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 :صممخال

مؽ بيؽ  ةبارز  نةمكا فخانذيدكؾ جابخيممىي يظالاإلالسؤرخ  يحتل 
لحروب ا مؤرخوميسة بعشؾاف : دراسات  أصجر وقج. يظالييؽالسدتذخقيؽ اإل

 رؤيةو  السحكؾر ييظالالسؤرخ اإل البحث الزؾء عمى يدمط الرميبية العرب.
 ا كاممةنرؾص   فيوأورد  يمؽ خالؿ كتابة السحكؾر الح ةالحخوب الرميبي لعرخ

 .حجاثلأل معاصخيؽ مدمسيؽ لسؤرخيؽ
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Abstract: 

The Italian Historian Francesco Gabrieli has special place 

among the Italian orientalists. He published several important works. 

One of them is Arab historians of the crusades. This paper focuses on 

Francesco Gabrieli Vision towards age of the crusades through his 

work in which he mentioned complete texts of Muslim contemporary 

historians of the crusades. 
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  جابريممي فرانذيدكو
Francesco Gabrieli (4491-4441)ـ 

ورؤيتو ( 4)جابخيممي رخ اإليظالي فخانذيدكؾبالسؤ  اتعخيف   بالجراسة بحثيتشاوؿ ىحا ال
ظالي ولج ذلػ السؤرخ اإلي .عرخ الحخوب الرميبيةفي دوره و  يؾبيلرالح الجيؽ األ

الحي عسل  خالؿ والجه قج تعمؼ المغة العخبية مؽو  ،ـ4491أبخيل  72في روما يؾـ 
الجكتؾراه عؽ  عمىحرل  أف إلىوواصل تعميسو ، ا في أكاديسية دي فيشذيمكتبي  

 .الستشبي

سحخر في دائخة ـ ك4491إلى  4473جابخيممي خالؿ األعؾاـ مؽ  عسل فخانذيدكؾ
خالؿ األعؾاـ مؽ  Napoliثؼ قاـ بالتجريذ في جامعة نابؾلي  ،السعارؼ اإليظالية

جامعة روما حتى تقاعج عاـ  بالعسل في التحق، ومؽ بعجىا ـ4493إلى  4491
 .ـ4421

 اإليظالي عجة مؤلفات تتسثل في التالي : أصجر ذلػ السؤرخ -
- Storia Della Letterature Araba, 1951. 

 .ـ4414تاريخ األدب العخبي  -
- Storici Arabi Asalepieh Gli Arabi 1951. 

 .ـ4414،الرميبية العخب مؤرخؾ الحخوب  -

- Gli Arabi, 1957. 

 .ـ4412العخب،  -
- The Arab Revival, Trans. Lovett F. Edwards, 1961. 

 ـ.4414، إدواردز لؾفيت ؼ، ت. صحؾة العخب -
- Maometto e Le Grandi Conquiste Arabe 1967. 

 .ـ4412، الفتؾحات العخبية الكبخى و  دمحم -

 .ـ4441ديدسبخ  49اإليظالي في يؾـ تؾفي ذلػ السؤرخ   
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الرميبية  الحخوبمؤرخؾ » :بعشؾاف عمى كتاب جابخيمميسيتؼ االعتساد 
، وذلػ عمى رؤيتو لرالح الجيؽ األيؾبيمؽ أجل تدميط األضؾاء الكاشفة  «العخب

السؤرخؾف  :بيا نبيل رضا السيايشي تحت عشؾافمؽ خالؿ التخجسة العخبية التي قاـ 
 .ـ7941العخب لمحخوب الرميبية، وصجر في بيخوت عاـ 

 يظالي استخجامو تعبيخ العخبدراسة ذلػ السؤرخ اإل عمى ىالسالحغة األول 
ال نقع في مشدلق  ، وأترؾر أف تعبيخ السدمسيؽ أكثخ دقة حتىؽمؽ السدمسي بجال  

شاركت فييا كافة األقؾاـ  -اعسؾم  –الترشيف العخقي، خاصة أف حزارة اإلسالـ 
 .خالعشاصو  ،واألعخاؽ

يكؽ  وذكخ ما نرو : "لؼ، مؽ ناحية أخخى تشاوؿ جابخيممي أمخ صالح الجيؽ األيؾبي 
لكؽ مؽ ، وقف عسمية التتخيػ ىحهإلى إال أف يؤدي  الحكؼإلى لؾصؾؿ صالح الجيؽ 

فيحا األيؾبي العغيؼ  .عمى استسخارىاعسل مؽ ناحية أخخى  إنوإذ  ؛ناحية معيشة فقط
جعل –وأفعالو  ؼ الدشي في عقيجتوالسدم، التخبيةتخكي عخبي المغة و  –كخدي األصل-

أعاد لمعخوبة ىيبتيا مؽ  إنوكسا  ،الدشيلمسحىب أعادىا مؽ مرخ مخكد سمظانو و 
 .(7) ججيج"

 : ىحا الشص نؾرد التالي عمىق يعملمت

 وىي ذات أىجاؼ السؤرخ فكخة الرخاع العخقي بيؽ األتخاؾ واألكخاد يبتجع ذلػ :أوال  
        بحور االنذقاؽ بحرإلى  ىأحج في حقيقتيا تدع عمى ىال تخف استعسارية

ظييخ توكخدي بل الجياد ضج الرميبييؽ و  ،تخكي ليدت القزيةإذ  ؛االنقداـو 
 .األماكؽ السقجسة اإلسالمية مؽ وجؾدىؼ الغازي الجخيل

 إفإذ  ؛السعدكخ الدشيإلى مرخ أىسية عؾدة عشجما أدرؾ ا: أصاب جابخيممي ثاني  
تغييخات إلى سيؤدي ، خالكبي نجازـ الحي حجث فيو ذلػ اإل4424عاـ 

  .الرميبييؽ لرالح الفخيق األوؿو  بيؽ السدمسيؽ ى القؾ جؾىخية في ميداف 
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ما حجث مؽ بعجىا و  ،ـ4432مؾجد لسعخكة حظيؽ عاـ نحؾ  عمىكسا أشار 
صعيج حظيؽ تاج القجس  عمىعشجما تالقت السستمكاف سقط قائال  : " مؽ أحجاث

اليجؾـ اإلسالمي ولتجعؼ  عمىالالتيشي لػ الحسمة الرميبية الثالثة أتت لتدج الظخيق 
واألمخ السؤكج ىشا أف تمػ الحسمة ، (9)الداحل عمىوضع الجوليات الرميبية الستجاعية 

جاءت كشؾع مؽ اإلنقاذ لمكياف الرميبي الحي أصيب في مقتل عقب السعخكة الحاسسة 
 . السحكؾرة

نرو  ال  الرميبي حيشحاؾ قؾ  –ذكخ عؽ الرخاع اإلسالمي، مؽ ناحية أخخى  
سقاومة ثؼ ال، أضخارو  محابحو  مؽ دمارو الفخنجة وما ألحقؾه باإلسالـ غد كالتالي:" إف 

لؼ تكؽ مؽ السؾاضيع التي ، التي تكممت في الشياية بالشرخالتي أبجاىا ىحا األخيخ و 
برؾرة مشفرمة ضسؽ دراسات  عالجيا التاريخ اإلسالمي في العرخ الؾسيط

كتابيؽ عؽ أساس وجؾد  عمىرضة الخأي السحكؾر واقع األمخمسكؽ معا .(1)متفخدة
 -4941مة الرميبية األولي )مؤرخ معاصخ لمحس ألفو الرخاع السحكؾر أحجىسا

بالد إلى سيخة األفخنج الخارجيؽ »ـ( بعشؾاف :4421ـ( ىؾ حسجاف اآلثاربي )ت4944
سالمي عؽ الحسمة الرميبية وىؾ الحي يعج بسثابة أوؿ كتاب عخبي إ« اإلسالـ

 اإلعالـ»ي ) ت غيخ معخوؼ( تحت عشؾاف والثاني ىؾ ما ألفو الحخيخ ، (1)ىاألول
  «.ديار السدمسيؽ عمىالتبييؽ بخخوج الفخنج السالعيؽ و 
، فؾؽ الجسيع ارتفعت عالي  اقائال :"لكؽ صؾرة صالح الجيؽ  كسا تعخض لرالح الجيؽ 

 ومديختو التي لؼ تخل  ، فيؾ بأصؾلو البديظة، حتى أنيا فخضت إعجاب العجو بالحات
غيخىا و  يسا بعج خالؿ إنتراراتوالعشف استظاع أف يجدج فو  فتخاتيا مؽ الغسؾض ىأول

ا جانب رفعو عالي  إلى ذلػ ، في الذخؽ  ىوفخوسية الحزارة الؾسظ، وإندانية ،ىيبة
 . (2)الدشة"وبترسيؼ بالغ لؾاء العقيجة و 

جانب محؾري في شخرية صالح الجيؽ إلى يديخ جابخيممي ىشا  ،واقع األمخ
تمػ إلى وبفزل كفاحو وصل ، إذ لؼ يكؽ يشحجر مؽ أصؾؿ نبيمة، يتعمق بعراميتو
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ذلػ  عمىفالخد ، أما فيسا يترل بالعشف الحي أشار إليو، السكانة الدامية التي بمغيا
تؼ الرجاـ مع خالؿ مخحمة مزظخبة لحلػ كاف مؽ السحصخاع عدكخي حجوث 
 . حيشحاؾ ىط قتمسقؾ و  األعجاء

في  ىظالي يدتعسل تعبيخ الحزارة الؾسظنجج السؤرخ اإلي، مؽ ناحية أخخى 
األصح الحي ىؾ الحزارة و  وىؾ بالتالي ال يخيج استخجاـ التعبيخ األدؽ، الذخؽ 

ا الجيؽ األيؾبي كاف نتاج  ؛ ألف صالح ىي لب القريج كسا يقاؿ التي، اإلسالمية
 . لتمػ الحزارة احقيقي  

السمػ ، عشجما واجو ذلػ الدمظافا تسام   فخوسية تمػ الحزارة تأكجتوفي تقجيخي أف  
الفارؽ الذاسع بيؽ فارس  ـ(؛ مغيخ4444-4434ي ريتذارد قمب األسج )اإلنجميد 

  .وبيؽ ذلػ السمػ اإلنجميدي الدفاح الجمؾي ، الحزارة اإلسالمية

ؽ مؽ عرخ ذلػ إسياـ مؤرخيؽ بارزيإلى أشار جابخيممي ، ذلػإلى يزاؼ 
 والعساد األصفياني، (ـ4791ىسا بياء الجيؽ بؽ شجاد )ت عشو  الدمظاف في الكتابة

صؾرة واضحة :" تخؾ لشا كل مؽ بياء الجيؽ وعساد الجيؽ ـ( وفي ذلػ قاؿ4797)ت 
انية أكثخ مؽ يتستع برفات تعسيا مدحة إند اي  مثال اا مدمس  مثل صالح الجيؽ أميخ  

 ا كامال  أف تبخر تبخيخ   سسؾىا ال تدتظيعكمو فإف الرؾرة التي ر  الفخوسية ،رغؼ ىحا
الستأخخوف في السعدكخ اإلسالمي و  السحبة الكبيخة التي كشيا لحلػ الخجل السعاصخوف 

  .(3)الدؾاء" عمىأو في السعدكخ السعادي 

كسا ال نغفل أف إندانية وفخوسية صالح الجيؽ في عرخ لظخو الرميبيؾف 
جعمت صالح الجيؽ  التيىي ، ـ4447عاـ إلى 4943مجى السخحمة مؽ  عمىبالجماء 

وال نغفل ، حج سؾاء عمىالرميبييؽ و  السدمسيؽ السكانة الدامية في نفؾس يحتل تمػ
عكذ ما  عمىوجاء ذلػ ، ـ4432أكتؾبخ  7 بيت السقجس فيإلى ىشا دخؾلو الدمسي 

يؾليؾ  71إلى  41تخة مؽ مخوعة في الفرميبيؾف في بيت السقجس مؽ محبحة أحجثو ال
إتراؿ تاريخو بتاريخ إنجمتخا مؽ خالؿ صخاعو ، ذلػ كموإلى يزاؼ ، ـ4944
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فيميب أغدظذ  وتاريخ فخندا مؽ خالؿ دور، الحخبي مع ريتذارد قمب األسج
 -4417)باباروسا يق اإلمبخاطؾر فخيجريػعؽ طخ  ـ( وألسانيا4439-4779)

 . ىمشح حقبة العرؾر الؾسظ افخيج  ا ا عالسي  ـ( برؾرة أعظتو بعج  4449

هللا تعالي أراد رفع ذكخ  إفإذ  ؛شكخذلػ عامل قجري أساسي ال ي  إلى زاؼ ي  
فإف تبخيخ السحبة الكبيخة ، ىكحا ا !!.ا وغخب  دمظاف بتمػ الرؾرة العجيبة شخق  ذلػ ال

 . الذػخؽ إليو التي بحث عشيا جابخيممي واضح ال يتظ

التي ندجت حؾؿ ذلػ  األسظؾرة إلىشار ذلػ السؤرخ اإليظالي أوبعج ذلػ، 
روايات و  ا في البخزخ الجانتيؾ في أشعاريبجو أف األسظؾرة أعظتو مكان  قائال  :"، الفارس

مؽ ، بقيت بكساء عشو في أرضو التي كخمت مؽ كاف أدني مشو درجات، غخبية عجيجة
 .(4)الشاحية اإلندانية أي "بيبخس"

 عمىسيخة شعبية عؽ الغاىخ بيبخس السؤسذ الف وجؾد تعميل، واقع األمخ
وجؾده في  إلى( يخجع ـ4142 -4719مرخ والذاـ ) في السساليػلدالطيؽ  لجولة

( بيشسا لؼ يسكث بيا صالح الجيؽ بعج عاـ ـ4722 -4719رخ ألعؾاـ عجيجة مؽ )م
أراد تكخيؼ كسا أف الخياؿ الذعبي السرخي الخرب ، ـ إال مخحمة زمشية قريخة4421
 . ـ4713نحؾ فتح إمارة أنظاكية الرميبية عاـ  اعتبار قيادتو لمسدمسيؽ عمى بيبخس

 عمىفالخد ، لؼ تكخمو بل كخمت بيبخس أف أرض صالح الجيؽ إلىأما إشارتو 
العقل الجسعي في  اا وراسخ  ا فخيج  صار رمد  ، يؾمشا ىحا إلىذلػ إف صالح الجيؽ 

ذلػ مؽ آالؼ  عمىوىحا ىؾ قجرىا وال أدؿ ، تسؾت أبجا  الخمؾز ال العخبي واإلسالمي و 
صجور العجيج مشيا في  ىوتؾال، الجراسات بالعجيج مؽ المغات في كافة أنحاء العالؼ

 . اإلسالميو  مختمف بمجاف العالسيؽ العخبي
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        سؤرخ العخاقي البارز ابؽ األثيختعخض جابخيممي لم، مؽ زاوية أخخى 
ولؼ يكؽ دائؼ اإلعجاب بفزائل ، أنو كاف شاىج عياف عمى إليوأشار و  ـ(،4797ت )

ل عجـ إعجابو برالح يعمأما ت، وىؾ بالفعل شيج العجيج مؽ األحجاث، صالح الجيؽ
 . أحاطؾه بالخعايةالحيؽ ضست أسختو ليؼ و  إرتباطو بالدنكييؽ إلىفيعؾد  الجيؽ

العخبي  السؤرخ الؾحيجلقج أعجب جابخيممي بابؽ األثيخ لمغاية حتى وصفو بأنو 
صاحب  ،العخاقي الفح التاـ لمسؤرخ والؾاقع أف ىحا الخأي مع تقجيخي ، (49)في ىحا العيج 

، المباب في تيحيب األندابو  وأسج الغابة في معخفة الرحابة،، الكامل في التاريخ
إغفاؿ مئات مؽ السؤرخيؽ السدمسيؽ البارزيؽ في عرخ  إلىيؤدي بشا  ،خوالباى

 . نحؾ خاص عمىوعيج صالح الجيؽ األيؾبي  الرميبيةالحخوب 

لمسؤرخ بياء الجيؽ بؽ شجاد مؤلف  اا خاص  أعيخ تقجيخ   ،مؽ زاوية أخخى 
 ىي مؽ أجؾد السرادر التاريخيةاليؾسفية وفي ذلػ قاؿ:" السحاسؽو  الشؾادر الدمظانية

أو محاباة أو أعجابو التالي مؽ أي خشؾع و  و تقاه الرادؽيعموقج أمالىا ، الترشيفيةو 
خاؿ مؽ  السباشخة السستمئة بأسمؾب وىي تعتسج في قدؼ كبيخ مشيا في التجخبة، مجاىشة

كسا أنيا تعظيشا صؾرة كاممة عؽ ىحا البظل مؽ الجانب  ،األدبية السحدشات
 . (44)عؽ كؾنيا تاريخ حي عؽ الحسمة الرميبية الثالثة" فزال  ، اإلسالمي

 عمىعجة عؾامل تجسل  إلىسحكؾر تخجع في تقجيخي أف أىسية الكتاب ال 
 التالي : الشحؾ

بياء الجيؽ بؽ و  نؾع مؽ الكسياء السذتخكة بيؽ صالح الجيؽ األيؾبيوجؾد " -4
مدتذاره الذخري فالزمو طؾاؿ الدت سشؾات األخيخة  جعموؾ نح ، عمىشجاد

 . ـ4449، 4433مؽ حياتو الؾاقعة بيؽ عامي 

بل تشاولو ألفخاد عادييؽ ، سيخة صالح الجيؽ كذخص فقط عمىقترار الكتاب اعجـ  -9
 . أف ذلػ الدمظاف ابؽ عرخه الحي صشعو ايخيج أف يقؾؿ ضسشي   كأنوو ، عاصخوه
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 ،لحلػ تأكج لشا أنشا أماـ قاض  ، أفكاره الدمذ الحي صاغ بو األسمؾب األدبي -9
أسمؾب العساد األصفياني السبالغ في  عمىوأديب برؾرة تفؾؽ بيا ، مؤرخو 

 . التاريخية الكتابة حداب عمىالدخخفة المفغية 

 اي أعساؽ نفدية صالح الجيؽ مشترخ  تسكؽ بياءالجيؽ بؽ شجاد مؽ الغؾص ف -1
مؽ أف يقجـ لشا صالح الجيؽ اإلنداف برؾرة  -بإقتجار -تسكؽ وبالتالي اميدوم  و 

 ىلج الستأخخةالسعاصخة و  العجيج مؽ السرادر التاريخية ىنججىا لجحية لؼ 
 . الجانب اإلسالمي

مؤلفو  وىؾ اآلف مظبؾع، أما العساد األصفياني؛ فقاؿ عشو:" وصل إليشا كامال  
في الفتح  يالقد   وىؾ"الفتح ، الحي يرل حتى وفاة صالح الجيؽعؽ فتح القجس و 

، كسا أنو مازاؿ غيخ مظبؾع، كامال  فمؼ يرل إليشا  "أما كتاب "البخؽ الذامي. "القجسي
أف الجراسات الحجيثة  ، عمىـ4421مكاـر صالح الجيؽ مشح عاـ و  وىؾ يتشاوؿ حياة

 ا لديخة األيؾبي الكبيخا واسع  حيؽ السؤلفيؽ الحي ال يظاؽ مرجر  بجأت تجج تحت شكل ى
كسا أنيا رأت في إماـ الجيؽ ، ما بيؽ الشيخيؽحؾادث التي كاف بظميا في سؾريا و لمو 

 .(47)السيسة"  غشيا  بالسعمؾماتو  اأميش  و  اق  دقي اقيس   ا)يقرج العساد األصفياني( مؤلف  

لكؽ اآلف ، اـ أي مشح ستيؽ عام  4412دظؾر عاـ لقج كتب جابخيممي ىحه ال
ذلػ مؽ  عمىال أدؿ قج حقق في عجة أجداء و  "ا أف كتاب "البخؽ الذامينجرؾ تسام  

صجر مؽ جانب مؤسدة و  مؽ تحقيق مجمجيؽ مشو قياـ السحقق فالح صالح حديؽ
والسجمجاف السحكؾراف يتشاوالف األحجاث ، ـ4432عبج الحسيج شؾماف بعساف عاـ 

يزاؼ ، الخامذالجدئييؽ الثالث و  عمىلؼ يتؼ العثؾر إال ىػ و  134، 117الؾاقعة بيؽ 
رة كتاب الفتح البشجاري )ت الذامي في صؾ أف لجيشا مخترخ البخؽ ، ذلػ إلى

وصجر بالقاىخة عاـ  " وقج حققتو فتحية الشبخاوي ـ( بعشؾاف :"سشا البخؽ الذامي4717
، تمػ رؤية السؤرخ اإليظالي فخانذيدكؾ جابخيممي لرالح الجيؽ األيؾبي .ـ4424

 :الشحؾ التالي عمىتجسل  يايعمويسكؽ استشتاج بعض السالحغات 
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 األسظؾرة إلىوأشار ، اإلشادة بوبتقجيخ ذلػ السؤرخ و  صالح الجيؽ ىأوال  : حغ
 وتعخض لمسؤرخيؽ السدمسيؽ الكبار الحيؽ تشاولؾا تاريخو، التي ندجت عشو
 . والعساد األصفياني، وبياء الجيؽ بؽ شجاد، خاصة ابؽ األثيخ

مؽ غيخه  ىة في مكانة أرقيعمثانيا  : إنحاز جابخيممي البؽ األثيخ كسؤرخ برؾرة ف 
 أبشاء السجرسة التاريخية العخاقية اجسيع   دوف إدراؾ مشو أنيؼ ،مؽ السؤرخيؽ
لغيؾر مجسؾعة مؽ كبار السؤرخيؽ  ايا "السجرسة األـ" نغخ  يعمالتي يظمق 

 الذامية السجارس التاريخية األخخى مثل السجرسة عمىولتأثيخىا الكبيخ ، فييا
 . األنجلديةكحلػ السرخية و و 

السفتخض أف و  ،العخبي تجعؼ العشرخ اإليظالي مؽ زاوية أنظمق ذلػ السؤرخ: اثالث  
في  –(49)لكؽ ىكحا يكؾف السدتذخقؾف ، تكؾف رؤيتو ذات طابع إسالمي عاـ

الترارع و  التجدئةو  لمتفكيػ ىتدع يشظمقؾف مؽ مشظمقات –أغمبيؼ األعؼ
 . الظائفي خجمة لسرالح الغخبالعخقي و 

السؤرخ  ىـ( لج4449 -4493يؽ األيؾبي )صالح الجعؽ صؾرة  عخض ذلػ
 . (ـ4441 -4491جابخيممي )اإليظالي فخانذيدكؾ 
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 الهوامش
 . مؾقع ويكبيجيا شبكة اإلنتخنت :( عؽ فخانذيدكؾ جابخيممي أنغخ4)
 ،ـ7941ط. بيخوت ، ت. نبيل رضا السيايشي، السؤرخؾف العخب لمحخوب الرميبية، ( جابخيممي7)

 .41ص -41ص
 .41ص، نفدو( 9)
 .42ص ، ( نفدو1)
 :وكتابو أنغخ( عؽ حسجاف األثاربي 1)

 ،ابؽ عداكخ، 412ص، ـ4431،ط. دمذق تحقيق عبج العغيؼ زعخور، تاريخ حمب، العغيسي
 تحقيق محب الجيؽ، تاريخ مجيشة دمذق

، حمب بغية الظمب في تاريخ، ابؽ العجيؼ الحمبي، 414ص، ـ4441ط. بيخوت ، 41،جػالعسخوي 
 .411ص، ـ4433،ط. دمذق  1،جػسييل زكار تحقيق

C.Cahen, la Syrie du nord al epoque des Croisades, Paris 1940, P.40. 

يؾسف و  (، عراـ عقموذلػ السؤرخ إلى األنغار وؿ مؽ لفتأكاف السدتذخؽ الفخندي كمؾد كاىؽ ) 
كتابو سيخة األفخنج و  (ـ4412 -4913ىػ / 117-119ثاربي )السؤرخ حسجاف األ، بشي ياسيؽ
، ىعؽ الحسمة الرميبية األول وؿ كتاب عخبي إسالميأدراسة في تاريخ  ،اإلسالـ بالد إلىالخارجيؽ 

األستاذ الجكتؾر دمحم عجناف البخيت بسشاسبة بمؾغو سؽ  إلىدراسات ميجاة ضسؽ كتاب بحؾث و 
ألثشيؽ مؽ السؤرخيؽ ، )دراسة مستازة 449ص -414ص، ـ7949الجامعة األردنية عاـ ، الدبعيؽ

ط.  ،عرخ الحخوب الرميبية في الذخؽ والغخب معجؼ أعالـ دمحم مؤنذ عؾض،، (الجاديؽ العخب
 . 412ص -411ص ، ـ7941القاىخة 

 . ـ4434،ط. دمذق ( تحقيق سييل زكار1)
 . 77ص، السخجع الدابق، ( جابخيممي2)
 . نفذ الرفحة، ( نفدو3)
 . نفذ الرفحة، ( نفدو4)
 .19ص، نفدو (49)
 .17ص، نفدو (44)
 .19ص، نفدو (47)
 : السدتذخقيؽ أنغخو  عؽ االستذخاؽ (49)
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التاريخ ، فاروؽ عسخ فؾزي، االستذخاؽ و ـ4411،ط. القاىخة السدتذخقؾف ، نجيب العقيقي     
 مؾسؾعة، عبج الخحسؽ بجوي ، ـ4443( ،ط. بيخوت سالمي )القخوف اإلسالمية األولياإل

الدياسة الغخبية تجاه االستذخاؽ و  مؤسدات، ،عبج هللا يؾسف. ـ7999ط. بيخوت ، السدتذخقيؽ
 . ـ7994 البحؾث االستخاتيجية ،ط. أبؾعبيو  لمجراسات اإلمارات مخاكد، السدمسيؽو  العخب

 


