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 عوامل ازدهار النشاط التجاري يف املدن اإليطاليت 
  -جنوة  -)البندقيت 

 
 ان العصور الوسطى وبيزا( إب

 
 أ.يوسف امراجع دمحم العقوري                     د.عز الدين يونس حدن الدرسي      

 جامعة بنغازي  كمية اآلداب                        جامعة بنغازي  -كمية اآلداب       
  

 :ص البحثممخ  
ان العرػر الػسصي ضيػر نيزة اقترادية لقج شيجت شبو الجديخة اإليصالية إب  

دة في ىحا الجانب البشجقية وأىع السجن التجارية الستسي    ،وباألخز في السجال التجاري 
(Venezia( وجشػة )Gelova( وبيدا )Pisa  وفي واقع األمخ ىشاك عج ) ة عػامل

ويسكغ حرخىا في اآلتي: السػقع الجغخافي الػاقع  ،السجنساعجت عمى نيزة ىحه 
( وكحلظ Communeفي الذػاشئ الذسالية لمبحخ الستػسط وضيػر نطام القػمػنات )

والعالقات التجارية  ،والحخوب الرميبية ،(Fiereدور األسػاق السختبصة بالسشاسبات )
دور األساشيل التجارية  ىوأخيخًا في ىحا الجانب ال نشد ،مع اإلمبخاشػرية البيدنصية

 في ازدىار التجارة في  السجن الثالث.
 .التجارة العرػر الػسصى. بيدا. جشػة. الكمسات السفتاحية: البشجقية.

 :مةالمقد   
سيجنا  ،الحسجهلل رب العالسيغ والرالة والدالم عمى أشخف األنبياء والسخسميغ

 .وعمى آلو وصحبو أجسعيغ وبعج ،دمحم الرادق األميغ
 ،ة دول ومجنلقج بخزت خالل العرػر الػسصي في حػض البحخ الستػسط عج  

ي اشتيخت بيدا( والت ،جشػة ،خت في إيصاليا وأىسيا: )البشجقيةمغ بيشيا تمظ التي ضي
إلى ق تصخ  شومغ خالل ىحا البحث س ،وذات نذاط بحخي  ،يا مجن تجاريةآنحاك بأن  

 تجاريًا خالل قخون العرػر الػسصى. ت إلى ازدىار ىحه السجنلعػامل التي أد  ا
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ة يكػن وراء اختياره عج   عشج اإلقبال عمى دراسة أي مػضػع مغ الصبيعي أن  
 والتي يسكغ حرخىا في اآلتي: ،أسباب

 في دراسة شبيعة الشذاط التجاري لمسجن اإليصالية. ةخغبال .1
تجاري لمسجن الثالث عمى الشذاط ال ع لسعخفة أىع الجػانب السؤثخة سمبًا وإيجاباً التصم   .2

 بيدا( ،جشػة ،)البشجقية
 ا فيما يخص أهداف الدراسة فهي:أم  

 ف بعس جػانب السػضػع.شمحاولة إزالة الغسػض الحي يكت .1
ت إلى ازدىار الشذاط التجاري في السجن الػقػف عمى أىع العػامل التي أد   .2

 اإليصالية الثالث.
عة عغ و يعصي فكخة مػس  في أن  ق بأىسية السػضػع فيي تكسغ ا فيسا يتعم  أم  

وأىع عػامل ازدىاره مغ  ،خالل العرػر الػسصى ،الشذاط التجاري لمسجن اإليصالية
 خالل السخاجع العخبية واألجشبية.

 ،تبعشاه في ىحه الجراسة فيػ السشيج التاريخي الدخدياا عغ السشيج الحي أم  
واستخخاج  ،الحي يعتسج عمى عخض السعمػمات التاريخية بحدب تدمدميا الدمشي

 الحقائق التاريخية مشيا.
 لقج واجيتشا صعػبات أثشاء كتابة ىحا البحث وىي:

 قػا كثيخ لبيدا.ولع يتصخ   ،تخكيد أغمب السؤلفيغ في كتاباتيع عمى البشجقية وجشػه .1
عجا بعس الخسائل  ،لن بذكل مفر  عجم وجػد كتب عخبية تتشاول مػضػع القػمػ  .2

 العمسية.
رة ليحا يا لع تكغ مخر  ولكش   ،ة دراسات سابقةأقيست حػل ىحا السػضػع عج  

 ومغ بيغ ىحه الجراسات: ،السػضػع بذكل كامل
مغ القخن الثالث  ىوالسغخب أواخخ العرػر الػسص جشػةالعالقات التجارية بيغ  .1

لسؤلفيا )د. عدالجيغ  (رسالة دكتػراه )، حتى مشترف القخن الخامذ عذخ ،عذخ
ا البشجقية أم   ،ق بجشػةنذ الجرسي( ىحه الجراسة شاممة ووافية لمسػضػع فيسا يتعم  يػ 
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 وذلظ ألن   ،إعصاء األمثمة في العخض التاريخيق ليسا مغ خالل وبيدا فتع التصخ  
 رة لسجيشة جشػة.الجراسة مخر  

لسؤلفو )د. عادل  والغخب في العرػر الػسصىغ الذخق العالقات االقترادية بي .2
قيا ألثخ السػقع الجغخافي في ولكغ ما يؤخح عمييا عجم تصخ   ،سةزيتػن( ىحه الجراسة قي   

 ازدىار الشذاط التجاري في السجن الثالث.
ىحا  التي مغ خالليا أنجد ،غ السؤلفاتا بعػن هللا مغ الحرػل عمى عجد متسكش  

 ت:البحث ومغ ىحه السؤلفا
مججي يدغ عبجالعال عبجهللا سالم: العالقات بيغ دولة بشي مخيغ والجسيػريات  .1

 وىي رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة. ،اإليصالية وقج استفجت مشيا كثيخًا في البحث
وقج  ،بعدالجيغ يػنذ حدغ: البشجقية وأثخىا في العالقات بيغ الذخق والغخ  .2

 ىحا البحث. استفجت مشيا في كتابة
 التالية : تقديع البحث إلى الشقاطلقج تع 

 :وبيزا( وأهميته ،وجنوة ،اإلطار الجغرافي لممدن اإليطالية )البندقية -أولا 
بسػقع جغخافي  ،(***)، وبيدا(**)، وجشػة(*) لقج امتازت السجن اإليصالية البشجقية

وىحا السػقع كان لو  ،السصمة عمى البحخ الستػسط ،ميع عمى سػاحل أوربا الجشػبية
عمى وىي  ،عػامل أخخى  ةباإلضافة إلى عج   ،سيع في ازدىار التجارة بياالجور ال

 الشحػ اآلتي:
 :((venezia)فينيديا( :البندقية  -1

يستج اإلشار الجغخافي لسجيشة البشجقية في سيل مشخفس عمى شػل البحخ 
( وكحلظ بمجة رافشا Aquilleفي السشصقة السستجة ما بيغ بمجة أكػيمية ) األدرياتيكي

(Ravenna)، ( ونيخ إيدونتدػIsonzo( ونيخ ريشػ )Rino)،  وىحه الخقعة جغخافيًا
الحي يستاز بكثخة  :ويتألف خميجيا مغ جدئيغ أوليسا ،تقع في اإلقميع الذسالي إليصاليا

ئ تموجدر السجيشة تس ،والحي يحتػي عمى السدتشقعات ،اكجواآلخخ الخ  ، الجدر الرغيخة
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وتستاز  ،ىا تشحدخ السياه خالل حخكة الجدروبعج ،وذلظ خالل حخكة السج ،بالسياه
 (.50: 2005السجيشة بكثخة عجد سكانيا في تمظ الفتخة )سالم، 

 ،ن بالقخب مغ مػضع البشجقية نفدوة مجدت عج  و قج أس   وتججر اإلشارة إلى أن   
جور البل ىي التي كان ليا ، نفدياخة ما قبل تأسيذ البشجقية ويعػد تأسيديا إلى الفت

 .(17: 2005، يفي بخوز البشجقية فيسا بعج )عم بارزال
ا جعميا نقصة اترال بيغ مس   ؛لقج امتازت مجيشة البشجقية بسػقع جغخافي ميع

يا سكان السجيشة ستغم  اوىحه السيدة  ،ذخقي والغخبي إبان العرػر الػسصيالعالسيغ ال
 ن  أكحلظ  ،جاري بيا في نياية العرػر الػسصىى الشذاط التلتشعكذ إيجابًا عم ،جيجاً 

ججًا مغ مخكد  اً يبقخ  جوبحلظ يع ،مػضعو في شسال إيصاليا متاز بأن  اميشاء السجيشة 
و أحج السػانئ السصمة عمى البحخ الستػسط ىحا باإلضافة إلى أن   ،القارة األوربية

 .(18-17: 2014)عدالجيغ، 
وزمصاً فٍ الخبزَخ  ،واحدة مه أبسش القسي البحسَت آوراكلقد مبوج البىدقُت 

 ،Orlandoالعسنسٌ والبحسٌ والخجبزٌ وقد مبوج مسافئهب القلب الىببض لقىحهب)

:6:1202 - 00.) 
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لقج مشح السػقع الجغخافي لمبشجقية إمكانية الديصخة عمى الشذاط التجاري في 
وحتى  ،إلى إسبانيا وإنجمتخاصػل تجارىا وذلظ مغ خالل و  ،الستػسط حػض البحخ

وذلظ مخجعو أمخيغ وىسا: األول مػقعيا االستخاتيجي بيغ  ،الجول اإلسكشجنافية
وىحا  ،العالسيغ الذخقي والغخبي واحتكاك تجارىا بالسدمسيغ والشرارى عمى حج سػاء

 واألقسذة الحخيخية ،الدجاج وأنػاع ،ة صشاعات مثل: صشاعة الػرق قان عج  مشحيع إت
واألمخ الثاني يعػد إلى نقز الثخوات والسػارد ، والدجاد وغيخىا مغ الرشاعات

و وىحا بجوره دفع سكانيا إلى التػج   ،السشصقة التي تقع عمييا السجيشة الصبيعية في
وىحا بجوره عاد بالشفع كثيخًا عمى سكان السجيشة  ،مجبخيغ غيخ مخيخيغ ،لمشذاط البحخي 

 (.35: 2001)عبجالشبي، 
 >(Gelova) :جنوة -2

احل ليجػريا وبالتحجيج عشج س ،تقع مجيشة جشػة عمى شػاشئ البحخ التيخاني
وىي تقع  ،قػة تجارية إيصالية بعج البشجقيةثاني أكبخ  جوتع ،(57: 1976)الكشاني، 

: 2014، عمى الصخيق الخابط عبخ الداحل بيغ دول أوربا والسجن اإليصالية )عدالجيغ
وذلظ مشح القجم مغ خالل شخيق  ،ًا مختبصة بإقميع لسبارديا الغشيوقج كانت أيز ،(3

رتبصت عغ شخيق ساحمي بسجيشة كحلظ ا ،أبشيغ تع تذييجه مغ قبل الخومان في جبال
ية الغخبية بكل مغ إقميع كسا ارتبصت مغ خالل شخيق ساحمي آخخ مغ الشاح ،روما

 (.57: 1976ومجيشة نيذ )الكشاني،  ،بخوفانذ
شيجت عمى جبل  ،لتاريخمجيشة جشػة ذات جحور ضاربة في ا بالحكخ أن  الججيخ و 

ل األبخاج الستآلفة واتخحت مداكغ السجيشة شك ،ومصل عمى ضفاف البحخ ،مختفع ججاً 
وىحه كانت الدسة  ،ة عخفػا بشذاشيع البحخي والتجاري وسكان السجيش ،مغ عجة شػابق

 .(52: 2005انيا )مججي، البارزة لدك  
تباره يخبط ما بيغ سيل وذلظ باع ،جيشة جشػة بسػقع استخاتيجي ميعتتستع م

سا زاد وم   ،دةوىحا أعصاىا مكانة تجارية مسي   ،والسشاشق األخخى مغ إيصاليا ،السبارديا
يا كانت غيخ مشغمقة عمى نفديا تجاريًا؛ بل كانت ليا في ازدىار سػقيا التجاري أن  
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 وذلظ ألن   ،كانت ترل إلييا البزائع مشياو  ،جةصالت تجارية مع السشاشق البعي
 ،(6-5: 2014التجارية )عدالجيغ، سػقيا أتدع بصابع االنفتاح عمى كل األنذصة 

ل حمقة وصل بيغ العالسيغ اإلسالمي واألوربي )الكشاني، كحلظ كانت جشػة تذك   
وبالتالي  ،يعصي ىحا السػقع سسة الشذاط لسيشائيا ومغ الصبيعي أن   ،(56: 1976

 ازدىار التجارة فيو.
هب مبوج مدَىت سبحلُت حمُصث مىر القسن لنى   ،مدَىت علً شنل بحُسة ججىىة لُس

ىلت ئىت مسالعبشس بىجىد مجمىعت مبُسة مه الخجبز والبحبزة ومرلل وجىد أسس معُ  

هم وأحفبدهم وذلل مه أجل ؤفال َدخل إلً حلل األمبمه إال أبىب ،عه حصىُع السفه

 Benvenuti، 1191 2191بظ علً السسَت عىد حصىُع وحطىَس وحسلُح السفه )الحف

- 190.) 

 >(:(Pisaبيزا  -3
ويفرميا عغ  ،ىي مجيشة معخوفة ال يفرميا عغ شاشئ البحخ سػى أربعة أميال

وىي غيخ  ،مػمتخ( ويختخق السجيشة نيخ أورنػكي 60مجيشة جشػة الػاقعة غخبيا )
 ،وميشاء السجيشة ىػ الشيخ الحي يختخقيا فتجخل فيو الدفغ وتخخج مشو ،شة بدػرمحر  

وقج عخف أىالي السجيشة ببخاعتيع في  ،يشاؤىا الذييخ والخئيذ ىػ لجيػرن بيشسا م
باإلضافة  ،وقجرتيع عمى صشاعة السخاكب الحخبية والديػف ،السعارف البحخية والخماية

 ،ختمف السشاشقوعجد مغ الدمع األخخى لس رون القصغ والشحاسيع كانػا يرج   إلى أن  
 .(54: 2005ولكغ ما يؤخح عمييع ىػ اترافيع بالخيانة والغجر)مججي، 

خ فيو األخذاب بكثخة عمى إقبال لقج ساعج السػقع الجغخافي لبيدا والحي تتػف  
ة وىػ ما جعميع يسارسػن نذاشيع التجاري مع عج    ،سكانيا عمى صشاعة الدفغ

: 2005وغيخه مغ البزائع )مججي،  ،بزائعيع إلييا كالدعفخانمشاشق وترجيخ 
54). 

لقد اوخهج أسطىزة بُصا علً َد أسبطُل جىىة حلُفخهب ألمثس مه قسن فٍ صد 

 (.Angelini، :6:1 242هجمبث المسلمُه )

مػقع إيصاليا ىػ مرجر دخػليا لمتاريخ  ن  أوخالصة القػل في ىحا الجانب 
(F،Braudel، 2002: 5..) 
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 نظام القومونات: -ثانياا 
( السجيشة التي تتستع باالستقالل الدياسي Communeتعشي كمسة القػمػن )

ويختار أىميا  ،يسات تخجم مرالح الصبقة التجاريةوفقًا لقػانيغ وتشط ،والحكع الحاتي
يكػن ىشاك مشجوب مغ قبل سيج أو حاكع  دون أن   ،اميع ومػضفييع بأنفديعحك  

 .(30: 1980فييا )زيتػن، ع خارجي يتحك  
د األسخ آنحاك في يخجع الدبب في ضيػر القػمػنات في إيصاليا إلى رغبة أفخا

ق بشطاميع االقترادي والدياسي داخل القػمػن فيسا يتعم   ريكػن ليع دو  أن  
 .(138: 1998)الصحاوي، 
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مجنيع التجار ذوي األصػل اإليصالية أثشاء عسميع عمى تغييخ  الججيخ بالحكخ أن  و 
وكحلظ أثشاء صجاميع مع  ،قػمػنات تستاز بصابع االستقالليةالقاششيغ بيا إلى 

ولع  ،ل ديشية أو عخقية عمى عكذ الييػدوشبقة الشبالء لع يػاجيػا أي مذاك األساقفة
صاىع وىحا أع ،يكػنػا مقيجيغ بقػانيغ تجارية صادرة مغ الدمصات السحمية في السجن

دػا يع أس  كسا أن   ،ي شسػحيع التجاري يا ال تمب   وبخاصة أن   ،ىاحخية عجم التداميع بتشفيح
 ،ديا التجار في تمظ السجنىي في حكيقتيا عبارة عغ تكتالت تجارية أس   ،قػمػنات

(، عمى الخغع 34: 1980سيصخت بعزيا عمى التجارة في البحخ الستػسط )زيتػن، 
الشطام السمكي  حيث أن   ،واضحةال إيصاليا لع تكغ معالسيا األوضاع في شس مغ أن  

م(؛ ولكغ فيسا بعج لع يدتصع 1032في الفتخة ما قبل ) ،لدائج في البشجقيةكان ىػ ا
عسمية االنتخاب في اختيار وبالتالي تع الخجػع إلى  ،ام تػريث الحكع في أعقابيعالحك  

 (؛889: 1982وعميو عادت فئة الػجياء في مسارسة االنتخاب )حاشػم،  ،الحاكع
ولكغ في البشجقية استصاعت الفئة االرستقخاشية مغ ذوي أصحاب الدفغ بتكاثفيع 

ذلظ أمام أناس غيخ و  ،ستقخار عمى وضعيع ونفػذىع الدابقوتعاضجىع مغ اال
ا فيسا يخز الػضع في جشػة فقج كان الذعب أيزًا في وأم   ،غيغ وشيعيمشطس

الػضع  وفي حكيقة األمخ أن   ،دبياً ن اً بيمة؛ ولكغ دوره كان ضعيفمػاجية مع الصبقة الش
وكحلظ  ،البشية االجتساعية ويشتيغ في ىحا الجانب كان مخجعفي ىاتيغ السج

 واألخخى بشفذ الػضعية؛ وذلظ مخجع االقترادية ليا وىي غيخ مػجػدة في السجن
 .(46: 1982عجم فاعمية فئة وشبقة السدتحجثيغ )حاشػم، 
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مت السجن اإليصالية عمى بخاءات أعصت الزػء في واقع األمخ لقج تحر  
وذلظ مغ أجل حسايتيع مغ جذع  ،في تكػيغ اتحادات ونقاباتاألخزخ لمتجار 

باإلضافة إلى تقجيع يج العػن لسشتدبييا في حاالت السخض والدخقة  ،األمخاء ونيبيع
 (.33: 2014وغيخىا )عدالجيغ، 

ليذ فقط عمى السدتػى  ،خةتصػر تمظ السجن كان لو تػابع عسيقة وكبي إن  
مى الحياة الدياسية في تمظ خ بذكل كبيخ عو أث  االقترادي أو االجتساعي؛ ولكش  

وقج اكتدبت  ،الية في بجايات القخن الثاني عذخالسيسا في السجن اإليصو  ،السجن
سجن السخاكد الحزارية استقالليو ميسة ججًا في مقابل الدمصات التي تتبعيا ىحه ال

وقج أعصت ىحه االستقاللية حياة  ،واألباشخة( ،والسمػك ،في األساقفة )كػنتي الستسثمة
 ،تترف بزعف الدمصات السخكدية فيياالسيسا في تمظ السجن التي كانت و  ،ججيجة

تحجوا في جسعيات أو اوبيغ القخن الثاني عذخ والثالث عذخ أصحاب السال والشفػذ 
 ،وتأميغ مغ يعسمػن معيع ،وحخية حخكة البزائع ،ساية مرالحيعنقابات بيجف ح

سيا شبقة جع   توالتي  ،سيست ىحه الجوافع في تستخس شبقة التجارأ ،وعمى ىحا السشػال
الججيج وىحا الذكل  ،والتي كانت ميتسة أيزًا بالشذاط التجاري  ،الشبالء في السجيشة

ًا كل السجيشة ومرالح ل دائسومشح نذأتيا كانت تسث    ،ل سسي بالقػمػناتمغ التكت  
 نعكذ إيجابًا عمى الشذاط التجاري في السشصقة.اوىحا  .(Luisa، 2006: 2قاششييا )
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 :(:(Fiereدور األسواق المرتبطة بالمناسبات في ازدهار التجارة  -ثالثاا 
م( 1155مغ عام ) عخف ىحا الشػع مغ األسػاق تاريخيًا في تمظ الحكبة ابتجاءً 

زداد اثع  ،نطخًا لجور الكشيدة في تمظ السجة ؛وكان دائسًا مختبصًا بالسشاسبات الجيشية
نترارات وتصػر ىحا الشػع مغ األسػاق ليذسل أيزًا السشاسبات القػمية مثل ذكخى اال

مت ىحه األسػاق نيزة حكيكية في ازدىار لصالسا مث   ،في الحخوب في تمظ السجن
غ التجار مغ حيث تسك   ،وفي شبو الجديخة اإليصالية خاصة ،في أوربا عامةالتجارة 

فيو التجار  مت أيزًا مكانًا حيػيًا يمتقيحيث مث   ،سمية تبادل واسع لمدمع والسشتجاتع
إذًا ىحه األسػاق أصبحت وجية الستقصاب أكبخ عجد مغ  ،ن ػ ن والسشتجػ والحخفي

غ األسػاق ألول مخة مفيػم العخض والصمب ل ضيػر ىحا الشػع مليسث    ؛السدتيمكيغ
 (..(Livigni، 142وانصالقة لمتجارة في تمظ السشصقة السيسة مغ البحخ الستػسط 

 الحروب الصميبية: -رابعاا 
ت نزسا ،أواخخ القخن الحادي عذخ السيالديعشج انجالع الحخوب الرميبية في 

سا لكي يكػن ليا حرة وإن   ،وذلظ ليذ لقشاعتيا بيا ،العجيج مغ السجن لمسذاركة فييا
وذلظ حتى تكػن ليا مخاكد تجارية دائسة  ،األراضي التي سيتع الديصخة عمييافي 

حلظ اتخاذىا سػقًا لمستاجخة وك ،ى ليا االستفادة مغ ثخوات ىحه السشاشقحتى يتدش  
التي انزست ودعست  كانت مجيشة البشجقية مغ أبخز السجن :فعمى سبيل السثال ،فييا

وقج كان الجافع في ، وذلظ لسا كان بحػزتيا مغ أساشيل كبيخة ،الحخوب الرميبية
يكػن ليا شخيق ومسخ لمستاجخة مع بالد  انزساميا ليحه الحخوب ىػ رغبتيا في أن  

 .(18: 1977كت لجعع ىحه الحسالت )صبخة، وعمى ىحا األساس تحخ   ،الذخق 
وكل ىحا  ،ات في الحخوب الرميبية لمرميبييغالسداعجلقج قام البشادقة بتقجيع 

 .(18: 1977مغ أجل الحرػل عمى السكاسب االقترادية فقط )صبخة، 
دعسيا ل البشجقية عمى امتيازات مغ وراء مذاركتيا و تتحر   كان مغ الصبيعي أن  

 جاميا: بػليسػنفقج أعصيت امتيازات تجارية في إنصاكيا في عيج حك   ،ليحا السذخوع
م( عمى تخفيس في 1140مت في عام )كحلظ تحر   ،وتانكخد وبييسػنج الثاني ،األول
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ارىا )زيتػن، ألمغ لتج  باإلضافة إلى تػفيخ ا ،دفع ما فخض مغ رسػم جسخكية عمييا
ول امتيازات السقجس أعصاىع السمظ بمجويغ األ توفي مسمكة بي ،(137: 1980

 ،م(1111وقج كان ذلظ في عام ) ،ومجيشة عكا ،السقجس تتجارية في كل مغ بي
وصيجا واحتالليسا سشة  ،ه مغ عػن أثشاء اليجػم عمى بيخوتمػ وذلظ نطيخ ما قج  

 .(138: 1980)زيتػن،  ،م(1110)
وذلظ مغ خالل  ،ا فيسا يخز جشػة فقج أسيست في الحسالت الرميبيةأم  

أو مغ  ،العخبية غ الرميبييغ إلى السشاشقاستخجام أسصػليا في عسمية نقل السقاتمي
 ،يبييغ في السذخق مرملإلمجادات إلى الجساعات السقاتمة خالل تػصيل األسمحة وا

وتأميغ السشاشق التي  ،مى السػاقع الداحمية ببالد الذامالديصخة ع فيوكحلظ ساعجت 
جشػة لع تديع في ىحه  أن   وفي الػاقع ،عمى الداحل تقع تحت سيصخة الرميبييغ

سا كان اليجف وإن   ،وأىميا بالسذخوع الرميبي ،وتجارىااميا بدبب إيسان حك   ،الحخوب
ز مغ ليسشة اإلمبخاشػرية البيدنصية ىػ الحرػل عمى السشافع االقترادية والتخم  

 (. 76: 1976عمى مدالظ التجارة مع بالد السذخق )الكشاني، 
يخ دعسيا لمسذخوع نط ،ة امتيازات ومكاسب تجاريةمت جشػة عمى عج  لقج تحر  

 اً يع بشػا فشجقومغ بيغ ىحه االمتيازات أن   ،الرميبي مثميا مثل السجن اإليصالية األخخى 
وكحلظ إعفائيع في إنصاكيا والسشاشق  ،غ شابقاً ييع غخبي يحتػي عمى ثالثذو ترس

ف االمتيازات السعصاة لمجشػييغ؛ ولع تتػق   ،حيصة بيا مغ دفع السكػس والزخائبالس
 (.38 - 37: 2014استسخت فيسا بعج )عدالجيغ، بل 

 بيزا: -4

فقج شاركت في  ،عطسى حخبيةً  لقخن الثاني عذخ قػةً ضيخت بيدا في بجاية ا
والتي انصمقت في  ،بأسصػل بحخي تعجاده خسدػن سفيشة الحسمة الرميبية الثالثة
 عمى ولقج تحرمت بيدا ،سةالسقج   م( صػب األراضي1188مشترف سبتسبخ سشة )

حيث قام السمظ جاي لػزنيان ممظ  ،طيخ مذاركتيا في السذخوع الرميبيمتيازات نا
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وبسا  ،وزوجتو بإعصائيع كل الغشائع التي تحرمػا عمييا في صػر وعكا ،بيت السقجس
 ( ..(Luisa، 2006: 2فييا صػر نفديا 

 العالقات التجارية مع اإلمبراطورية البيزنطية: -خامداا 
اإليصالية دائسًا تدعى إلى تػسيع مشاشقيا التجارية في العاصسة لقج كانت السجن 

سا عمى شيء فإن   دل   وىحا إن   ،(347: 1997شصيشية )القدصشصيشية، البيدنصية القدص
ن الشذاط التجاري في يجل عمى نسػ ازدياد عجد اإليصالييغ الحيغ يسارسػ 

التشافذ التجاري بيغ السجن اإليصالية ضيخ  ىحا باإلضافة إلى أن   ،القدصشصيشية
ع في رقعة أي حي تابع ألي مجيشة مغ السجن اإليصالية التي واضحًا مغ خالل التػس  

باألحياء التابعة لمسجن  ةً تسارس نذاشًا تجاريًا في العاصسة القدصشصيشية مقارن
)حاتع،  ع اإليصالي كان عمى حداب نطخائيع البيدنصييغ.وىحا التػس   ،األخخى 

1998:91). 
 ،البحخ الستػسط كان مدخحًا لمشذاط التجاري لمسجن اإليصالية في واقع األمخ أن  

وذلظ بدبب السكاسب التي كانت  ،حخصت ىحه السجن عمى تأميغ نذاشياوقج 
ن اإليصالية تدتبعج جسولع تكغ ىحه ال ،يا مغ وراء مسارستيا ليحا الشذاطل عميتتحر  

 وىحا بجوره جعل ىحه السجن ،ولػ عدكخياً  ميغ ميجان نذاشياأي خيار في سبيل تأ
وأبخز معالع ىحا التشافذ ذلظ الحي كان بيغ  ،تجخل في تشافذ تجاري فيسا بيشيا

زداد ىحا التشافذ وباألخز في اوقج  ،)47-46: 2005عدالجيغ، ( البشجقية وجشػة
الجشػييغ في ع اتفاقية مع م( الحي وق  1282 -1258عيج ميخائيل الثامغ )

والتي انتقمت بسػجبيا االمتيازات التجارية مغ البشادقة إلى  ،م(13/3/1261)
 .(25 -24: 2016الجشػييغ )يػسف، 

بحيث  ،يشتيغنعكذ ىحا التشافذ عمى الدياسة البيدنصية تجاه ىاتيغ السجالقج 
إلى ازدياد الشفػذ االقترادي ليسا عمى األراضي  ىا أد  أصبحت متأرجحة مس  

وىكحا ، (174: 1966ضييا ومياىيا)يػسف، االقتتال إلى أرا حتى وصل ،البيدنصية
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يتزح مغ خالل ىحا العخض دور العالقات التجارية لمسجن اإليصالية مع اإلمبخاشػرية 
 البيدنصية في ازدىار ىحه السجن عمى حداب اإلمبخاشػرية البيدنصية وتجارىا.

 لممدن اإليطالية:األساطيل التجارية القوية  -سادساا 
ستغل البشادقة تػفخ اقج ، فلقج كان البشادقة عمى دراية كبيخة بالسالحة البحخية

حخكة الشقل  حتى أن   ،وبالتحجيج في الجبال ،السحيصة بيعاألخذاب في السشاشق 
ستغل ا حيث ،داريغ لرشاعة الدفغ أواوقج أنذ ،اخل شػارع السجيشة كانت بالقػاربد

يع ولكش   ،ة في بجاية األمخ عمى الدفغسفشيع في أعسال القخصشأصحاب ىحه الدفغ 
بشجقي وسيمة الترال وأصبح األسصػل ال ،ومغ ثع تجاراً  ،أصبحػا فيسا بعج صياديغ

جقية نت البشوبالتالي كػ   ،ائع بيغ العالسيغ الذخقي والغخبيوحسمػا البز ،الذخق بالغخب
أيزًا عمى  وكانػا ،يغ أسصػل كبيخمجشػيل انوك ،باىطةً  مغ خالل أسصػليا ثخوةً 

ومارسػا ىع أيزًا أعسال القخصشة؛ ولكغ اشتغمػا أيزًا بالتجارة  ،دراية بالصخق البحخية
سا إن  ف ،شيءعمى  دل   وىحا إن   ،م(1163يع وصمػا إلى سػاحل السغخب عام )حتى أن  

وكانػا  ،الدفغا بيدا فقج عخف سكانيا أيزًا صشاعة وأم   ،يجل عمى نذاشيع التجاري 
شتيع مغ إقامة عالقات تجارية مع مك  التي يسيمػن لخػض البحار وأساشيميع التجارية 

ىحا وقج استفادت السجن  ،(54 -50: 2005في العالع )مججي،  العجيج مغ السشاشق
ما شاركت في ىحه الحخوب وذلظ عشج ،لية أيزًا أثشاء الحخوب الرميبيةاإليصا

عمى  اركت في ىحه الحخوب مقابل حرػل ىحه السجنوذلظ عشجما ش ،الرميبية
 سابقًا. ناامتيازات تجارية كسا ذكخ 

انصالقًا مغ كل ما تع ذكخه تتزح أىسية العػامل الدابقة في ازدىار الشذاط 
مى نعكذ إيجابيًا عاوالحي  ،جن اإليصالية إبان العرػر الػسصىالتجاري في الس

 بيدا(. ،جشػة ،أوضاع السجن الثالث )البشجقية
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 :الخاتمة
لسجن اإليصالية عػامل ازدىار الشذاط التجاري في الالبحث  قشا في ىحالقج تصخ  

ة نتائج ميسة عمى الشحػ عج   إلى صػلشا مغ الػ وقج تسك   ،بيدا( ،جشػة ،الثالث )البشجقية
 اآلتي:

و سكان السجن الثالث لسسارسة تػفخ األخذاب والسػقع الجغخافي كانا وراء تػج   .1
 شذاط التجاري خارج شبو الجديخة اإليصالية.ال

 التجاري ىػ األسصػل اساسية ليحه السجن فيسا يخز نذاشيالخكيدة األولى واأل .:
سػاء في الحخوب الرميبية أو فيسا  ،و كان الفيرل في كل نذاشيعألن   البحخي،

 ق بعالقتيع بالبيدنصييغ.يتعم  

وعامة الذعب في  ،ركة األسخضيػر نطام القػمػنات لع يكغ اليجف مشو مذا .4
كان بسباركة التجار الحيغ كانػا يخيجون  ساإن  ياة الدياسية، و أو في الح ،الحكع فقط

 ام.ز مغ ضغط الحك  التخم  

ي مخجعو السػقع السسيد والبيد  ق األسصػل البشجقي عمى األسصػليغ الجشػي تفػ   .2
وليذ لجييع وسيمة عير  ،اً شبيعتيع فقيخة جج كحلظ قشاعة البشادقة بأن   ،لمبشجقية

 سػى األسصػل البحخي.
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 :المصادر والمراجع
 المصادر: -أولا 
دار الكتب السرخية  ،صبح األعذى في صشاعة اإلنذاء أبػ العباس أحسج.، القمقذشجي .1

 م(.1922 ،)القاىخة
 م(.1997 ،)بيخوت ،معجع البمجان دار صادر، شياب الجيغ أبػ عبجهللا ،ياقػت الحسػي  .2

 المراجع: -ثانياا 
دار  ،تاريخ العرخ الػسيط في أوربا ،السػسػعة التاريخية الحجيثة، الجيغ نػرحاشػم  .1

 .2-1م( ج1982 ،)دمذق ،الفكخ
دار  ،غ الذخق والغخب في العرػر الػسصيالعالقات االقترادية بي ،عادل ،زيتػن  .2

 م(.1980 ،)دمذق ،دمذق لمصباعة والشذخ
عيغ  ،م(1204 -1081 ،ات التجاريةوالسجن اإليصالية )العالقبيدنصة ، حاتع ،الصحاوي  .3

 م(.1998 ،لمجراسات والبحػث اإلندانية واالجتساعية )بجون مكان
ترادية في عرخ مرخ والبشجقية )العالقات الدياسية واالق، ناجأل دمحم ،الشبي عبج .4

عيغ لمجراسات والبحػث ،ىـ(923 -784م/ 1517 -1382 ،السساليظ الجخاكدة
 م(.1998 ،)بجون مكان ،اإلندانية واالجتساعية

 ،بيخوت ،)صيجا ،دار الكتب العرخية ،اإلمبخاشػرية البيدنصية ،القادر أحسج عبج،اليػسف .5
 م(.1966
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Mille Ilmulino، milano. 

6. Orlando Di Ermahho:     Le repubblicheWarinare، 11 Mulino، 

2021، P 64- 66. 
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 الرسائل العممية:  -رابعاا 
 -489الغخب )البشجقية وأثخىا في العالقات بيغ الذخق و  ،الجيغ يػنذ عد ،حدغ .1

رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة نػقذت بجامعة قاريػنذ  ،م(1291 -1095ىـ/ 691
 م(.2005 -2004خالل العام الجامعي )

القخن الثالث عذخ والسغخب أواخخ العرػر الػسصي مغ  العالقات التجارية بيغ جشػةـــــ 2
معة السشرػرة رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة نػقذت بجا ،ي مشترف القخن الخامذ عذختح

 م(.2014 ،2013) ،خالل العام الجامعي

خيف والجسيػريات العالقات التجارية بيغ دولة بشي م، مججي يدغ عبجالعال عبجهللا، سالمـ 3
البشجقية( رسالة دكتػراه نػقذت بجامعة الدقازيق خالل العام الجامعي ، بيدا ،جشػةاإليصالية )

 م(.2005 -2004)
ي عذخ في نياية خن الثانقلبشجقية بسرخ والذام مغ بجاية العالقة ا، عفاف سيج، صبخةـ 4

 م(.1977رسالة دكتػراه نػقذت بجامعة القاىخة خالل العام الجامعي ) ،القخن الخابع عذخ
العالقات بيغ جشػة والفاشسييغ في الذخق األدنى ، مرصفي حدغ دمحم، الكشانيــــــ 5
رسالة ماجدتيخ نػقذت بجامعة اإلسكشجرية خالل  ،ىـ(567 -487م/ 1171 -1095)

 م(.1976العام الجامعي )
العالقات بيغ اإلمبخاشػرية البيدنصية والجول اإلسالمية في ، يػسف أمخاجع دمحم، يػسفـ 6

م( رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة نػقذت 1453 -1261ىـ/ 857 -660الفتخة ما بيغ )
 م(.2016 -2015بجامعة بشغازي خالل العام الجامعي )

                                                           

(*)
ويفرميا عغ جشػة عغ  ،وقاعجة ممكيع البشجقية ،: ىي شائفة مذيػرة مغ الفخنجالبشجقية  

أبػ العباس  ،وعغ شخيق البحث أكثيخ مغ شيخيغ = القمقذشجي ،شخيق البخ ثسانية أيام
م( 1922أحسج: صباح األعذى في صشاعة اإلنذاء، دار الكتب السرخية )القاىخة، 

5/405. 

(**)
 وىي تقع غخبي بالد ،وقاعجة ممكيع جشػة جشػة: وىع شائفة مغ الفخنج مذيػرة أيزاً   

 .406، 5/405 ،الببيازنة = القمقذشجي: السرجر نفدو
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(***)
معجسة مكدػرة ونػن مفتػحة  يوألف ثع زا ،بيدا: بفتح الباء السػحجة والياء السثشاة تحت  

 ،وىاء في اآلخخ وىي فخقة مغ الفخنج وقاعجة ممكيع بيدا = القمقذشجي: السرجر نفدو
5/411. 


