءهـتعد!دلهمالظفالعناصرحم!حوهابتهم-لطانهمفىضى

يصينحرقوةافىعصرلباسيونالخلةاهاكانكذلك.شكووعربفرس

تأهينعلى3!-صطكانكذلكدحفيهاوكاذتسياسيهخعنهأيةقحكل

التقلييدبيط،اعدائهمالبيزنطيئأهاموتاصهالضارجيهثمحروددولى

لخارجْاةمىئ!!اإعدتهرءل!فىاشدتمسهمبأجهوشه!اقهادةعلىوحرصهم

عاىالإشاعظآد!.فأكوالد:لةدىإلاهوراستقرارالطكلأهدْاأدىوقد

،نجدادفى-عفومحتلفثيلالذىالحضاو!الازدهار

اكأثهإءالاء!ءادلكرذلدولةاكيانفىالضعفب؟ةقد،نىالهصوالئافىا51

اطقبقهوففىادولىفىالطباالو!؟إئففيالهـادةلممالإتنالثعليالباسيبط
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ما،5/83384-أ7!2-218)المحصم-لإفةهنذاله!رءذاجذوربدأت

بجلهمقامحإثادثالاقىءلىواعتمدوالدربالفرك!ءنصرىايمهتبلاة

كبكنالدو)العليافىالمنا!ب-!تاليهمأويجلتدرو!النهر.ورا.هابلادهن

يتدخلىنوتمسيطريفرضون!همممماتحب!االمراعلىافالوصولهنبضهم

مم،والإستهانةالعباسييه!اظلفاءهيبهَضياعالطهذاوأدى.الدولاأهورفى

شئونفىخكمهموتهمسيطراعلانلمجرداهانتهمالثالاشالقوادوقمدبل

م(861-862/)247-248المنتصراظيفةعهرفىالاهروتطورالحم

بإأخطرهىذاوكاناتمسهمالخلفا.اختيارفىد!لىنةقوادهمبدأاذ

بةالعواص!خالمحليفةفبذلك.ال!ئ!روراعظمالخلافةكلهذاجلباذ،!م!فضح

اظلافةقدهوووزاد.برضهاهمناهرهو3اطفىبقاؤه!بحوأ،يديهمأفى

وعدمسنةءفربسبب،(م329-809!/!3.-)692المقعَدرع!وفى

فىالحاشيةعنففملاالجيمققوادتدخلتزايدو،الدولةادارةعاىقدوته

بقولهذلكالمسمودىيوءحو.الحمشعةون

علىوقفول!الاءور،يهنه!ميرلموهو(المقتدر)اليهالخلافةأفضت"

لهليعى،الاهوريدبرونوالكتا!والوزرا.ا.الاهرفكان،الملكأ-ثال

الاءلىعلىوغلب،ولاس!ياسهَبتدفولابوصهف،ولاءقدحل؟اكفى

ب!ؤالاْهوالطهنلخلافةاخزائن،مىهماكانتهب،!مرغيرأخدمواالفسا.

(!!كاااسلكةةىاوا!حبيرالتد

9هـلم933-)323اواضىالخليفة-.دع!أنباككروا؟!ير ot-،

051(وخمار%ثاأصاسبةاالخلافهداسألفي"دبدةنط!راتشمو(م019



--602-

-ددة.هئهشوراتوقاهواالجندبينوالتنازعالمنعقاقازدادفقدالداخلفى

الاط!ئنانبعدميشعرونبانواالذينقوادمضهدبلاظليفةضدفقطليمى

جةوبفىولإياتءنيبحمثإسض!مراحودذلك،دبغ!افىمس!همإلط

الفرةهذه.فىظهرتأنسوءارأالشهامأو:العراى

الخلافهَ،ولايات3ثيرهنفىالاْنفصالبوادرنبببراوالثوراتافةناءن3ظر

اووحيةلسلطةباالاعترافهعبالحمالاستهلاِلىتستهدفءهظدثاة!مهلمكاتَ

سيطر3ها،ال!ؤهـةأقليمفىالحدانهيئاهارةفظهرت.فةطالمخلإفة

نيونوالماولو،نزستافيريونيدالبروإستقل!،فارءل!علىاديالمةبهه:نالبو

ا"؟صهية،االدولة3يانءنَولإياتعدةنةطتاوهكذا.اغوا)شام؟!بر

ووىوا!،وحدهاإهْدادعليأقاصو41"لمىاألعبايهة!44ل!خلها!ذ؟فيخاصحهو

أ!ورهاإاستقلتالتىالوالاياتءلىالروحىالةة:ذبعضىلم

اسةقلاهـ!ها!انسواه،-4الا-ضةلاأالنزعاتهذهظ!ووأوىوقد

!هفؤيادةا.تلخليانةاوو-04لإلىلطهَاثالاعتر!!اءهحاو،!د،

تلكوضراشأوارفىاتوص!ولىءدمسؤءأهوقفهؤزاوالهباءمىالخليفة

الخايفةذلكعبزعلىئصتراذ.بفدافىالى-!هاالشميرالنذرالا-ليمألاظ

بدير.وهذا.،بهيهجيشتوىعلىرالانؤاقئه-ءوتهظباهواجهةعكن

--الةنتو!لانطيوناءفياؤي!افعطاخالأ-لامدارثغورا!الاشاول.

فىالاء.راطورتةالاوارباض!""،العباكإء،اكألاة،اثاإاو!اتائااضفا

أ!غلأ-ا.اأ!،لزقد،أ"((م139-886)السادسايرالاهبراطورجمر

عا!.جمثيرهـ!إ!اقىكيدييربةا%نروالثةوبهـاالشاهبةليالثض؟تدعيمال!عهاسبون
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7.ف!ءنج!ى-!ب

3هاألمحدودةا!ليةاء؟نياثاءلىالاعتماتالئنور.يكاثطاعتحالابة

.الثغور-بكفىلمربخطجضرولتكاةواالذبنالمتطوديئعلى9تاعتمد

طويلىلفترةالمنبمبهذاالاستمرارل!-ط!حالا!لاهيةالثةور!ءنلم"-ل!ن

أجلا.أمعا!تإنهنظمبيؤنطهـأه!وماىأهامتسةطأنهبئادتم3أنو

ا!رضرالا-تستطهجأت!اوهاهكشوفوءؤقعهـا!الثةورصةيرهذهنت3الْقد

بةكزالمرمةالحكرجانبمنكببرءto؟د-!رىدءمندةِطويلوْقت

.بفدادفى

هفءأ؟؟يشكلانالهجا-ي!ةواتلاؤ"نطب،البيزبةالاهبراطورنتكا

ادىالثؤازنذانقإءليذحداثطيشبهالميلارىالتاسمعالقرنفىالقوىشْازن

نتوكا*الكبريوالفتوحالاسلامظ!ؤوقبلوافرك!البيزنطيينبينوجد

ل!زوقطرشرجوهنتمة.-ديئالمتناقضلمينIaااهذبنبيندوداطءظقهَ

الىتوبابتط،هتدرجخطفى،ضممالا()الاسودابب!رع!67،فيول،-ة4

نأألا-ْاأتز-ظ-إ-راع!طرل!وحم!ءْشبالىيدبالخدوقليقه"أظيم

الملاقاتفىخظهتأ:لاْتصس،لم!االهبرىجاوا)الميلادى.العاشرالقرن

بمليصابتهْ!رفى!!القوىْهيزأ-ئدالاْدىالمهئ!الساالةردْ!فىىابمبراالاصنلاهية

يئا"القؤونْللاثة-لكرطؤ.الئزكاْ؟تيةإطورالاهبرتلك."،؟طْيةالايزيةاطؤوالاهبر

.قشتنرؤ.نجمننفبهلبهالانمالىاتالاشكارواليهبرىالحلات.اءامدفإءفو!عفئ

ز.6ئ!في"قي-ي!:؟!.ْل!،لخ!:الببز!تيةيةرالاهبوا!أ؟صمدتإلممصالونْلقدالضبَة

فيجمئئْكاجمكيا؟دي!صائه،افْىالجؤجمقيابسبمامبالمحطواجمازتا!هشلافبة



-.،."-*

؟ثا،اا-توتالاسلاهيةو!جطاتكإهثصاصطاقةثنشكينتؤ،نميةالمسعطظْ

الذىوالانحلالالضهفطواستغلتجديدديدها.شمبابهاللزنطةجددْتنم

"إح!لافةمفىالمرالساطهَانحلاللْىفىثلوالذىالاسلاهىالادفئال!رقأصاهمد

تداةحأنهنأعجزكاشطالتىاءرحيرةاالسياسيةالكياناتوظهورالهباسية

فاتخذت،الفوصةهذهالبيزنطيةالاهبراطوريةاشهزت!هكذاءنْمسها

الثرقعلىنموذهأةرضعلىوعلت،ادفاعسياسةونجذ.تالهجرمسياسة

الاسلاهى.الادق

./خالىفىالاسلامدارضدالمنظمالبزنطيةالاسراطوويةهجومبدأقد

د!الىخودالهئجومهذا!قدهاتأنال!،1ئيلادىالطشر"القرقبنفىالنا

،بدأتالأ!راطورهذا!دم(،ففى843-1817الثالثهيخائيكألاهبراطور

الثفورشطقةع!ساثمةباغارات،ا*سلاهيةالاغاراقيْاعلىئودييزنطة

ألاوارةأصتتكذلك)9(.ءصرهوافئهضدمجريةواغاواقي،المبثعاهية

،ال!تهـىسيا2فىالعحصيناتبئءيمالئالثشلهيخا-فىالافبراطووية

3عا،قيلهنالمعتعهآالخليفةدهرهاالتىئقرةأصصيناتبنا.إعاد.ةتمهد

اقاااتالاغاراحدىثناهاوفى،مم863سنةوفى.نيقييةدناْعانتئقوةتبم

فبماْ?راقأاوالصفرىسيا2قلبعلىالاظحا!عيةبنالافر*كؤظبم

،اليحمىرساحلالماوءلحيثP4ء"رب4l4go.Isنا*جوئياالىالهبم.إلإررهيئى

شتسبر.بمبوميْو.اثاااب!دئالبيؤئطيةا!م!كريةدة!اقورته،الإسود

ءرودط!ويقع،ألاسدفىهر!هبنأرؤ،سم،فيف.هوتججبْم..ر!81؟!مة،ْ
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يخهااستطاع،فا!لأهصكةفىأطرداناالئةىنياوبةلابروأربينيماْيى

؟قوقتلالاسلاهىالجي!شءلى-ةحفىحاسم؟صراصهـاؤنطىالهيزالجيعثى

وتعتبر.الاسلاهىهلطيئثغبرأهيىالاقطجالئهعيدبن!رالابيرالمعركة"ذ.

!نتهقدهةاذالاسلامىالبيبزظىالصراعفىهاهةفولنقطةالمعركةهذه

ااسلهيئضعفاضصىأنبعدجدةدةلاستراتيجيةالاههراطور.ةلانتهاج

'()0للعبانظاهرا

تأخرالاسلامدارعبلىضراحبي!اثطكأالبيزالهومأنلذكربايوواطد

وْإلسزنهـإيةبةالاهبواطورانثفالهوالاول!السبب:ل!مببينالوقتبهض

برهم).Paبرولعْ"ء؟sليمميناليرعلىلقضاءباما86.لموو)!6لإلاوباسي!قعهد

!)ْالقم!طظيت،(.اءيخمعةالصحهثالمذهبارفض.ارهينىاصلهنهراطقة

ظية.البز4اطورةالاببرالحدووالمثرقيةطقةشهناتخذواقدايصونالبروكان

الةلاعن5ءددفى!اكتحضنواو،لهمتزاردفاطق،لدسالينألمتاذد4

ذواوأ--،إ،،ابطالإتنيمع!اوسيظرو3"خي+عثمااْيكئ!رتله،خها51

)3،(الصفوى2سيأفىيةاط-ورالاهبرأقاليمع!هذ.هعاقلهمهني!رون

المممطيئيجبرأْنهمطييةروإبطثمبطتركانمبنيىمِطاله.هـؤلأهأنويلاحظ

عدةاشتمولمحتطحرللأم!وبد875سنةفيبمال-يهَأكل.،هليطأهاهـةفى

لَىبرايمهف-اي!االقفبمأه،نجةفي9تإاةلمهإفتهالارلهبأننني!زاط!رالاهبرئيح،سئراللة

خاضعا؟قالث!ةالإقليمقي!فى.لمي!?3يك"4ءْتفرقلعةأهههاوساقلبهمفئ

هنافيير!البطا!!اجمهابهءلياإي!بْىو131(5بهَالا؟،مراطورالصتوجْعبهلهبم



-092مى

الا!لاهية.لبيةإهاوة-دودب!اخنماطوويةبىالاءاالفرقب،اطدود

الكبرء-وه!ا-ؤجلبةاطورالاههرالإورار"-5لطال!ذحص!فىالاات:باأء!

للسياسهَلتصدىبانطيةالبيؤيةاطورالاءبرنمصغالافم:،رالاسلأآففوردأعلىا

i-"-ونسيمبالقيصرع!صدفىبلة!اويادولةانبمتهاالتىألهدوانيه meo!ل

كىطنطإت،القم!علىالاستيلا.احلام"ورو-.ا!ىص!أتاما،-127)39

ا!لربد!تاحال!أيهحعلىواووهانالبلتاراهبراطوريصهج

الادارة:استطاعتم19-3249هناهترةاطوال!وسزنط،لجفارياجمة

)RS0941MIبينؤك!ادي!الاولأوحم!ووءإوالاهبراطقادةالاههراطوريه

)14(."نججاحااللغاربةالحربا-تياز.محنهم(29-0449)لم80ekap*بم

بالعاقل()المعروفالسادصلهوالاءبراطوردفتصىاامىاإشا!اورغم"

1 1 8861-2 Leo VI)يرجهسأاطورالإههرهـذاأنالا،والخارجالداتلفىم

سيا2دف(الثيه-اتلادارةبالنسبههامتنظيمىاهملىْالقيامفىالذضللمليه

الثيماتتنظيمفىعسكرىادرىباءلأح!لساذسليوقامضدا()ْاصفزىا

ولْىالثيماتالدفاعىالدوراداهفىفعاليهاكئرآ.هوخدنجظاالخروججموت

وكانالمث!رقإلىهزبداللاهببراطوريهالئرقيبمايون!.ي!ودالؤةتلْذبر

تايمالاْهنعددأنأصاسعلىمبة؟السإدسلهو!دتبلىلثيماتنظام

عسكرىقاثدثيمكلقيادةوبتولىالضداتأحيدوعسكلرباإداريال!بفي

العسكريهالمفاطقهنعددإليشسمثيمكل؟كان.ستراتجوسأبرتجه

اءمى،اهـهثولى3و(،كتيبأى)ءك!لمهأه3ت!سوهابافيم.ؤاحدةكلثوت

هدْايثصيئاوكانب!وساللاسترهرووسوهوص!3!فغلملمتجةوئذيهمعبةةأفيها

يهبمسرالعم!افرله،فاندهس!زةر!ةفمهشصالواخذم3إنالر4افا؟8،.طب

يضم!..القالمناطيىهئئهنإتجهفىممببهكلقر،..ثالكلالنيعد!-هقتئن

ابرا!هبيعيم

http://al-maktabeh.com



2!-ألأَ

حبها!يةاصترصهـرأرواهـ*ر!داثثومبكأفتالنياتنيبلىو

جعصبزوراوهىأبهبزوراثثسمىواشرقيةاطدودعلىاباغاتوجدو

.4?؟فىلم3ه،لمبرتبةعسكلىفأئدقيادنهابشلىو(،لمبم؟؟4ء،.)

يلبمحوقياههفىال!ما!عيليرالاه!برالىرا!حيتاخحىلح!ايةأعلى

المناطقبنعددضمممكظهذاببعلوحتىجديدةيخما.ءَاكلطال!زورات

ثييماثضحكاتوالتى5*"بياهءتورهاباسمهنهاوأحدةكلتعرفائا

ضضوكاقجدبدشمالى"عولاالتى!لىكل،!ءالكليزوراالىقديمة

هن،هذاعنهاالمناطق!مىبفصلت01الثبجم-صيمهذاهنالمميادحطلير

الواقمهَيةالسع!ربةالا!ارا،حدات-مزبادةأخرىناحيةوهن،ظحية

برديدةهناطقهضموذلكنهيزوراتقسمىوالتىا!وةهاالحدودعلى

بأَياذ-وال!،ريةْثاةررربادةزاىإثأابةالهسكربكعائبها(نورهات)

لاقاْليمو!مصرىالادأرى.نظيم!يتوحدوبهذاجدبدةقش!الى

ولكنهاحجاأصنرتكونش،سماءَعنعبارهككويصبحاصغرىا2سيا

نةهروواكزهتناسة"س!عكونوالم!ثاةافرساؤهنالمكونةالحعكريةعرقها

السادسليوإصلاحظبيقعنشج؟ا16(اداءاًوأففملحركهَوأسرع

بج.بالتتدرالمشرقللالمجزظيةالاهبراطوربةهمتل!تاهتدتأتهذا

ا؟زبرة.يمأن!ف!اهالس!رىإلادارىالاصلاحلهذاالمباثرةالنتائجوهن

ءذا-دودالابرولووة،الإذازة!تقدو.م09أحمئة9./ولءىلمرمءه،ْ

الارهيكأالإهبرجماآبمنال!ىالارميى3ْفى؟به.بميساقلتملتشملالميم



-ف!في!ْأ!

ولصًّفىألمأضىلىْاااةش!هَى"خأضمع!تمئةودْأكأئطوملدىؤعةْ*ءولفائوبل

هذاعنلتمناؤل!با،أ،4ء+*،يلنوهااقناعية"فىالاهبوأطورالادارةتنج!ص

الإقليمهدْاخعل؟طيةألادازةآلبيزقأفىت!ثَتم".َئفص"-كأإاش،هـاطوتالاه!االاؤأ:

الىط!صليوةامث!م،ول!يكاه?هء4را،كليز"يةدمهكمر.هـ"ادارةصدى؟

كاإنتورهاسمضزلاصْهماليهادْأإعدةيرالج!زثيما.َ.ط"11!بزورا!!-5باصاقيءمِ

كاه"?يهر!،كماحْةتورءاوي،4،"لمة"عخألذياثهآءلمحه4ءغ"ه3عحميtt"!*بخ

أ(7إ*نمء8ء*ا.لمئيألو3وئيمصْن

الادارىالتئظيمع!لىالمم!ادكط51؟أدخْىا"الذىاك!ديلهـدْالايثملث..أظ4ْ

اغاراتأىاْهامالدفاء4!وه!د.ليةقاس!هنرإد،طىالثيمأت،،"العمكزى

كافتذثأهااالت"!يدةالجدالثباتظقأنننسمىالاحكباممنو،إسلاهه"

علىيظأبل.المسابينحسابكلمطليممنالممعمتقبل.وْالتوسعهاهبماواعدة

18(إ.6الارءيئحسعاب

سيميونالعظيمالصصروأطماعالبلقارخمارأْ؟مهاءبه-روحالأيةءلى

الذىأصْةهْط1فرء4يةاطورالإهبراخهزَتْالإذْارة،نم181تئةإظ

!اجيرا-سابءالىاالشرقنجاةاثتت-اك:.سحو-بدأالمباصهه،ابئهةْأ!اب

ليكاييهوسروهانوسْالاول.الاهبراهـووعهدذلمحئصفىكانالممعلإيئ..

I!د Lekapeوءsجمإ*"mإةءالعلبابةالعسكوبادهاةباالا.برا؟وروعكبمد!.ول

Joh!كا!""!)3فىازيريمشيوجئاِا.لإِرهبضيءالاصكئدالقا * k،كانىالذى

القيادةتضولى!ظلىيإلدى.فى!هلم"ء!ءأل!فى"ييولفىلملىظال!هايطتقثجمب1ل!فمةلي
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يخأث!-فى

قيأذظوفيلأ911ةأصصهزهةو!ههءاهاودصر!فئثئةينالمدةبةالعسكر

توةبنىالإسلامدأرثنوروهاجمتالمبادرةرهامبيزنط4ْأخذت

ءطية.3وركوافىبقيادةالبيزنطى!ثرالجبهاجممإ/ا"26929سنةفق

م929لم89،ود12)ْ.يوهاعشرستةحتالالمد!وانهبهاههاحهثاتفىن!حو

"بر"اخىلاط،"ْفىأسمقلاشبةةالصنيالاسلاهيةالاهاراتالب!نرنطيونأجبرإ

اطيوكطضغطأهاموالبيزنطيةالسياد،ةالخضوع!لىكالملمْ!ْوبدليس

الفةحهذاصونتج)35(.بالفراروو"4!3أرزنلجدةسكانلاذالبيزنطية

خاء"بصفةد،ربكرومنطقةعاهةبص!فةبرةالجزاقليمأ!بحأننطىالبيز

جبماوورفنطفهسكاناحس!ح!1أهامونطيينالبيزأءاممكث!وفة

نتوافذاالغورهنونكيرهاطط!يةهنتتالقاالوةودأخذت،نطىالبهزالخطر

331(جدوىدونا/لعباسىالخليفههنالسكريهطلبالالساعدةضدادعى

هن!إقةصكاقانويبدو.الاسلامءئىوغيرتهمالخلفاهةوةيامأوكفقد

أخذبراافيهمدر-ةوِالرعميأفىتهنحالأفىنوا3ألاسلاهيةالئنور

لهايهالجزدفحالاهبراطوريةالازارةعلىيرضون

خضوعهناعلغ4أنهاسبقءلطية6ءفنقض.،3.+مسنهق،أنهبلاحظو

-!!ةأستبرأس!يه*هميهلههلطيهءوقةكانولماإجزنطه؟شعيه

3واز3وريوصاخةال!هااا!ذا،نجرقيةإ)ثإ،اطورالاهبرحدودلأهنبالنسبه

م.؟13عايفاوأتولىأقئ!هثاو،-دجدهنظىالبيزالجيشأكطرعلي؟

-ا،!ةأ،نةألى31-أثياجمهاايةرالامبرأهـ؟الادأرةقاهتذلكو!د

01231بةاطووالاهبر



!آ"آ.!ر

أم4،1-)26.9فربه-أالزهانلمفنقعفدخلال!ئهال!ولْاويخفين

العىهـ!أقا!االتى.،اخ!!هيناا-تلة،!م!وا!حه؟؟ئبماو.؟اله..ئلالقاءا!تطا
!.-

طماتهملإضكاراقواعدوانحدْوهافَيهَأدشيماعلوريهَب..األإهبرجد؟ع!المممم!ون

صصنأواقليمكلاطورىالإهبرإلكهانالييفهآإخدْو.ايصةرىسيا3

هدىعناز!وركويوحنابممئمفل!ةالِجراتالمصمباب!ذ.ومخله؟يستولى

الاسلاهى.الاهـ.فئالمشرق4-ئردىادىوالاض!هح!ل!اضهفا

-سابعليقالث!-شاهئط+!البيزءاتررِا3ا-خاأ-بابفي،ابىصثاإفي

أل!نضكمهارلاوام517-066ءنخرىأةهروه!49؟؟63بنةالفتر!المسلإيئ

طبقةإلىنايقوروأنلاب!،الإتجا.هـذاؤنطهَدش-ققتهااق؟االحممكر

!العائلاتأسماهأنوالمعروف4قيادىوادبرريةالعسكرالاو-!راطية

المصاثيرتظهرئعة%بدناضىول!لاافى4تالعسكلارو؟الأرستةراطبمَةشبهتالتي

الصهقةهذ.ازدهراتالعاشرالقرنو!11،!ردىىالتاالمَرنهنذالبيزنطية

ية.اطورالاههرداخلخسطيرقوةهركزتئعكلأ!بحصَر

ال!رةوخلال،ةابعسكرتاطيةقرالارشبرد!ار!قةاوفيورقبلل!نو

الميلادى،العاش!رالذرْنءنالاول!خاووصئجالسايةالقون؟أ-اهنالممتدة

الإقهَهىالطقةهذهوكانت،الا!رارالمزارء؟دخصفارطبقة"ناككاةت

المركربةاطكومةإهتمامءدِ-!عكا؟ت!هاالصةكأقأسي!فياِلوئيم!يةأ

الأظيمكانترلىالصةسيا7أن،الاوكالسصببلسببنِنالمممهطنطينيةفى

التىا)،-.الىرإعهئبالضر،إسبظها،ةاطورالاهبرالادارةخه.استبدتك!اءاا
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ث!ث!!سه

اةندتعْتا%خا(يةالاهبراطورفىااللملدخلالاول!رإمهإا+نن!كلع!نت

المزارعينء.فارلأْن،فئاذابال!كهو.الاحرارءيناوإ!اعمهفارمجفهات

الصغرىثيماتأسيافىيةالعممهبمربخبردالفرقهعظميشكلونةواكلاالاحرار

بالن!عبةحيويةْأهمية،عقةالاحرارالمزارعينبقا.هؤلا.ن3ولهذا

3-ددىدكانتالاخطارول!كن)24(.أهسهكرىواالماوبةرصراطوالاصلمركز

جباةجانبءناتيبإها!تءنْلاثةالا-رارابيزنعلي!!االمزاهـء؟تهؤلاه

الصربجانبوهن،الر--،-لايعرفونيناكالاهبراطوريهالضرائب

احْيراهْرى،وال!هأباؤ!قراهموفيقيو"معاىالاغارةااءتاد؟الذ...قالمسال!!

دائماالملالثكبارنب-اهنا!طر؟نوالملاكبمارن!آهـاصنبجاهن

اطهـقاب!لالاحراركمحغارالمزارءيئأراضىعلىالاستيلاهفىطمهثالانهم

الزراعيه"مسا-4ءفكيا-ثمءنامزبدواالمشروعةغير

هجوههالب!يزنطىالجيشبدأم269سنهفىنهأإقالإشارةسبقتلقد

هتقط!بثحلالهجومهذااستمرلقدو.الاسلاهيهالثةورطىاممبيرا

الشرقيهالإهبراطوريهحدودخلالهاتقدهتقربباالزءانهنقرنلمدة

وتمططيهعلىالاهبرا!وريهاستولتم389سنهفق.هـقامنىااى!زيدا

طبقهأنيلاحظالوقتنفسإفىولكعن.الابراطورىالكيانإحطضمها

الاءهحلاللخطرواضحبشص!ل!ر!تتطيهالبيرالاصرارالمزارعين

وهنيةءلىرأ%ذالمرهـار-يئءفارأرا!ىعاىالملالثكباراعتداهلاهن

؟يئاالتوأولىو5بم-49دنهورة44االاصرفئصهدرادى؟ونالقاأنإر-حا



ت!أ1!!

!بحتمطكما.ةبهد!-هاْالم!ي!دئإلعاشهرالقرنفى4ئمابهزاطرة!ااصدرهاالتى

ا(رجح)02(وهنَهالملاككب!اراسكتداه..!تهموهلكياالاحرارارعين!فارالمرْ

نطيهالبِزالجيوكطفيهاءةولتالذىالعاه!نهصفىاقاْونا!ذاص!لورأن

الديعىالنافيكانبل،تاريخيهصدفهيكنلمم4349-ةملطيهعاى

العوإهل.هنلعدد

اطيةالارستقرالطبقةاضمطتيئكيفالساوضحنافىالفصلأأنل!دسهق

السمابمالقرنينفىاثاتعرضتالقالظروفبسببيهالاهبراطورفىالةدبمة

علىالصئرىأسياليماظتنظيمإعادةأنيي!ناكا)36(.الميلادهنوالئاهن

لرهىأل!،جديدةارستقراطيهطجاتهظ!وراإأدى:لجماتأصاص

العاثرالمَرنفىواْردهرتهلاهحهاأكتملتالتىبهالعس!راطالِهالارستةر

أهذاحدثفكيف.الميلادى

ساعدتالقهىالصنرىأسياا!ائعرضمتالتىالظروفأنشمكلا

اعتمادزادفةد.يهالعسكرالإوصهتةراطيه0المابقههذهنمووظوررعاى

الكثيةالقرىأوالمدهـالصغيرةس!مقطنهن-سواءالمحليينالس!ن

المشاخ!القرنينبينطالفترةفىالعسكريين-علىالصغرىسيا2فىالمنتشرة

السمكريينالضباطالات!مادعلىعلييهمكانيفالرفممه!ن.الميلادهنوالعاثعر

القلاخفى3رونتمركماْوالا!مالحمابةأجلهنالصضى2سياثيماتفى

لخرهنبفارلممعكانالم!ببهرالانن!اركلليةوبخولؤنالحصينةوالاهاكن

السالين.الرفياظرالسة
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ا!صرىاع!سياءلىةألمسفردمةأتألهررالأغاادْنلاحظانيب!ب!!ذالمث

العسمكرييهطالضباطهؤلا.دىأفىالزراعيةالملكيات!ساحةادةز-ك

بالممملب:قيامممالعربإغاراتفيببوالاهانالاهنفانعدامثيمكلفى

حدةاكزبئ!لالزراعيةالمجتمعاتءلىثيرة-ادهكانوال!يرريمبوالنهب

هضبةوسط)فىالرءوىالافضطدءذاالمجنععاتءإىذكتأْيرهن

نأبعد)المحليينالعمعكريينطlافه"اأنولاشك.)27(.(هثلاالاةاضولى

،ثي-مكلفىالضباطاروخاصعةبم،(الختدفةالثيماتفىثدهمنجةااسعهرو

ظروتظلفى"صالحهايةص،تستطهيخزتكااكأااوحيدةاابردوعةءم!كاشيا

الم!فرىأصىيااقاليمفىوالاهمانالا"هنوأنهدامالمستصرةيةالعرغطاالاظر

الضرورليةاهـواردأيدبهمتحت3انتلقدالئرقيةالاقاليموبالذات

بةالمطلىيةالهسكرالةوةعنفضلا،الظروفتلكظلفىالمتاحةْالوحيدة

يةوالعسكرالمدنيةت!آادراظاقفىتدتلالقالمناطقعنلدفاع

فاكأوأصهحا-بمهايهجرهاالتىالاراضى!انت،يةافظرالناح!يةهن

لتضاهنأبا)ثا!راْدفععنةيهاالمقيمالمزراعينالاحرارمجتمع!شالق

يدلولةعاهةأرضاأهاتسجلحيثالبيزنطيةوهةالح!إلىهلكيتهاشتقل

لْىالصغرىآسيائماتسادتالتىالظروفظلوفى.لمتاج-ابعةأرضاأو.

بهاأص!ا.!رهاالتىالارا!ىحالاتنتكاإتلادا.نالثاهنواساخان!تالقر

الارا!ىتاكبعضأنالمحتملوهن.3ثيرة!هـائبهادنمعنء-زواأو

النهايةوْيز3وط-أنتبلىيينا"س!كراالضباطفت.حمايةبهاأصطوضعها



....يمح!.."!طثهاأ!

الهمعث!رةرلفوضح.ئباالضرادفععنأنعجزأوالأهنالىالإذف!رإشه

الادارةتيلهنءوظفأىتصقأنقهلىئمتاكات!مإتهاوضه؟ءليهايديما

لةللد؟هلكاقيوف!ورةآرضاويممصجلهاالببزنطيةلا-ح:هةالمالية

4ادر!ؤاطوهةقبلهنالاراكفء!"سهجي!لأنئن!ىالاويجب

،الطرق2نقطواالمسشمربىا!رالةزوظرفىتظلفىاوةتابىضتوقف

ناحية.هنهذا

علىقعنتكاالقالاراضىأنتمترضأنيدكن،أخىرى؟احيةوءن

كلتملإغارهدفانتكاناكالتىأو،لمةالعرالاغاراتسلكتهاالتىالطرق

هـذاكانواذازهـدة،ثماناب!خ1عرءثاالىبهااصحااضطرم!دعام

رغموا!ث!تروهاال!رصهذهازو2تاال-حرةينالفاباطأنسكفلا،اكص

واذا)28(.الفظريةالناحيةهنالمجزنطيةالدولةبوظقعلىه!رمهذاأن

اهتلكواالمحليينييهتا!-رالضباطأنفالمرحح،امزاضهجردهذانكما

هن--يرانهمعلىارأدتهمفرضيست!يعونوكاْوا.الكثيرإوارداهن

وافتقروال!وارثاتعرضهوبنالذ،ةالصغيرا"كياثذوىارالاْحرعكينأرالمز

ضياعهمفىاهتمواألع!كريينالضباطكبارأنلاتهوهنالقرةللى

-اوعىكانلان.الزراعىالاك!صاداكثرهنوالرعويبالإقتصاد.الضخمة

بيةضر.افضلاستنمارا-الميلادهنوالثاهنالسابمنيهطالقرظروتظلفى

اأخكا،اررأعةهنأتلعاولإيديالىختاجالمإس!ية"والاغنطم.كانت

هنكانوالاغنامالما!ثديةإنفألانلامخطرعرضةأقلىاسمهءدماراَنت3
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اوءوى-صادالاهأنوا،ر-حا!ر--ءنم!ا!2ء:"أها!لنإلىن!لهاالسهل

T)9وخرشنة،َبململمءكا?23قبدوقياثيمىِفىالىا؟لىهونع1 . Charsianon)

الصفرىأ-ثاايمدَاأءلىيئإسهدال!ت511ءَاءاراأنلثاقيايه!ناوهك!لمف

أعطتتمممه،اوةتاوفى،الرن!وىالإقصادءلىةالاءتماديادةرءلىْصهاءوت

الزراعيةالملكياتاليقيهوالمحايبنبينوكىالعم!القادةالفرصةالظروف"ذ.

صهاْ!مأحمات،تءأْواوكوْ،اهوْرةوةالعوافازفى،اضيالحواالضخمة

اصمعالةالقرنفىفريالمهأسياثيماتفىا-طحاءإىإرزتهاءوعان

فىا!ةوىاأسياأقاليملهاتعر!التىالظروفنتكاوهكهذا.الميلادى

.التطورهذاعنإسه"ودةا!ىالمظلرو،رة1ا

اطروستةالاونلا.السمكصرهؤسادالميا،دفَاصعا!ثراالةرنفئحاليةأءلمى

نيناوالةءنا3ًبيرأعددأنياض!رؤإيم!اواذاليزةطىالمجتمعنشطةأكل

اصدر.الذىممفاله؟ونإله!ذاكيماؤابلادىالمهاهايفراالةونفى،صىدراىا

.3!)ْالارضوالسلطاتفىاطإء3.هناطاسةأدؤضه،فىالناباسيلالابواطور

ا!،8!ُ!،ءأْلموهالينوس،ا"/ع!2فوقاسهشلعائ!تلفدأهتل!ت

723لم؟بخ؟لمي"بمس!سقىْو،لمولإيهلبسئوحم!َْو،!أ)ْلم2ول!قاسود،

اسيافىض!،4يةورعوشراعسة--باهلدصأا"!لىلم88/!ر.وكوركواز

الاولادفاعاخماتمفكلكا؟ض!التىئ!شميةإاالئياتفىاذاْضطباورىالم!ة

ئلاتالماذه5أبتاهأنلإحظو)31،الثرؤه،4الأههراطورتدود

المصاددىدْكر-3-ين4ةالبعم!سالقيادةمنا!بفيبرزواالابرءتةراط!ة



-س!.87

لبيىك!بةالعس!رالضأدةفىهناصعبأستمرواو)3.الاولىالمر.نطيةالبيز

ءاد!نذنهأالةوليمكنفمثلا"الملادىالعاشرالةرنطوالالبيزنطية

9ء/(3لملم*ْ!*8أ"IIPءلىspي!!ء!+قيد؟ىلمبحالساقسطنط-ينالاهبرا!رر

لَوله،(م76901-25)الثاقباسيلاطورالاهبرع!دصفوملم19-959)!

وااحت!لىن!ى!الئرق،ولبيمقأل!بيزالعلياالقيادةمناصبفرقاصئلةعابنا.أ

(!t*ه!ْالائاضولثيمىحكم l4*بمىوقبدوقياء،!d33(.ء3?ح(

ف!ىال!،يةالعس!رأحب-،الارستةوأعنيثالحدعندنهأ3ربالذيروالجد

يينالعس!رهـؤلاهولاهأن،الاولىءليمساالتاْكيديحبهاهتانهلاحظتان

التاجيخلصوالمإذ،الاهبراطورلعث!جض!ىدائمايكفأالارستقراط

،والسلطانالاقرةءن،زتدسعيهؤا..،3ءةع!داأنبلالاههراطورى

أثنانبالفعلن!ت،إلادىاالعاشرال!رنوثفالتماجهذااضكتصمابحاول

فوقاسنقدثوروههااطورىلاهبرأل!رثه!ْ!اأغةبخالطبقةهذ.ءبظأهن

.م(9-769-19لريريبر+عيهم.ء!.!تؤت!سكستوحناوم()639-969

اذاو-بةال!بيراطيةألارستقرإتقاالعاهأن!دىفمى،يخةالثاالملاحظةهاأ

ظاتنمايةالبيزيةكرالمىأثارةراالخوةكلأنذدكعنونتج،فيماتثا

وضصهوهاال!ليداكقاةأ!لو)ة!ا.الطبقة"ذهبناهأ!أارأفىمحتكرة

.فرىالهأب!!-م!ودأناءتطايتبةعممكرفمةطابمتكاونأصبحوا

قس!وةازدادالبيزنطيالجيشأهـهذابالذ!روالجد!و

القسا!جه-.-لميةص"--ورةق!-وةوص-ودبفض،--لو"صلابهَ
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والشهوبالاهمأشدببزهنأفرادهأتجنيدثم،الابراطورىاطرسهن

تد!خالابراطووبةالادارةوكاةت،يةالإههراطورباطدودخيطايتى

،وىاطوالاهبرلحرءلطاالقضضثاقواتصرالعنابينوهن.يةمجزاجوراا-هالافر

الممبزةأسلش*ابينءنوكا!)ورو-يانالنيااسكندهننالشمالهإه!نالثكان

بارزاأءجالعنهسهذاأندلاحظو5(البلطبمماهلىعرفواولهذا،الهلمصهَا

تظللكنو)03(.اطورىلاههراستاطفى!ىدىااا+اثرااةرنا!:ذل!وءة!

فىنطىالبيزالجيش4إارالفهالهوةأوالمهدامفرقأنوهـىاقه،إاطقيه،

سظنهنتكونت6!ااْنطيةالبيزالثإلىالفرسا!فرقنتo،التوسعشعه

الجا-دهأوالزر!نةوححمه-اهـويلإمه.تهنهاالةردوكان.يةاطورألابر

لكسرحديدىقفهج!أوالسهف،!الرهىالهجويةالاسل!"و!انت

إتوحاا?!لزراعقاردنتاجإهنيعيمث!الفارس،.كانوالقوص،وعادر

(Stratiotikaلمكاكا!ها*2فيثاالتتح!..-فءهنولحالمنحنظامظلف)لم

هذابزراعةيهوهونواديهأوإإئهأقراوكمان.كماءلى!لكيةلهالمنلوكأو

.)36(-!رحبالحصاذوالم!ها!وادةإبهإداويهومئدهءاوهن،لهالزراءىأضارا

وجيرانهأ!د-ائهتضمذمهيكفىتتضدرارباسشرف!ن(الفارك!)هـواأم

جيدأالمحليرن!جاط،هرفاكارساوكان،4المنطةأوالهددة؟؟سهن

+نكلف.بلاو

ءصرفىتمتاشاا!عظيمهَاالععكريةالانجاؤاتأنفئشكوليعبىهنالث



سى!!272

أوا"كبهقامهمتازعسمكهرىلاداءالطبيعيةالنتهجة3؟تاةتحوااءتىلهعا

اعدؤووءلط4!ءددةسيايلىنجاحهماءتدلقد.اط-تهرالا!يوناه!!را

.الجةديهَالمعهوحاروابرخوبحبلتدرباأ-اساهـعصتأالهسكرىلىةظامدق!قة

كان،نيةالمقدوةالاسرتاربخفىالواضحةالمظاءرأصدأنالكلولويمكهن

مضبلو-ْلإحةضان،الد-كصرا!4س!تقرالار4طهقيقبلهنالمسفوةالم!اولات

هوتميز.صأقايمكلؤكأارابطاالجيمقفىالمةإتلالوطنىالجندى

قهلءقإ--ءرةإا،ءارترض!هـا،الربفيهكانإنههيزةوة3صْوأؤرا؟ة

ءعريزالذىألترفي!ث"وؤفو)قيد.4العاصصةكأ-زيةإ11الح!ءوهة

الاهب!.اطوركانكاهانهأالقولويمكن.السعياسةهـذهنجاحعلىالةوسح

ئهااترضا،!شأ،يةك!والحمهاطيةالارستةوولهةءلىاصىءَطرةاءلىراإظ

عس!رءةؤوةوالافنحيهحا،*.َإصلءنأءفىهترصتطكال!3!ا،الاقل!كامأ

-واهالوتتذلك!كأأحف!"لهمقأىءنأءظلمشهلاْاانهاَ:!ف!ابكمن

)،ءتوية.احا"اوالعس!رىللتدربحببالنم!بة

العسكرىالمصدرهناقتهسناهـاالتىالتاليةالفةوةهن3،هذاوشضح

،إلاصهـاطور"نى"ز.المناو.شالتحرب"باسمالمهووفالام

icephoriلم Aug هامهصدشهورأ/ل!أة،،أ"*(نالم0،5!لمفي!َ،tsز**

!ةإ-!ءإ!ءت،؟اا"ا"!أ،4ا+؟زا-جمةا-رالإشإاتنحصيلبا:ئيعمهىربمثكل؟شآ

ها*اإاتبإءءْ،!ا"السه-له،العماتإلإغاراجةء؟فى،الشرقية

ن!ةورلوقاصبى،اطضاِإلا?/3أنإرجحاهقالاأئهء!:لالطمي!،ىا!دلي
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)ثم.؟ليفهأهر!والذى،م639-969سنةهنالمرك!اغتمبالذى

يةاطورالاهبرفىيةالدمعكر!السهاسب"ال!صضوالاْثكبلايهء.م!رإالممهوءذا

ائاالتاليةالصرةوإنايلادىاالعاثرالقرنءنتمهفصوا!البيؤنطية

فوقاصنففورالإههراطوررصه"أءسكرىأءرشكلؤ!تظهرهنهاك!ب!ساها

يةالصمرالاستقواطيةطبقةأةكال!واي!رهعنتعبرو!ىض!إلثيماح!مإلى

؟ثلها:التى

دهـنرواقيشدكج!يتلقىأنإأءرااليكأصدرافىاالقائدأبياِ)"

نونالقابهيقضىهاكلؤوق،أخرىاضافيةهالةهنحعنؤ!،"%خيرأى

اظيلأذضلش!را.هن-هالىإرتبالفأىبلايتمكنوا++-ش،توالص

لْىوهم،يهممت!موه!ذاوىَةالم!بنفساسلحتهمبقيهَعنففهلالا؟هس!م

شأاباطرأجلهنوسطدةعهَبشمجات!مجياوابازبخأن،هه:وبةحاةا!ا!

واحاجاأهميهَالاضياهاكثرإن.المسيحىهجتمعناكلأجلوهنالمفدسين

بيىهع!الاضر،نتياع!هما؟عاءلا-"مت!ونأنهو،شجاعتهمضمانأ-ل!هن

نلظوا،بةالبداهنذلاو!ةش!4هنحهتمالاتيازوهذا،الضرا"بهنجيعا

و!ربر.."خمرية،الازءخةفىالمباركنِالمقدس!،باطرةا!ْاكدةشهئاأهذسهجد

الإءناهأثهذ.لA.الىفبالاضكهإنة،هـذا.ناكئر4الصمهءرةآثمهؤلفافى

إ-طار.اوإزدراهأىبلاالإجترابمهنحقهميتلقواأنةج!باطنودفان

جل!!ميتمالرجال!ؤلا.اناعلمإفنىلكاؤ-لىوانا؟الحجللإشعرواقى

إلمقدعيإظتن!ياطراأجلفيتيمحمايهلي؟شوفيفيالذِبطاليالإهؤلا.افي.نااجبا
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ناوأ-.الر%ال"ؤلا.إن،المسسي!يينعنالدفا!أجلىوهنيةاطرسبيلوفى

السدلىَالضراْبجباةمنتدجماعةعلىإنذالةج!ه!ايتم-الفولىاكرر

ببممعاطةانمةجمراثدونيضطبل،العاملجا!ااأجلهنبشىءلابسههونارزين

اكهصبايكد-ون،اهالفقر!جالالىءتأيناثيرءدهاوهن."ويظلموْ

وضنبال!ي!بالةإْداي!هاناوعدواظالاطلإبالمفلإتعس!آ

اق!ضيتما،فلاايمالاقافىنيةالمدالممالطةوحمهَتحتيقه:األاو،لهذاتدكجه

،!،الديدةوالإثاواقدالمَبإإاولايئقدو،العبيدهثلجلدهمار3علإ

المسيحى.اه!العاوءيرلمصىهنقذىهماللّهبهفهلو،بيطالالا!لمابئودهؤلإه

وأنم!جندهسيدإطضاكلبكنونانعلىبوض!وحينصتمممطالقانون!إن

إلاقليمحاكمإل!الاقليمجندسيدإذابكونهن.قاضييه!تمسه"وي!ون

تهتهـإذا،القديه"ءكانتهالمقدسنِإيإطرتناجيشإستردفاذاالمس!كرى

و--ستهالمعهوبةروحهَفان،بالفاق!إصابتهاقىالهمهوةالوانكلإزالة

وتصميمبشجاء،سهقاتلظنههذاوءليابالراحة!ضلستتجد!

نءادفاعهنالمقدسينتتااباطريتمكغنبهذاولأيقهرجيشاويصبح

نءءممماحةأىا-ضاعإ.كانهمفىييمهبحهران5أكثربل،ئهمستل!

)8!!.كاالعدواقاليم

!التا،خالضو.-بقىالتى)النعهوصالهاهةهنبعتبرالنمىاهذأنلاظظ

بوض!ونجعبصور3وة.العاشراقرنفىنطيهَالبيزبةالاهبراطورالَاجمماعى

اجتطعبةطبقةإلىجودهنمأضباطهمرفععلىاطا،رسقوببنالصبكرضببم
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فترةخلالالسياسةهذ.وتطبيقلنجاحلبدبنالتوسععمروإن.هنميزة

عكاها.وخمسفىهائةأستمرتزهنية

حرب)إهردر1لهذاالةلهنهزيدالىقودناالهامالنصهـفياوان

نأسبق3ور-اوال!-إممهىسر؟،الها%كا!المناوشات

علىالاسراطوويةالدفاعيةبالامت-اتيجيهَالكتابهذاهؤلفاهتماوضحنا

سيا1هـقأفىالاسلاهيةللاغاراتالتصدىوتكععك،الشرقيةحدود!ا

البؤنطىوالقتالا!بفنفيهمفىبرءبباحثهاهننهأولاشكفرىْالمه

الجدير،.الهامالمصدرهذادراسةيهملأنبستطيخالميلادىاهاشراالقرنفى

هنه(!الاخيرالجزهفىخاصةاالمصدرهذاهنءدبدةفقراتأنبالذكر

ألابراطورالذىكتبهTaktskaالقتال؟فنا!بكتابهنهباسرةءاثاتم

فىطتاالى!رجةاشاراتوهناك()"cم301صنة)!اقل(السادصلو

واضحاهيظ!رالكتاينيينالفوقأذويلاجظ.كاالمناوينمات-رب5ممعاب

ذلككانبكانفيها،هدفىر-لممحبهال!ادءد!لبوالاهبراطورنحناب

كهابهؤلفإنعسكرىضابطفوؤإصقأووالىيخسبالذىالمصدر

لهوإلتفاىيدخلئ!:،بدقةيةولهاذاايةالبدءنكايعرتالمناوشاتحرب"

المتقدهة،قأالةوخدة:3ي!4،تةثاتووالقواتاقع؟والخام!"يةاروكر

ث11صلاءَالع!بكلالددهلىواه!ماههوالنظامالعدرة!يعكلىلركهز.عنفضلا

لفالمؤأرإصريرخغأكذلك"ا؟-.ثيىبطا!.إنهوذج!أفههنفقو!ا

يادةب!أة،اا:لؤا14ا5ْبجئول!.بهـ!بئؤوا"؟بقودأنا!إبطهـعليهأن"



2-ثثي

أولىيكونالاالهزيمةساعةفىالهأمالمَائدوءلى،املوبهيدانفىرطلم

انمم!حبواقدوجالهأنيتاْ!د.صتىالانتظاءدب،بلالرىالطيمن!مىهن

.أهيانفى

بوحناسورقوةأ:لنقةالهاهةاتنئصارالاا.الهاهةور.المهادىهذههثلفتكا

الجهشلضباطالفاشلالادا.ذلكوراءبهاالاخذعدموكانبممعكىقف

ضدلعزنصةحربخلالوقع!عس!ر/،هزب!4هناكثرفىالبيزنطى

م.139-:29عاهىةيمندارتاكأاالحربفىبلفارباقيدرمو،!دغ3سيميرن

أولكانوانماىالبهرْابمق!مباط3بارأنخدالبلفاربةالحربظكففى

فحتأنتوثكبمةالهزكا.تحين-الادإرووواظ!:رهمأورارواهن

المعركةأوضفىالبفاههنبدلابرالموتبواجهوقالمبدانفىلهموجانوكوأو

يهةالهرْيلت!وال!بعضهايؤدىأنالاه!نفىكأناقىالقراراتلاصدار

هنالاولالربمفىالبلفاريةالحربهذهفىهاجدث-%هلإننصرالى

3تابفىردتوالتىالهاهةْفىالمعاةدركاباحثب!ل،الميلادىا!اشرال!ن

يصور،الكنقابذلكهناقتبسناهالقىالنمىان)1"(،ابلناوشاتحرب."

فىء،اله-كهرالارستقراطيةطبقةئلاتعاصعادالذىاله!ملهدالم!ير-فيوحلنا

كانىلعدالمماللبالجندىخاص،عنالهواعنىاهعموادىالضفر!إأشبا

حينم61سنةيتسبرةجرْفىفصثلا.عظيمةيداطدالتةليديذانتاضىِ

الشرقفىابيؤنطىأال!:ش!مالقأندببفته-نقفووفوقاس3ان

يبو!-وكسأ(الةفتصبم!؟هينذلكبد)م!ه،.80؟يم

القئال!والصهودعليطهوضباجنوتهب!يناخذ،إلجؤ.برةلإستهـفىادالجبعق
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:4وضباذنجنود.ردوكان،اهـ.ييحية%جلوهـنالمسخألسيدأجلىهن

)12(.!المواتحتىسنظلوهعك،ونصيحقكاهركأوسنطهخأشا!

فىقىه"،s,4اخليوعندالبيزفطماالجي!ف!5يمةا!كأاحكحين،خر6شل

ئدالقااصبالبلفارىسيميؤنالفبصرولعلى)م179سنةأءسطصمن02

لملى،؟ء"هءاt"80"هاليزنطىءه،5؟؟5لمجبشالعامالعائد)ؤوقاسليو

)3،(.اوتاحتىجنودهرأك!علىالصص-دهنبدلا!وليكلعءةء؟ياهيزبر

جوالىذأكصد،عن!ان!تالتىالكبرىاطريمةالقائدهذااقترتلقد

فىئداقالىب!عاوشجياعةإن.ةوقاكأ!ورنوجبيهاتوأواهر،قرننصف

الحربتجربةهنالييزنطيوننماملقد،الجند!اك!يثيرضى.الميدان

هاهةدروساالبلنارية

هصدرفىالدقيقالعسكرىإمالنظسمدقوهنإزيدايوجدحالأيةعلى

!وه؟885!?اْلمبعنوإنْأخرهجهولكاتبكبه،أخرعسكرى

يةبمصعاْلع!مصرالمجهولهؤفة!هتمنجاالكظ.وفىهذاالعصرتمعىالىبرجح

الإسلحةالحيلوح!لةدلىالمععتعهرتإش،وا!اتالمصعكرإقامةشلاهميتهالها

عنلدفاخيخرجأنتجلأوهجوهيةع!ععكرءالاهب!راطورحمكيبدأأنقبل

ء!ضونجصوصرهاهةنصائحالمصدرهذتقدمكذك.441(أقاليمهأحد

4(اْ.العدو-صارجمد!ةهوفىالصءودوكيإة،يالمؤنا،ند

اقئرىالهس!بالنظاماظا!ةال!واعدهذ.تهس%نبالذكرل!الجدير



خن!لألأ؟!ن!

لمحزنطىبماضأاهميتيهأواكدغئ!هابادفاعقانم،وفاس5ئففوروسن!هافيضئهأ

لنفسبنقمىاذى،بطافهاا!ذاالق.بباتقرالزمانءنقيرنلكةهد؟خر2

وهبلذئاالمثالىإلطلمضاهثلخيريعتبرويةالهم!ير"اطالاريه-هرقةط

ككوهةوكطو5،عظيمةبهَءس!رجبرةهـذاءنكلوخرجيةإجةدأ"صءإْ

رإلقتالالحربفنعنهؤلفهك!وهخوك!بمةبوهحْن(ة061الم?"ْ،كلى*ع"8

سئرالحادىالقرنهنألئانىالةمهفقىStraiegico+إاسمتهرفطاذىا

التقاليفأنالا،ألانهيارطربقفىالاسراطوربةكانتح!ت،إيلادىا

هةوك!يذكرككهوالكنضاباهذفىو.ةصودل!واترْلا؟تكاةقي،االممه4:ا+صهممةا

تميز،بلارجالىجلدكاناذاإ!اناضهـإبمااي!ونانقلاب!حاضىابطاأن

هوا!دل.المادىاجةدىيدهيرءإلاتْ،أءبئ-خيرإا،مبيغتحىاكالط!اتأر

الجدارةأساءل!كلزائمةطوالض،1ابةردترؤجةن:ور،شأنتجبلهذا

أنه(ولا-ظال!الهيدانفئأةبسار2أأإذاأجندىالان،والاست!قاق

هةلطانتضهف4المعنوتروحهفان،الاههالررصب3إنو4!رقيكاط

عايهاك!وهنوح!.إكيد،ول!نبهاو!-لمماوليةت!!نقدالمبادى.هذه

يةالامبراطور.تانتصاراوراء3؟تاتىاا،+إدىههذهانيبيهتلهاوت!راره

دثر(الحادىاقيرناهنفىالئاانصفا)باههأفىأصحت،التوسحعصرفى

إ!ا3تزاثالاعدمخطرواجة

كشهالذىوالقضالا*رباؤنابيمهنهقتهمتا)تاليةالفقرةإن

iوكا.ابيرْظمر،ا-يشاصإطأنكيفوحبوتئب!توهيك!وهنوك!
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جيداوا%بهمو!رفونوهحنكينءضرصين

والسلاح،اجيماداأفضلدةثمكرنأنجنودلثعلىتنبهأنببب"

جيادهمكليكونوأن،نظافة؟بةعناءوضعسلاح!آيكونوأن،الكاهل

تتاْكدأنفاك.هناسبةأيضااحذيتهم!حونوأن،هناسبةسووجاحزهة

أ-لحهوهعه،اهـثيزىوعليه،جهد-وادابندىلدىكاناذانهأهن

نهوجلافاباهيا!انواذا،صصضاعفكانشجاعتهيث-اعاَكاناذانهفا،جيدة

4!رفيوغيرههندمالجندىكاناذأنكنشدور.هيؤدىَوالشجاعةسيكتعسب

-سى.نهوح!م!ا،ئمهلاغ!واسح.هوحذا،منايبليرحبهٍجواد.

يف!رلنفانهشجاعاه!اكاننهأهنأتضاأكد-أنؤلك،ليةى.لابصلح

كا!47(الفرصةلىتممنحانبم!رداثربباسلامت،يؤمنكيفسوىشىهفى

كتابههنايضانقتبمممهاالتى،التاليةةافؤقك!وهنوساناويصور

الصمكر-فى،طبه.َاًعطتهى!اتىوالامميةالقيمهَ،والقتالىالحربهفنعن

ويثرفههلمقاههمالارستقراط

،صىالقاببطا!ا-بمونانلإ!-ت!طهخفانك،المدنيةالعاداتفى"لائنفمس

فانالشكلةثذاالضباطبعض-!رتفاذ(.الوهتتمسفىهزلياوانسانا

اليها.يعسهونالتىالمابقهَوشرفصيعةا-!وهخالفوشائنهعيبلثىههذا

.ا!قههرضألإ+،!تقرهوستنتقدهافاحأزانب!هقيماذحوثريهراذىاان

اذاأء،احدبهتلآآار!رأ"فانإلمرههوب!هقهدفىاىتصرفلاذا

كالأم!انفسكوتهينسيم،فانك،كلهيبات!رفاالضابطابهاانتئصرفت



oس28!ف!ه

واى.بهسيسمعواحدكللان،ءاديفافيةاظماأاوءادباييدونصريك

للقواتعاهاائدقاد!!لمة"،!44"زلم13يادتيمم!ةدا-5ةا-ل!بمشا!*لكأَقدم

رتيبماافيهالالعهكماناكىالا!بام:دت!رفى،ضليةفىنفإ!ةالبيز

طورالاهبرارخبالا!،ذ.اضطإ؟46واطأاش!سه..إتاؤ.!القااذ5داء!1،؟!إولبر

ئلا:تاله3-ي!ألذى(م5501-2401،نوءإخوكطءو!أات!تقىحالن!تا)

الطاولا،4لعبىفىاشصاكأاتكعلىثنئكأنله!ودجلاكتناإت

الخطأ41وتذ!رالعظيمةتهصدهارالأههراطىد+ى؟.اقيد!نرىالا

،)48(البسبط

بفدمككوهنوسكتابهنننقاثاالتىوالاخيرةالتاليةالفقوةوفى

.م(911-18018)شيناءسيوءد!3واطوراللاير-!سب،نصيصةتبالكا

قوقع!يهالد!ممراطيهة؟الارشطبقةاوإصكلسو.خوص3ح3دةؤوفيها

نتكاههماشقةا،رالجندهننوعاىفوقىنتالبزالوول!ىالجندىو-ءو

أ%رهمارتفكلوههماشجاءخهم

اذاال!ا)!ادةهأاءبا،اهليااالر-فبالىالاجاْبقىقيهاولىلات!"

فيفعلتاذالا؟ك.الاْءلميهب!دهمفى4حلهIأصولالىبتهونكانوا

ر!تاذانكأتأكدو.البهزنيطبينبط!باطكوبنةسك.نحرنكافتأكدكة

الرتجه!اهى،ءامتائدأهتائدك!يبهرتبةألىهللاةي!"ا-نبيااتا؟ا

كراهيةقكحتمسبالعملبهذاانكأ-البيزنطعينلضباطك!ىالتىوالم!ناصب

الرجلهنهجاهالذىالب!البلدأهلبسمحصفىكذلكفعَ!نجاطك
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:يقولونوبضح!وننهميتا،فايدأ،ءإىشقيةئمتالر-لهذاأنالإجنبى

ول!ن،هعناصاكانحينبههتدولالهلانيمهَ"لرجلهذاأنعلنكناْلقد

الوظيفةتاكعاىلوحم!البيزنطيهالاهبراطوريهالىلقدذهب،أنظر

اهلاجمينهنف!مهاتوبردلا(لاههراطوربةأنثاض!حاهننهإ.اوتبةوهذ.

،حالايةءى،إلاجنبىالربرلذلك-رقيما"نتاذلث،أمنماهجنود

الئاقباصيلالاههراطوربانمأء"!د)الماضيهالا!بامفىالاباطرةيوفعلم

6-25 NY.()هنطقهقائد4ذرهنصودأونىنورهاأو؟جىفرقدرهنم

.!هير!إطاضاهلموهي!أنهـواجدالنادرفىيخدثهاكانةص!ىأ.عامئد،او

3-!يوفوتلأ-.نتعه-لةحانت4قىالصرترْالاجافيبقيهأها

)94("3سائهاو

تام،يه.السكهرايدأتةااويااو!اتلكسلظلفى،حال؟أعلى

الذين-اع!ح.ربهإاطيهالاةقر!قهبناءاهناليزنطىاالجيث!قادة

!ريةلاالذىنهمةرصاس!رحيببتدر-امرجاواحترامو-بلق!باصظو

ويرجح،اةهـساناسلاحت!قيكالىاهتدقدالاءلاحانالمرجحوهن

وإنفوقاسنقفوراطورالابررة،الهس!ي!االبقراىذاكؤالة.!ل

وباسيلىاطوالاههرأدةواعظمإلىننسبهإنجباكحتيكاهذوصفكان

بقعو*طءيبرلم3!لانمده*ثةء*ء؟وسالاورانقةورئدا)قاوهوال!،نىلئاا

ذا5عةواقاهاوا!الاطربةنءنافاءؤصرضرلفصثفءفالوه!ا

!ا!كاغ-+ا!ْكاءح"هلملمرلم5!لمالفيكرسانالةعن"ف!وصلالة



-!أ92-

رسانالةسلاحتكتيكغلىإدخمالهتمالذىالإصلاحهذأفىنهايلاحظو

م!ثكثكلعلىتج!وشتنظمالثقيلأيفرسانالمدهرةاضاربهَاالةوةكمانت

شثص!يلهنالاْول!الصفو!ان.التقليدىالكتاْبخ!-صعكيلفىوالست

الصف!وفى،دواصص-ففىالئقيلأرسانالةمنعشرير!هنشِكونالخث

الاْخيرالصفال!نصلحتىوهكذا،وعثيرينأربعةيصطفكاناالتا

*

01جنبالىجنباالثقيلالفرسانهنوستينأربعة-وا!هنبتكونوالذى

أها.فارسئةخسمسطالأحوال!أحسنفىيضمالكلىوكاهـالتشكيل

الثقيلأالفرسانخيىةهنالعددهذاهثلأهرتهختوجدلائدالقاكاناذا

وأربصة-إئةَثلاثهنء-ممونشصيلهملىبكتفىكانفانه،المدربة

وكل،صفرتفىينظمونالفرسانن3،الاهركانكيفما.وئمانين

الصفء-نفرصانبأرهـ4ءرضهيزدادالمؤخرةا!اهفىالاَ!رلجىصف

تجا.ككلالمعرك!فىبتقدمالنظامبهذااال!مئعكيلهذاوكان.أهاههالذى

تعد!ووالخيليتمههتةإوكان،لملمدوت!نعكيلقلبو5،واحدهدف

رفيعضابط،الإهامفىوصدمةالتشكيلتايودن3و.منتظماعدوا

تزيمسكسبوحناالامبراطورشظالذىالمركزهوهذا!نشك.وبلااوتبة

.م(79بوليوفى3بر؟لملم4ْسيليسعزياهوقعةفىالىوصكلالاخ!يرهجرههق

االمرسانهنا!ائةاالمرقةهذهئمىخصاأه!أمنواحدأنلذكرإوسجدير

ألمثتبسعةالتاليةالفقرةهنيتضح،كطال!وعلىالسهامومادثاهوالنفيل

الفقيلأ:إفرسانالخاص!الفم!لهن
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ص!1تلاة

!هوفألفرسادْبينأ)نجالةس!هأمرهاةوصعهنلابدنهاندركانيجب1

هنالاولىمةالارا!فوتاأها.يت!لمحمامنرسانالةيتم!نصث،اتقهلأا

هنولكن،-ثامة4ربينهافيما-ضآلاافي!ب،نهالث!ر-ان11تش!يل

ظذا.الع!مهامرماةءنهنا!بعودوضحيجبإؤصشةاوحتىاظاءسالصف

ببالتعثسكيلهذافانظرك!ضسها!4يت!ثن:!نال!رسانفرقةءدد3ان

هنيتكونالتعئ!كيل3اناذاأها.السهامرهاةهن-خمسهيئهاؤ4ةضمأن

،.)".(ال!ممهامرطةهنثمانينيفممأني!بفانه،اوثماني!بعةأر!ثلائ!ئه

بسالملاقيهنثلاثتدىيركاننهفا،المدرعْءصهلافاركطلنسيبةباهاأ

لهاجةخارعسكرت،وعبا.ة،ا!تافزردله،هبطنقميمىهى

سميكة،حديدهنخوذةبلبمىاف!ركأاكانكذلكأح!روغطا.أكمام

سوىهنهيبدوفلا،القماشمنبقماهةريلفيظىالةارك!و-"كانولما

الصفوتفرسانيحمالاالتىالرئييم!يةالهجوهيةألاسلحةسبةبالة.ععنيه

كأرؤفىلهاالدروعل!مصرحدبديهَقضبانعنعبمارةةثىألاولىالاْربة

الخاهسهنالصفوففرصانسحةلاْوبالنسبة.السيوفعنفضلا،هدببة

.اوهاحعنعبارةفهىالاخيزالصفو!تى

لانهاطجمكبيربكونأنفيجب،الفارءد!يركبهالذىاطصانأط

نأيبمبنهسهالحمحان،ن،أيصلحتهوبثقلالفار!طب!،لية!يامةإلطكالاضاة،

أك!رواوردالبلمدنجطمىإنيبر.زردعايهوجلدأ؟بادهغطء!إعون

سويثىهأىاطصان،رهـنفيلاب!.ثالربمتين-ف%م!،4وكلاماصان



أ3--4

()3ْ.الساقين4نهاوحقالركبتنِءنوصهاقيهانمه!فةحاتعتإ.

،،!

الةر-انشهكيلصةوتبينبعاهر.!نبش!ينالذ،م12الىلرءاةإلنسبة

نأ7شوا!دكلويكفىثقلا"قلانْبمونبِ!ن!لا؟سهم،المةلث

االسهامأرهاةاثملنسبةباوحىقأ.يتهرقادرعايحملورأسهعلىصوذةيضع

.الفرسانخيلهئل!زردباجيادهمتغطىأنالافضلهنكان

تمسهاوكوستاممال!احتىإتتدرافاالعسصكريةالقرةهذ.شلإن

الصعبهن!-انلقدأيضاكلرنفع!ةيهَهعهوبروححتتمة3اتَقاد!ا

قدرةان3يفندرلثأنعليناالممهلإن،!وهةاوتثااوأهاههااوقوف

ية3اهبراطووبوجهيهاوعليهايممميطرأنيم!نكانالهوةهذههةلوفاعلية

كانتاكربةاقوةاهذ.شلاءنو.لوالتئالحرببةنتماهماويؤهن

وألححنهابزيهابةالضارالقوةهذهواع!ادسافتدر.المالهنالكثيرت!ف

نايرىفوقاكأنقفورالاهبراطوركانقدالث!منباهظةت!فتهاكألت

باسيلالاهبراطوراها()3ْت!فتهايدفعواانب!.صطالبيزذطيينالمواطنين

()4ْتكل!ثابدفعياهالاثرالارستقراطيينبةومانأصرفقدالةانى

لاذية!وبدهتركتوام()هـ20الثانىباسيلاطورالاهبرتوفىانهاولكن

الاباطرةهنعددالاهبراطورىأهرشاعلىتلاةحتىوالحمالادارةدفة

تسيعحىايفهلاتر!ىاثعياها.هناانهؤلا.اعتقدواقد.المرفهينءلينالخا

هناربةال!فيةالعسكرالة-وةهذهسالانفاقهنبدلاببذخعليهاينفبئان

-!ول!ثم،حقااخرىاشيا.هنالىتت3جماورال!ثقيلالفريطان
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!!ف!ل!---

خسينهنةلأبعدبةاطور!الاهبرأء-عةالتنتو!!،انطرةووالائباهاهذلى

وةتلْى-انفسيعنالدة-2عنعا--ةكانتالثانىباسيلوفاةهنهاها

ادفاعإلى-اجةفيههاتك!ناشد!فت

التنظيمهذاواجهتالتىالإوإ!المشكلةكانتاذانهأبالذكروالجدبر

نقص"ىواجهتهالتىالثا؟ية!لرئهبيةالمشكلةان!ن!"تههىالصعكرى

النقمىهنباستمرارضا.فىكانتا!غرئاأسياأنالمعروتوهن.اوجال

رضت05التىاطروبأهمها،ءا-يدةذإلمتأسبابوإن%عدادال!مهكانفى

كذلكوهنها،لثلذنايجة،1س!اار،صا)أالذىيبوالتضريةاطورالاهبولها

وكانتيةالديرفحياةحيا.3هـ"وأ.؟ن4اكوالراهباتالر!جانأعدادإزديد

طيص

3ووكواؤ-ناإ؟ئدالقاتهـ-اؤتتأتإرصظهـا-يمدتبةسكار.وصْعحقوق!لم

،لمودىالمهاهاشرادْالةلىءرْ!لضافىصطأنرضى،إ-لمهـبناحْم!إ.*في.04ءفىءَ،ب!3"لم

بعناصراىخرىاسبا6فىالمثرؤه"ةرالاهبراط؟ايمأ!اإهدادعلى،!اعد

جة-دالثافى(لاهبراطوهـبماسيلأن3-ذدض.اوفأدروهن.ليةوممرينيةار

-

نأننسىص!الاولكنن.بريشهقواوتفصهفىالهلمغ!ارأسرىهنلمعدبدى

واقديا4،طاينهوا!ةيئأكانوإممنى،"9.سطاجاْترقةهراي!و؟-لم"ؤلا.

البيمشفصفوفىراغالف:هضهلاهعلىت!جبء!؟بعدخنيدهمساعد

طى.البيز

ءصرفى4حاسهانتصاراتتحةءةبظيرنالبيزالإبا!رةاستطاعاءد

التاوقا3أكانر-إن11هنبةانضارالسع!رء"القوةهذهوبفضل،الوسع



لآ؟2-!ب

والخبر:المثصباعةمندرج!أعلىإنو.خاضوهاكلهعركةفىالصه!رى

البارعةيةالعس!راطكفىلتأكيدبايتضحالثقيكرسانالةلمشكيلا.تيةالعسكر

الذين،وكطُالىالمثمماليينضدتزيهسكممىوحناالاهبوأطوربهاقامالتى

فملههاانتمسها.نطيفالقسطهددكبيراخطراوكانوابابلغاروبةز؟ءوا

علىوأجبرهمامتصدىنهاهوم79سنةيمسكممىشيوحناالإهبراطور

ض-مثم،الدانوبى!ن!-رعلىالواقعة3؟%t?سيلشمترياالىالانسحاب

إركههستفى-،ساحةهزيمة!مالحقوهنالث،ءواج!تهءلىأجهبهمو

المنمماسا!يوءرالمطالبيزنطىالمؤوخهنهقتبسةالتاله،الفقرةانهنةصلة

الاهبراطوربينالا-+،المعرح!،ا!يوكيص!وفيها،+يء*ءْة(ء!ا?ءأ

التى،افةءلةرساناةالعبهاذىرادوفيثايلاصظو،.ثوالرويص!ك!ىنز

هن"عممم!-رقوةأىقة-وقإ"!اريةسكمسكرؤوةنهاأالبيزنصأ.وناعتقد

تلنيفاؤاكاالروسأنباككروجىدير.يثجاءخهاكماْثهمهاإمنمإةا

الاولى:!عرع،التالىالوصف:الشماساالمعاءعرالمؤرخيقدمو.ف!طإلمشاة

بدقةالىوك!أحسىلقدابينالجاأىيتغلبلمالاولىالإشفاكاتفى"

؟طي!لن،ابيزاأهامىمحرشلاصلرح1054فىهذهبمةالهؤفا،وقفلايحتمل11:قف

تصارا،تباْفلى-اابلاْثمأهامجيراحثثتظوا!الروءل!أى)ثموأخاصة

نطينفقدالبيزعنأهاإؤثجاعةى3بدنآتلواقافقدلهذا،واحدةهزيمةوبلا

دءا!مقئافىبال!ز?4لافدسمالاَنيسه-واأنهشينلطونهأاعكتقدوا

ن!مأكرخاح!ة،اظهـلاتر3وبح!نلاةمتطيعوادةنأالمنن!اةالبةودهنأهة

المناو؟ةالاءآضدخاءو*!ا!ىااطعارككلفىأانتصروأخنبونألبب.أى)

يممبحوفي.وهمالر-صطونجطلفد،حالبةأعلى.الإدىجقالاخرى
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رهاجموا،هستهمتداشربرة1اث!رواخلوكانتكماو-وحشجممجية

وخطيطرفيحعسكرىبفنللوهمومااثتونطيينالبيزأنالانطهيئالبيز

النتيجةكانتةالظهرفترةيةنهاختىةكبيرلجائبيناخسائرنتوكا!قيق

تزةهس!سيبوحفااطورالاهبرقامالمساهاقبلحينولكنهعروفةغير

لقدأهدهرئيراكوكان،الروك!ءلىالئقهلىاهرسانبايرالاصبهجو.،

بأسعكماظثرواوالان،روهانانكمةقائلافرسافهفىالاهببراطور!ح

اوميةلاجماح!ند!واواالفرساقت!فبموهكذا+لعملاإهـشجاعتكم

القتال!صيحةدوتحتى،الثقيلةممانالهرسهجومهعلنةإواقالأدوتأنوها

تَوكاألاديارولواثماوقىْ!والىوك!اهتز.نم،نطيينالتوجانبهن

(0()كاررهيه،خسائرهم

تمرحنااطورالأمبربينؤالاضرةالسادسةالمعركةتحدد،حاليةأكل

،م79اسنةلهيىاوفىيلمْءلمفى4ْْباسياجع!ترفىوقعتائواكطاو.وبمسكسقئ

اكوسحعصرقىبةالسم!رإثارةا4وفنطىالبيزالعسكرى؟دا.أذرو!

ءشرةإائثتىالايزنطيةالفقيلالفرهـانتشك!لاتقاهتهذ.الممركةنجني

ل-الروساستطاعفقد،حاسمةغيركانتأ؟م!االاالررسعلىهجمة

يرلرىوكصا-وأخيرا.!ثه!؟بلاهاههاالصودنادرةبسالافىالبلط

هعماثارتوأالجنوبهن-!أجالربدأت-لهوالشماسالمعاصرالمؤوخفا

بس!مىشيوحنااطورالاههرأدرلثووص))رو-4فىاباتراهنبة-*ا

إنأسها!بلهَالفوسانتمئم!يلاتةقياتفةام،-انتفندالمناءبة4ألحظاان

الروصسمعوالغبمارهةالةوءنخلال!الىوصعليثحركي!هبوبهافي



هه2!يى

رأواثم،كالطبلالارض"صربرهىالحيلهنا!الإحصرحوافرت!و

بةسهدالاءبراطور،اذهبةاهدررعفىيمس!سنريوحنااطورألاهبرأهادثم

وولواساحقةهزيمةثزءوافا،اجاههمبسوعةيتحركواهاههمفيرنجفمسه

عاىئيافهاالاهبراظورقضىوه!ذا.)6.(ينالكثيرءنهمسقطان!دبارالاد

يمالآثما.الروسلييناشطافؤلا.خطر

قراطيةالارتطبقهبناهأالميلادى،قامالماشرالقرنخلال!نهأأواضهحاهن

العس!هـىامنباوالار-تجاءاسيماتا%خدفيبتدوالصةرء!أسيافىيةالعس!ر

تزدادأنعهذا31نتهجهاطبيعىاءن3انرال!الدرجه-!البهؤظى

،زظىا!العرك!إتء.ابإفيإؤهام!إولاوأنيهاهسكضرااليإقةهذهأوة

فىاغتصابيهالهس!رأط!،الاهـ-ت"ونج!ض!ع!"75!69-سنهءنالفتر!وفى

اتءبهنأرل!انالاظرةسهةتكماالاهههـاط؟رىالتاج

لبعهلقدوالكبيرةالاقصاعيةووداءد!إ-رةأقحطابأحدنقفووهوالهرك!

لفد.يمصممنص!زLايوصو5الما:قهءحمأءنْأخرتعمهبءةالصثه!ءلى

)وهويا.الاقو4لضقيادقيضاكىممثلينوخاحةاونفقورهن!كان

ئهماأتت!3أدْو،"لملما(ء-يم.".ا.."-بالإىولقةءلىايعل!كا!اذىاالاسم

ىظالبيزتخاب،صر.دأص،إ..لىَأنتيَبفاكقي5هدْئعودْوأهط،يهعلىدليللصكأ

وهىإلاهتمامجدءرةهاههءلاحظهوهناك.لادىالمهالعايشرالةرقفى

فىشيزتثؤيمم!كسيوحنا.رف!وهماصنقأ؟تبه!هااالتىالضارجيةالسياسةأن

حققأفهريةب!ؤنطةحدودوءبر،وضاك،الشرقى!اهبالاالإهـل!المقام

الا!راطوبربهانتصاراتاعلميهالعسكرالارستقراطيةطبقةابناه
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فيآذبراخكزث"أ8ْ،ْيينالشكزيةألاوشعفرلمج!ةأبنا.طبقةآثياؤإفي

!يرافىضتننب.!1!ا..فئ.!اغضا3ؤالذينالبيز؟ظيةالجؤض

.شير،أثصؤلإ،!صةلظلارةإلإ!لإماحنمالب!،ة%رئوفيؤخبمئحؤطشيرئ3

الإءبواطورينأنةا!،الشماليةاطبهةثمللمالاهبراطوربةالادارةأن

أ،طالطابخ!،شأةْالشروولا-*بزكاْي!كمصبهبمتقْة!اؤيزحئىلْؤم!م!.ثكؤر

التقذفىكططؤفي.فىئبرما-الطهاةدأيخلاخظلبه!ؤر.اووسقؤئي!البلفازاو!د

رو!ع.جمعوثعاال!فنصامكأبعوذ.ضَء!،الثهإلي!ةالجبهةفىبةالاههوإطول!يت!!دإ"

د!!ةاهغى3:فىفلىهن!!والم!وال!ْالذكامفرعْن!:؟فسه.المسالنحساب!على

الادفىإعنمرقكمح06لمفتتهدفتألبيزئطيهالاهبراطوربةةبجاءنيةعدوا

ئفقوبىخملاتأغتباليوهل+نمكنأوالمسانيقا،سلامءنرالئيلالاسلأهى

.ة.كل!،!

الإدفىالثسبرة!ضر-يىال!هآيبىددوإنهقدها!تكف؟سكسويوصنانر،س

الاسلاهيى4

نأالبفناثؤْضوأغ:،"ؤنزىالهذإؤئأافهـد.منْ-أثوزَخ!َعدل!لمؤضلمد
4ا!ة

!دكضانبظا.3فىصزحنتْاله!ئظصاقهينية.ادُطاتعك!اهر!ف."ناك

وأليءْذافىبنْتفيلة4اسهأوبإلمغايةسحممممالْوتاصئ!ورع!!فد

.(7ْ).سةهةتههمهَآالاسهلا

بمز!6ْن!"ثمَبز؟!م-الأ*ْأث"أوْ%.!عبخ.أ%،1أفنْءلىُ،الؤخكْمأ!ْالآحْرالبعمت+اْء.اء..؟

ضضدب!لببةضلالأهبر*ساؤر-الأ،ع."في!.أ.أثفَئاإ،بههْثغرتمسا!ةيبتنلثملاخممنفهأر

-كملمنج!ول.رر!تطببماالنز31!بخبما!لمبرلمء.،،نمضمبزالمهوإلبلغاضدأوالمج!



!ي-.ثم

وجم!خئافوإجمه.ئةفيرليجم!هناعلن!يئد،اهع!ازاتأيبماسميهال!الاهدْا

الميعميحبةبخدأجلىهن؟ْاعع!راصشالآنالمسينإفه.ْالبواج..ضد!بهيبي

.)58(هوالمسعابعأا؟ضلاماعلالغضا.،ببلىوعن،المملسهالاماجملولإص!لأ

واوضج،الجتبقبةوووانياقبصحوبههِعنفرتاكطنةموركأفتج!

الخايطأليارسلهماههبنة؟رصىإلةفئ،حروبهاكتتمتلمضالصلييعةإفيكح

..مدْ.وكيا.ئعفالمسالين!تم649يبةزءاةببدأأقْثيل!اييينيإلبنإ!بى

ثقد،بي!المرإالفةجمابهان!د،لساْءلىئ!اقبدةشعكلبنشفىبخأل!

نةهووخالجه،الرسالةهذهوفىما09إلارهينيهَالقصيبهةباسمنهأفعت!4

الىبالعوبر.المسالنوأءث،افيسلاميا!المرأكطباععبار.ابخنفةَ!بافي
ئطعفى.أيخبترمنلواءل!ااسوسهقأنلبمالتىالاقاؤاخلاسنعا.وابزابرضْ

االترهفىيةالإبراطورضص!ااالىبالائحصاراقيالاهبراطوريه،"،صؤ!ذ
ت.،

.برة.وأ!لزوء!ر،ثقأسكرراده!عؤههعنفققبررإعلن،.ةألا!ى

وهغارجما.الاوضهشارقالمب!،فىادبئبنعيزجميإمفى!يخي!هؤبي!

؟خضا!aد.لمدإلالممدحطب!مىاسرجامفى.الآكعد.بىغبعهأوضحكذلت

6(إْائسالين،هاْثاره!شاعؤبكةءديئهَ

تصفالتىرسالعهففى.هائعاثةلئةشيمسكساسعحمك.يوحتاو!د

الى،رجم!المللقحليفهالاوالتىغ!ا،مهـ79ضةالفمانمهلىفي!ورى8لجه
-..أس.!09

أظببنن.،،الئها!هكثاص!ىعاوالافىأئها"بيوافىرااشىان!ط!الين

(0196طمبغةجملألام6إله!مفئ؟.ىإلمنيممحل!د؟!9
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05.-،.!ه-صى-

-؟"-

فوقاسنفؤرواصةفىحملاتدينيةسماتوجو!رنجم،طلأفيجملى

نم!بمباثا.الحروبهلف.وصفالمحظأهنأنةالا،يمممك!ىكىربرجمنا

عةرالأهّكباوفىةأخدْهماأنءبهاهانغاءلإن!ال!.فقطبادينية-ره

.اطووبنلكنفبم

العأم،البيزْأفىْهن-الهوءخأجزهعاْ؟تالحروبهذ.أفي:الاولىالعاهل

بالاهبراطوريةالإرتقا.استهدتاذىواالم!دونيةالاسرةعصرعيزالذى

الاهبراطورخك!دفىا!!هَإ،!ئعلالاهيرأظوريةبلغت.ول!دبأوعسكرسياسيا

ءنيي!كلبالإستيلا.قعهف100ْويل!ىاهافار1ضداديرةوحوو؟!عافىباسيل!

!لذلكالباةان!زبزةسبهفىلبيزظيبماالممةاكان!لهأضردادبلفارثا

يلنرئبراندصرفةةوفاكطهوراطوبرالاء+.هاذكرههةافدْكرأفي.يبمبخط

فى"لمثإكَحين،يتةتطا!سضاالطكتالاااواطوالاهبرهبرث،ء4*4،ء،،؟

الاضعثاَتهفسوةول!سكاؤهثة-فئ!رثالي!ارعاىاديادةإن":تكير

"-ذاعلىالسمادةأن"إ-صُرعبنىثهأعاى.ا!ئم!ء"ء!لمارةيلرل!ن5

ألمماصرلأببزلطىالمؤرخأشْىهذأاك!.ولفد(621،اختصامىهنالمالم

.دية!لانهأانتوصعمالعاالإتجاهأن!ن%ذ،اس!oوله"هعءهءافماك!ليؤ

نَم+)%.فى9*9سئةفىقاص!ؤ.قفوكأالاَ!ةريرريقة.ل؟وأئهليوذكو-دة

بخط.وصْلي!،يذ"وصدم!ء4"*،"؟نوفيفازر!هفييهااشتركتةصطى،1

جئبئنثهـت!يةاطبوالاهبر.بجل!هـديل!2أن"إءكاْلْىلكادْ(بم!ءس!لز

6!).المسكوفيالعالمهفيلِاوض،المفد

:ْإلانعبتبلأ؟الجولخلآالعبزئالبماالإ*قيام%ا،ئلإحظالأ!ايأ:الثاقهلالإ



-لأ؟2؟-

باهالإقو!ةبهقاءت!لهو،المسالينأةدىنإأ!!اصقِاليةلْىايما!اع!
-.هـت.ابم.--...،صه!ت--س3

ييئي،لعس!فرطبقة.ءْلغاليهبنلطيبرناطلقهابذىافيسموء!!ة!لمة*"وكا

شصحمه.ثتزئ!يوصونجوقابهبف!فورائحبتالتَىالطبقةيرهبى-ألأرسعكيرا؟

اطممولأجلهنيث!رقانطىالبيزالمجتعفىالهاهةالطبقةهذ.بناهااخاةإن

.تاؤوكان،للاسة:صارفاءأءوالاخاههذااصهجأنبمجرد،الارضءامأ

إْلاوستقراطبرهالعيبيمرليناتجا،!فىاسبباأنإؤرخينءا!جمىبرليرى

ءالكاننيماااتانر!حافقرإجميإةالاقطاءديإاتلْىالايبمثم!قيإ!".الإ(ي!ياء

هغكإنتالصناعةاتيهارقيإوالايئجالإناهاهههاكأاْلمتاحإو-!رالاصتفبإرا

لْىالؤ!امجةالأرص!هـدْهاحب؟محت!الأي!164ءلي-.،إالمقيدشإلمجالات

ء؟سيمامت*حمابصب).در-ب!..ا،ييتشارييما!-جفدْ-صرىالصةببي!ا2

فقبك.الميلإدفيالفاثمر4ايقرقفىالعربيةاتئحالمللا4ضبنالتيم1اثمفبز؟.هززجطر

بحافالزراعية"اْ.لارضj*هجافىالاسث!ربهانل!شر!الميلاديْ،اتجردط

4.تس!قياذياوالاهالىالاهىْدث!جةب!يه!حْرآالىجممالْه.بيْ

-ثهف،بنمتكمااكى،الض!افي"الزليا:لمل!ياتألبنئلإِحظأبئنجمب!8كفي

نيهبياو.ه!ؤإلأبهببإ.الانج!ى*جمةالمزر0فىأءبهاخيطثكةفاهي!فيةثمهيررل!ول!ب

.6(ْإْ.ايىلىاشهب!سااالمطب.إسم!االذين.إلصغرى.أيبا:!فيب!!ا:ب

ةؤهافقووئه:-و.م!اؤابوخئا!يمؤربمةتأهثالهنهراْدان-يمتألاضادأ""ش!ص!

إبى-ئاو،لم*لمفىةس!ل!834،*ة!ق-ءلم،ا.تاليثومقخوصقمننتا.و!،-كأاتق،.ْ

ل!ادةاهكاماكلألي*رء-ةلم،هـ6-الم.؟،!3-أهـلم..،!-كليروحأادحأبرو،يمسيهمىتؤ

الرببه!المئ!طبإسكإلقمنكاةبِ!ا،المايببن2بضدهـالمرالجرل!ه؟ادوا8.إلذمين
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-!نأ!ء!ئم!...18

ثمت!ثزغألم!.لمْ!ألةهولأء.:طثه!.ء،!كلْضية!الإشلأتيةاله!يزهن."آلحل!وفىٌ

لمعهنمفي"أ،ئينئ!لثئ"اكيماثتلكفىالفهكأطةالزواعب"الملكياتاهتلكواو

ثمممتلكأأنولاثك)66(هباشرةالشرقية4نطهالبيزاطدودءتالخف

ف!رنقْىدعاميهأفي!ل!هإألمع!ئرالامكارإك!الغزجة!ظثنل!و.ا.رثلعزضنى

قفن"ءخرو!ماالعركبءالمصتز!خبهالف+فادْاْ.العأثنرالميلاد!و،أوائلألنا-ج

*!ش!بو،هاشيانه!ا:قططئأ.وعمْنض،.طزارسك!مقمباهدهـ-،و،ءالىابغيبما.ذصبئروهم

ؤ-تم!أول-الاحر،1اءصهوإ)ة،،لزبرإجكيةقهماظاعيمافى.إلعاهلينتئنتجتهـؤلنبة،وىْ

!*دول.ثثلمقليثم!ئالإ!ر!كرب!؟البإ!هذةهببئاابر-ب!فيفالط!لتي

هغهـ!ابفرجمبقإلالأ!بم3.!ىثعيرتا!ؤ!وصجبإ؟لفنخ!ةصألإمبفند!ى.لمجخفيى

!-!:اوراعيةفيوائرتإءفيووبةكأ-ء\.جملغنم

حيثيننماوعلىال!ثعرقاتجساهفىبالوسعاصلاصةال!سياسةهذ.إث

الصواعفىبهالعس!رالارس!قراطيةطبقةهمهلص،خدمأت،3المسالين

اطب!قة"المْ!ة5تظفأفبم.ْاداخايهَالبيزئطيةالجبهةعقالإخخادى*إلاختمأصكى

هجالطلْىءليهايةانمههبراظؤراْلادارةيظلْاعتمادن!ئملاْبدتالهدلأب!ق9ْةؤْيبما

اتيصغوىلأ-لىياوْجيةالاْءبر(طوصهر%"وثهىةإةا،م4أصما"قيا%هْ!!دْ،أْهلأ!دالخرت

اوفاستمرطْ!!وضحئاوورأأنسهق"كطا"اضنعكبراةلخبراااحتغووم!ة2اْ!!

قلإيةفبذ"تظلو!،لهم/والحاجةعاييمالاجمتمادابه!براربعنىالحربحالة

!نم)ن!مثعبهكالز.راسكية،تهاثربىقزدا؟وأدْلابدكإنا.لنفبىفههشتعه-بنفعمى

او!!و.إلماكيةيملابر؟لا-زبرسائلأجدلذالتباشبِرقاَألب!رىاببوجعإوكافي



؟ثطى،في

كائىاراصىكلل!عصولود!ضم؟نوالأئهم.،!هبيمالها

.الحدودهبنالاَحْراطايإ

كل.ثبمبمءلكياخاور

الصفرىأسيا،ئينبهد!ىْشرةاَةالاتب!كانالبدايةفى،!الطةإٍأجِ!

النجاحهنهزيدالىالنحاحن!يخن..أل!ىو.لكنالمممالينا+رباء!*اغارات

دد!ظيةالبيز.لاهبراطووية!باسةضبحت2اكسز:!،قجقبقتموجين

الاهد!ىوأصبحص،ظعدواأكز!زءئبعمكسَحئا-..ةوقا-طففبىا.هائثكل

عهالممعلأ!ي!ضدال!بيرةطلأثم.ألانجبرأ!ؤأ!اءطىقد.ظهفىجَاة3فيا

يةالشكرطلاتهم.البماهظةيلكالبضؤلحرروا،وعإباهمهننعلض/دياية،فيهه:

نأيخاكانإذاهذأ،الادى!.الاسلاهىالشرقكلالإستيلا.ا-عدةتالئى

العباسىاظليفةالطالبيزظىالامبراطوررسالةفىهاوردكل.بدق

الميطعبح

الضعفطووفئ،الا!ىاوةسبةتكما،،ابباصىالخلأة،00نتكا

،هـقىتالعياسيأ.لىلخافاهيةالمركزالىلطةان!يار0أدىث،!بالإضه-،ل

االمترةخلالالمدهرةاليزنطيةالهلاضظأهامعكاجزاالاسلإمىقaiاائرقا

النصيبيحوقلبناا!اصوالعربا!غرافىلناقىل!ول!د.م759-069بن

علىالبيزظىالهجومكلتبقىلم(و!فام789-نةحوْاحطهؤافةصب)

علىنطينالبيزتعصارااسبابخريخلبناأشجغوقد.انبركأير:زآالاثنا!عمال!

ةكوينهنبدلاادليةبهم؟ص؟هحْصاشءا.!بمش!إكئه!إ؟ولأؤءت!إ!إ.4!المبصلم!ؤ!

اكيالضمدْورئكم(67)ةلطي!هبز!ال!و.!رصشكةولهةةجم!
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سى!مت

الم!سالبين!الةالاْالمسانينكدةئفرقة"بالإستلاهيالادفئالثرقعم

كلألمسفينصثهابتبوادهاةنبدوائنا،الهاسبيلإفىالمحادهبداينسوا

دصالاسلأمديارصرالدظجاللهسبعلوا!ثاد!فا!ايه!لافاثمطرح

ال!ير.قىكبرعحبرداقَأقا.تاالثىخصياتبرزاهنوكان.البيزنطعين

يةءهِعلىعلالذى،الفا*ررنجاتةَابئالمعادرالهفعهوااظطه-و5لإجهاد

لمادْ(681ج!قي؟+.-دوناطها!ءلىوحثهمالمسلبنعئدالممنوبةالروح

المح!ف!صابرألا2،فىلاإلج!دْدْ.%لى4ادطهن!هوامعالىفبابنابدْلهاا!ةالمحاولاث-ا!فلح

ليدحبربرجابرافى،الإصلاهيةأللإرلم-لْىقدم!ونئطبالبيزاحرؤها!تى

-.،ءكهبثكنةبِ.:

اديبالقبئ.-!؟"ضبملحبههثع!بِ.ثبم.ك!ب.!ج!ء.كظهأ:عاههشل

؟اضقة."وبواجهتهالبيزظىأ!رء..-ذاضدالجها!الادفىائ!رقافى

ف!!.م-خ.

يلسالين..لماعدةنجدادهنضداتارسالهيهاقمالتيالحالاتبفىوجت

كأفيها!لسامداتهذ.أدتالا،البعزظعن+ضدبرةابئأطيمفى!ناولر

السيام!بةالمصدَبناحوالدساالذىالاضطرابوإن.شرولمصو!

الضينة،الصترةالسياسيةتناال!ينعددالىنق!عمافهمواالادفىالثش!تطفى

الذىا:م!إحايفعمهولدْئاهوالميلادىالهاثرالهفي.ن!زبعضهاءمونمافى!ا

.ءالم!ةر!لجاةا15،ثما!البهزسعالصصاوف

التبشعخم!ق!س!ياسةنتاحنلخصأ،نالآنهفْالافضل،طلبةأعلى

.جَمح!ه!!شفلو!نافىقاحط.قفور61"3ئحشةفى..المطالبنحسابعلى

..-!3ركتةةكلاسزجا.عصق(.ال!ثعرقفىنطيةالبيزالقؤاقظَزر-.المابماقي

"فيتد؟؟)916صه*يخنووسمالةلمدةب!لص!ت.!ت،-الحكمأقْ



لأثأ،رو!بفئفئة

!(،)ْبةْزرلمحيزَاستبىلىعليفلي!فبةحهثاة)يمعلئثىصْائق!ور"لأقاذاْتْآلى

ءلم.،!،-!،ث،ث-

لحبأراسوأءام3،.ضإةؤعأمالثأشمالالىأهائزءد!جبالع!شقدمنم

:ء".006..0!"جم!وللى5"،ة+.خ!،!:اخ!

ئية،اطداخلبإهاهـةأهير.قااحمدلةادتسيفادظتةرو"أنجاف!ولي.برفين

هنادوآ-يفوهروبنقة:ر!فوقاصبدفأحلثسقوطذلكٌكلْةتسبظفئ.فى

.(7أ)أيامل!دهَ-القلتباضتثئا.ْ-البيزئطينقبضةوقعتْفْىألنئ7"د!ينة

،اض!

.اص-د!سضه)ندشنالضغرىسياْ!ألىعلالدادك!ذ!ة-رإ؟!بصبص

!وليُقاههيمطةحِددمضنه؟629حاصبطغأىأعلتىاببزا.ءاأذ؟أ-لهجو8ؤالأح!ظ

ء.-ل!-،..7+ة..كَص.ء*؟:تء

كالطاذاهاهىألمععالةتص!ا!ةتذْفثنفْ.إئهزقيا:يخزئحتهطاألصبراعفى

.مي.إر!5!"*،.؟ه-.مىْ-

هاهدىصاحة؟نىاانسأ!أء!"-ت3بللاأمهعضادب!ومالقنعاميخكفهمَال!ب

،"ص7.ة0،.!3*،"ة10!..،،ء!

ئطىالبيزانجيعفىسيت!دمهدىإ.؟"أى،البيزئطيوقْ،بها-يهؤداجمإاْلا-رعة

لعيزئطيوئةئه!مدشةحلصللاحظالنا6:"سئما"إتأماسوهأْوقجئواا،و ".....،?10005.

وبيئقةْانيقال!وبهاافةة"ْاورإغية!قيرلير"3-صْ!"-أبخاْنههأققطهاثألأَ

:الحقؤللك.يةلحو.نينالذافزإرععط-طنج!

)2*(،ةهـمبا!اأ"اليمدؤسمْة،أرفعئا،-إ؟3!!اررغؤاْ!ْالار.ضأ"
،-.مد،ء

البيز:ئطى،العركطفىهطاهبهبتجفقنقموراذثعنلم؟69سنةعاملْى

اذطىهن16ولْى،!ول11فىالثابزسروبماالاببهرأطيزو،ةي!

الإْؤهإناوليخنوفى(*اتجريالجكرأ،-)نز!طقؤر.!حِ*ليمثْبمبم*آصي!

...::إدمبه!يةجملاتعدةإليه!ماةليق!غبمضبماجمةنجر،صلأنج!+-الإةأ!بم!مي

.،ظمين"ضؤلخأإب!زف:.ءلىفيءالأجه!ْإطره!يْخع.زاككلأْ.جملبخ039!فيماْجمئة.

هـجميح!تيةْلإأمموفىافى.؟!ثسنرعلزمهالمصي*.في*ْة!ىهلا"!ظُولأ!ش
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-كلال،-

الط؟أنلمنل!قيتمضصهاوالنماكأثلْباقيرصةير-!إفىداختلاذسالبينزا!طؤل

عكية-!رن!ب!خكْالارو:ر،طوز.يمقيم669َْسفة!أولْى.)ْ.بةالإحْبؤلمطىر

ف!أبهأفا.ممص!ْ:ظ3لملمفامشنئال!أتا:،فىص3ءةةذمماك!فنالا!!مهطإلفؤ3ت

الشغلى(م689،نْم)679ذلك+إ+دعماهينوإدة.اظاكيةءويئةأصهوار

م!689ية!اوهعالشما!يةحرودةعلىإثضاكل1بةْءمْىإ"ت-اي!فئبزأطتر

ء!رةفأجهةزكبمماجم3حم!ختضثال!ئعائمقابقإيذجدءئ!جىيشه،وإص5ْفهْورقاذ

الضغرقيَالبلادهنعددتمب"وةإمالعماصى،!رطول!*ز!ْوم...ءلط-9ثلنةأمعرة

*أتتن!م،ئ!ا3ْؤحمصَْؤحماه،وشبزر،ةرطاب3هثلأ!اضىئمر؟ْعلىاواتَ

ال!.بلحىطهـاإبوهنبما،ءرقةنمبحهث:بمطا!لهالب!حر-لساصالمةغر!

ونجربن!أأنبعدشمالاإلعمبا.حلطريقعنعادثم،قليلا،اها-!اوبخضا

ا!ئإاكيةاخإه0.تقد!م.بْبماثم76(ل،وإللافىْتجةصك6وهرتجية،افطر،طرس

.الىمين!ئطعف!هالأإلإة"هـإطؤلي.بكادالح،.ر..،طابخأَو!لاءلط-بر.ئرإحمثءسكا،ثا

غيافي.وفىأنلترفحوببهرحبئي-،ا-ط!يهةحمحار؟ليكملواوادهةفنثئ!؟تاتاركا

)!7(.م969براصوهن2فيؤخئ!يهيةايع!ضدفئاثتخَاملدلمقئيحالقمااطءسالإفبَز

!فة--ههيتة"عقدعلتئحلبالبيزئطيؤ!أهيراجبرأنثهر.،اسضمةذفأؤبد

ؤنجقتضئى-قذ..(ْ"7مء)079-ث!9يناير-دبسمبرءلم935-نةرضو

الاُراةمحأضواصبحت،ئطيالبيزرالاهبراط.بعاتأحطباءيرأص:حلإنةا41

.ضأ65

.،بوقاتجهحلببيما،فيبماةئطيبماالبيزدةللمس!ابعةءتاتهاهارةطإقالواةه"+فىوالمدن*

اقغ!افيه!ابينو*هو،الشام.شمالىبنأظ!.الئويأ0.اببزأبضميطيةا.لبييز.ةهالاداة

كلس!طتل!!،إب!ولاهبرة-لمل!ياقالى.نطبمايهية،ا!سكيماالعاجمط!رهغابفؤ+ةا!-



:ول؟ثتفي

لمفالشرقاليإبب.ابرالجز.أهاأظاك!ةبثيمهرئاليزئطياثي!اصخفا؟

يرثء95.-ضرهدنةبممَتفىأص!خفقدحلعببرقاءدتهالياصيثر

التبيةظلفىؤلكنيحكلرنهأطداقالبيتأهرا.وظل،الهدنةأبرض

نطية.الهمِزبةاطورللاهبر1اصمياية

ءنجر"-د؟،وقبيىلإ؟علا!يةيع!قىءِطبهصد،حالأبةكل

وأ!كقبهجياتهأودتمؤاهرةضحيهَفورءوة*'95ءسنة

ف!العاءيئننعنلاجممعكنسترابقوارررونئه.يمععكىشتوحناتا"،ايرِك!على

.والعئطلالثربفظخأرجييهواخرىداتامهبمئاكلجم!د.ءتالإولن

بيطسياصىوات؟بترتيبهرضيةتىوبةإقالتوصل3فقدالنربإلن!عابة

الركهاععلىاكىالالمارركط511ووربثئيوقانوالبيزنطيةالأهرة

ثلجبهةبالنمعبةاها)9!(.صبر،ةأأُالئافىأوثوالإهبراطورباسمذلك!ر

وكتف،-أدروس.دف!ال!خروجْالإبرْاطننيرافالإسإرةسبمامصضدالئئهإد"

صشة"بوليوفىا!تمعارلصاسمةسثبيمسكمىقئاضعطاع.ألادبراطور

(ء018حةفالىهزبةبيهمبلحقأتم719

ربل!ة-وقاكط!ووثلىتزيمسك!سيوحفاكالف

بركانالعسكمريةالإرستقراطية!ةلتممىبختميجمسبهريا

الاْهر!نكينما.الإسلامدارحسافيعلىشرقالوسع!ههقماشس!

هنبد.اهقد:ر.فىاصبح،اطديدالاهبراطورهشاءلاكهتأنبد

نأوالصروت.الاسلاهىالادفىالثرقاوافياقهيو!جهأنم209صتة

الخمألأبرةالجزاقليمضدية،ائنتنعس!كرحملاتثلاثبنة-،قا!تزيمى!بهس

طجمدعشا،079rسنة"أليئعاه!ضكوواخكة،نم749،م729سنتى(ةاق!ر

ةر.ءأبئ،يميمبكرروبارهئطقةم1ضؤ.صنة2؟.ع؟؟ْبليحادهعتققا.ند.
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نْف.خ!ي!!

نأجحة،ألةلإتديعمكسحملات4فيكا؟تاَلئ!ئالىقثفىانهيلأجظو

(19).المطلأه!بدطىثقيلهزيةبلظقالد.-فال!خانالا

اصوبر،هنا3ودخلهافىالاهبراطورئصبببنهاجمم؟جملأ.نجف.ا-9فئ

ثوهابفعشرلمدةنطيهيئالبهؤيا.فىبنةوظلمبنالمد.بنه!بهاأطةونالببزقأمئم

ليزئطةهبةسش،-زيةدخْعلىاء-دافىإبزظبفين!.المف-فيوا!قحتى

:.عاجزيةاطدافىالاهوهنتسعمأنبالاهنهاالامبراطوو-!ولم

اوتج!ت،لبدضبرحا!رها.ياظري!احاذلك.بمد،تزبمعبكسا!جهضدءا

البيزنطعبماك!التسكربةاهـلياتانبريعدرالضطنطيةأاط:داأقملئ!أ

نجتوجببر،المسليهئيهشاعرثارتأقد.في!بخنحدثوها،برةْلجزااأليبم

وانجدرا،بفلإاد11/"ب!رديارواقليملعبةفيدأواقليبميكانمنالأحطء!ئن

ث-لردأنالا0الاسلامدارعنلالف!نجاعالسلاسع..أ!..حملىالناسيستنفرون

سلبيا.كانيلبريهئالراثوأميراالبا-شالخيفة

لاصقالطمئدالقألىغ!8.0ءلبحقدمآ739صبف،ال!تافطالعاموفى

وفاجمجصرو،رجتا.،?ة،م8oaيع؟يول!ء"ي!الشرفيفىظبىاتجر

لإبأسعدداليهانضمأن!د،الح!افىالأهيرقررتوليووفى.؟ط!ء-يه

أدهصعتقاج!يشالضصدى،فيادءلىالاسلامهنافيورفى!طإظ؟ء!طاءط؟

ادهسهقووقعالبزنطيينوهزيمىةالهدانيينبانتصارالمعركهوإكهت

82(!.المسعلينيلىفىاس!اَنضه

ععكرية4حمكبنفعسهتزيمسكس!حناالإمبراطوزادقا،حالإلآ!كر

كأ،ؤققاذه!سفزينمةلنعنتقم374سثةفىابجزبرةثسالهلميبخ!



-..*05في01؟0

مة501ت

بها!"افى"!طةليمَْوألاننصيبهيئو،وءيايارفين،1فدالأهبراطورهاصميعة:-ر

3بدأْيمس!سا!كزتجدرْبأتلأتفو.ببأالتضرففلن!ب*،ارو،!!ذهة-يزتو

اطكهعوصداقةتحالفإتاناقيعقد!ث،أرهينياءلي-يا،رشرهؤ-يته

،م749-نةحملاعشارينكنوخدْاو2""يأ14ْاثافاَْأشوطالإرهينى

.التاتالعامفياالئمامعلىالكبرىأطورالاهبرورالأه!دهة

ب!ورالاهبراظؤر،لأم75ب!خسنهرلْىعليالنثمانمبهس!نمقرطلىتأإد

فوقاسئففورثبةابقْ؟ألأئْالطرئفعىكَ!سىور!مهتزوا-تبع.ائعاما!نم!أل!لْى

فْىشمالدمةالعرشه:خَألقب!بزئكبعفىأنيلاخنظو.ؤبكهنم69فيلخلأ!-ئةئ

كعئاصرفئخدهتةاوَكلف!نجإةمث!ااطورالاهبرهعسكراكأَا"لْضثرفنآالشاتم

عدأوهسةالاذداثضنرفىهامفئأبية:-الصئلالقناؤ!3؟لهذهةْمحاالعه

!)083.الشنامفىفىننألمتسنشنخنرةهنلها3الألماوذلكاليزنةه!!،

هاهاَلمزنطياَثيمااصب!ضط.التى-انطاصععةهنالبيز.نطىالجشتؤدم

طريقهتخذاباجنبىوا!هصنمالِ.الشما!ر-وبئطيينللبيزْالرئ!س!ميهَوقاعدة

..هإجمتمثم،بب!هرلةحمملاوإسنونجطْلجى،اتجاهيةءلىلرالعاصثروادى

العوءلي.تمدهشق.هناِطورالاهبراقتربوحين.عةوةعله؟يرإستبرلىلجك

ينةالمدأدطالنتيجهَوصمائت،*والاهبراطورالمدينةشب!نءاتفاقيالى

له.سنويةية2.جزإبداوصكمهعحسناَقبالاا!تئزيمع!كساستقبلت

د%ضوطلاءهيئ!!يماإلىء؟ي!بب!عك!يىنؤإطوولإييرالبئا.للىممللإ،طيقا.و

ابىهعاوىايخقالارييئىت!المبزرالئ!-فيظيااقيسالإليمألك،االثلك
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-.!ه،سى

هبنى8علريياصِىلملىء:فىإ!مووْ!ئهإهأ*!بريئيالى.-د.و!ءالح"ول؟ماوللإلَملم؟3جمة8فى5

نج!فةفيها.توءلى+ؤ"أ!رفلشطينإلىامىيمرث،ااته،طى.-ءبىبا.ءنجبردههثىق

ج!يالرسالة!ذ.ح!%نيلاحظدت)4.أ(المقدصيبيماتواسزدادعله!االأستلإ.

ا!ادرفىورد14هعلاتتةقلدهلموهاتكمصدرجذراليهـاننظرأن

ب؟هل19هنب!.حايةأ:!01الابلإفَيىفيأ.ن!إتالهيزكلض!ا.سواحهَابااء!شلأثا

الميفعرونجهدْ!هشللْىأالاا،!سلطفىإليالقدمولجاةداطور،الاء:ر%دْةك!؟أ.دْ

تركواباجةو!رههمثنا..إالب!ؤظهيئلإِ؟!كجرهصعس!هـي!مجازفة!اقْقبة

قدم-6ى%اني!ىءدْاوبمان.ءليهأالايع!تيلاه.التاصا.".دؤنأرابهزوأالمدقْ

،"ابهتثريتطااقأَ+؟":انطينالببزشلووبرتررفيطم!-بر،فا..!اسطينع!الى

غفىلر!لا!ساحليو+!ات-اإفي!ةاالإلمج!ولرالْرفأءينقيطر

لأشماتهءشدينطو"فئالساصل!هإكزأ9لمر؟.المددْإ!أخ

ألقتجد،كعا-أاسعم!د!.َفْداالذ،،الوهعتفى،ص!ال!أْبه"عاى

حاولطوحينعئؤةؤبخبيلىبيروْ!!هءنكلأ-!دْالمأت!ظرا"مبزاطووا

المص.اخل-ْءاىئسيةالرالم!طميةءدةاقانمت3و-باسىطر(عاىلا.الاش

بالفمثملبمس!س-رء6!-مالشافىاةاطمىاالاصىطولرا3وهر،اصاهىا

ئةكأسمالاءعىديتيطروفى.شمأْلأتعجاةوالايئةالمذضبهنغسناشا!ر!خْ-ؤاءْطر-"أك

صتكْأءلئأ-تولىيها،(السا-فيعاْى)وجبلأيائياصيئا?لولأصبؤإ،

081!.(خلهادملى؟ا)َكضهمودْوث"ءثفيْ.

.أ،ظ؟نجم،اليءللو!قك!بمإئاإنبمِءال!بز؟،.جملتهاطبترالاهبرئ!!غ..!ئماوليملئن



لاةف!-.ت

قئبمحع!سب!لالاْجلْلمأدننالا،افى.القسطنطي!يةصذكعاد3ئم

بريئاإفىلْىتوفةد،التيلى!امفىالمم!فيضدئشاطهْالهس!رىلينظْف

186).-ئ!أتا)ستقوابةاسئمر-يهمب!ملأ:76صمئة

مجالىفىهسستزبوحناوفوتا!أققورانيجازاتهىهذ.كانت

!وهمافىنهأفشمىالاوجيإسلأيئإبىتبصهابعلىالخارجىألئرمممح

كانتبل،.اهتداءجونبقكلمل!زنطةقكلئلم4!هدهمابتاولصونظروفى

اث!ليم:المظداوأصيماولئى.الالهيةإلمشيبة!اأحة؟اكمانشطتسترد

LIفوهاىْ!وئاففوروا!عح!لاالاهبثرإطوربهموارداسمنزفالواسمه

العسكزبةاإضقاثبئاجهالصإلعيهنهر!بفرشتجياهةةءالا!أي!به

الذىوصديهرَوجتهكانتةهؤاءفىباغئيادالاءوانتهى؟،اكزاثلىة

فوةإسك!و-ادفجعدعيميم!كيع!ىتزيوحنابكتفولم1871.فيهاطرفاخاة"

المدوافىسمهلى!دإهمدْدأعمد.1ْوكأالشروالتويبعأتجأ.فىاسئموبك

الاضمحلالا-ةفلافدالاهب!اصورةنصانولاصكالاسلامدارضد

يمةالعباصىأظلافةفىاصتصموي6حأذْ

هبىهبراطوبىlعادىغيرعهداالعالى!نالثصف!شهدحال!أبهعلى

باسعكالامبراطورهو،عظصةوطموجاظىنالبيزالاياطرةاكرههنبلاضك

35هـكا!لم8َ،الثافى - "9% o.أ،د!ةوا،الطم!!ةجةدة!.(م؟

داء3قروةجسىأنه،عهأالم!علإدىعشبراطادىالقرنفىالاهبراطوربة

عهدائهمما،لألاهباسبلىهنابعدإه؟االمكدوئ!ةالإسرهاط!أإأ-بئلاالذك!
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!؟?صى

.هبدةفاق2ا!لىالباشىقوذ.هافي!بةواهدالاهبراطريرخ!وحاتفيهازبات

سمابهفىالئاقإسعلاسعمرهلى،هنانةسهيفوضىاكىوالصؤال!

نقفروج!ليهاسارالتىا)سياسةئلك،الآسلاهىالإوفى!شرقضد.التو-بم

واخو!هبم،لنفىإالسمزالَهذاكلقيالاجاإنأبممهكعىنزوبر-نافوثاس

5!ن!اعهدفىالمعياسةةل!سفة!دتالىللهواْهلبدتةنمرضأنةجبذأك

.المجزةاطورالاهبو

نواْءالم!بكلت!دباو،فىالثاإسبل!دالإولىالمسهوال!أنالهول!بمكن

وهثولةحاسةنتع،.م989-769هنةااخطالا،4!ثحهسةالثلاث

.وافارجاداتل،أتسياستههطلمخديدصكنيخفاوةهتا!ابالاحداث

اءوراْلَا.برفهاثاارثو!لكوالمحنهنخلالهاعددأبةرأ!والاهبر-شهدقد

وءطبالافلتمسك،والصلبقوةفىأعصابإكيعأرعشرصةالثماذواسابا

حول!ةة؟دٌأورةدربار،هن!501صمةء،التقدبراصفىكاشتء:اقفظلام

أعظم131!أن،واص!هاف11الكوارثهذ.أنالاشصاراتاالىاثزا؟!1

-لال!اتلىوثثاطةأولوباتهلرتسلسلسياسته3وا9!ديدضْط1\ئر

.(88)ؤاظرج

لأت95(فىالثاصئوروعاودا،باشلبزقصطةطينبنقكأ!ونمفكاكم*

مْحتكاخأئدةورمنغ!!يمدْالشكلطهمق!،النا-مهفر!مهَألصك!فى0،4م*9

ا:،باشإلفْىص*عا*فيف!دةلزبعمنمكىا:لوخ!مانر!"-969

أؤا!لىالانبراطبررلدكاش!ق.الممبببةكلأدقبلاظولكبنا!إجمهـبرئن



ص!ب!لا؟3

هنص!مجاحأنشكولاسلطانأىايثنرمحىالاهبرالىريدَلثبكق

بالحقوقالاحتفاظءالعرشاعضلا.فىبصمىكمىتؤويو-نافوؤاك!قبفوو

فكرةغواحطبإلتدرة.جأدىقد.الشرعيينالمقدونيةرةالاسىنمثلىالمنعرعية

إبزوةواالةوةيماكلمنالواح!فىتءونأنبي!الاهبراطورىانتاجأن

ا-/ءن!/.مف

الاسرة11،العودةئتكاهدْا.وءإ!فقظ؟)98(بىعكى!الثالحقنةلمننرل!س

وز-،ةتابئفىالةا؟ثيلهنىْجم!ممثلأ،الحكمأتعيةالشرالصفةاتدْئيةاثقدو

الأقويا.بقةاإأوالإرستقراطيةالطبقةباَةو--دياتثكل،م769-خةالثاهن

باس!لالمن!رمجتىالايراطور!بئحتمه%ا!براعاكانا5ْ.- ."..-كد."ث!،ىول"41 -و

.اطسهقهرلارايينبكرْالةوفىالثا

4َ،م!ىنج؟335"8وبه!سيهير/إمىيربى-ابطبقة5هدْبئاهأبنننالقاه!تالةد

إ.ء-!ا*وحاوإ*اال!افيباعيلإلابببراطور!؟الورة-برداكأة%قاسبر

بةالابه!اطوركلتألقىالاهليةباصحو؟آلىكوخلالحدةعلىالعِرمثى.كل

اظارجلىبةاطورالاهبرهيبة!اعىبم989-769هنالممةرةالة!رةطوالب

ص!د8ةلثورباإ،!حمميرميامراةء3بقصادهأوقاء:صببماافراا!ارفثهيزوا

هنةسبص5الىل!فييةاكاورألاهبرا-:الأنوجدواوحيف.يةاطورالاهير

ا!بحواباةانجؤيرةاشبهق4الاهبراطورتطت!اتاجتاحوااْيوأألى!ىه

إ.لاوفا!:انفا-!احبتْاااكأاافيثها!فإتجثهام!أ!و؟8خوهبم3-دالجوقفا

ءالإيرءأ!راممتث،جمايبماققبئتبيئكاد،كرشبةقي،ؤلرإ.ل!ننئوقالثإيابيي!،

بزاالثمصيهفءه.يدبْىاظفر*ألإكتامدصم!ِيليالهـسعداهب،إكبزعر.هبثااسعمإب01

لأزلىابخيزأهز،ف!ألناشةووها،بي!إ.،ءفا؟ع!!بهضط1+.الأكل،الهرضين1فةيخهول
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!ولبرن!.4ء!ط!مفئ!بيي!الرلمءلوثئي!ةليؤالثاكلئيمْ!ىمم!ةوقان!فوربدعلي

سكيروساسأبر؟بثووقىإهىجدصقههقاتصات--رااطاهبوخأءهان"و

:في.م!؟"-!يإ(01شأ!ومطا!برورو

حهيخ!أ

افْبطبىنرتا!بةةببماةت!ؤ.ةاو؟فْ!)يلي!الباض.!ذ%:باعلر؟ك،لذفيبابرء.-لر

.ئخ!إ!!لكيو-.إزور.لِ!ثب4)إ-ح!ة!ا،لإل!بهي!به!إو"إلافابيالباضغبمابعن

بخدعلآ،كل؟!ء!اال!جم!أب!ضهيفمةفيإب!فيايعبِةنالممممافاتبم!الهتكن،لم

فىافز؟!اثبكلزعلب!ْا!لإ!ا*لث!تبم،واببة..اررىألا!اباتءنةظ

ييب!.4إئه!هئئ-،،ج!نإ!الإط*ليبئ*كانمبنالفنمكربن.القادة03دى

.يمولة7ْ،نرفممعتقرةضر.ْ!.(زظئن":،سغ؟كت!*إلبمابهؤلم!اثةةلتواطرلاءةا

ك!9لأ-رييماالماةجمةلا!بمطاتي!ؤنجأؤالداثل.فى:اظؤونيوأالازءانت1تؤق!فى

كدفيجمبنءبرأ؟وك!وفيكللىسإربهبزوثبى-ثإع!صااكىلاهايئاالحربثنا.أو

فمهـالةاباسيلقررا!ذار.العاصصهَظرجلها-ودلاويهَاةورلأصرالط،نتال!كا

ية،أ!؟الإهبرريصأإأكأكلتيهَاوكؤ.لظثهأ-ضهيهيدأ!فيأاسكةا:!هلهذال!ددى

زلمذ6ة007روالئئ-ؤاقغ"ْإقأوالثالز:ية.*ن!فيزاطشلمىاطاتالترجمة؟:ةماهـل!لْى

آطكس!!قَنجكا!ميدؤةفئالثاباصهيلالن!ثمأبالابواطوركلطيبأقىعاهاءضزبن

.إ:ة"،!رة"

عبيق..عهبيليفىواءبكأدماليمالاةفىالملالثكبِآرط.قةوسطوْةقوذهن

مع%-لمطثهّ.ث".!.هـ!ر.ح!4إس:-.-إحي

بمgالعبم(.أةأل!و.حدءلىإغاْه-ناوأسبفامخدم"فات،سلاخ"ْكليةالغاهذة

ب!،"،ة.إ..34َة*!.ةمهـطص

إعللأ-فيبمابآفيصرلم699؟هـسنهةنجاإص!رفىية!أ.الخههوصبمبمذا:لياطالاءبربه

؟ءَ،،09هـ900نهت؟.".!-!ي!ة+؟ء.-بِى-"..4ول

ثف!بها-!!ةيقه!فْي%!تإ:عشأإاجما.صوا!يقابه!لتؤقبر؟أقا!د؟هنطة

اولقيِ،إ!اولبم6ا!خفيولجال!جمبنت!ه!وفي.ضذجم!ييمابخ!شأا



،ثث!9.8-

(-ء،929!:-)"-ءغشنه،ثهإراضئىْظهضحطث.ائزأؤغج!لبكل
ء-

ئورقى.أصإمجزمقالثاباسيلفييهاوةفطايتىالاهليهافىبوقجددةْ

ئبباافطاجنبيةةوىاشتراكيلاحظ،فوقاصاممأبر!و،سكيزيكطبروإى

سسفمدءألاهرناطوؤ،والسلظهعلىلمدرالحاطرافمنكأ؟إفى7خر*ط

صفوثلطركانال!،العر!بفىفىوابؤالعباسبةا!تهببفنأال!صرت.ض!وشَ

الإزهن.عنفضلا.برةالجز01أءألىوالنعإم.ضتلىتجاثكصفب!بمشإ!

ء-دثورتهفى؟شطَفوقا!اك4ء،كيابص.يااهراة"!"وضط!لة

العون!بطلىا!باسمكراطوا!هههوا!زهث!!ص!ئرأقآم.!!0139الأملإأطؤد!

يهَ!والعهَلْرلةارسلالذىالزوسي50!كل!ت%طر4كاأفيهَ*أ"3كرهن"!ور

تممبمعىاعداطوواْلاههياشنطاعجئدى!هفضنةا،لآقو"خهايرةصبر،!فماف!

)3إ(مخطرْأطفلال!المتأنةله!يزص!بمااْكافه

والعهعكرينالنافئباسيلجم!الموا-ثة:واتفلافيليطيئأبة..

4ء!ااهببدوساععر!فىعِلعهم.ءإلفيوول%لئهبمايرخعىانجمنالا!سه!رإ؟ولو

نةئ!رصقاتهءالذ!.،للاهبراطوفيواضحابدا،م.9؟فيسية6ج!روهقيْإ

همثْةلأصوو؟برايس!يرانعليهكانادْااثه،ألمويرةفيهليةابروبب

ظلماخهأبهالملممىوضباطجنودإ!احاجهفى،ئهالضدلطهفظ!،الأراوة

بز\ؤ،؟..!ش"هه

أدرْكإلاشراءاووا!إصةالمصاعتلك!ئهرهشضعةنصا!م..أرووتجبة

،هرثووائبهمأنظا؟شةذلم.بلا.!يم!صوْائأطصةإ3فىَئهباث!تماا

6.كاة!ه."اكؤنو!!ل!ة-ئة!الهمتمبهر!ميخن!ةلجوبقان"-!زب!نوظة!؟..ث لىيع!ب

،تذه،ظي!وخببفئابنرهـنفبةء.بئابنبنة-!ال!نةيئ!ترتررل!هم!..وو!
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-لاه،!بم

لهةا!افىاالناهسإن،الثاقباسيلعهدهنذن!جظ،ننماولهذا.الموا!فات

يمءكام!ه؟084؟"4-"

ط(9ا"ة.الثاقباسيلبيعنىفىاساسيةوة7ةصمكل:.باج!

؟.؟إهـ-،.هء

.إتجسم!!هْ+،؟،..إس.".؟:،.-س

+إلا!س!كراطينْالعمبب!رضدالنأقباسيل9صراعأنألىفبلهنأثوتلقد

-بئ"في"9ءنهـهدببم1-":ئج

بة،إعلؤرْللأمبريدإلمتزاهايدآأدولِابلفاوةرةوظور،فضلاءن3ضاص؟ود.لا،و

كلوألجالىبماداخليفىالا،هبراط-رهذاسماسههعالمحطحددعواءلهى

؟.ه*..-!َفىت

س!يريرمبىنردافيثبررةةيةالاء:رالىليالادارةسحقت!حينام!وْاْءا!د

الثا؟رهلجا!لألأا؟فيسئةآرسرومن42فىكافهـءفه،ء4!غلىءكاهذآىاسارا.-اسولْى

أممكلمةأ-زبفننمافنئيفبنألبزالأهزأ.؟انيرءوانسوالف!مالايهدار.ْإلهئطىالبيز

،مرفي!ءث.لم!خ..بخ.8.ير

أ،?ْ:"؟أ3.ء.اذف!.الافشزجم!!رجمابب!الاث:ازةشفنُكلة8هذأثالخأدثسببلفدو

الئيَ*8.لج!:!ثيييئكلنئاقياْصتي!ا.ك%فئإبينوإوخيدتصإلالاْولةالاالىأدىكتأْ

(".!فأذأتَْاقايئظئ!شي!:وبددث!4!م9غْقيَْ-18ة.ْاافلاثال!السئؤولحلال

كْا!"؟؟ةث،اف!نشهوةة"فذعؤ!!لنيئمأؤيهلا48الخلاكاثيهَتةصهفبهدالمبهلكازتالسة

لمولم!فم!"أثه؟4ن!ح!صْئئةهؤت..لمحظؤلمخأفةللُآخلالة.فئالاباسيليهمهافي

،شةْبجلمم!"ئةةِإفييخ!ؤخ!نر،برضنئكلايى!ؤنهسهأليداسأفاوبئشفيمهبةدادتةوم

"افئئناأنرفْتئة!فأثة*.يفةتتضخ.":ح!.ؤالقشَطنطيئيةبفداةدضاتَالمفإ.اكآ

!داء-شروط!بؤمغرلقمول!ْاشتصادغكالهافئلآضميكلْيه!انالذىقتاله
ير.14+..-....أى..؟.لمء.هـ

اء!ة،

اطيةسن!رإ!هرفعبىآا!بفةةأنيمئثجد،شافىلةيبماآ!مهؤj%لىالوصرأْ-لءن

ة*1،

ثمم!ئمي؟"كئييابه!ج!تمق!ئأدمم!لصن!أث!بذ.ي!نمفقلألىمح!ئم!هـيل.ا!نن!كر

ثامزسمْ!.ب!ا!وَ،!لإبركلبهو!!وغذأ!!خَصْدب!يق!بنأبهكط

جم!!!ائمجمهـقي...!إفير1/.مجل!هه؟نهمبؤب!بتنالمحببخ،لإرفىضبرألم!



-؟ةةت

برسطشكُيْرشبنخطبرفيلثاايهءبرآفئر!بهنمصه!ذآدنفاثلفئهلىأؤ"!من!ز!

الأسرةبحمهصفوكأذ،واَلأءطراب%ةىا.أ.إثورةا!ىْأ:!ماغ

قئرالمفاوضاتبناسباباطهذاالاوشعتركر-!المههوتفو؟نهأ!نب

791)به.الئماءتآوئرفهما

..لأت2!نوالكواوثإهنبته-لمأنالةتافىإش!ل!ظانتقيزإبلأ..!كْ؟نجغو

هنوله)العركط0إب!لىحبنم769سئيمافئذلمح!د.افييرل!؟نجايتمّؤاج!.أآ!آيث

الحربث-آالعئبابالاهبرإ!ا.هـر.براجةم:85.،صمئهَ.سم!...(؟دير!ق!في!

الصيهضلكما،سكئروءد!يررأسُئورةضاجصأ-!"الإنرلبةََْآ!ةفل!بماة

4!819(...لم"4.ده*ء-ة،جمحئوشالبراكويع!إ)أ!بى!-ببماأفه."ير

!مديها!نهنائيهؤالاهو.أطورو.ا!جهم.989سئيمايرحى!يمنر!برب!!

برلمابضد؟ئار.كا"إهةالهزإهصيء،ءبل.صبيبرايخائال!ىأ!يرقيا!!

ائي.السمبهملثورات-الإهبراطنييىصمبد؟الهئرحةأبِض،بهفيأقىفننجم!هبمابر

اج!فىالتىافترة.وخلاليةببرلهلخطعبماء.فْىبابيلفابراصةله!أنجكدله،الإ*ثي!في

!515*.!3شإ-،.-...،ه.*ُ!.حمب-!ث*نج!؟ا-.051"ذ"ة

ال!ائمعؤعك:..ألإببابةءأخير!الش!اب،الاهيبرإطو!ْبرجبه،ظك!الكراميق!إ

ها:هامايطجمطأجراهلأ!اةوذْ.للق،؟صالذكا!لجإل!

.".ر!.

؟.لكيائهمرون..قرقهماسكددوأالارسعتراطالف!صكرجمأ.ا%ال!ابمإ!ؤلإ:.

:ف!0001

لمجميئإصجمِمبخهك!-.محليما.ييم)يدإابزبضا.لمإال!كلك،وجمئنأ!ل!با!ل!ب!إلل!ألى

بئ!ةبخثأ؟ب!فى.الأهووإ!جصرنرس!لم،6ْ!إلن!ظنن،!!؟،!هـ!؟ث

.6كليقتلانجذأنق.الى:إجمكبإ..بنفابيماببو*دتجنن،إ!+.-ا./ت.!ةأ!م
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09!ه!ثفىة

ألسكرثاالك!فأ.ةذوشدةالمواطنفهنفىلةخكيلقىرذلكعنو!لا

برمأَفْ!ضألأببرأظوبرسبل!أأنجبوقيسئاخ!ا.اوهن.ئاحبههنهدْاالروسفق

وال!تئأشكهذهْ!2ص!وهلأيعأد!ه"ألىَأنعضريةممبرالعم!الارسح!راطعهالطبمةكل

.ْتْا99(ممتل!!تهمؤثأهيمْضوكتنْئكصر

فيذ(ي!ضىأسيافىبتركرونالارسعكراطبيطالسعكرانبمما:نيائا

لايدئ!؟إب!أ!رَأخكك؟؟ْالإ!كلإف!لمحا!بزأاهويهر!كا!ج!!ذ!-يركف

ابخور..ثنرززوجز!كلقيقهدْأئ!ْومن.اناليز!ءألابلبنمعوه!لأهغبهمرتجيضتخ

لكذقيل!في:ْيهىةجؤل!كك!!سناث!يكلصعةة-!ؤبذ!أءجدهضدد!جدتئأأ

!ي.-..
9+.الضضىأستبأفْىالمرجود

بخهبهبز-؟جمبعرةأئة-!بئبِلىبخإ!لجصيلىء!!إتهلدبفة+ْيخسثل!دفي

.ة(إ..!!؟فيمجزشةب(!بثئأض!وليماالأمق؟اطورالابر

هنببايرفىواالإ-تنبمإء!يبىحورةةتج!!يةإلببِكلالإر!يتهرإلجيبماويرأنط

جمن.برللمجوروئطإففىظوَدفت!ولم،ب!ئعبهكءتفي،أيبماءالالبملإفي،إطور

اليصىأجميبا!!!الْأية.!:العم!كربلاريىتقوإطىةئم!.ك!،لتىاإهمعةا-ئفبىِالناث

لى!دنالئيافييإ!ل!ولا.البعووطيبماء؟الإ!ح!اعئ3كلد*.وا!ياللكعانلئبسهةبا

01()"ْ.هئاكراجمية.إلزئم!..الملكببماجمِليشتأالم!مفرةرا.لبلظ

لى*أبم!فا-!نم.،لمو..:.ضذْ..ائيقبابهلا:نكبا؟إليلإإئقبزهجزلم!فصبهبصلف!ء"د

قا.لايني!.بخؤفىَ!نجْتي!لأفي-9*ثيةأأيظنزَلم!،!سيهروسكأا!سذ!رجيني..*ني*إِ

ئ!،بلؤركغب!ضْىإد!"أالين:لمالإب!"،طوليلأ8يبماايررخبزالألبمارئجالئ!بر

4!ه.ض!-،*-"



8.ء!نر.بهر+إ:ءي

!نن!ثهةأ!لأ!!ى

ا..رر،،،
به201،:؟7"1مض500009

حعموبلقأدها،باإئ!رإغربلْىثورةئهْبخرلفهفد.(ْأياقاانإهـةحؤث!ببمالى

،-ط1."8"ت.ء:،:-*.،.ط!ا!...64

نياددمهةوفى.نتمثمرتا؟تس!رحربشسكلخذلةأت،رنطهأط!صهرلفارى.إله

أ.ح!.4*.عا-رو.

يةإلاهيراطشرهنالبلعَان-زيرةشبهءهظماستة!عهـؤيخهاالبل!وحبا-ل

(2.؟إ.البيزنط!ية

مر"-إ-ء..

ش!

!رت!هاوالياقافي.يرة!زثهةءكياْبل!ار،ْابةْمبلافىةإإئأإلئإفيإهـإ!طأبرفيكلنئ

.-لالىجتاج.ويةالإهنراطورتجددالنبىئتسيهَالرإ!لمنبه!1!!سببيهئالهيف،.:"ث

.شككهنبةاطورش:ألامبرةإلإدارطصأن.*طؤرإلإههوا،00فبىةابرئجلهد!!.ءجدل!و"

!ا!لإفيلى.ييماالاْوبرلهاا،لمهبيماهدهالئافئباسيلواعتبر،جدورهاهن"نجاريا

ية!رطوالاهبرارداهوولهصاوصثكمعطرطوالاقيرأءلط!ر5عمدالوطو

الايزئماىالحمواعادنريمعلإثاا؟-تجيلا.وتا!لخرة!أجِلث!دفينئْبغ،

-.،!")."3؟..البلقانص،جزلميو8شبهء!ب!فالمثمضيو-ممه

كلصؤ!،ئظيةالبيز-افيتبزمظور-يةأن3نماروأ-يغاطود!بنْكائ!

كلءلمثعا."

""ذو!!آنمبلىْؤصلأانجب!ة-!اارجمدةلاإفىفي.ء،كنها*فإثالثْهز،فف.-ثالإرحبت

البلقادْجمفك!هصبهبهأْئتزظرةؤج!".-ؤهنهأ9رَو؟ءأ!أخ!تاظزيةة-مؤم!إ

اغثدا.اتبسبعبشفهاخظيزأألوكثؤكاكْللافتر!فئَربما.؟8ْابخالئتمنبةتيخؤية.ْ

ادْاوبلاخظ!ةْأْئه"وحاشم"سثهئئنكزىاقْخلىيخنةخالمؤ!طةْوكان،باريا

إ،ل!10ْالاؤ،ط-قيلصا-أإسلإ؟قاممها.!.ء3عضماسث!.!مض-القه.ئ!*.كاتْ

"?5:!ر41.؟.د"صبما.زهر"،.ا.هـ!ا"-.،-.اَق.فئ:..لمم!ه3.!ه.نم!**.02-،!!أا!ر:َا"طي..ؤ*
ص.

ساس!تهكف-.-أساو!،أ!نننطنطيئيهْص.فى.يهنوبهزثإَيل!مد*وف!*جم!ض!دءتكي؟

ةْالأشوهـ.الج!ووبعط-،ؤالدائرف!هقلو!أ:تجبن..لرأقةآ.ي!.(ث!لا:إ!نة
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ا؟الأ،!ىنف

ألملييمايهلإ/ثِءياايبراطوراتجعمأبرجعلهايابلفإروصْم،فىياالأدروابحر

ةأ*ء!س!ولُ.

جزةبرْة+أتجدفأبئنشبببمافياخضاْ!يمكأنكذلكأبيزظيه!اادولةفى2خر

إبة.":س!غفجع!متنعالئمباءا!بهلعهةتهاكإإ،ابةاطورإلإهبر!د-؟برانهو؟ة
!."-.......8.في.ةاء-،1م!مهء

الجكل!هةئصرثإختييهبرنبةصالىالا3لفرآدأ-رأء!دواة--ا؟

سيانجفي.اةرستقر%بئهايبنالعميبيهرلجب!-ةمتئاول!!كنوببصدأ"،.إلهمِزئإ

(.40t)الصضى

."طة،نةْنخثمّصع!الىخثاجاجماضنبالأإفأز؟ضدالنافىباسيلصربأن

اف6لعئمىأبخ!أفى!ث!ولىثافيعفضطألب!طزْ!ْ؟فطن!ه!سزبة-؟ظرةفاهباضال!ضئيهتئى

تناليآف-81فبزأخدمثزنهتم3انطدؤن.فالدهؤ؟ف!كْ-ئطيعتينالهيبزجءلى-!نيرة

نى
ض!-نجيبننوورة-الى3ورظولْ؟ا"أكغبم9َ.ةكبقالةt"8أaو!كلا.!،!يأمو!جم!+م!.

فىلتىاليبإشلجفمثىا!نمتالاحْالبلظرًالانيع!في-بالهرنرئيزجزيرأشتبما2ْ

4يذيهمفث01،!وع"8ْمنالعماةهىباسبلدوةنجاوهؤهو.ولم6سئهكمتق

بزسلأفض!.أسَزدادفىأفازاأ:..ئ!جعماإكا.ليةأتالحعئووكْل."()ْ؟بص!

ادسئ!ختيؤم!-في3سعولؤأوا:ْعزه.إهدء،-انم،ىيد!برت!"-إلعمعع!.صا%ة*""3

فينهئفذاْفىأ!ونْج!ْلهبماصبخ-و،لىباالادرالبحرساخلفىء-5!،ثضلمهـ"."8-

.8باقىاإذرإالإزفْىيجئَاالإهنلابة.اظوزألاهبرلمرربمزبدت!دهصدت

تج!ف؟إلىترفي--ء3إةالاْوأثطالبلفاريةالانتصاراتهذهأنوب!حظ

-لط1ْ61)،أمبلناراخ!التىليمالالامنبدالهدة!أهعم!العلاتالس!ممان

ثزبوداسإس.خذ!.،31نربثورقائاقباسبلائمفبغاليالىترجعكالْت

ادلأكنظ"إالبيرصي!عةو."اءصأقيو.بختي،،-:ة.ن(!ثائيبماأنجع!وروكمق.يز



!ال!j"5هقفلم!

ئمزدهسحقفمدفْ!فوقاكطلبرداستألئنعبة.أخرئكقْ!ئاخيهَ*أقيونجبة

زالةَالموش01تمكئ!لك،(م989سئةْاْبريل)الفاض!.أ.ببكؤصصفأ!ءبْضكْة-

ئُلبألوساالرؤسية،كيف!ةإالممع!طعطعععه:وأفابين!قإتْأفيمم!كا!إ

نه،!ر.ا--01

ثخ.،أولاإسيحيةااعتئقالذىflق!dsmirفيلآذيصرخفميد92ْلأبخزكانئ!بة!:فئذنأ

ثورةأه!ا.(ة"7االنععقيقةتالاهبرأطور؟حْتهث.تاس-؟ثمم!،عبهؤا"ْأنراأ!قة

98،ما!توبرفىالثاْكلت!معليمسلمياانهتيخة.فقدالعاسكليروحمطبردأس

هدْ.أنشبكولا.ئفسهاض!بلمماافيريأإلاجمبرإطيزبىجمبرضى%ق!تجل،بخد

الإيزاطور:.هن،ك!لصاجكإئمت6اميمااسبهروجم!ء.الثابثيرفى؟.بربانج!.إلئهاالة.

لممثعكلأرالمارعال!برفيالإبلى.ا-ىايللأدىلْفد..المسوا.جد"إلثإْهـعلى
.!ا،إ-.؟5-.؟..--لى

.إلتالىوإءبحاداخلةءشاكلة!لىكلالإههيرإطوز!ا!الي./شيهبر؟ميْ

-ت301ر.الظ!ليافي.أجحإيذفييل؟ع!حمىاي!لبليارئالم!عحرهلمجهبماب!لميرهتنبرفا

ليون!يئبا.إس!قت!س!انالذىبيبكرومبىإ.لث!،،+أها.ْ.يةولوإلجوالِأسر!

الافبزاطورى!...لانام!جإاجةابطا"-التنافيل!عناكسديبمف!.تجهـل!الهرإ!"-.نجأ

ادزلثئهlLS،اطعنين..انمثظْطولالئبررةانبهكتهاكمبخه.،تة-دءتالمحئي

عونالححولىم!كثبنوَاتلإههإفالىفافيكذأك.جا:!كأ.حبرفيعه+اضبمحإ!!

!رلءفد!ل!ءسعانظضدإذ.فئ-رِإلوثىالافراه.اميره!تئيعسكرى
ثء

انهسىهمنبفدادفىتتردىاخذتالاح!والواناصهَصانقيظار.

نباأمة(!ها.)!"؟ايرر،

؟!با

بدأ،ة،!مرىأباهلمةاإطةإطرلبيأساا!هتبمبررْإبْئْ!!ؤث!جمى،ا

البلظرىالمبمنر-عماْةإئةك0051:اثطررفيبليا!لمحواعكه..بئرابإفئ!!ببمالىتفي
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صة+!لأت-

-!ا.دا.سهلأ-إقاْقى،عتبرئؤلأ.هتىأناءلصصبهنائةو*حظ.!موبل

أحدأثأق-اقولجمب!نأْ..لكنفي..الإو.لتة.جياهدئةيإ-هنىلخرممالكبما.عات

قدتكوننأي!جمدودأطر؟اقتئأممك!ك!اةوأ،المهلقانؤحآيه"-!3افيتطاتإكمة!وطبه

اإهراطورااذإكفن*جوءبتةصشبخصه!ئطور01وسا!ه!ثهْىباسيلف!شصم!ث

الإلايىكلنأمممهالت"لكآم!أثةهلبماة!يتكل!هوالذى"رفاظ)ظإبهْ-ةررْى11باث11

إلى،-م869سنهفىذْااءلمىلمَلمGateتراجانبةيهواالمعووفهالمهشع،اى

.ا!بتإركبسفاحلناإؤالمألوفهإلمزعبهعطيةاسنض!أ.ا

،والقسبرةبالعنفئميزوالذى،الباخارهنقاكباشلاةمَقامكان

نجبىوقمتوالتيهقدوفيا!كلىالسيادةأجلىهنالفاضلأالمعركه-فىواضنحأ

أبهر.هاوالمعاركاعنفالمعركههذهواءبحت.م.14سنةولهوةهن9*

أربالتيبىصالمهات+ا.دفبص.الباتحانتاريخبالنسبه3رةباكتمالتضاقا

عيدهمالباعأالهلنارالا-رىكلأععنبسملالثافئباسيلأ!ت،ألاهبواطور

ءبىلمهبةىأاذ،ئةهاكلفيواحدأسيرباستثنا.،أا!هعثره!!لار-والى

(ا9ْ).بلص!والقصرالىئدأعازهلائهقود!ؤاحدةع!ق

اكم!أل"تفهور-َهفدوضاايخ!لىفنكلفاقَتلإهزبهراهذ.ألقؤيلاجظ

جعأتالتئ*!لقتَأل!همآَإفىدبفنورؤغهادطقظق"*لتضجشبئألبهو.إالتعظ!لم

ؤ.،يلاح!ظأْهـا(هْىْ+ألميثبزا-نلمجيعثعة"كلاذهتئلاقهزقثكةاَباصيكْالئافىءشت

الاخيرةالعئنؤالتفىهيزتْألقثالالتيىوإلتدهرءوالق!وةا!فئنْ"أيضا

ا"يهلىْراغبابكنلماْلاهبراطكترأندلعلا؟في3ان،يهالجانار-،!رةفيكقر

هيرنمتنعرزطي!فةرةبخهئصوثصففص!3-ابملطل!الىباو،ءرخاويهش!و



9الا!.صعىث

بأسيلبا.نتمهارالاهبراطورا!حرفيااذ!تؤ.بالفعل.يةالئهالْىالطبيعيةابنتبجة

ازخرصيمهذينةيخأاحمفال!فىالإهبراطورودخل،م(.8(سنبما.إلثافى

قي-.دءلىتهقىهنكللمتشلموهئاك،بةدلإلفارالمهابمسةءاصبةيبرْجء7؟نج

هرفه8الئافىباسيلىإلموهـك!ا..أ.لمةاربةاألكيهَ.ان!!رة.اأةرالىهناةا!ت

(1)11.نطيهَالبيزاطوريهالاءبرهناجزهصدبدهقالهلقانتوءألهت

الاوذ،الاهميةلهالثافىبا-يلظروجهةهنابلقاناكانجال!أيةءإى

وحئطدةفوقاسقةورهنلكلبالنسبةالإسلامداركاْتكه-!Uتما

واقأابخاراضدبلا!ىلحرب!االثاف!باسيلانشغالووذلميم!كيسقئ

فسياسته.الصرقفىوأجإتهين!ىأنهأالاع!الاولىالأولويةلا3اْت

فىبتاتالايرغبثو.ومميز!واضحةكا؟تالإسلاهىالإدفىالثيرقفاه

تجلي،هنوقئيمسكسقرتاكطفعلكمماالمممعالن.حسابعا!شرقاانةوسع

الممت!تبكلعلىالإحتفاظأوهصربصاحركان،الوقتئفس.لْى،ونكنه

فئاكلاسملاكتفىاذااسلافه".هنورثهاكماكأاهاةة-؟ الشرطعهالبت
طىء-

كالفىالممت!تالبيزنمايةبتدعبمةألاسلَاسبىالادفىالشرقتجاةسياستهةى

تزيمس!كس،وحفاةع!ديةئهاجمندنتكاكماتماهابهاوالاحتفإظالعئعإبم

نىالعحبيناتودعم،هئاكبيمااطلرك-إلإهبيرعن.ابصِالِنيأعإاءلمىلهـالعمل

قبميرويمكنإالثرتجيةبيماةالاهبر.اطبى0ثددص-لم!ال!ثرقيبىابنواحالجة

فىارجاباب.علىالفررالتوسعاستئناتعنداصاهههذهباسيلإسعباسه

ويوجهاآس-فونقفورهنص!عليبماسارادذىالتوسعذلك،الاسلام

تيهالاَيانواهلصْيىينن،يمسبهشقئ

http://al-maktabeh.com



!!:ة"!--

ل،"لَيكأفيي8بائظرفى،الهلمطومماى،لىالقف!ا.!عيان:تأولا

لسلطانهاواضعتزدادهابهالاههراطورلاْهنباكسبةالاولىالكنبرىالاهم!ة

الصلهذاانهـىالثاقباسىيل؟نو.لاتمانإلبكية.-.ث:"كا!!ك!كاء!ى

كانعاشاما،وسياسيمااقتصادياإطوربةفىالامهيمهكرء"%صلءنويا-

،تاطوليشوالإيبلسىالصةلاسيافسمبةبايأحبوالثسقي،الفبماتءنادلأع

*المبلادهنوالعاشربعالسانينالقرب!نهاالفزةفى

،كبيرةوهادبةيةشرهوأردشطلبالبلقان42جتءلطاط-بش!كالما؟

بابضاكاتالاحتفاظلىتكهسءنيأ..لأأنيسمتطبحقالثاباسيل!كنلمالهذ

دلىجىديدتوسحأىند؟ور.ثاكصمابرةوال!زالشاملثعال!َفىألنيزنطية

فى%لآيئفىاقمىالايت-:بأنبماطلإأراداذاهذا،المسالإظح!ساب

واحدوقت

"-ااتساعأقرىأقالبماخارءاممة،كأنتالحجمنا-يةِهنئانيا

فىاكايإبلزهن!رفىالعباسيهَالخَلافةولاياتهنواحد:-ج!معنبدلانز

تد2كائتالتى،العباسيهالخلافةهاية!رمبراطورإساليهطاالجيرافين3

كائتالتئ!،الفاطميةوالنخلافة،باغْرالمثنامخذودوحتىأشرةءنالسندالعيا

افغبأَسيهَ"فه-ائلىفيئتوكأ.باءريقيةايْزاْكال!إثط9ثصرقاثامأ!وسطمنتمند

فىاكبرقوتينبةالنظبرهنالناجة-لحهماءطيناقفىض!ميرالفاطصيةلىدةوإت

منالبا%هدْابئاط!قاكثرأيضا،..وبهمائتاالوتتدْفيبْرالمعاصرابئريىاِتجإلم..

،ي!،!ووحش!صبماث!رإ،شإت!اثارأوديانلاْئةام!!فياا(بمئثانة-ص؟ث-0



أ)صة6ميف!ميما

فى.القديمالبإلماكثر!إقاليملاتزالوهصرالعرأقه!.هننتكافى،وقت

.اس،الزرنتاجالا

وضياعالإصلامدارأصابالذىالمؤقتالاضمحلالأنيلاحظلهذا

فموىك!مبجةالبيزنطيينبدفىسقظمتائاوالمددط(الثةور)ليمالافابمفى

ن3،م759-069طهىبينالاهبراطوريهالادارةبهقاتالذىوالفتح

واكعصاد!هالياالاهبراطوربةتكيدتةهاأنالاعتبارفىأخذنااذاط!فيفاَ

قممىوفىالشكلفهكان.إهظالشرقىالتوسعهدْاسبيلفىواجتناعيا

نأفئبد!ألاأهلىنهأيةالإهبرإظورالادارةاهامالواضحهنأصهحالوةت

والهووةبةيةوافرأ-يافىحماءات!اأسلآدأدالاهبراطورتةنستط.خ

يخأالممتدةالفزةخلالأوبم406سنةقبلعليهها-انتالىبحدودها

112-%92عاعما (. r -6)r

كياناقْنى..الاهبوْأطورقيالإداهـة؟نظوفىالإسلاهِ!داركانت:ثالثا

البيزنطيونو-لان.يرانفاالاجتماعىتنظيمهوالختافدينهلىهناوئاسياسيا

نجظرفو.وخطراَأهميةالاعدا.أكثر،الشرقطفىالمسالينيعتبررن

الاخرىالاجنبيةاالثبمبالمع!مالونكل،قا)العاتل(السادصا؟والافبراطور

(05531والقتالالحبربوفنألسعكئرىو!لتنظعمالذكا.فى

فقدللسلأينحنمممابءا!أبتوسعأنباسيلادْاْبمن!علىحال%يةعلى

االضإء/ث)جك0.8؟فدايعملييهانافىااْلطبقةلةشَ*ض!لئيحعمدْثق-أكأْثة:عليما

-!عايهم%في!لو".3(دَو.:ةالهتكزنإطلمةالإرسم!ر،!قةوكلالاء.غلي400
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م!ت-7

اطرجميبفى.أبهئنسبوهِ!ا!!ْيةإلحنعكزةإلحبر.بسبب؟المممطينجعالوإ.فىَضبرجمىِ

العشرقية.43الجهفىعلإثااءتاد!اأف!الطوبلأإ

ءاماالدقيقالهصعكرىتنظيمهتطبيقالثاقباسيلاستطاعاذاوحئى

لن.راحنهبةءمهءرصاراتانةن!قيققيىءطة!دأنه،أا!عرقيةالجبهة

الاضاظحيم!تطه:بهيف.5:-اكتوحاتي!يةالا-:تاظهنبتهءفي

كائتلمد.اطةسأويفالرفى-وإهإلنظمفىنهسهمماعنافهذار*تاط!

جما8قاماكىأطلات.هستفادةدرويىامةإلممها-مم!مريهتر:فوةاكطءاولات

المديد.،هلكيةلتضمنأحفه:هااكأاتصارا:الاْ-ءسونزيهفوقاس

وفىالشامْكالفىالعاصثرطولعلىعليهااستولواانتىوألمدذالبلادء!

بيىهراتعدةنطيةالبيزالجيوءل!ءلي!ااسضولتءثلاحممى.يرةافي.أعاق

حلبدض-شللببؤئطيا!إ!!بخخئئلماكمنهاْ.8!9-999!بمسكاهئ

.رت3اضإثم،م639سنهوةاك!5ْفقةوراستمم!دتااف،اءدانينءا!ة

ديمىهبلىه/90.ء4يهةءةرؤتل!ا.التىةرءتبئالمه!ئطيهالمهزنهالىاس،تجول

بداَألهالاهبواطورالىةضهاالبمزنطعهالادارةاكلملمم079-969لنا!

ابخياناالىحابصْمعلىأخاهالثالآباسيلقم!طنطينَشقهق-ثوب!

كانَْقىأنْذلكرء-مالث-إقاسيلإرفضىم599سنةالاهبراطوهـى

.(114)إهكاله

يرتا!وتَفوقاحهئقيفورخلاتءلى-الثافى:!إسيليأفييلاحظ:راءأ

لاأضإمنب".جولرة..اممهلمهلأاللهم!!يهةدسه!-%به!ى!فة.لم*الممعبهعمن!ؤ

صني!أنءي!بطبممععكستز!وحْأثغلبلرجهووقاصةخؤحهيزتالق



-..!م-ت!--

اقت-إكيةالن؟فاءاسةوأضحدْلكفى،والسعببالإمافىبا-يكفى:ضهد

الذبن،ألصخرىأ-يافىإلارست!راطالعس!رينطبقههيؤتالمسالنِ

الثرقيهالحدودتلىالمسعديخاالعربققالعديدةالممنواتونبطواار

!صه؟صبحصَالمممهلينضهداضرل!اأن-نن!مىالابجبحالية-أءاى

عةيدةإ!إا*إأستنالإس-م759-069هنالمترةفى-بيزنطةقىهفدشة

!ازدءاربفا.أبلهنصزاعاكاشهالحربلانلكن،!حيحةدينية

مناؤيذلاءا!ىلال!م!.،أ-كوهن،ألعم!كريهاطيهالار-ته.هـكأطبقة

!دْهةالئسه"للاشة!مارالوخيذةالفاء"انر--اة!ؤ،ظلت،.التىالأرصْ

الدقه

فوقاسرقية؟كانالذىالوؤضط0فىنهأ*ئلاحأأنخوياؤليمىؤ!كذا

سافاح،الئاقباسيلأنرجيا،،ا(إ)ْيئالمسد؟هعاضرقيلء-!إْ.ءحر

511161االم!اينوحه!ء.-،لهإم!!.بالأسلإرو؟إ!ادرات!مدخه،البافاو

أرءينياال!يظأتإاكلبإدماياإل!ا!عافالئاقباسهلزتمبىحِت!صرأ

اتىاالعسبهربهظاالا؟تصارأنخينإهـلم1بمحقعتكَ!و461،لمبخوإببريا

ش!جهضاقد5-لادالمهاينراله-القرنهدىالبهزنضيهالاهبراطوريهحققت!ها

بدأ.ولقد(117)اإسهنضءييننياج!سبحممهاعلىالضوسععاسيهالإهبراطوو

كلب!آرانتهى،الإربعنى32لم514رونصاإاقايميفملم689سنهفىهذا

؟كلببماتم،سئبماة.هبنالمبننذ!االترةفْىيبزياأايمؤإوبعصْالارهئيهالاهإرفىفظ

..1.م..46-فمنهال!
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ب"!برب!م!.

هنولص!شأياأ.يبنير.هن-.هـجزأوعينيثاضمْبالةةصزمءأنالمج!هن!لبهق

توسعهأ!والمرجح،والتو.حا!حافىالثافىاسيلإالإهبراطوراتأهإبين

(11)لم.اطورلاهبرا13ءةمادبائنةءاثحىرأتطوربء-54ْبرا!ال!

ادقيقبالمهىيكنْ-ف!مراْلمالاْوءنحعمعابكلالةهـسحئةنالقولوي!كن

سلى-ايوسعاكانلارهتياان!مجةباتمبرصا،باإلةارإفتحبقارنال!وتجىب

.بببضيوالارمنا.الاهرنت!جهااتدت!!اقالثااسيلإع!دفىنطورهاطنء!

بلأ-بظبو!لمهال!-فيءث!مفىالببزئطىالإههواطووإ-ءلوذأكأببرياأءرا.

!رلمب!ا!فيبدا!كان،ال!س!بابعةلهدث.اهرا..إييريارتءضالارهـ!اة!مهاجأن

9اا-طأوالذيناظثارو،ساءةها.جمغستئوئادرا،لابهدأ؟ْد؟الممبراطوليوبهعسي

هىذات-3انى9%خرناحيةوهق.س،ناحيةءثهذاأعدإئه-أ؟بواخدْوا

با.لن!ممبةهاْأ.ا؟ستتجرةؤةالقونطيةالجزيةطورالاهبرأحمات،لىلثالحصبدا!حة

نجأنوالايبرييننالا!رءنوالاهراءالماوكلدءوةقهصله3انفقدللاهبراطور

لىورولةذالمثءق!موأ،ببة*!فيهتأ؟تأ-إنزاإ!ج!.ممبا4و!ئأ"ورثيصهخ

.-هيةْالمثالمفممالةدودهحىعلىةيمءسياسيةشةأىزتإمدون

،الؤزتذلكفئَالاحئحمح!لطورفىهيفاأركانتبيئما:نهويلاجظ

الصرة،رْ..هئطمهقْأهمعمها!هو"ةء.لهاالخرو،سو!ءهـَ)أغكاقداصرو.!فيْ.-صا

نةاي!ربياجزنهأهيرءهvة4َ!اوفىالاهيريرجعْ"الىذاث!،!ليبهق

الهظيم.ئىفىدابلاطلقر!تاالعاشرلقرنا*خيراالعقد.هئدْجمغثادْئو(1ب!بمئرأ



--5.2!أ7!بص!ء*-

ال!هاسبةا!ةبهدْه،اثافئابا-5كآامهكءَألىايةءفي

فبه"3المفعرليبما.الشماهحدوب

"ا!إ:نررةا!جك

ضدة:قاءد!برداءل!؟دلهتْورةإ،م9في9-م879سينةءنافترة1ؤفى

*ساءدةداودالإ"هيروقرو.رةالا!ث!ةق!تسهكبا،َالثافيلباس!رطالاء،رِه

الاههواطورءوففؤحرتو،ةارس0002هنؤوةاليهأريهل؟أنئوافا

إبسةلإد!مىالر؟الاءيرهم!اع!ةطلباف!ا؟دبدإهـقف1هذاأءامواءطر

يهتةْهن،ه،ْبةء-كا!ؤ"ة.لةا!أشس!انىىا،أكل"،كيف"اءيرءة"ة،4لمكا

الة:ةذة2إالثافىدإ-ثلعواصه-ط،اث،!اجمئهتإإاكأ:كمىء4ا1ءةاء!راءقلاف2

تدفى"1-ا1ى،،!ل!ثجمأاةهـلَتقأننىوَ-إ!ا(!-الألِبتةءتداكأا.حغ.ة،ةتأأتدةل41

ا.ءهـيابامة!.!ووْء!ىون!(911م*أة9ء9...صىنهيلىبراكا6:حمأبهو-أ.يغء،

ح!دء51ٍفأنمره-ققأن-صصء،فوتجاسبنوراسدلهلهمؤحم!.هالد

نراهالاو!!،داودخ!افى"4عمهءر؟!،باسعلأرسل.فرالا.كأ،وجلى

بنلأطصْيه،:.اي!برالإ

،.داودفلاهيرأف!فاشفولتبثىالحو.رألاهبراتصإؤئباءء%إلئيوحيه!

دعا.بأنالاهبراطورؤد!سبداودؤرو،الثاقباسيلإنمكامهنوخوفا

ضلاءعقيامبراغربفىتهإه(رقضماكأأ4ص!لبهاقعكروفييكؤنص.

ا!افىورالاه!برقيلوراةاْبرعلىصهه.ني!اروْ!اع-بممبهاإ!هدتج!ناخزبىبممم!انجالف

ل!ذ%ددط3و(13).ةهعOM؟يأوولم؟"هـلاءظلم!ب.وءئحهنن!إهحةكىلدءبءا

ايلإد!جمشرالحانذىالقرَارءعئيلإقىَمنبنكبلع!الاْثر0الح!ثصا!لمابم.أبهبو

http://al-maktabeh.com



م!!*-

لاسيلبماْمانورأم0.001.سنةر.!يحفىداودبلاطافرنوفىJحاايةعلى

طرصىوكأفى:كالىراءأالاههبىألأنجاءباةتأنوبمجرد،(تهوفايدفى

فكيك5"ةأوفى،ينيااريفءالإم!4ب!يمثهأسرع،م0001سنةبلبرافى

وكانالإصراط!هـرلاسةقمال،الروأأرص:ماوأهرا.هلولثةف.،!يaإحلأْ"

.ء-.ء

;111Bagإثالثااطإقرسهمرأ!لط" atجورجينبو.وأا4لُمهكاىلممم!؟ياإحغإزاءلك

الاحعكالهراسموبة!دألارهنأهراهوعْير!اهن"ياأيبهاك.أبمrئأ،كا

اتهم،إهاروممالكهم؟تلهودةبا!م!راطورالاء3ءشهحأنوقيل،الرلسى

ضمصوأءانداودصهوصصهبإلميراتلهت11التىلهم!الإقباسيلحدد

بينوالا!يبرالا!ربنأهاميهق.ولمنطيهالبريةالامىبرأطورالىتهل!ممة

ا،ليمالاءبراطووبهصْ!تويةا!إ،شدر(329)كارهينالقهولسوى

الشوقيبماة4العثم!اليدهاصلى؟بمذاواهفتثاأوء،وثخيايبراءرو:طفىشاسعه

جؤهلىإنتةاأدىفقد،ءهـقتهفمهولج!هن31خرهـذه"بمرنلمأيَولكل

فضلا،الاهبراطورىال!ثاناتأرءينبافىاخرىود-احاتباببوأ!نهام

مماممه!أتْيلالنافىإإيئ11-ا.-"ءضااصهأاتإ،ءيبرياأاءراهإتحافىعن

هنه.لأهفراًأ!ىاكأيا

أ!اؤ!هلك!.لمْهلم؟لى!4أأالة-الثاطإقرخصات(م8001سنهففى

مملكىءو-دتفيالتالىف!هرةولأولى،ىناءشًه،بابببرأفىباهأ(ل!a4ءه،؟

مملكهكلأبرلب.هالمثالث-ااث0وأصهج.ب!راصأ،وأيريا.44ةكارءهانجاويا

فلكه.ئتكام!.8اأبيئبما!تبربْأحبئنبِى.ةالموحدال!برى4ةكا!هءجم!جِررجما



-382-

(123).القوقاؤءةطقةفى"سياءىكيانأقو!حررجيا

اطووبالاهبرالطيبةئهسكلىعلاظكالثابقراطقي"!ألمنمانهأفيلذكريرو-د

جورجبنهاخدى،ابيزْطىالإهبراطووهعم0009سنةتسوبة.مواحتم

وطالباك-افىباسيلالاهبواطور(م2701-1401أحء،ءهأالإْول

و!يةح!مببا،يراتالئافىلباسيلل!3الذىببرياأدنافربىا!زهبذاك

وقام،م0001سنةهـبةتممهن!اراالىانماوواذاكوأ!!.!اودبلاطالقر

.ا34"!الإبراع!ورالتاض!اببرياءرببفؤورهن11نجطعدة-ورج

التىدنيةاتاتأولورنلكبلمجأالثافىباصيلالابراطورإنزعج

مهو%واسأإحةهااطووبسظحالاهبرولم،الموحمدةجاجور!ةظهورأعقيت

،م1301سنةتيزكبيرحملتهيئوفىْ.الشرقيةليةالمثهاصدود.كل"يةقولة"د؟

با،يراغرباتايمفىءنثههاوراولوراستردا:الاهبراستظاع،م3ْ201سنة

اضطراكىالإولىججواالملكوهزميايرأتلبهاجماذ،وتضةلمؤببهئه

القلإعءؤ!كنعددالننازليَبلكما،كرهينةالاه!راط!سرا!طأبنهإرسالىاصا

!25؟).سلامفىالاهبراط!ش3"يترأنهقابليوت(افىالهاهة

هلكالاولجورجالثاقفباسيلحرولب!تمثهىأنقبلأنهوبلاحظ

م01هسنةففى.قانبلاسيلىلصاخفىارهينياالاصداثتطووث،جورجيا

ممهلخ.تارفىالاخيرالفص!مموئهولدأ،ارفمنمااك5الاوأ!فاعللىة!،
..000.5،ب

الث!أكا-طبمالى.-يزخئا؟لدبهبينألمملكلئقه!عبموفاتهوأغقئي8.أؤهيئيآ

8 ! TITنمثبالضال!ها:سر،ن.1136بعوأوأحمو!،ةلم،به!يم؟ه
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ي!ننه!ليى

."ىلم"35*4"هوفاسبور؟ن5جووجباه!ل!فيهوتررطا!اتوبئإن

ست"أرهينيابةزول!عجانفىاةأهرا.مقياا+محأارءبنيافىالالاْص:قىدىوأدى

ام!لاجقةاوالترسانناهئيجماعاحْدْةت%يياتقرالبىةشاتمصاذوحو،م1201

اترلاغااتلاثنخط!مهاأو..لمأ4فىلمحى!4ْ*كاه!فإسبوركادْءلىيلكةتاباظرمقو

*Ss"-:6يو--صبطصهنا!ىالملكقام،الخمارجيةوالغزوات nacherib - J(o

ارهيئيا-جنودبخْيتقعصحغيرةءسهتقلأرهينيةمملكةوهى-3انفاسهورءفق

بمهَالارو؟قلعةوسبعينخأوالإ،ينهَهدن!سالعثذك!ي!4عنْاتخاشلىإ

هلالىوررعلى.م21001ضنةالثإفيباسيلللابراطور!كايةقىلاف2

لحرءلشونفنفمتا.فبللْىبجياثبه.يصبببهركابآالذيالثافى.باميل

izondءههةT!ء!يةإاللإ-..هدْ؟إلاْبرِبخآْيخوربمضد،.إ"حرثأهأالإ-وبرالب!ر-!ع

إقطاضكياتفىخحهأ!با-5ظءوللبهنتهءنتاحىيو-يطكأيمىةاصلىتثازبلهقاوفى

ع2209-:1209يث!تا.وفىوه!ذا.5هاجىستترلقعبنحه34!ا،شتيةقيلىقى

ب!ماَر%برقطألاثءبىأطوويها.؟!3ى-كار"!أفيْى*4فا-ءوركا"واةليمصْمتم

(127)هولن!فىث!كا2،ول11اولنيا)اافاسهىربثيمبعرتاًبدجد

إوحماربهررذالم!في،زرسيةالرأرهيني!علىممل!ةذلكبعداكورو"اه

بكد.ق!ب!!هنبلاظم!لاوذْاالكر،ْلْيةزفعاكىالخطأ،أزهثيا.ءاكإض!!إايعبادء

دأ.أ.قيور-ياطك.ْالاولىجبىرنجالمالمث!هدْ!.ْالمالثدع!1بوحتاْ.!تساعد

ااإثضمنىءرالإهبراطواةءعنزلتتمم!5.،سعلى.الافبراطواضدبهحر

هىبمن-إليةؤس!،.فأا!!ههـاطؤواالُبممثهمب،-و!د:حاالهذ،ْاشفيئتةاهنالأد!هبم

-بِرر"يعه+!خأوافلعه6صضْةبم22،9مهئهطج4فأصيرلئاهيجمفال!ا*فْىَلا



س!ء*س!

لذولوءنحة!ادرضالة!اقباسيلوقبل.وفانة!دأر!ينيائاء"ءلى

د-ءبةالابراطورا.ت"إلفهلينتظتإفكلدئنياأرفىتهيس!اما.ءتييرءا

قس!طه!البمزنطىالأهبراطورء!دث!م4501سنهفىأمحدلدبأو،له!فا

8IX،يبرهوفوهاصوكأ!اسمعاك Monotnacاء143،*ن!لم*ء،؟*هلم-

(01281(م"..ه

بلاشك،يدأفرإلثافىباسيلالإهبراطووهاضقهحنمان،حلايةأءلى

أولااستطاعألذى،الم!ةالرجلهدْاكانالرجالهن.ص!توفةْمهنفاةأى

لاهـيصعباقابةالقوالسعكريةطبفة"ألازصهتةواط!مةلحكله"!ضع%ن

يينيبروالاوالارهنالبلناربمةبهزذك!ديقومثم"6ْفبَ!هنءليهاالعمهيظرة

علىفقوحهنيةالاءبراطور.أكتممهبتههاع!!ر.-،هشاهكلرغموبحمكظ

باسيللعثتصوصة!نقتبعىالتاليةالفقرةفىأاسلاتأيامالمعمفكحساب

؟هد!8،بمكصهيخائيلالبسوت!لمؤرخوهويه!اصرأحدممعبهإلثافى

ياههأأواخوفىالاهبراطورهلاهحيتذكَرأنؤ"إه!فىكانالمذى

الطولهنأقلئقوبباباسيلطولكان،الاهبراطووااقوامبالنم!ممة"

قفنغوحين.هضدلىوتاشهثماطهتناسق3انجسممهوءكعق،المتوسط

يصبن3قدجوادهفىعلىولكق،سكهفىعاديافيلىئهفاقدهيهكل

-"
،واح!ةككل،حصائبماوسرجيبدو!نضد-.خؤأضبضبيئباىْهقارئته

ال:-إ،.يظلقجكاقوهمتازعثاكببدءنحوثتهئالإرا-لبث!-نجفل

بشئى.أنن.ذوئماداان!امههمكع!نجه!امىنغئه،فإ-ياالهماز-وادهلضزوَ

9علىحأء.الى.يرجم!بده،كانجوادهْلبو!ه.ابطنم!بمخحيقحملألقوحبق
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!فةكأصث

جاستهفىْئة!سيحافظب!بلوكانب!خاحينئراطلوكانإلجوإدكم!

كا.)لوجههلن!مب"با.الامامالى.بند!ىالجواد3انحمنصفأامأئمهاالسودله

فيدي3،نوغؤيراكانوجنكيهشعرؤلكنخفيافةلحيتهكا؟تفقدااذكره

وكان.وجههفعولبالبماهلال!ثهردائرةليك!ملوجنشهعلىغيةاخشنا

وأإ-داولةااثت-اهأوتأثرحألةفىيكونحينوجنتيهشعربرمعادتههن

بثنى.قياهه،يضاأنهعاداوهن.القمكيرفىهسشرقاي!هـل!حينأوالمفاوضفات

وأبلإ!لجغةأو؟لطلاقةيعح!ثباسيبلي!نولم...ظهرهخلفووضه!مذراعكيه

بهذاوهو،واختمهار.!عثصرنة!دثكانبل،كاهكصحيحةجملهولى

همجبةضحكلهوكانت،ءتبلبم-لرجلهنهاكرلاحك!4يبدوكمانالشكل

(!2)9.!ةثزكلجصدجهوهؤ

عمهر!دهفىإنتىالذ!العظيملدادا،الثافىباسيلهوهذأكان

الشمال!يةإطد،*دباعادةو.يابافاولكلالبمباخضاعهئط!!المبةة.الضح!س!اير

اليرقفوبتوت،ا!ظينمجستنيانأيامعليههاكاْثالىللاهبراطووية

البيزنطيةنجفلَالخدود!-توالاْمبريينالارهن!مابالئزلى.كلوالمنعمال

فىجمزوجأند!ونالئافىبإسيلقدْوفى.كاء4فاذجيرةهاوراهالهقع

ىظبيزتوسعلاىلا.نهابةنهأوبداحبنذالث،بمأ250سنةدي!ممحبرهن،ه

باصبلوشلث،ولإظبقهرلاسكهد.فىبةاطورالاهبرجيرثهطنتكا.6خر

كمافي!يطالاافانقليلاعاثىكانءقدوو،اةيضبهلاهبراط؟ر11خزانه



نجتال!صث
ا،؟

113اْ.والتوسمحالضح.ابيلهبن؟اقاليِةجتةْلي

برالعَديمةئيبماالروهايةاطورالابرليمأقالاسنَردادأفائيةهدْهْأ!اولة!يص

جستنييانإثامؤاالتىالاول!ْالمحاولةهننجاخااكامرليممهت،الههيداالمدىمكلى

عظبمةكانتااليزنطيةاإهبؤأطوريةاأنلهع.السمادح!القرنوظالعظيم

هذ!هنعاءاخسينأقل.هنوهدالا*أنهفيم؟،01سنةفى4وقه!ت،وءْ!نب

همركةفىلابعوضيشكلؤوتها.جطمتاِم710سنةح!ألىوخْ،التارةت

بةاطورجيوءد!الادبرتشتتال!رئةهذهءننةضماو.لم*"له42*،"نا!ا3رفزَما

لْقد.والنورهان،ألسلاجقة.!والتركانألاتزاكبد.فْىهم!ءاقاليه!اووقوع

ئفسولْى،الصةرىسيا1ؤإبلْىألأئاضهوذهضبةنجيهلىالسلأجقهاس!عولى

صوبفى!يهالإهبراح!اورا،هاقللأ%درءلىأكورهان"ْأستو!يهأدهرأوفَ

أكل،.ه!ا-د!تةلمهـادْا5لايطاا

الفجافئ،الكلىالانهيارلهذاعديدةؤشروظأب!!ثبئل!رفيرن!ملقد

اوهين!ياوهنى?808اجمرة!هنوجزبربلئارتالمضنم.،وخينالمؤ2هصْ.قد!ظ

ئات3ياهق،إطورإلا.:رحرتهذهالفمس!اسةلال!،-يةلياطبرا.لإبرالى

والةوىبينالاهببراطزؤيةf!لملمrStat5فىءحاجزةتشعكلبرولاكماشةسيا!عمية

اؤرخينااْحدبمبا!له،.1!131!دئهالخلفاضط51اقه،البيلهإفي!؟الإخرفي

ا!ىرةهذ.فأكد،.و-التوسحالففحع!سنتإئ!عليههلقاالمحدثين

:قالص

"ةولإهبرأطوهاهى؟،ناثها8دحأم!ْاءنوْ.!لىْ"ْع!فىالفأ؟دص%و"ص!ور
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-كلتي--.""

وأكوصغهأفميبيحهنبدالمزإلأأهاههاوليسمجهولإحطمودبهاأططتوثد

المممن!ونبفظرأنقبلاشهركاه!نيةئماإد،هنحصارهابدلإكانيتكر

عثربقطعاهاالىالمافىباسيملالإهبراط؟رإصإجولقد.عنهاا!لىالط

فئول!ن6الإهبراطوربةإفى،إنغار!ضمتمبهالن!ساوفى،بلفاربأليضتح

.ا!انوبنهرببورها،هواوسرعان،الشمهالىهنجددغزاةلمحرالحال

هدبنهعلىال!علاجذ"الائرادُإستولىا!ورعلىولكنن،أرهينياضمتمق!

أنلعزظهاه!نفىكانققدبالةفىأها.(أرهينياؤلبف!)*4نى2

يةاطورابرالالافيةاوا!قيانجهال!روالدولبينالواقحالفرا!هنتستفيد

.فىاكانائرقوفى.نيعنننيينالىينهـالم!شنيدزواكماورمانالةاممنو(-أو

-راكالاْوالكن،العبالعيةالخلافةاضسلالهنتستفبفأنذطةلعزإمكان

كلَثى..كانعفرالحادىالقرنهنتصفوؤ.الحدثاهأهناستفادوا

بالنس!بةباكناتوقفقدالفهنوكاْنبداحين،عديدةاوجههنعظيماَ

(I!2؟أكاوه!سعتها!اهصيرهاسيدةهذاكلهعنط،بيزنتنهلىكا،نطهبيز

الانهارالكا!هذا!ث،كيفطرحنا.أنسبقالذىالسزالافىوضود

الثانىأباسيلوظةعلىعاءأكس!ينهنأقل!حدثولماذا،والفجافى

طبة4حة-دوهوالا،بعيدهنلىأشرناأنسبقالاسبابهذ.هنواحد

ات!مداضأال!إلحم!كريةالإرسهكراطيهطبةصهعليلىلمدنيهالبروقراطية

المدبةالبيروقراطيها!هتوأتوص.ن.و-ثط.!ابخ-وعلىالإهبراطورية

الحالىوأههلت6ا!بيتىتسلعحا!كالهلطةعلىالقمطنطينيهفى

تصدءلانبأجامرتزقه3-آشبدل!واستحملت،نطمينالبزالجندبةالمعنو

عليهم.

الب!زظبهيهاطورالاهبرتفيأرطوالىنهأادفىوفهرر:أترءبب



ف+8!بمسف

ولمحدفىاطورالأهبرثسضصبدلىئفاداتئز!سؤاط!فوروأالسعلط!نثثم

ىأيحدثلانوحيناخ!وهيةالأدارةبتولوبطالذينبىجالمءدودهن

؟!تقرطوراصبراطوربهَ،هبرا!نولىكانيئصأو،اعلهَالم!قركزهـذهفىشو

هذاينعكعم!أنالطبيسهنكان،يةالعسكروالمهاتة!ةأرألأ.إال!فاءةالى

الاءورعلىقبصْنمصاالادارةلْتفق!د!عهنىيالح!والحهإزاْلإرانرةءلط

سنةالثالْىباسيلءوتبينالوافعهَالة*كأة!نهأيلاحظو؟الةوة!أبرْتنقئةس

usفى+3و!فينالأول!انك!هوسإعتلاهو(م.؟2 I fComnes،4ةlالهركأ

ا.فخلف.للاهبراطوريةاالعل!القيادةفىخللاهنالثكانم8101س!ةفى

الهلاك!بمار.4طبقيعلىؤ!بضت*إحكإبمعنين-عاجزكاةواالثانىبا-يل

إزارعاي!اصعارسَا:تحةأص"فاهأندنبطتنرن!في،%لأقاببمفىاض!الإربمتقر

عنالض-مرا؟بطويدفةون،اث!اتاجف..دعصبكانواالذين)ا.لاحرار

دفاعاتعاىإالمالى!زاثركلوا،،،مرتإح!ط!أ-!ار(إدطامأراضبثم

عاىالاعتمادزادوالفهاتجندعددفقل.ببىالفهريظإيبماويةالا!مبراطوو

ية.الاهبراطورالإدارةدىيةالنقدالسهولةفيهؤلتوقمتفْزقةالمر!ا!إئد

ست!ون،الانيماوهذفىتساههأ-رىباْأسباهنالثأنا؟شكاكنو

لاشكلهماالاسبابهذهكانتههطول!ن.إلتاذالفممل!!بحئناءو-صْع

قدكانفانه،م2509سنةتوفى-ينا:،نىاباسبهليالاهبراطورأنفيه

ال!كلةهلروهاالظيمةبألايامنا3رتدْ،،ألى4ا؟:ز.ْ؟!خ!ايةاطوأ..الاير!زعْ
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أءمتىهوو

ئرج"!ط
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-2

-!م!ت

3257له2-ثه.3 and,ص!ى،،OztrogorsAفة

Ostrogor،ث)،ث!لمد314

قىوانصهاربم،الث!ماتفرقجنيمالْىوتجنيدهمللاْرهنبالنسبة-3

نظرأ،الاهبراطووىانالكب

أ/!لم!"صع!ا؟"!ر5rnen*"17-ر8.

-4

-5

-6

12ut:لم،Cf!!أ؟ا.51َ؟+".8iev!ناة،ولthم! *" m3?لم،،

.ءول-,148nais'iiF-هـ5.

5Age"عَ"؟"26223،77-547 el t5ءاءهه"صأ

كل؟!ء،لمه,ح*ىء"..د،117

ى.7.3ص،والاشرأتالمجهالمعمعودى-7

9.ي8.382- Por5hyogenztu*لاه!ملأ،فى*!*كللم،،

أث،الث!احىاءل.عهدفىاإمص،يئثغورعلى4-نزظإضكاراتعن-9

الاهبراط!ورتال!4*7ءلمثءناسبزوقادطاقطاامةلىتاكبالذاثو



!ئ!.م!صه

أنظرم856س!ث

"s5 01 " 318 91-- ; Gregoireءb4ممt lesا"،!.2لوبم!l ثا؟ءك!

3736+8 zan!دءه"ص،enit

هيناهعلىالبيز؟عله؟البحريهَاغاراتوص

أنظرم!85سنةذلكوتجل

985سنةدياط

F"*ثه!"ءSeaءكا!ل!لملم8هق72-1

كماالاغاراتهذهالىأشارتالاسلاهيةالمصادوأنوالمعر؟ف

والكندىه،المقرينىخططوالطبرىهنكلفىيتضح

أةظرالهاههَالمعركهَهذهعن-01

يضأأوأنظر361ص9-

والم!دًاوسلتاريىخآلطبرى

!Ar,251-5كهيملمكالم5لمه2، bes , Iط،Byz, eS,.5ءحملم9"ء

er331!لم.5هـء*"vilmeSieمل،lعِ" -33 Gr888لمlى!

534-ث!

ي!ضاَأوأنظر

."،ء"Cabtadocis8,-124-92هـ
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حس!
-!همث

8Peter؟لم.،حْالصقلىبطرك!هؤلفهنبر-%% of

.ظرأ،الدينىوذ!رهمالبوايصيينسكن

صدر!ا

-913-0241Curs.ْ"!1،نا*ءك!ى!Ma/لوبرة!،)

ئيمىالر

!Pe(لملم er

بضاأنظوأابوليصيهيئاوسك!

/!ح!،59-114،ءعاول؟فملمc،"4!هـ2لمك!،.!8؟!م" Gregoire

4514.1؟!أ!!811ضتئ!حى3ءيه7-92+ء98"لوه.

حه*فىلم+يملم!،..لم7./3?8ثي*"ه،،ئ!رز8ك!2-فى8

أنظر،الشرقهزالحدصدفىالبوايصيهيئوه!عهعاصلوعن

!،ءي/لىلم8ء*مول.خسم!0583؟(-أ

,7asilsev!ييمlesء8?كلs"،11ءt.2718-كأ.ث-13 B!ء

ولم،،*!مأ،،حملمك!هـ-6ءلم!ا،لمف!*ع!ءكا!9+ءل!يم8*د،مهكه"211-.(لمثبم

ءديممهقتلزلبوالصيينولاْولضداباسبلاءهـحملات-13

نظرأيبرء7يم،فى؟"7ُ.

إضاةأْأظر

.Tالمحيعءيبر.ح+*لم.لاأ(7ءكاب!27بخه-ل!ة

بم،*؟فىئاى2270s-ء6



-ؤ!ي-

،والإءبراطهِإيخمااةهلهزاب4اطاية"تيفأو2491سنةأنوض-14

إلا-لامءهاهوةءقيديهملم،أْإلا،لجفارياودولةالبيزنطية

ظكفق*ظكايي!لى!سيميونالقهمروفاةعةبم79ينةلْى

با،بافاومنالسلاملهكابينرسروها؟ثس!اطورالاءهراشهكأى!ةال!

نظرأ

ي"،.ثء"ءهـ413قأ-ءلم؟0745Magه-لم1

Ge."!بمكلع*5ص"5لما."6-59

هنعددأإسادساليوالاهبراطورع!دفىالاءبراطثربة،ض!د-15

الاسراطورزواجأثارالداصلفقوالخارجاداصلهـق(إشاكاسأ

سكددأاإبراطور؟اواج!تالخارجولْى،السخطاوا!ة!رة

خر6سةءتالةربؤفى،إ-ل!تاالهرنبيدعلى3الهزاهن

سقتكماالمسالينيدلطْصهةاهـ"وةجز!ابهزنطيةالمعافل

أرهيفيا،فىا!لأنتصاراحةبترالعربأ-رزاكإ3الإشارة

فىتتبةلاءورالإهبراهذاإءس!ئم!،ؤشطاكأاالكاوثهَولكن

7ء؟؟ءهmء"؟انييسالىهدتنةءلىشبم!رىإثجومالمسد؟قتيام

بفهبها.،تاءواع09*شهَفىبامأ04أبضالمدفيةءلىاحست!او

اكىالتفمهلىاوص!سالونيكاعلىإ-دتياهب-مءقأنظر

هؤلفاوءعا،ي!يلم"*ءقزءحكاهنياشى"البيزنطيإؤرخا"س!لى
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04-
.م!.:-بى

الحدث!ذاخاسا

.CatxenOates ? EXP

والذي،11!درلهذاكاجدانالىرءىاؤرخانقدأيضاوأنظر

اَأضرصَدر

،?4"ء4كل.!ط.لماءة،،4ء"!ىلم3.8-101لم4

الراهة،للأرةاجهبزرالاهبرا!15إرأْاقاألممئعكلةعنأيضاانظر

Ostrog/ثهـ06-925. rsky

لم."*ء"؟؟2/9*"51لى،هـ؟"5+070لمأء"لم"لههـ4لم"ول،!"06eءي8.-61

8878ةهة!*ج،!مة!لمبر،ء!Js..كا"?344ء-كا31

Ostrogrrs"*"ص!ط7،55*08

الحكرهةسلط،بةتقوأيضااشدفالجد.بىاتتكابماهذاأقيبد؟و

ت"أالع!مات--مجعصغيرتةالمس!ريةالإواوا!يمالاقاكل3!ربئالمر

بردبدةثي!ماتإلىالاْءضالاثىاريةصدا!الربلوتصش،ناحية

اظاصإلسابحق!سيطنطينالاهـر.اطرركىتابصبتضحكذلك

تجاتعىقدغكانتابيزنطيةاالادارةأن،الاه!براءورء،لمراسمةإ

.الملادىالتاسعالقرناْواصْوءئدْ،هكا!3"4ء،86أسيماتاأوإدالى

الثبال!ققوا؟؟رشاتقائمةالإ!.واطوريةاالمنراسمكآبتصْنكْد.



لا9

iA

ت*-.

%.R7eiد"الأ!رْةالعسهءتالاداويةالوحداتوقواد3 ourat

اظاصةئمةالقاذه5ثظبرأ.لهوالسادصالابراطورعمكالىقىجحوهى

فىتباتاربا

79-696,،4.r،س!De4ء"5لمةلم"لم*.39هلمءيمل!007ء*ئألمولكه

؟04-

0:ة

91373 and..03"ح!يي De T!ل!ogeni9كرhمك0،5لم،n.ير؟حع؟لمى*لم

---صى

andثم،*?a"،ء51!.يم9 1 1 (Coاء.!8،20-7لة".

؟ة*يولول?*،5،.ئَألم9لم"8*9لم96-07إس!لمحم*ء،قي،*،فادكه!عا

كاث3يغ،؟ءلمئا5*"لم

يضاأنظروأ

لم97ةحاى"حَعأ؟*،ب!دي

س!a+؟ثأ؟،ءولئز":ه.)يام)!ه4!ئالم!اربم.كه.5،

ء،لمك!*"لمح!ي

nsئ!ب!!!".بر

يدالجديرهَال!زيمب!واريخعالأرءيى*/،"،كا!ن.شطارمأقلبأصه.ح-

وااطوفرضيكالجدالثيمأمفاهةة!دو.لمهمما(ة؟فانةهنبيرالغربإلى)

نأوهدربةوالاههبىاطوالاوهبنألاؤليمبينالشقاربهنتعا

الصلاتازدادت،4319rتهلطيهَضمفىيةالاهبراءإورنجحت

إف!ذهاته،تمدالارعةبادبلىهاسيةإصبىريةالاهبرالادارةوأخذ.ت

ةسطنمايهطاطويرالأ.برأد!إذكربايروجدبتبالمدوطارونةايم01
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ت!ضف

ألادأرةم!ن!لطفيلىالمؤضْوعهذأص!خصص!كبم

با!صلىا،هيواطوريشرن!سل4هذا!فى5الإهيراطولى8أبر*
ي!ب!

الهاء،الإر،يننءافيسرابحيةطاوونمنطقةلىووظةءسالج

هاجهوررهضل،الإببراطبرريهف!فة1يم.نجبيماإ،يافي،طبيماأييما!

ا!إناإليا؟!ءي!الأطاو؟الجمأد+ض!لمأثثأادبرهاسية

."،!،جمني1،

قوبضوتم،فرظشن!فوروالاهبراط.لىء!دالاهبراطور،

إ!،الضيسياآقلبفىأخرىلجكإتالاومنث!اأهر

5ْCousIa؟-"ة044ء08،يف،.ءعبم!ص،*لم
سى

يضما:أننلررأ

*ء!اله!غ*4"ثمك!-ع?لمةبمهأ8-94ة"!لمول?،4!ش!مى
ص!عى

616"+"وللملم.?+hgroandلملم04

91-421.55!78..k Cast

أثصا!إيخبر!71صا-،الاهمضاربهسكرة02-4

،ء،ع!l.ع.!زI.400.0*إfحئة94كا.005ll.،ير!ه،،ةءإفى،8+عهلم

001ةبأه.،ة01-ة.!بن،

!ه+*،08،*4"ءلمفى8أ*!عrء،"roreزربرم!إ!2لم?21jء-!ل!ول4

85d.تةء،*!هيي؟أ0..13 lء!صه.



.--

-م!؟أ!هى

يضا.أظزأ.و7014،ص،-،أخإبرلي.الإهمهايممكو،يه-22

Tع!،."ئ!لمفى35؟"1"بم 8 e

اظرْ:يةاطووا"هبراالثعفكائأْ\اكرضئ!هالملثبةئطىأبشأفئمحأ-13

ول3"ه.ه!م".لمت14فى-16ةلو5!كل."كاهـ..741:ز!6.

ظؤأ،بم،39ْسنةلماظىالبيزالىخصد.هلاليبما.مد!ثةوش

لمإ،3!!7*فى!،م!"

-3،

25-

26-

4"ة،ةions."طأ!5 Co*ئالمd?g180لم،ل!َهلم75!هـ

لمه4nbee7*أ،*ء84*3!ي!5هءلو""*?098،ى،5*بم-فىأثآ01
-ميحسى.-

عالهوجم!ئئه!ى!!5"5ء!"5

7I-!لهمنكارإئنا.أالصبْبة؟هنسممهربش!!روءثعضنجقنب

ولْى،بدهروهااوالمحاصيليعهابونالص%كذف!ْكالط4الم!مم!تبنر-ة

نالصغوكااآصيافىاوراعكيةابتمطث؟صى!ك.الظروفهثل

بزوير!!ة،"ةشزيبرنلجدةس!انإندرجبماضبماشعحيلأ!؟الحياة

.م711سفهلْط،أشاأكثرأخر!هظبهإلىل!في!مياأن
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ت--+..
*!نم

أهلهروإممالتهحهاةعلىالاصلابيةالافاراتهأفىيبينالمثلهذاالطضكولا

ظرأ،المعنويةلتممحاعلى!هذافىوأ!االررإ!واكعصادهمللىكه

28

بضاأظرأو

هـ!رء،ء5لم،ةءع!91104.ص.ءتم

م!غwع3ول5ص!"،هأفى.؟ء06-461ول!،؟.

ول،5!مط،ء"ولهص!!عكا!0،1-9153

*ء""!*!ءولى*8ليةوسممائيلهيخااواهييةروأهفلانظرأ-95

ممتل!كا!بضنتاكهبماواالمحةلإو!ضراينوك!ط01!رةبها!دأاوهوأ

م%وأءهاصب"هننهممتلكاوؤعالذى،(خرسشنةئيمفىتقحالشاصمة

وهاةأمدوفيبااهإ!قبرؤلإه05وكان(نجةخ!ريهمئهثيملْط)ا.الائقركل

نظرأ،ارفيصاليمموو

كلأ؟؟أ!مكل"صلا.!
---سحى

أفضلص!برفَانالروهاتزهنهنذأثههبدوفماليم51عنإ!ووفطوا

خا""لأا؟إثرلمةمياجثجيبماشبْوبم،الحيلدرصاةبيم

؟ظوزا،ص\



01

-38.-

ط!.أ

نجصوهىيخناهواإهقحكدداًالميلاوىالعاشوالهرنفىطرةالأْ،1أ!بىو-03

يناإ!واذفى5صهرورأْنْجراربالذكزيروا؟ر.الزواءسةالم!مميات

فىققااولد!او،لأْصرأرالمزأر.ءيئ!نال!التممةيةحمادةت8ايعه"ئ

الإرسندواطبة)ث!هلمء"9َْالأفوباهْطبفةوسطوةفوةهدىعلى

نظرأ،نيخالهواهذ.عن،المييلادىالعايفرالقرنقى(الضعكوبَة

كاهر،3بمكة8+،رر.لمه.ء،8uط80118-4/214*734-.!بم

أالضالَ!أَلكل

Tميهراُّهـةى5"؟*ءلمئا،ول!!ي!يمرباhyrogestus.!ةت،7.

273-
Mهـr،.فىة.ن!،؟اولءent*كأة،"4ءلو!لرء!أ

ئيمفى-وجدةوقاك!بعائلأالخاصةلكبيرةالىواغبالملكهات!نت-31

ئم،هنأكرفىهوزعةهالينركطعائلاوأتى!ْثيخمامدوليا

انظر،خرسشنةبرفمقبدوقيائَيبمففلْ

م-"ب

Trء1741sيaةء،5nis"ذ0 bl58لم 6 . Tineإءح!*فى

!ض?ء4*ي"فة5ةف!ألألم

هذهِعنضدبرت"ألتىإطدب!ةادواسالقابضطأنظر

ا!لارجمبببهواطعبما

لح!تاله
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ث-اثلأ!

951!!+الؤ!م!كتseLء،ا"4ء15!لأ-5هءفبملم!8ة
سح!8

لى*ط،5ء!!لم؟8ء4زر

3 r-04"صتؤلمRa,nba5!ه!؟برلم!!ء""+ؤهـ،نم5فى،471ة

عهـس!صنه!ث4.لار

.عاقبينولينوحمطهارعاق!قاسطعائلبينوالحالفالزواجاطر-38

و!ز*،!عىوسكلوكرركواز،.لْوقاك!هنو!يمعمحكسقئ

ظر:أ،الارسعكراطيةالعا*تبين4الاسرةبطالىوامدْةعن(في

16174 3 andَل!ءلمه-ىء+إf!54 +m/كأ"+لم!م

03-0532--v..5،+ءلمءة"ثه - Vل!م!ول*

أنظر-36

37--

-3"

rsل.!اي+ء،3841800 "kهه؟لم..بم

030181،4Basil3،ء

م!ء!كلVه5!!.!04!.*ْبر93-،4

الحرفي!نءنبهمتاكمهفىاعزفللسعادصليرأن%لىالاظرةوتجدر-31

لْى!كل*الاس*!ادفياظفىانْ!"ْلم"183والقع!د



ف!أ-41مف

بةمرطإلىد!ض،التىفيالصُفرفى،أسياكلالعربشنهاألىألسهنوية

ظر:أ،(لم?+4ء؟لم)المؤلفهذا

س!040"-!،45هع3901.

45-
5ءه.ةء5ءم!*و+ه.لم!.مم!،كا1

أفظر:،قيال!ارظه"الببنىطرباعن-8،

42-

-،3

4-!ا

ول،"ةء!لاء*،ولul"ءلمفي"يهر!لم515،3-07ؤB!ء"ني"

4ةء4،ل!،0594ة4ثي53-!

!مع+."!م،"784.3.

8+ي5Cont?.8.هو9

طةاث!،.23ءلملم،940به0

ءأ"يع3ء3.،لم"ةلمؤ7-83..ة-

".،،بخأهاالفرةفى7"ء4ء/لم*لىهْ؟-لتاكبهوهنركطئدالقاعصض!-9؟

قي،العس!رالجةالارستقرطبقة%لىككوهنوحماممأينتهو.م!ا780و

ئحاربهيروىلأنةالأهميةهرتكبر؟فيع!ب!ؤلفهوِصبر
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ص!ولةمف

!مواظنهن!مميمفيبهاتجارل!ب!!رص،عم!ممرى!قائدالصعخاية

نجلا،!ايهفىتجضمن،ككوشوح!ص-قابافييلاجظو.العبريي

ثزظ،لابرأطورهاهةفصاس!وفبه،،بفزةذلكبعدكتبهصضا

ظرأام191ول-1801)هنينساكمميوكأ1ةيعتأ

لملى"هءهـ".،،8!ه/صفأج5857-

"س:سارب!ء-

مبئ!يماال!..!يةSO&?ص!ة،مح!،ا.،-!ا"

ولكأ"هلاع!قم!.!بمث!يه!ء"*ته5!0غى"ة

-،9

-."

5--لأ

هـ-2

-.3

".ت.

؟كارصنهع!ثلم!"!ه!ءم!

*oء،،5ءمح(ص!4Sفيلم4155فى

m!4أ?لم،41 Miفىء،ءr.كل

ءفي!!م!ء،ء"?،.!الم2.ط

4-77301،0Cedreu.s

8!ولبرببمك!J.*""3"3هـأ

سبى



ة!

ة-6

لا.-

58

!ى؟أنْ!صمه

18-041.0،4 biseous

ح،ةء!!ر.ي"ء1535مر-

8"5ء0.84!ق8820-3

ول!!،ة""ء،حك!ءكه،أجم!

البيطريرلثإلناعحارلفوظصضفوراطورالابرأنلذكربايرو-د

إصباوعلىالفسطنطي!نيةك!نيحعةشافقبأنفىهلم"،5!لمى3!ق؟لكلنوحأ

.العثهداهقبةهرإلىقاهالاريسعحق،المقدصةالحربو،ت؟وءنأن

ادينبنالصر!سطنطينيهكنمصةوغسكت،رفضالبطريركزل!ن

!نعةلنحيبةني.!"ال-رتائاا"-ي!خاديدليغظوإبصا

ضر!ر!ا،كانت"ثماالقئلأ!الهنممما!"ىاطربكلأنتالشرقية

ةظرأ

Z.115،ذم! :i aras

شو،ايىحا!يفهَإلىالاهىبراطورلوسالأل!ه!النص؟نظر-"ه

فى:،،الإرمينعةالقصبدة"باصمالمعروفةالرسا!ة

247-،24ة1َ؟-،.والنهايةيةإمد:فيإبئابى

هاهشا98!،ص.هِاتاليبىهقد!ئوفيقعركالب!ضإةأئظرأو
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ق!كلمأ"-

.246-245ص،51%،واكثات"يةاالبلمىكسبنا-06

أبنا:قىوأ

.5،5*!ايولملمء"لم""قىء2.0"ءم!لم05-347.

:الرهاو!هتىالارهبنىإؤرتاكتتمار:،فى،كاعلااوسالمنمىأنيظو-61

!f!4هل!ءلمsء4ءء8"ةلم-88
------!سى-صمسمصى

بليف:فازثليقفيأف!ووأ

68-

-\3

Vهفىء،لملابم"Byz..!*ءهء؟5ء038

4؟ءمئ!ء"لم"،،افيطه641ا،"8!ألم!2ء

أأ.!ي.ولمى
!ع!عى

ص!!ي004،ءءد!.8،

4ه*لرء*60"ة،!!صية!ش!ءه!يهنجه!ء-ةعرة.ث!،أ.ههه!ة65

Toynbseممر.-8!!.ه!!!يالأ?.كليء،-06 . Consiant

.103رقم(الة!صلهذاىْ)بقالمعئاأظبر-الهاه!نى-.66



..!!9!.*ى-شب

918،اهـ"في،أ08!لم913،أإ7ص،الارضعرِ:ر:صوةلابن-7..

23؟وص،891-أ79

نظرأ.hاطيادخيطبش"6

ن!اشأ،ظروأ،،245-1،.،،تنجابنا!باندتوتةنبيافيا

-17،.ا!ا!عأهى

:ككأنظروأ

ههة"!3ء!5."ِطاءsء*ممه025"1.بر1،ءه!-فى4.

أنظر:،كرءثلجزيرةفوتاصفزواسزدأدعن-96

...،صأةء**م!27,4.!0،3،.8-113اؤ

?**ُلمم!مه("54"حمع!قمما،!و،7824

!3.فى6ضرفى-6كأوا!ياء%ةْاقكلةفوتا!ضوراس!ولى-03

أظر

"!5*س!2!،كي!ة"5ولةول8!55،*"4*ذarلح!ء،3"ء!م

847reلو"4لمهم!،4"ح"زر"!ق!مYaمأ،ء،.!ءيير""؟.8اة67-80ة

.ء..مسسى
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viصس!اخ

ظرا،!أ؟مفى،قيالى-و)مياأ!دة-لمنبفيةفك!ورأصكل-71

،ك!لو"4لمه4*لمةح!ىيبر.ثم80لم5ة،ء70لم4-ظ7لمء

ءكل؟جمَم036،ول!"ث!لمىلم5ول!3!ء"ل!4لم6080"!غ-96

اينا:واير.)أ(2رتمرت.،()س!و!ل!ا!لاسلامتارخ!أده!-2،

-"3

-"4

كيbeWال!4!ده8بم،3"،"هيء5لملييبر015ا6".

48"59o؟ب!ول

ض!.ء،؟!ة8"0ل!!،?354!كا71عَأألمالم،528880-"
سسحبهعسبيشمعب

of,4!8*?!ه97با-ء7زا+ءكاي!أ*،اول Aotiocb!ءجميلا

لم!8!59*395

نظر:ا،قبرصوريرةظيينالبيزاستهردادعن-75

.!ئ!مة!ملا!ا8ءمم4لمهء4"ء!8iهلهلأهءاه،08هـ،7"

كذل!:افئ

3.8ص،الإرضصورة:جوتللقا

ائظر:الشامكلم969سنةفوقاسكفورحم!ءبئ-71



-هـتص!

?ءةهلأ.فىأفىه
4؟*5!!*مو!؟-47ل!"!ح!3*ا،لمهءلملم"بم--صى

.16811

أينطأ!لر

95؟589ص،أص،ابؤ!ة:بمالهدا!

لككذنظ!ردأ

!و**!ثه!،ز*5!9،لملمولعد+فىحى!44ء،اول!ل!هلمبملمْ)ءلههـ-!ه

تلر:ا،!لىكيئاعأ.!حء."صة

!cl*.2713-73.ت!ثىءة4لمه tzssهـعلأ5ءء.ح5يريى.!ل1-8ء؟

sءeءلم*kلمaء5؟؟*45،لمع25!2لمءAntioc

!-8ءةهـ"ءلمبرءلوء.172-؟Canard.7,ة!فى!ي،؟.(.832ة

*ير"،ةعم*،30ءولهم!.40

ا.!ضا:بئاظر

-ه!لأة162ص1،%ا!بةنن:ال!يمابن

فى:الهدنةهذةضىانظر-8!

6801-ا،-6صاء،%لجة.المجب.شةيمالعدفىا
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-9!م-

فا.الهدقيهذهءلى،تطايةإقىأظبر

!ءملاض!ف"ثجمث5

،ا"5-"،!ة05؟تءلمءلمب!ء60َ.3-79!الم**8"فىا*بهـ4"لمأولاء97-5
-:.

..ء9-!

:ؤتنةإصيماثانظوا،متا؟فىسنةاهـوسطاوفىهورممهممسبينالحربص-008

4.م!ز-!ح!.أ.كد!*ثبم?ة!هـ6"!مغلمة،ا"ءفى،!م3"رة
!

موك!09ء-4

ا!يرء!عبئ!طعمبممسقئاطورألابرحملأأنإفاالإشمارةوتجدو-اول

و!ما!.ضط"الا-لا!ا،طثرثاكرذَم"79ص!-4(العراقثمال!)

الاه!أظورص!ْأخباوإلشساكطو51ى8انرهاءلىءنفي3ردْ

ن08(أ.اليهاتعفعيرل!لاهيةالإسلهرالمصاأننجد،م9؟!هص،الثا؟!بة

79سنة"،ءةبرعلمهلهحادهستقحملأَ rلا-لاهيةراالممهإإتها3رذقدم

!لإتديبما.وبر-اردخلممفه!ةإاكم!ءلآوالىها!ريَءف!دْسْكبا

ئظرا1قالعر!شم!)ةتوبز(!لىءس!جتم!قئثحنا*ت

جم+!كالم،ه"?لململىئ!لمئا)ءا*"ء
20!(5ءبع،ء*5-؟قي.ة

و.9لملمصع01iءيمكا4ء.فما،؟ث!338،05-4و



برالصا*جمأالمدوانهمدها!نوفىكمالكلرابضاافظرفى

t . %m %k pهI

ظر:ا،.الدسممتىبراية!..ص""

.أ-21313َ،،-3الاهمتجاوبهمع!،وية

بنا:اواتلر

5!ء!C.،ة5،5ء""هـogrلمءبر487418108!21"،..!اءلم،،بمفى9ء.

014

أءص،دهشقناربخذبل:الق!نع!بنا-*8

..-."،

افي:؟ا"نالر

-!اَء!مأ،"15ءثفى؟؟،ص!صتfكأء!ع"ثأ+0

.301-.13ص،يبىالصالعدوا!هقدهاتئوفيقعرمحال

5ن!اهـ8ةمه،4?"لمofكاءب!هـ.8484-=.2-." ?ص!66T"*اء+054

ءlأ"ح!بمث!*34هـ

بضاانظرا

ئجلمفىلم،ه!بمث،7ئ!9
34ى..ياقه.تلملم+برنأ

.2"أحخ!ع!حىء

http://al-maktabeh.com



في-Vس!،

.اة..آةة
.49ص،.ضقعثار"ذ.!:هلْمبئاولفىا

بخاصربن..العاشر.فىبنجممنمكسىيوضااطور.ألاهبي!ظ!برثىيىِفإةمم!!6"

ئكل:ا،9بلالإ

ء،ه!.?ا.ء"!ة

.+ء

Leoكاه!ع!ي*يا8لم178-78ةScy'ةلم+يي8،31-،؟تر D

+ء3َة+"بميمير،"!.6ث!-!هبملمكاهر،ج4--$39؟؟ةلملم،3؟"عى78
ثشثى

.،.ج!
ت!97-008./..بغء:لم

.!

ا!دكالمثمهوليةجماءهةممهبماءالآدابمجاةْالمجعإ..ىْئحت)هقالط.ا.ظر!هه

:بنوانI(189!اسرالثثعا

،؟كا!+لمهأr،ثي!ر3+9ألم،ول-كل?لبما.ء،.*ة!+وتأ"5:فييمءص!ى

ة"ء!بمh?،،4"ا.يم.لملمابر!5،،30ةءةلمةي!لمهh"ة:*،ة،ء!

،فى؟5ro"ص!5/ام؟لم8920"؟-

نظر:ا،قالثاباسيلاطورالاهبرضدسس!كير؟ا"ءث!ةثوفىعن-09

ب!،

أء.ء-2ثم!أس!يروءد!لور!بردإسالهفإ،ءالر!ئأ?!ء:ر

ةنحا:اظرا.و

7"4أ..ُصر"لبمءجمغ!كايىا-ا.لم



-،طم-

9-Iة"ضيا"!ر،6،ثس،فى

اظر:لم699شة.النارزأولىفىالصادر9؟رغالمردومص-29

.nكا!18ء،!826015ثو2:.لمءا?8لم.*34ء4"د
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!ق،+ابرفى*ط؟تجبرلْىف!صءهـفا!امى+كا!ير؟راودالاهير0هثل-9ع
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سكيووصبرهـاسأعلىشرة.ااق!بافىباس!يلالثاقبلىهنهبهفافوثاحم!
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4-47ة!يي!،*،+*8كلولمهـءِ!ي34.0ئه"
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!ح!فىم"49سئههغ-دْ(ودهائهئهإهغببمي.ا!ْ!ه".،)بئ!ة

فقفورهنكلع!ودفىثسةلهاوظلأسابماقسطةطينالاهبراطؤو
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