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هْاًئ الغاحل الششلٖ للخل٘ذ العشتٖ ّدّسُا الغ٘اعٖ خالل المشى التاعع عشش 

 الو٘الدٕ 

 ) هٌ٘اء لٌزح أًوْررا ( 

 تذس تي حو٘ذ هٌغٖ الغلوٖ/الذكتْس
 أعتار التاسٗخ الحذٗج الوغاعذ راهعح أم المشٓ 

 جكل٘ح الششٗعح ّالذساعاخ اإلعاله٘ح / لغن التاسٗخ ّالحضاس

 الوغتخلص

ٍدددلد ادددءد اضدددعلدراٚددد لدجةدددءد عادددعلداا دددلدسْدددل دجدددع  د   ه دراَععٍددد د ددد  دهددد الدرا هر

راضدددولدراععٍدددادجْدددودرالدددع  ودسْدددل د دددعٓ د لددد دقدددلدراع دددو داةَدددع  دراْدددول داة ةدددع د

راعوسدددد  د شهددددلدّدددد رٛ ودراَددددع ةعل د ميددددودشهددددلدمدددديه د شهلعع ددددع دسعدددد دمادددد دقددددلد اضددددعلد

الدد رلادرا ةع عددلدرالي هدددوهدراٚدد لدجةددءد عاددعلداا ددلد لةددنهدّددع ةلدجاددو دا دد د دد دشي ددودر

را رلعددلدجةددءدراَددع  دراْددول داة ةددع دراعوسدد  داضدد دشٕددةتد ويدديردٍععٍددععد ق عه ددعد  لددعد

ادددددد درا ةددددددع دراعوسدددددد  دا ٕدددددد  درالَددددددععلو  در  ه سعددددددع داةلا ضددددددلدسعدددددد درالْدددددد  د

را غوراعدددددلدرا   ددددد هداة دددددو دراع عه دددددلدىر د ددددد دشهلععدددددودر ٍدددددعورقع علد راع عه دددددلداددددد د

ودٍددةتدقَددلععودسةا ددلد ر لدد ر دادد دمادد  د ددلدسعدد دمادد دميددودر هلعددلدرالا ضددل د ددلدقددلدميدد

را غوراعدددلدالعادددعلداا دددلد  ددد    د   لعدددو د دددلدميدددو درا هرٍدددلدشهلعدددلد عادددعلداا دددلداةعدددو د

 راعددعال د ش عددوردهيددي درا هرٍددلدجةددءدرادد  هدراَععٍدد دالعاددعلداا ددلد دد  دراضددولدراععٍدداد

رافدددوًداددد درالا ضدددل دسعددد دماددد دقدددلددجْدددو د   هدراضةعاددد دراعوسعدددلديعاض رٍدددلداددد د ضع  دددل

سعدددعلد  هدسو  علعدددعداددد د َدددعل هدرافدددوًداددد دراضٚدددعلدجةدددءدر هٗدراعوسعدددلداددد داا دددل د

 يعفعددلد ل ددعلدراالددلدراعوسدد داع ددعههدراعوسعددلدادد د عاددعلداا ددل د يعدد در عة ددعدرافددوًدادد د

 ل ع لدراضولدراععٍادجْودرالع  و.

 ش دددعدشهدددلدرااعدددعا دهددد  دشلداا دددلد لددد درقةدددادراةع دددبد دددا  دراةادددبدراعدددعه   درا ٕدددف  د

شهٗدجوسعددلد اددندراضدد   د شلددودقددلدر ع ا ددعدسع  ددعٜد دد دراضدد مدر ماةعددلد لددنر  د  َددعل هد

  ادددلدادددعهًداددد دماددد درا دددع   د شلدادددعهًدسلفو هدددعدادقَدددع عادراضعدددع دسدددنا .د ق ٕددد د

 راةع بد اءدلععا دش وم د ل  دسع٘دراع ٕعع .

 الومذهح:

هددددلدرالاددددعٛتدر ٍددددعورقع علدادددد دراعددددعال د لدددد داعةددددلد  هرد ا ضددددلدرا ةددددع دراعوسدددد  د دددد دش

يةعددددوردادددد دقْددددل د قْددددلع دقعه  ددددو د لدددد دق ةددددلدشهلعددددلدهددددن درالا ضددددلدجةددددودر ى اددددلد

رالع راعدددل دل دددوردال لع دددعدرا غوراددد درالعلعددديدرادددنود ع ٍدددٜدسدددع دراْدددو د راغدددو  د مديدددعلد

را ادددد و داةل  ددددلد  هدسددددعهىدادددد درى هددددعهد دددد رلادرا ةددددع دراعوسدددد  د  دددد رلادرالاددددعٜد

سع ٙددددعالد اددددءد  ره هددددعدرا ةعععددددل د  و رق ددددعدرالععدددد  ه د لددددعد دددد ردسعادددد   دراع لددددءدشلد

 ق لاداعود ا د و رقو.

اعادددد   در  هسعددددلدرالةددددومديعلددددلد و ٖددددلدجةددددءدراَددددع وهد سَددددٜدلف مهددددعدادددد د ا ضددددلد

را ةدددع دراعوسددد د لدهدددن درالا ضدددلدقْدددل دمَدددورد دددوسٜدش ه سدددعدسعاْدددو در لٖدددء داةدددنا د

را ةدددع دراعوسددد د ادددءدر ٛلدددعالد راغدددي ر دراٍدددععلعه لد ددد دهدددن دراددد   دقعوٙدددلد ا ضدددلد

 ر  ه سعلدرالةوم.
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ادددعا ةع دراعوسددد ديللدددود دددعا دقةعضددد داعدددودشهدددلدٛدددو درال رٕددد  درا  اعدددلد شلددد   ع د لدددعد

قددو دش ددورديةعددوردادد دقددعه ودرا ةددع  د سع ٙددعالد اددءدرال لددادر ٍددعورقع  دراددنودقعلعددادسددود

لْدددأ دش ٚدددعدجةدددءدٙدددفعاودراْدددولعلد راغوسعدددل دراع  ددد د ددد دجةدددودراعٖددد هدرال عةفدددل داضددد د

رالدددد لد رالدددد رلادراعدددد د دددد  لدادددد دّددددل د وريدددديدااضدددد دراَددددةاد ق ى ع ددددع دٍدددد رلدادددد د

رالو ةدددلدراي اعددددلدراعددد دٍددددةضلد ٕدددد  دراةوقغدددعاعع دش دسعدددد هل د لع ددددلداددد دهددددن درالدددد لد

د. رال رلادج هد  عهر دجوسعل دشٙفلدٛعسع عدرا عٓدجةءدرالا ضل

ا ةدددع دراعوسددد دراْدددولعلد راغوسعدددل داضددد دقاع اع دددعدرال عدددود ددد درا هرٍدددع دراعددد دش دددعدٍددد ر  در

ٍدددعهلداددد د جددد ر هعدراع  ددد د ددد درالدددره ع .دالددد دهدددن درا هرٍدددع  داددد در  ةدددت دادددلدقضدددلد

سعاددددع  دقددددعه وديدددد د ا ضددددلد دددد د اددددعٛتدراَددددع  دراْددددول دقفٖددددعةعع  دسدددد درهعلددددلدسْددددل د

دلدما داع هدشٍةع د ا ع د رٙتدسععه ود اعٛتدراَع  دراغوس داة ةع .د ل د ل 

 ظ  هدراافٜدسٖ ههدق عه ل. -

  م  دراةرارد رٍع ورمود  د عع درا ةع . -

 ى ع هدرهعلع دراغو دسعاَع  دراغوس داةعاعاٌدجةءد  رل ود ٛولو. -

  دددادماددد ديدددعلدالا ضدددلدراَدددع  دراْدددول داة ةدددع دراعوسددد دشهلعدددلديةعدددوهد مد ل دددعد ا ضدددلدلددد د

الدسددددع دراضدددد مدرالاةعددددلد دددد دمعلددددتد راضدددد مدّدددد   دجةددددءدرال عددددود دددد دراعاددددعاٌد راٖددددور

 را  اعلد  دمعلتد  و.

هدددددنردسع ٙدددددعالد ادددددءد  هدراعدددددو داددددد دهدددددن درالا ضدددددل د مد لدش ةةعدددددلدٍدددددلعلدراَددددد ر  د 

راْدددولعلداة ةدددع د ددد دراعدددو  د ا دددنردل ددد هلدلددد دقللاددد رد ددد درا ٕددد  د ادددءدراالدددلد ي دددود

دجع .د011  د

َدددع  دراْدددول داة ةدددع دراعوسددد دالددد دهدددن در ٍدددةع دهيدددي دهدددن درا هرٍدددلدجةدددءد ددد رلادرا

سْدددل دجدددع  د هيدددي دسْدددل د دددعٓدجةدددءد عادددعلداا دددلد   ه دراَععٍددد د راع دددعهود ددد  د

دراضولدراععٍادجْودرالع  و.

دشهلعلدرا هرٍل 

قدددعة ٔدشهلعدددلد هرٍدددلد عادددعلداا دددلد   ه دراَععٍددد داددد دراضدددولدراععٍدددادجْدددودرالدددع  ود

د ل ع لدرااللدراعوس داعو 

 ا لدراعوسعلد  عوالدشهلععو.قَةعٜدراٚ لدجةءد عاعلدا -

راععو دددد دسأهلعددددلدراَددددع  دراْددددول داة ةددددع دراعوسدددد  د  دددد مدشهلععددددوداةع ددددعههد -

 راععالعلدي و تد  ا د  ل.

راع دددو د هدددلدراع ر ددد دراعددد دمعةدددلد عادددعلداا دددلدمردشهلعدددلدٍععٍدددعلد رلعٖدددع  لد -

  مغوراعلديةعوه.

لدراالدددلدقأيعددد د عوادددلدشهدددلدر  ددد رتدرا لدددعاادراعددد دٍدددعهللداددد دقضددد  ٘د  ل دددع -

 راعوس دا داا لد ٙل عدا  الداعهً.

قةعدددع دٍععٍدددلدسو  علعدددعداددد دٍددد ر  درا ةدددع دراعوسددد د   ههدددعداددد د َدددعل هد  ادددلد -

 اعهً.

 أعثاب اخت٘اس هْضْع الذساعح

دقلدر عععهد  ٙ الدهن درا هرٍلداع هدشٍةع ده  



 هْاًئ الغاحل الششلٖ للخل٘ذ العشتٖ ّدّسُا الغ٘اعٖ                                                   

                      
 5 هزلح تحْث كل٘ح اٙداب                                                                       

ج  د م  د هرٍلد افو هد  عٖلدسل ٙ الدرا هرٍل د ادق م د هرٍع دجةلعلد   ضلد -0

د دهنردراْأل.ا

 راععو  دسلعاعلداا ل د ه دراةضعلدرالاَعلد  د ٛااعدراعوس . -2

  هرٍلدر   رتدراع دش  دا  ع  در  ورل دا ن در هٗدراعوسعل. -3

درافوًدا در ع  در هرٙ دراعوسعلديلعاعلد -4 قضٖ دش  رهدرا   در ماةعلدا د َعل ه

 اا ل د ر   رى د را يهدر  عهرقعلد  عوهع.د

 ذساعحهٌِذ ال

رجعلددد دراةادددبدجةدددءدرالدددا  دراعدددعه   درا ٕدددف دراعاةعةددد  د مدلدددع دراةع دددبدس لدددادرالدددع هد

راعةلعدددلدرالععةضدددلدسل ٙددد الدرا هرٍدددلد قة  ة دددعد دددلدقاةعة دددع د ماددد دسدددعاٛ الدجةدددءدرا  دددعاتد

رالاْددد ههد  عدددودرالاْددد ههدرالعددد راوهد دددعدش لددد دماددد  د رالٖدددع هدر ٕدددةعلد رالورمدددا د

ا دراعةلعدددددل د رالضدددددعا د راددددد  ه ع دراعةلعدددددلدرالاللدددددلد ٙدددددعالدا ٛددددد الدجةدددددءدراوٍدددددع

د  عوهع.

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

 توِ٘ذ:

 ًثزج عي الغاحل الششلٖ للخل٘ذ العشتٖ

راَددددع  دراْددددول داة ةددددع دراعوسدددد دم دشهلعددددلدق عه ددددلدرلعٖددددع  لديةعددددوه د مادددد دسَددددةتددد

  لعدددودرا غوراددد دجةدددءدرا دددو دراع عه دددلداٚددد دجددد دشهلععدددودرالعٖدددع  ل دادددنا ديعلدددلد

راضةعاددد دراعوسعدددلد  عوهدددعدٍدددلالداعدددودسددد  راادٍععٍدددعلدش درلعٖدددع  ل د لدددعدمعة دددعدقٖددد   د

سدددعاض مدر ماةعدددلديةو  علعدددعد رافدددوًدادددنر دراددد  راادراَععٍدددعلد رالعٖدددع  ل د  ددد دراضةعاددد د

 راعوسعلدراع دٍلالداا و دلةعةلدراض رٍل.

دراعدددو جاددد درا غدددوراعع دد ٚدددلدراَدددع  دراْدددول د   دددلدّددد رٛاد جددد هدمددديه دجوادددلدد

دسعٍلدجوسَععلد"  ىٍععل"د اعهً د يو عل.

د



 تذس تي حو٘ذ هٌغٖ الغلوٖ/د 

 

 6 هزلح تحْث كل٘ح اٙداب  

دعاحل عشتغتاى-0

شٛةض ددددعدرافدددددوًد"جوسَدددددععل"قَددددلعلد
د(0)

"ر ٍددددوهدراٖدددددف  ل"ادددد دج ددددد د
(2)د

د"جوسَدددددععل" د 

راعدددد دقعادددد در هٗ ديلددددعدهدددد درااددددع دسعااَددددةلد اددددءدد"شٍددددععل" د"جددددو " رافددددلد دددد ديةلعددددع د

 دددعد  ةضدددود عدددودد  عاةدددع ددو  "دش دشهٗدراعدددسددد  دراعدددو "قعاددد دد"جوسَدددععل" دد "  ىٍدددععل"

اددددع قور ديددددعل رد دددد   د َددددل لدسدددد  دٍدددد ه عدد راعددددو دجةددددءدر هٗدراعوسعددددلدرال ددددع ههدا ددددل

 عدددءد لدر  دددورلعع د )سعوسَدددععل(داٍدددعلعدراضَدددلدراْدددلعا د ا دددع
د(3)

 دددعىرا رد  ةضددد لد)دجوسَدددععلد

 اءدراع  د"راللةللدراعوسعلدراَع   ل"ع  ود(دجةءدٍ
د(4)

.
دد
د

                                                 
قعددددو دس  اددددلدرافددددوًدش دد يعلددددلد.يدددد هُس رٍدددد لد . .  555قأٍَددددلدر  ةورٛ ه ددددلدرافعهٍددددعلدجددددع دد-د0

شج ددلد شيةددودرادد   دراعدد دٍددع  درالا ضددلدلةدد دراعٖددودر ٍدد    د عددءد ل ددعدد هدد د دد لَددو  ل درا  اددلدرا

" الفررررشط د ه  ددددعد اعلددددلدر  ةورٛ ه ددددلدراةعيل عددددلدادددد دراْدددد وهد راضدددد ه داةلي دددد درل ددددود اددددءديعق ى ددددعل

 د رهدمددد ر  د0قوملدددل دش لددد د َددد درالععاددد  دٛدإٗرررشاى " ارررٖ العقرررْس المذٗورررح ّالْعررر ٔ ّالحذٗخرررح 

.33  د2104ٓعو   داةاْو دس
د

هدددو د هددد درا ددد د353 رالعددد اءدٍدددال د651د ادددءدٕدددف دراددد   در ه سعةددد  درال اددد  دٍدددالد ل اَدددةد راٖدددف   لد-د2

را ددع ٌداةْددع د ٍددلعجع  د لدد دلْددأدلْددأهدٕدد اعل د يددعلدٕددع تدٛو ضددل د لددعدٍددعج دجةددءدراعفددع درال عددود

اعٍدددلدشقةعجدددو درسادددودٕددد هدراددد   د سعددد د اعقددود ةفدددوداددد دهد. دد درالضدددوسع د  ادددو د رلعْدددعهد ج قدددود شلٖدددعه 

  ٍدددء درادددنودٍدددعهدجةدددءدٛو ضدددلدشسعدددو د دددلدرلعضددد در  دددود ادددءدرسادددودٕددد هدراددد   د  رمدددلدجةددد دٍدددععهة ُ د

دمحمدد ٛضدد ُد هدد دش  د دد درجعاددتدرالددنهتدراْددعع د دد در ٍددوهدراٖددف  ل د  جددعد اعددو داةلي دد درل ددود اددء 

.د35ٓ د 2115 ةعجددددل دسعددددو   د د رهدراافددددعاٌداة0 دٛترررراسٗخ الذّلررررح القررررفْٗح اررررٖ إٗررررشاىد ٍدددد ع 

 رل ددددددددددددددددوديددددددددددددددددنا دراعدددددددددددددددد  درا ددددددددددددددددعل د دددددددددددددددد دراورٕدددددددددددددددد  د"راٖددددددددددددددددف   لد اددددددددددددددددعاف لد

/د2/5/دقددددددددددددعه ودراي ددددددددددددعههدد http://alrased.net/show_topic.php?topic_id=378راٖددددددددددددةعةعع د

د 2121

شهٗدرآله ددددع " د قددددلدرٍددددع  ر درالةلددددلد اةعددددعد اددددندج دددد دراَعٍددددعلعع  دادددد د" سعافعهٍددددعل "رٍددددلد"  ددددورلد-د3

 د لةدددد دمادددد ديددددعلدراةةدددد د 0535    د  دددد  ردادددد دجددددع رٍددددعدراعٖدددد هدراض  لددددل د ادددد دراعٖدددد هدراا   ددددل

 دددورل"دسْدددل د عةدددع  داددد دراَدددععلع درا ضعاعدددل د ادشلد  َدددع   ديددد د ددد د"ادددعهً"د "   سدددة  دادددعهً  عدددو 

د جةددد دلددد هود "  دددورل"دهددد دراٍدددلدرادددنود َدددع   داددد دراَدددععلع دراَععٍدددعلدهٍدددلعع داةلي ددد درل دددود ادددءدىر  

دد5954 د ضعادددددددلدقعه  عدددددددل دٕددددددداعفلدراْدددددددو در  ٍدددددددٜ دراعددددددد  دهررررررراُٖ حراٗرررررررح اررررررراسط ّإٗرررررررشاى

.29  د31/02/2115ٓ
د

  د2114. رهدرااللددددل داادددد ل دصٗررررح  الومْهرررراخ التررررذاع٘اخ الت لعرررراخالمضرررر٘ح ا حْاد جةددددعًد جَددددعيوهد-د4

ٓ05.
د

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%B4
http://alrased.net/show_topic.php?topic_id=378
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 ددد رىديعادددل د ل ددد دهدددن دراعَدددلعلدجوسَدددععل(دجةدددءدشلادددعلد لةدددعلدر )لدقَدددلعدل لددد دشٛةضددددد

وٍددد دٍدددع لٌعسدوع مد دددنيودٍدددد يععسدددع دراو عادددلدراغدددوسعع درادددن  دىره ردرالا ضدددلد اددد
د(5)

" د  عههدددعدراععه  عدددلدجددد دٍدددو هودرالعدددور د ددد دجوسَدددععلد قعدددو د ريدددعلد ددد د د" د"
د

(6).
د

 دراْددددع د ٍددددلعجع دمددددعل دقَددددلعلد)جوسَددددععل(د دددد در  ددددورلعع دشلفَدددد لدادددد دج دددد

راٖدددف و
د(3)

 مدشٛةضددد ردهدددن دراعَدددلعلدجةدددءدقةددد درالا ضدددلدجةدددءدشل دددعدشهٗدجوسعدددلدّدددعة عد

 ددد دراعدددو  د ماددد د ددد د رلددداددشل دددلد ْدددلة لدر  ةةعدددلدرال ةضدددلداددد دهدددنردر لةدددعلدرادددنود

 ا ود  درآل عهد رال  تد عد ري دجو سعود شٕعاعودراعوسعل
د(9)

د.

ع  دهددددنردر لةددددعلد دددد د  اددددلداددددعهً دجوسَععل(دقددددلدر ددددسددددو)جددددو در لةددددعلددهلددددنر

ودرالويددديدراضدددعل ل داعلةدددعل دسعددد درامععدددعحدراعَدددلوودرادددنود ددد تدجدددع دعدددراعددد دلع دددلدسعغع

 عددددبدقغعددددودراٍددددلد دددد د)جوسَددددععل(د اددددءد)  ىٍددددععل(د  د0525هددددو/0343
(5)

 قَددددلءدد.

وً د  ععلددددددتديدددددد د دددددد د َددددددلع عدسددددددع   رىدش د)  ىٍددددددععل(دجادددددد دراف دددددددرآللدهٍددددددلعع د

                                                 
هددد دٙدددعسٜد ل ةعددديود يعقدددتده راددد  ديعدددتدي عدددوردجددد ده  قدددود ( د0545-0963راَدددعودسعوٍددد دٍدددع لٌ)د-د5

د سدد  دادددعهً   سة َّددععل   دد دهاددع دلددع دس لةددلد ددد دراددو   دجةددو را اددد  .دقددلد هٍددعاود اددء دد  دراعددعال

اةلي ددددددددددددددددد درل دددددددددددددددددود ادددددددددددددددددءدرال ٍددددددددددددددددد جلدراادددددددددددددددددوه دجةدددددددددددددددددءدّدددددددددددددددددةللدرالعولدددددددددددددددددل د

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D82121/د2/5قعه ودراي عههد/د. 
د

د.04  د0590ٓ دراللعةلدرالويي لدراعع ل دجلعل دعشتغتاىراعع   د ٖ فءدجة  دد-د6

 ا دٍالد )  ورل راع د لللدس  داعهً)دراٖف  لد ٍوهر  رٌٍ (د0524د–د0510راْع د ٍلعجع دراٖف و د)د-د3

دشٌٍدمعْودرالَلءدسو"راضياةعُ" د   دد0493 دسإهتدشسعود لٚءدجةءد للد  دد لا دٕغو   وجد  عاةع

يعلد  لادرااضعا٘د مد دل  اة د اءدر س د    د   الدقةو يد شٛةتدجةءدلفَوداضتدّعهاْع د)شود ة درالة  (د

  درا  لدر  ومدمردش   دهاععلد  اة سعد  دلة دما   دده د  دم لديعلدلعٍععد عع ْعداة  علدسعالعديعل

سلوٗدرااٖةلدد39 جلو د  دد0524د ع  ق اءدا دد ّعجور.د اءد هملدراعةع ه.د ٙعالدال لودٕع تدلةل

 د0 درا يلدرا عاب دٛهْعْعح تاسٗخ إٗشاى الغ٘اعٖد  َ ديو لد اةلي  درل ود اءدمع د   ا دا دشه سع .

.09  د2119ٓجع  دسعو   درا رهدراعوسعلداةل ٍ 
د

 دهٍدددعالد عمَدددععود عدددودعشتغرررتاى ّحرررك تمشٗرررش الوقررر٘ش إلهررراسجاالحرررتالل االٗشاًرررٖ د جدددنس دى ددد د راعععةددد د-د9

.33  د2103ٓمع علدراْو در  ٍٜ دجلعل دد  اْ هه
د

ساددد رداع دددعددلددد دراعدددو دسعددد د عويدددلدراضع ٍدددعل يدددعلدهددد دملددداد ددد ى دسددد  دراضددد الد رااٖددد ل دد   ىٍدددععلد-د5

د  ٖددد فءدجةددد راضع ه  وسعدددل د يددد د  ٙدددادٍدددل د ددد ىدسعافعهٍدددعل داةلي ددد درل دددود ادددءدراا دددعهد  رٙدددا

  د2115 درادددد رهدراعوسعددددلداةل ٍدددد جع  دسعددددو   د0 دٛعشتغررررتاى خررررالل حرررررن الشرررر٘خ خضعررررل الرعثررررٖ

ٓ33.
د

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86


 تذس تي حو٘ذ هٌغٖ الغلوٖ/د 

 

 9 هزلح تحْث كل٘ح اٙداب  

جوسَععل
(01)

د.دد

شجعددددددد  دقَدددددددلعلدر لةدددددددعلد)  ىٍدددددددععل(دسعددددددد دٍدددددددض ٛدرا  ادددددددلدرالعةع دددددددلددددد
د(00)

جدددددددع د

  د سددددعاو لد دددد دشلدرالورمددددادرافعهٍددددعلدر  ورلعددددل دلةدددد دهددددنردراعددددعه و د0525هددددو/0343

يعلدددلدقَلع ع)جوسَدددععل( د ادشلدر ل لدددلدر  ورلعدددلدراعددد دقععلةدددلدجةدددءد ادددلدراالدددلدٛعةدددلد

ع)جوسَععل(راعض  درا لعلعلدرالعٙعلدقععلتدي د  د َلع 
(02)

د.

راععا دددعدرالَدددةل لداددد دراضدددولدرا دددع  درالدددع  و د هددد دقٚدددلدلَدددلعد ددد د ا ضدددلدجوسَدددععلد

ٍددد  دسددد  د دددعدسدددع دراا دددو  درالا فٚدددل د ٛدددو دمةدددع دىرمدددو ً
(03)

را ا سعدددل درادددنودد

 ْدددو دجةعدددو.د قضدددادسدددع دراعدددور د ادددعهً د ا دددعد رم دددلدٙدددعضلدجةدددءدرا ةدددع دراعوسددد .د

لعددددع درا عه ددددلدراعدددد دق علدددداد قعددددوٗ داعضددددادرالدددد د شهٙدددد عد َددددع  لد ملددددعا دي عددددوهدرا

 را يهدسعقٖعا عدسعاةاو
(04)

د.

دعاحل ااسطد–د2

دجةءدرالوقفعع درا ةةعلدراع دقضادّلعا دّول درا ةع دراعوس .دد ضادٍع  داعهًددد

   ددد دجةدددءدٍدددع  دادددعهًدجددد هدد ش دددعد رم عدددودا ددد د اٖددد ههدسدددع دجوسَدددععلد يو دددعل.د

مةدددع د ا دددعدمةدددع دىرمدددو ًد دا هٍدددععل
(05)

 د قعفدددوالد ا دددعدجددد هدٍددد   دٙدددعضلد ٕدددغعوهد

يدددل د جوٙددد عد091اعاْدددأداع دددعدمددديهدجددد ه د ا دددعدّدددةودمي دددوهدس ّددد ودراعددد د ةةددد دٛ ا دددعد

 سضوسدددودجددد هدمددديهدديدددل.د05جوٙددد عددٍدددعلديدددل د قافٖددد دجددد دراةدددودرادددواعٌدسلاةَددد ع د

                                                 
د.03  د0563ٓ د  ةعلدجة  د شل هدش ل  دراضعهوه دعشتغتاى الزضء العشتٖ الوغتقةد ّفعتد راوّع ر د-د01

ددة  ومددارا  اددلدرالعةعددل ددد-د00  راضددول  دد   راعددور   اددء ل دد   دراعدد دلي ددلد دد راض  لددل راع لعلعددل راضةعادد  رادد  لدٕش

ٛال راَدعسا دراعدو  جْدودرالدع  و د رٍدع   راةضدو   قوسعدل ر هى سيهرجدل  ْدعغةل راَدعسةل  َدل   لدعل اد  ّٜد

دةال راادع  ماد    ادن دوه  يرلدل رادء ٙدو ةل  ل د اع راع لعلعدل د ٕدعهدهاٍدعاهع اة  ادل قعسعدل ٕش   ضعسد  راٖة

ددد  اددد  هجع دددع جددد لد  ٍدددء دها  دجلدددع دجة راَددد   دد لددد هًدراع لعلعدددل داةلي ددد درل دددود ادددء درا  ادددلدشهٙر

د.20  د0592ٓ درا ع لدراعع لداةلعع  د .د  دإهاسج كعة العشت٘ح

د.35 دٓهاسج عشتغتاى ّحك تمشٗش الوق٘شاالحتالل االٗشاًٖ إلد راعععة د-د02

د03
-
قععةددددودرااددددعميدرا ةععدددد دراددددنود فٖدددد د لةددددعلدر  دددد رىدجدددد د  ددددورل د   عدددد د ا لددددعدد ىرمددددو ًدمةددددع د

 ا ضعدددع د  عةفعدددع دقلع دددعداددد درا ٖدددعأدرا ع ا معدددلد را  س  وراعدددلد رااععقعدددل داةدددعٌدهادددع دش دددلدج لدددلداددد د

 دحررْاصا  دراعلدد   درا ةععدد دسددع دٍدد  در  دد رىد هٚددةلد  ددورلدرا ةةعددل داةلي دد درل ددود اددء درا عفددوو دملعددل

د.20ٓ

د.46ٓدد د 1555 وييدرا هرٍع د را  عات دد دهولرح ُشهض العشت٘ح ددرا  هو د سورهعلد د   و لد-د04

 دٍدددلعلدمةدددع دىرمدددو ًد را   دددع .دقضددداد دددو در  ددد م   دددورلدهددد د  ددد مد اعا دددع د عا دددلداوٍدددععلد-د05

د ٍدددةلعلد  داةلي ددد درل دددود ادددءدراددد هييا رالاعا دددلد اعلددد لداةض  عدددلدرالو  دددل د  عاددد   لدسعاةغدددلدرالو  دددل

د.314  د0556ٓغ ر  دسد دل د رغشاا٘ح العشاق ّا ل اس الوزاّسج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3


 هْاًئ الغاحل الششلٖ للخل٘ذ العشتٖ ّدّسُا الغ٘اعٖ                                                   

                      
 5 هزلح تحْث كل٘ح اٙداب                                                                       

شهل عدلْل د  عه  د لعٌ د  عوهع
(06)

د.

دعاحل كشهاىد-3

ّددددلعا د ٚددددعتدهو ددددي ضددددادٍددددع  ديو ددددعل دش د و ددددعل دددددد
(03)

 دسددددع دٍددددع  داددددعهًد

 وسدددعد ٍدددع  د لدددورل
(09)

ّدددولع د  ورٍدددعلد ٍ َدددععلدّدددلعا د را ةدددع دراعوسددد دما سدددع.دد

%د ادددو د هددد د35د وقفععقدددودّدددعهضودّددد   هدراةدددو  ه د ش دددعدر هرٙددد درالا فٚدددلداعْدددل د

ّ   هدرااورهه د قلع د  د ٚعتدهو يد اءد    د لورلدّولعد اعهًد وسع
(05)

د.د

د

د د عهج دلعٌ دلْل.الشئ٘غح هماتل الغاحل الششلٖ للخل٘ذ العشتٖ ضس الزد-4دد

 ٍدددد  دللعفدددد دددهاددددع دراع  دددد د دددد درا دددديهد ضعسدددد دراَددددع  دراْددددو داة ةددددع دراعوسدددد  ددد

دسعال  دج د  تد ا ع ده د عهج د لعٌ د لْل.

يدددلدد35 دددع .د قةعددد دد21 هددد دمي دددوهدٕدددغعوه دقةةددد د َدددع ع عدشلددد د ددد ددرضٗرررشج خررراسدد

يدددلدجددد د   ادددلدس ّددد و.د مي دددوهد دددعهجدلو ةدددلدد52واعٌداةَدددع  درالضعسددد  د جددد دراةدددودراددد

  د   الدجةع رل
(21)

د.د

                                                 
د.49ٓدد هولرح ُشهض العشت٘ح ددرا  هود-د06

د ٚدددعتدهو دددي دش ددد دشهدددلدراللدددور درالعاعدددلداددد دراعدددعالد شي وهدددعد ويدددلداةَدددف  د ضددداداددد د ا ضدددلدرا ةدددع د-د17

 دد د  رالاددعٜدرا ادد و  ساددودراعددو   دد دم ددلد  عددع د ةددع دجلددعل اعٕدد  د ددعدسددع د عددع درا ةددع دراعوسدد  راعوسدد 

.ددق ددددد دجةعدددددود ددددد د ل دددددو  راةادددددو    رال  دددددل م دددددلدش دددددوم دا ددددد درالافدددددندراةادددددوودرا  عددددد داةعدددددور 

 اعا دددلد َدددا  دراعددد دقْدددو دجةدددءد ويدددلد  اعا دددلدساددد هدجةدددعًد  ددد درا اددد  دٍدددة الدجلدددعل راْدددلع د  دددورل

لعٕددو دلعٕددوداعددودسعجعةددعهدشلد لددودراَددف د ددأق دٙددل د ععه ددعدر لةعلعددل داةلي دد درل ددود اددءددرال  ددلدراةاو ددل

 جة د دهض٘ك ُشهض ّالقشاع ا هشٗرٖ اإلٗشاًٖد د رهدرافعهرس  دسعو   د2103 د دٓد02.

 ديعلدددلددسادددودراعدددو د ددد دجةدددء  د سعيَدددععلد  دددو    دددورلد لعددد داددد دماددد  دّدددو د ٍدددع  د دددولورلد-د09

سلاعا ددددلدٍعَددددععلد ددقعسعددددوداَددددة الدجلددددعلد دددد د ددددلدر عةددددلد  ددددورلدميلهددددعدراغوسدددد  د هدددد در لةددددعلدرا ادددد س 

لددددعاعلدر هسعددددلدرالل لددددلدرا د هدددد دش دددد ددسة َّددددععل د را دددديلدراْددددول در عةعددددودسعيَددددععلد ٍددددلعودسة َّددددععل

الغ٘اعرررح الخاسر٘رررح د ادددرر دجدددعٛ د راعةدددع وقعاددد دشهٗدراةةددد ُ داةلي ددد درل دددود ادددءد  سة َّدددععلداةعيَدددععل

مع عددددلدراْددددو در  ٍددددٜد دد هٍدددعالد عمَددددععود عددددود اْدددد ههد اإلٗشاً٘رررح ّأحشُررررا علررررٔ أهرررري الخلرررر٘ذ العشتررررٖ

د.د25 دٓدد2102جلعلد د

د.51ٓدد دهولرح ُشهض العشت٘ح درا  هود-د05

 اْ هر درا ع لدراعةلعلدد ذ العشتٖرضٗشج خاسد هي رضس الخل٘ د عه د ٖ فءدجة راضع ه د   و لرااد-د21

د.3ٓد  0593دا هرٍع درا ةع دراعوس  دراةٖوه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%85_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1


 تذس تي حو٘ذ هٌغٖ الغلوٖ/د 

 

 01 هزلح تحْث كل٘ح اٙداب  

قعلعدددادمي دددوهد دددعهجدسأهلعدددلدقعه  عدددلديةعدددوه داضددد دظ دددو دجةدددءد َدددوحدر  ددد رتد ادددند

راٍددددلا هدرالضدددد  ل دج دددد 
(20)

 د اعةددددلد  هردسددددعهىردادددد دراع ددددعههدسددددع درا ادددد د را ةددددع د

 ٍدددٜدالددد هدىر  دجددد دشهسعدددلدلدددو ل دسدددعاو لد ددد دراعوسددد  د ّددد رٛادراةادددودر سدددع٘درالع

ماددد ديةدددو داضددد درهقدددةٜدرٍدددلدمي دددوهد دددعهجداددد دشمهدددعلدراادددعًدسعاع ددد دراة ةددد و
(د22)

رادددنود

دمع د  درا ي وهد افءداةل ضفع درالععهٙع داةا ع دراة ة و.

  ادددندل ع دددع دراضدددولدراععٍدددادجْدددود سددد ر ع دراضدددولدراعْدددو  درالدددع  ودشٕدددةالدمي دددوهد

شٍعٍدددعلداعٖددد  ودرادددافٜدسعددد دشلد ددد  دا دددعدر لعسعدددتد شلعلدددلداع دددعد دددعهجد عادددعلد لعجددد هد

رالاْآ درااف عل
(23)

د.دد

هددد دمي دددوهداددد د ٍدددٜدرا ةدددع دراعوسددد دسدددع دادددعهًد جلدددعلد ر  دددعهر .ددرضٗرررشج لررر٘ظ دددد

 د قةةدددد د َددددع لدرا ي ددددوهدر اددددع د قَددددعع درى هددددو دادددد دراضددددولدرا ددددعل دجْددددودرالددددع  و

را ددديهدر  دددومتدا ددد دقةعددد د َدددعالد دددعاعع دديعةددد  عور د وسعدددع .دقادددعٜدسدددعا ي وهدجددد  د ددد 

  لَددع ديعةددد  عور دماددد  د ددو دمي دددوهدساددد هدجةددعً د جددد د عادددعلداا ددلد َدددعالدقَدددعع د

                                                 
 د  ددد دشّددد ودراضدددع هدراعَدددلو ع د رافدددعقاع در  و دددت  ضددد  لععداٍدددلا هدرا عادددبدرالضددد  ل  دهددد دش ددد د ةددد  رد-د20

.د ساةدد  دجع ددود06د عددءدسةدد  شهٍدد  .  د قعةلددندجةددءد دد د 356دجددع لورسددلد  ددة دادد د   اددل ادد د دراعددعه ودجةددو

راةادددودد د راعددد در عددد  د ددد دٍددد ر  راعدددعالدراضددد  لديدددعلدلددد دشٍدددٌد  ددد مدشيةدددودر  ةورٛ ه دددع دراعددد دجوا دددعد31

ّدددول ع.د عدد دش دد دشل ددتدراضدددع هدراعَددلو ع دادد د َدددعوق ل د مد ٍةَددةلدمةددع درا علعا ددعد وس ددعد ٕدد ا د ادددء ر  دد ل 

عرررالن يدددعه  دمددد  د داةلي ددد درل دددود ادددءدق  دددعًد عٙددد عدجةدددءدر ٛددد     عويدددلدادددلد اٖددد دشلدهدددي داددد دشو

د.35ٓد  2103 رٍَلدرا ا ر و داا ل ددقومللد عا د و تدجة   داالعرٌذس الومذًّٖ

ش لدد د ددوىرددٙدد دراْددع  هٙددعد ددعلدس ةدد ودراددنودلددع دسددو رالضدد  د د  ددو0525جددع دد د ةدد شراع دد دراة ةدد ود-د22

را ددد ههدد ادددندقأٍعَددد عد عدددءدٍدددض لدجةدددءد ددد  ر ٍدددوهد د للدددلدهدددن را  ادددلدراضعمعه دددلد  دددودّدددعهع  راضعمدددعهو

 دددع د  0540د عدددءدجدددع در ٍدددوه رٍدددٌد هٙدددعدس ةددد ود درٍدددعلود لدددل0535داددد دجدددع  )را لعاعدددل(در  ورلعدددل

سَددددةتد رااددددو دراععالعددددلدرا علعددددلدراعاادددد داٖددددعاتدرساددددوددمحمد دددد  دجةددددءشمةددددو دراغددددي دراةو  ددددعل دراَدددد اععع د

د  دددددد دقي  دددددد  داة عدددددد ُدرااعى ددددددلدسددددددعاةعو  در  ورلدددددد  رااةفددددددعلد  دددددد   هعةددددددودج لعددددددودراْ ٖددددددعلد ددددددا

دمحمدد ا عالدددعديدددعل   دددورلدّدددع دجةدددء  وهٙدددعدس ةددددرسددد  دمحمدهٙدددعدس ةددد ودسععددد    را دددع  دسعددد  رااةفدددعلدضدددع ا

 ٚددددتدراْددددعتد اددددءدعدش مد ددددادرا لددددلدلدددد  راْددددو در  ٍددددٜدرااةعدددد دراواعَدددد داةغددددو دادددد  هٙددددعدس ةدددد و

 ةعدددود لعدددع دمل  ه دددلد  دددورلدراا   دددل داةلي ددد درل دددود ادددءدماددد د ادددءد مدادددأ د0535اددد دجدددع ددرا ددد ههد لعدددع 

 دراددددد رهدراعوسعدددددلداةل ٍددددد جع  دسعدددددو   د0 دٛهْعرررررْعح تررررراسٗخ إٗرررررشاى الغ٘اعرررررٖد  َددددد ديدددددو لد را دددددع 

د.005-003ٓدد 4جد  2119

د.02ٓد دد هي رضس الخل٘ذ العشتٖرضٗشج خاس دراا عهد-د23

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 00 هزلح تحْث كل٘ح اٙداب                                                                       

يعة  عور  د  ةة درهقفعالدشجةءدلض لداع عد لَل د    ع د عور دج دٍ تدراةاو
(24)

د.

د ٍدددد   عل دقعددد دمي دددوهدلدددعٌدسعآل دددعهدراععه  عدددلتديآ دددعهدر ٍدددلا هدرالضددد  ل  د هادددع د  دددعه 

درا ةعفدددلدجلدددودسددد درا  دددع د  د ق مددد داددد د-هٙددد دندجادددودد- عددد  دقعه   دددعد ادددءدج ددد ر

را ي دددوهد   ادددل د و دددوهيدراععه  عدددلدراعددد د ومدددادساعاهدددعداع ددد دلععٕدددوهدشسادددعلدر  عدددودلدددعٌد

علدرا ي ددددوهدسضددددعٌدلَددددةل د اددددءدهددددنردر  عددددودراعوسدددد  د مي ددددوهدلددددعٌد   اددددل د ددددل   ٍ  ا ددددنرد

دد    دددل د ٍدددلعلدسدددنا دلَدددةل د ادددء رالةلدددلد و دددوهدراعددد د للدددلدرا ي دددوه د هادددع د  دددعه 

ل  لل داضٖودر  عوه د  يرلع درالعع  د راالع ع دراض  لل
(25)

د.د

قضددادجادد د دد   درا ةددع دراعوسدد دادد د ٚددعتدهو ددي.د هدد دشيةددودمي ددوهدادد د رضٗررشج لشررن

 مدقعدددع  د َدددع ع عدر ملعاعدددلدٙدددع د َدددع لدمي دددوهدراةادددو   دقضو ةدددع.درا ةدددع دراعوسددد  د

اددد دراعدددو دسدددود)را ي دددوهدرا   ةدددو(دل دددورداْدددلة عدرا ددد ا  د هدددن درا ي دددوهدقضددداد قعدددو دج

سدددعاضو د ددد دراَدددع  درافعهٍددد دجةدددءدراٚدددفلدراْدددولعلداة ةدددع دراعوسددد درالضعسددد د  دددعهق د

هشًدرا عللد راْعهلل
(26)

د.

قلعدددد درا ي ددددوهدسْددددل دٛدددد ا  د دددد د دددد   دسادددد هداا ددددلد
د

 عددددءدسادددد هدجةددددعً
(23)

قضو ةددددعدد

 دددع  د قعدددو دهدددن دد05-0عهد عدددور حدجوٙددد عد دددعدسدددع د  فٖدددة عدجددد دراةدددودرادددواعٌدلاددد

راضاددددعهدادددد مدراةاددددعههدراةو  ددددعلعع دسعٍددددلد)د ٚددددعتدي هلددددٌد(
(29()25)

 قةةدددد د َددددع ع عد.دد

                                                 
د.046ٓد  د0553 درال  ل د0 رهدر  ع  دٛد دتاسٗخ عشب الِْلح دد عقل ددمحمد و تد-د24

ٓد د0553 وييد هرٍع دٍع   دراةٖوه دد دالعشتٖتاسٗخ لٌزح لؤلؤج الخل٘ذ  ددرا  ع و د َع دجة د-د25

د.015-005

 د رل ودينا د634-630دٓ د2115ع لداةاْو دجلعلد د رهدشٍد دهْعْعح الخل٘ذ العشتٖ ددّعيو د ال  -د26

 دراْعهلل د0 د رهدرالععه داة ةعجل دٛصِْج الفاسط اٖ تاسٗخ عشب ااسط اءدٕ  ت دجة راوىر ددمحم د

د.52  د0553ٓ

قاع درال  الد درا ةع دراعوس د ق  دجةءدافعهًداعهٍعل دجةءدراَع  درا ا س د   ال عاعلد د سا هدجةعًد-د23

 قعلعيدسأهلعع عدراععه  علد راع عه ل د د قٚلدلعج هدساو لداعهٍعلدهاعَل د ي ٚعتدهود  لعع درٍعورقع عع دجةء

 قع  دهن در هلعلدال لع عدرا غورا دراللع ي.دشٛةضلدجةع عدج هدقَلعع دلة دقَلعع عدسةا هدجةعً د   دهن د

عدا دقة درافعوهدلة دتد عبدر عة ه عاعدلةعلد 0513 دراعَلعع دلنيو دق ٍو د ّ و دش دّ ور.دشلع دراةوقغعاع لدجع

جةعًدر    د رانودٍلعلدرالا ضلدس نردراٍلدلَةلد اعو داةلي  درل وددراْع جةءد  دد 0605شلد علدقاو وهعدجع د

تاسٗخ لٌزح لؤلؤج الخل٘ذ  د رل ودينا د اءدرا  ع ود.35 دٓدالٌفْر الثشتغالٖ اٖ الخل٘ذ العشتٖاٖعوا  د اءدر

د.065ٓدالعشتٖ

جددد در هرٙددد درافعهٍدددعلد هددد دشٕدددغودسل عدددود ددد دل عدددو د ٚدددعتد د ٚدددعتدي هلدددٌ د فٖددد دمي دددوهدلْدددل-د28

ر ي ددددودرلعْددددعهرد   ادددد ودرالٚددددعتدجةددددءد عسددددع درالددددعلغو  .هو ددددي.د عددددو ديددددنا دسعٍددددلد ٚددددعتد دددد هرل

 راددنود عددو د اةعددعدسعٍددلدراغعسددع درااددعهه داةلي دد درل ددود اددءدرال ٍدد جلدراععالعددلدرااددوهد ادد درا ةددع دراعوسدد 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 02 هزلح تحْث كل٘ح اٙداب  

 يعلدددلدقَددددلا عدلةعاددد دجوسعددددل د يدددعلد الل ددددعدراض رٍدددلدراددددن  د ديعةددد  عورد وسعددددعد0450

  ة ردا دٕورالد ادراةو  علعع د ينا درافوً
(31)

. 

 مد  ر ل ةعدددديو راةوقغددددعا د ر دٛ  ةددددلدٙدددد ديدددد د دددد دراغددددي  ره د ددددو  د ر عددددلد اَددددا

 دددعدىرادددلدهادددع د  دددعهدراضددد الددل دددتدراَدددلعلداددد د  دددورم لد ددد درا ي دددوه د اددد درا ي دددوه

رال  وه راةوقغعاعلد رااٖ ل
(30)

د.

ش  د ا ددددلد دددد دراالةددددلدراةو  علعددددلدر  عددددوهدجةددددءدراض رٍددددل د مادددد د را ي ددددوهديعلددددلد

ال لع ددددددددددددعدراٍددددددددددددعورقع  دراضو ددددددددددددتد دددددددددددد دهشًدرا علددددددددددددل د اددددددددددددعهً دجادددددددددددد د

سع ٙعالد اءد  ره هعدراغاعل  را ةع د    
(32)

د.

ميوهدددعداددد ه لو
(33)

لَدددلل دد03511 لدددع  د لدجددد  دٍدددلعل عد ةةددد دد)  اعددد درا ةدددع )دداددد د

لَددللد دد درافددوًد َددل دد511جلددعل د ددعدجدد ردية ددلدجددو د اعلدد لد اددءدلةعادد دادد دٍددع  د

هددددد داغدددددلدشهددددد د راةغدددددلدراعوسعدددددلد ع ل دددددلداددددد دجعٕدددددللدرا ي دددددوه د ا ضدددددلدلْدددددل د  ل

را ي وه
(34)

د.دد

 اء لٌزح ّدّسٍ الغ٘اعٖهٌ٘

                                                                                                                            
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D   .22/5/2121قعه ودراي عههدد  

د.50ٓدد دهولرح ُشهض العشت٘ح درا  هود-د25

د.52 دٓدهولرح ُشهض العشت٘حرا  هو دد-د31

د.62ٓدد الوماّهح العشت٘ح اٖ الخل٘ذ العشتٖ دراعلو ع د-د30

د.31ٓ د0566 ىرههدرا ضعالد ر هّع  دراةٖوه دد دالقشاع علٔ الخل٘ذ العشتٖ دراعلو ع  دٍةعلدٛود-د32

شسدددددوىدرالدددددره ع دد هددددد د ددددد  دراٍدددددععلعهى ددددد د عا اددددد س لةو  علعدددددراداددددد دراال  دددددلد  ظددددد د اددددد ه لود-د33

 اعددد د" راعْدددو   د راددد اع درادددنودشجددد   راضدددولد دددلاددد دس ر را ةدددع دراعوسددد د را غدددوراعع درادددن  د ٕدددف رد ا ضدددل

را ددد  دد يدددعلدهددد د ر ددد ر د ددد د  ظفع دددع د د را اددد داددد دشٕدددةودقضدددعه ودشجددد هعداةال  دددلدراةو  علعدددلداددد  "را ةدددع 

اددد دقعدددع ة لد ددداد م دددعلد شجعدددعلددلعدددلد َدددعج هلر دراةو  عهددد دقددد اعود ومدددادالددد ظف درالَدددععلود  ددد د جددد ر 

جةدددددءد مدددددود را ي دددددوهدراعوسعدددددلد شادددددور در  دددددعهر دراعوسعدددددلدجةدددددءدٍددددد ر  درا ةدددددع د راضةعاددددد دراعوسعدددددلداددددد 

را ٖددد ٓ.د رادددد اع دهددد دادددد دّددددل د  ٍددد جلد دددد دشمددديرلد ععدددد  هدقعاددددع  درااعدددعهدرامعلعجعددددلد رالعٖددددع  لد

د داةلي ددد درل دددود ادددءدراللدددعا  اةَدددلعلد  ٕدددفع داةلا ضدددلد لةعاة دددعد   عهرق دددعد  ْدددع عق عد   ٖدددعاعع د عا جدددل

قددددددددعه ودراي دددددددددعههدد  senses/heritage-https://www.albayan.ae/fiveه ددددددددل د  لددددددددادراةعددددددددعلدرالعواعددددددددل 

د .23/5/2121

 دسعدددو   د2 دراضَدددلدراعدددعه    دٛ   رلدل دددو دقوملدددلد لعدددتدراعوملدددلدسددددل٘رررل الخلررر٘ذج.دجداددد ه لو دد-د34

د.546-540ٓدد 5جد  .د 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.albayan.ae/five-senses/heritage
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 أّال: ًثزج عي هٌ٘اء لٌزح

 ددد دشي ددودرالددد رلادرالي هددوهدرا رلعددلدجةدددءدراَددع  دراْدددول داة ةددع دراعوسددد  ددو عاددعلداا دد

اضددد دشٕدددةتد ويددديردٍععٍدددععد ق عه دددعد  لدددعداددد درا ةدددع دراعوسددد  دا ٕددد  درالَدددععلو  د

ىر د ددد دشهلععدددوددر  ه سعدددع داةلا ضدددلدسعددد درالْددد  درا غوراعدددلدرا   ددد هداة دددو دراع عه دددل

در ٍعورقع علد راع عه لدا درالا ضل.

 شٕددددةالدهددددن درالا ضددددلد ادددد هرداعاددددعاٌدرالَددددععلو  
(35)

 دددد دشمدددد دراَددددع وهدجةع ددددعدد

اةاٖدددد  دجةددددءدشهدددد ر دٍععٍددددعلد رلعٖددددع  لد جَددددلو ل.دااددددع  ديدددد د َددددععلودشلد ضدددد  د

ل دسعاٍدددعع لدجةدددءدهدددن درالا ضدددل دش دشلد ضددد  دسإلْدددعلد يعادددلداع دددعدجةدددءدراَدددع  دراْددددو

اة ةع دراعوس دلو ةعد  دميهدرا ةع دراعوس 
(36)

د.د

يددعلد عاددعلداا ددلدهدد درالافددندرالَددر  دجدد دراضعددع دساضدد دراةٚددعاا.د مادد دسَددةتد مدد  دجدد  د

يةعددود دد دراةاددعههد راع ددعهدراواعَددع  داٚدد  دجدد د مدد  دّددويع درااضدد دادد دهددنردرالعاددعل د

ضةعاددد دراعوسعدددلداةعلويددديد سع ٙدددعالد ادددءد ادددءدرالا ضدددلدسع ٍدددلع د راةرادددر داضددد دمدددنسلدرا

جةءدراَع  دراْول داة ةع دراعوس 
(33)

.
د

د

د:لٌزَ تغو٘ح
ر عةددد درالره ددد لداددد دقَدددلعلداا دددلدس دددنردراٍدددل داضعددد دشلدددوديدددعلدهادددع در دددوشهدجومدددعل د

ٍدددلالداددد دهدددنردراللدددعل د يعلدددلدقضددد  دسوجددد دش ادددع دراَدددلعل د يدددعلدراَدددلعلد ض اددد ل د

اددد دشجدددوجدش دجومدددعل داَدددلعلدرالا ضدددلد"رمهةددد ردسأ ادددع للد ادددءدراةالدددل" د يةلدددلداالدددلدقع

س دددنردراٍدددلدلَدددةلداعةددد درالدددوشه
(39)

.د هسلدددعدسعددد د دددو هدرادددي  دقدددلدقعددد   درالدددع دمعلدددعد

د ٕعه داا ل.

ل ددد درٍدددل عد)اا دددل(دقضددداددّدددو  لعددد  د لدٍدددةتدقَدددلعع عدسةا دددلد عددد  د ادددءدشلد ا ضدددلداددد د

 دشهة ددع ر عةدد  شل اةددب  ددع  ددل  .0592 جددع  لةدد  راعلددورل  اع ددء لددو درا ةددودادد 

  ادء لديح جد ه دالدا لد د   ادعٛت  ادء شهة دع لديح   وهدع  جةدء اعادل    ٖد دسعدا ل

  رٍدعضو ر راْدول   راَدع    ادء لديح  لَدل راةادو    لديحد ادء   دو ر  َدعل د لَدل

سةا لد  ععلداةة ق لدراض  لل را    ه  ا ضع ل ٍل ر انا  اعو
(35)

د.

  َد (شود  َ داالدل(سدو)  د جء همد   ادء لَدةل ٍدلعل اا دل سدأل  لعد دلد  د عادبد

 اد  ماد دق ٍدا سعد  راَدل  د دل ٕدع  هد  رالا ضدل قةد  اد  جلةدو يدعل  م  ) ر جدوج

                                                 
 ٍعلع ا راعوس  را ةع   ا ضل ا  جةءد َععلور   ٖةل راع   هسعلر  راض م ش   عاع لراةوقغ رالَععلو لد-د35

درا    هدي و تدهشًدراومعلدراٖعاتد  عو . راع عه ل اة و  ريعْعا ل سع 

الزضس العشت٘ح ّاالحتالل اإلٗشاًٖ ًوْرد للعاللاخ العشت٘ح اإلٗشاً٘ح دساعح ّحائم٘ح د دمحمد َ د راعع ه ًد-د36

د.029ٓد 0جد  2112 رهدرالعع دراا  ب دراضعهوه دد حأسش٘ف٘

د.0352 د4ٓ د د  دجدل٘ل الخل٘ذا ه لو دد-د33
د.40دٓد دتاسٗخ لٌزح لؤلؤج الخل٘ذ العشتٖ درا  ع و-د39

د.33 درافضعجلدرانهةعل د رٍَلدر  ع  دراةاو   د .  دٓهولرح ُشهض دد سورهعلددمحم دسْل -د35



 تذس تي حو٘ذ هٌغٖ الغلوٖ/د 

 

 04 هزلح تحْث كل٘ح اٙداب  

 رالا ضدلدية دع قةد   د    رالادعٛت راضدوم راٖدع  د يعلدل ش  ر  قٖداعا اد   سد ش جلةدو

 شو االددل سةضدت رّدع و رادنو راومدد  مادد   دد  راٖددع   ش  ر  راَددل  سْددورل لع دل

 هدن  شهلعدل ش هيد ر جاد هع راومد  ماد  جةدء راعدو   اد  راادعً سد ش ر جدوج د جاد  ع

 ٍدلعلدسةالدلد سعد  اعلدع رالا ضدل  اع دع د ق ٍدعل لي د ر اةع دعههد راٖدع دادنا  رالا ضدل

هنردراوم  لَةلد اء
(41)

د.

الددد دش ةدددتدرالدددره ع دا دددن درااضةدددلدراععه  عدددلداددد درالا ضدددلدهماددد ردراضددد  درا عادددبدسدددألد

دَ داالل(. ا ضلداا لدٍلعلدسنا دلَةلدهم درٍلود) 

د

 رغشاا٘ح هٌ٘اء لٌزح: 

 ضددداد عادددعلداا دددودجةدددءدراَدددع  دراْدددول داة ةدددع دراعوسددد  داددد دشلٖدددءدّدددلع د دددو د  دددعههد

راْعهلل
(40)

يلد040.درانود ةع دجا عد  را د
(42)

د.

يدددل د  اددد هعد ددد دد41يدددلد ددد دراغدددو د ادددءدراْدددو  د جوٙددد عدد64  ةةددد دٛددد  داا دددلدد

راْو دمةع  ديلعديعللداا لد وقة لدس ي وهدٍوو
د

راع ديعللدقعةع عد  ره ع د
(43)

د.

 ش ددعد  لدداداا ددلد دد د عددبد  دد ٛدرا دد  د   راددودراعددوٗ دا دد دقضددادجةددءد ددٜدٛدد  د

 هملد    لدّلعاد23 هملد    لدّولع د  ٜدجوٗدد54
(44)

د.

 ادددد د عاددددعلداا ددددلدّددددلعاد   اددددلداه
(45)

 د  دددد دراْددددو د   اددددلد  ويددددعل د  ادددد هعد دددد د

                                                 
مْاعرررن ارررٖ سأط الخ٘ورررح ّدّسُرررن ارررٖ ا حرررذاث الغ٘اعررر٘ح هررري تذاٗرررح شرررْ٘ل ال اَددد  د َددد د سدددورهعل دد-د41

د.23  د2104ٓ درا رهدراعوسعلداةل ٍ جع  دسعو   دتْارذُن اٖ الخل٘ذ العشتٖ

 ه در  عههد    الدراْعهللدراَةادجعٕلع ع ر  عهر دراعوسعلدرالعا هد  عههدقعسعلدا  الد  عههدراْعهللد-د40

ٍاعل ددمحمد داةلي  درل ود اءد  ةع دجلعل را ةع دراعوس درا  ع هدراع دقلععىدسْ رٛادجةءدمعلةع عد  دم لدٍع  

د.00  د0563ٓد ىرههدرا ضعالد ر هّع  دسغ ر  د إهاسج الشاسلحس  ل د

 ددم8121-8181ع٘اعح إٗشاى اٖ الخل٘ذ العشتٖ علٔ عِذ ًاصش الذٗي شاٍ الماراسٕ د  ٖ فء دجضع د-د42

د.030ٓدد  2115راضعهوه دد ّويلدلعًداة ةعجل

 دالزضس العشت٘ح ّاالحتالل اإلٗشاًٖ ًوْرد للعاللاخ العشت٘ح اإلٗشاً٘ح دساعح ّحائم٘ح أسش٘ف٘حراعع ه ً دد-د43

د.030ٓ

د.01ٓد د0جد  0553  ةعلد ٍلعل د س  دد دتاسٗخ لٌزح دديع ةلدجة ن دراضعٍل -د44

 دقضو ةددعد2يدلد(5111 ( َدع ع ع قةةد  داهٍددعع  ضعٛعدل ٙدل  ادعهً سد    دو    ماد قضدا    ادلد اهد-د45

(د551) د قضددادجةددءدرهقفددعالد2(يددل366ّددعورى)    اددل جدد   د قةعدد 2(يددل291 دد را د) اا ددو  ا ضددل جدد  قةعدد 

   ومدا ا  راٍد   لةدد  قَدلء  سورهلَدععل د يعلدل راض  لدل شٍدلعا ع   د  راةادو ٍد ت  َدع م اد    عدو

   علةلد ل  راْدععل راَدال  د   ةدعٜ ٍدلعل عدالدعل ر ش دع ديعلدع ُ رالةد  سد  ٍدعع ُ رافدوً  ةد  رادء قعه   دع

د.00 دٓددتاسٗخ لٌزحراضعٍل  درل ود اءددرافعهٍعل داةلي   سعاةغل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
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 05 هزلح تحْث كل٘ح اٙداب                                                                       

 ة ه     ال راغو 
د

جةعً هسا     درا ا  دد   ال
(46()43)

د.

 أُو٘ح هٌ٘اء لٌزح:
  لددداداا دددلداددد دراَدددع  دراْدددول دراْدددلعا دلددد دشج دددءدا دددعدشهلعدددلديةعدددوهد -0

 ماددد داعددد  د مددد  د عادددعلداددد دراَدددع  درا اددد س داة ةدددع دراعوسددد د َدددع جتد

راَف درالةعوه
(49)

. 

 علعددديد عادددعلداا دددلدسعلضدددو د هددد در  دددودرادددنودمعددد د ادددود ا دددلداوٍددد د -2

د.راَف دا د  ٗد عاعاو

و دددددتد ددددد درا ددددديهدرال مددددد  هداددددد درا ةدددددع دراعوسددددد  دٛادددددتد  لعدددددودراض -3

رالةوم دٛاتدراٖغومد دشس د  ٍء
(45)

د.

 عدددع داا دددلدجنسدددل د ماددد داع رمددد درا ةدددع داع دددع د لدددعد ضةددد د ددد دراو رٍدددتد -4

  رالة  لد هنردمعة عدقعلعيدج دسعل د  رلادراَع  دراْول .

ٍدددد ر  داا ددددلدقعلعدددديدس ددددعهوق درالدددد د را دددديهتد مادددد دسَددددةتد مدددد  د -5

رل( ٚدددعتد) دددد ه
(51)

 د لددددعد ي ددد د دددد داعادددد هدقضةعددد دراو رٍددددت د قٖددددفعلد

درالعع د ش ندرالعاتدس   دراع عههداع ع.

 

 

                                                 
 َدددعالد ٛ دددورل راععٕددللد قةعددد دجددد درا ةدددع دراعوسدد دجةدددء  اددعهًد   ادددلدقضدداداددد دماددد  دد دسادد هدجةدددعًد-د46

لَدددلل داةل  ادددلد  لدددادرٍدددعورقع  دهدددع دد352,033  ض ددد درال  ادددلد رالعٖدددع  لعد ددد ل د شهدددل يعةددد  عود0333

راءدجةدددددددددددءد لدددددددددددلدرال  ادددددددددددلدجددددددددددد هدلددددددددددد مد  دقددددددددددد ٚدددددددددددعتدهو ددددددددددديدال ل دددددددددددعدق ددددددددددد دجةدددددددددددء

جةددددعًدد د لدددد ديددددعل  9690دراعدددد ديعلددددلدقاددددلدر رهق ددددلد عددددءدراعددددع   راعلددددعلعع   ر ل ةعددددي راةوقغددددعاعع د  دددد 

 ددددد د  َدددددةللد رال  ادددددلدمر دش ةةعدددددل . ٖدددددفعهدلفدددددٜد سدددددعاضو د ددددد درال  ادددددلدهددددد د ددددد دشٍدددددٌدرال  ادددددل. ر   

 داةلي ددد د اددددءداعهلددددل ر   را اددد   راعددددو دلةعدددع د ددد شيلدددعدس ددددعدد رافعهٍددددعلد راَددددا د قدددعلةل راْدددعع درالدددنهةع 

د.35  د0556ٓراضعهوه ددرالعع در ٍ    ّعيو د ال   د  ورل د

فاسع٘ح تزاٍ المثائل العشت٘ح اٖ الغاحل الششلٖ للخل٘ذ العشتٖ خالل الغ٘اع٘ح ال دديعظللددمحمدراعة  ود-د43

د.03ٓد  2111يةعلدراعوسعل دسغ ر  د دهٍعالد عمَععو ددجْودالمشى الخاهي

د.03 دٓددتاسٗخ لٌزح دراضعٍل -د49

د.00 دٓددتاسٗخ لٌزح دراضعٍل -د45

 ددد د ٚدددعتدهو ددديددادددعهًداددد دهو ييدددعلد د  ععةدددودشٕدددغودسل عدددود د ٚدددعتد ضددداداددد دماددد  د ددد هرل-د51

  فٖدددد دمي ددددوهدلْددددلدجدددد در هرٙدددد درافعهٍددددعلد  َددددلءدرآللدسلٚددددعتدي هلددددٌ د  اعدددد ودرالٚددددعتدجةددددءد

 عسدددع درالدددعلغو  د هددد در ي دددودرلعْدددعهرداددد دراَدددع  دراْدددول د راعددد دقعدددو د اةعدددعدسعٍدددلدراغعسدددع دراادددعهه د

لدددددلديدددددع ل د  ع دمتررررراسٗخ تٌرررررادس ّرضاٗرررررش خلررررر٘ذ اررررراسطاةلي ددددد درل دددددود ادددددءديدددددعهى ل  ددمحمد سدددددورهعل د

د.009  د0563ٓٛ ورل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AF_(%D8%B4%D8%B9%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AF_(%D8%B4%D8%B9%D8%A8)
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 حاً٘ا: الذّس الغ٘اعٖ لوٌ٘اء لٌزح

راَددددع  دراْددددول داة ةددددع دراعوسدددد دم دشهلعددددلد رٙددددالدمغوراعددددل د ٍععٍددددعل د رلعٖددددع  لد 

اعٍدددعضو داعدددودجددد هددق عه دددلد ادددندلدددو لدجددد ه دالدددعلد ا ضدددلدمدددن داةَدددلعلدا ٍدددعضوره 

لةعادد  د ا ددعدلةعةددلدراض رٍددل د لددعدمعة ددعدقٖدد   دسٖددورجع دل  ددلد ددادراضدد مدرال علاددلدادد د

درالا ضلدا دما درا للديةو  علععد اعهً.دد

د

 المْاعن ّدّسُن الغ٘اعٖ اٖ لٌزح خالل المشى التاعع عشش الو٘الدٕ

د

 ددد د ا ضدددلداددد ددراض رٍددل در عةفدددلدرالٖدددع هد ددد  دشٕددة ل داضعددد دسدددأل لد ددد دشٕدد دل ددد و 

جلددعلدقَددلءدراٖددعو د جوادد ردسةادد دلعٕددو د يددعل رد َددل لديددنا دسةادد دراغددعاوو.د لعدد د

يددنا  د ل ددلد دد د  درا فعددو
(50)

 د لعدد دجددا لديددنا  د ل ددلد دد دجددو درا  اددل د لعدد ديددنا  د

 لدراض رٍدددلدقَدددلعلدق ةدددتدسْدددل دجدددع دجةدددءديددد دراضةعاددد دراضعٛادددلداددد درالا ضدددلدرا رلعدددلد دددعد

 شسددد ظة دما سدددع د راعددد ديعلدددلدق ٚددداداددد د اا دددعد ادددءدّدددعوددسدددع دهشًد َدددا  دّدددلعا 

راض رٍل
(52)

د.

 ر لددد ر دملعع دددعدشملعدددلدجةدددءدشل دددعدجوسعدددلدر ٕددد  د شلدهدددن دراضةعاددد درٍدددع عجل د ادددندد

رااٖدد درا ددعل د دد دراضددولدرا ددع  دجْددودرالددع  و دراَددع وهدجةددءدمدديلديةعددود دد د دد   د

درا ةع دراعوس  د   دهشًد َا  د اءد س .د

ل دراض رٍدددلد  ددد مدشهدددلدراضددد مدراةاو دددلداددد درا ةدددع دراعوسددد د ددد  دقةددد درالددد هد سعافعددد دّددد

 سدددد ر ع دراضددددولدراععٍددددادجْددددودرالددددع  و.د هدددد درالدددد هدراعدددد دّدددد   درى  ددددع درا علاددددلد

راةو  علعدددلداددد دراْدددو دسٖدددفلدجع دددلدجةدددءدسدددعل د اعاَدددع لد ددد دراضددد مدر  ه سعدددل د ر عددد د

                                                 
 د رهدرافلودالخل٘ذ العشتٖ دساعح لتاسٗخ اإلهاساخ العشت٘ح اٖ عقش التْعع ا ّسّستٖلعٍل ملع دىيو ع دد-د50

د.244  د2110ٓراعوس  دراضعهوه د

د.025  د0533ٓ د .ل دراةٖوه المْاعن ّالخل٘ذ العشتٖ ّعشتغتاىراَع ورا  دش ل  دد-د52
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ود ٍ ر  درا ا لْعٛدراض رٍلدراةاوود اءدساودراعو د راةاودر  ل
(53)

د.دد

د

د

د

 

 الوماّهح العشت٘ح لألطواع الفاسع٘ح

قعددددع لدراض رٍددددلد ددددادراعلددددعلعع د
د

الضع  ددددلدر ٛلددددعالدرافعهٍددددعلدراعدددد دقل ةددددلدادددد دق   دددد ر د

رافدددوًدسضعدددع هديدددو لد دددعل
(54)

  د ش دددع دهدددن دراع   ددد ر د0332اةَدددع  دراعوسددد داددد دجدددع دد

هدجةدددعً د لدددع  ردسعددد  عودرالعلدددوهه دقادددو دراض رٍدددلدٙددد درافدددوً د هدددعمل رد عادددعلدساددد 

ٍفعاعع داعهٍععع  د   يلداةن عوه
(55)

د.

 لددد دٍدددعءدراض رٍدددلد ادددءدقاو دددودراَدددع  دراْدددول د را ددديهدراضو ةدددلد ادددود ددد درا دددع  د

رافعهٍدددد  د ادددد هدٍددددض ٛدراٍددددوهدراٖددددف  لدادددد درا  اددددلدرافعهٍددددعل
(56)

 دلددددع د0322جددددع د

راض رٍدددددلدسعاٍدددددعع لدجةدددددءدسعٍدددددع  
د

  د0323-0326اددددد دمي دددددوهدلْدددددلد ددددد  دجدددددع  د

 معة هدددعدلعجددد هدق عه دددلديةدددوم ديدددعلدا دددعدشيةدددودر  دددوداددد ددج راددد د عادددعلدساددد هدجةدددعً د

                                                 
د.035  د0565ٓ دسعو   دل٘ذ العشتٖ أّ الحذّد الششل٘ح للْطي العشتٖالخل ا  دٍع  دد-د53

اددد دادددعهً ديدددعلديدددو لد دددعلدش ددد د  (د رٍدددٌد لدددلدراٍدددوهددرايل  دددل 0315-0335(ديدددو لد دددعلدىلددد د-د54

  داعق دددنديدددو لد دددعلد رادددنودٍدددض لدسددد  دادددعهًداددد د دددو دشهةعدددلدسعددد د اعقدددودجدددع د0343 لدددع هدلدددع هدّدددع 

 د رٍدددع عالدشلد لددد دلفددد مد للدددود ادددءد  ادددءد0335 جعٕدددللدا  اعدددود ددد  داعدددوهد للدددود ددد د0351  ددد دّدددعورى

د يددعلددلدد درق ددند دد د.ٕددةاعدسعدد د ٖددعهدٛ  دد  ي عددود دد د اددعٛتد ددعد عددو دراعدد  دسددإ ورلديلددعدر عدد دراةٖددوه

رالو  ددددلد اضددددتد يعدددد دراوجع ددددعداضةددددع داددددودسدددد ا د دددد داضددددتدّددددع  د  ومدددداديددددو لد ددددعلدىلدددد د اددددءدلةعةددددلدىلدددد 

اددد ديو ٍدددععل داةلي ددد درل دددود ادددءدر ج لددد د دجةددد دظو ددد  دتررراسٗخ الرررذّل الفاسعررر٘ح ارررٖ العرررشاق د رافعةعدددل

.94  د2102ٓ رٍَلدها ر و دراضعهوه د  

د.039ٓد المْاعن ّالخل٘ذ العشتٖ ّعشتغتاىراَع ورا د دد-د55

َددلداردد د  دددور جْددوو ادد درالدددنهتدرادجةددءلدّددعععرٍددوهدهدد دد-د56 ٍي و دْدددادد درادع ٍددادعالد رل ةضددلد ا ددعدقأ

ظدددو  ددد لد. سددد  درالدددوجدارددد دراْدددلع     دددعهدسلدددو  راعدددور   شمهسع دددعل  شاغعلَدددععل  ورٍدددعلد راغدددو دسعق دددع 

ْ ةرورٛ ه دددلددقفعدددللْدددأدلعع دددلددراٍدددوهظ ددد هدهدددن د دراععل ه دددلدر ر لضَدددع ر  عدددبديعلدددلد  دددورلدقعدددعل دا ٙدددءدرار

دددعع ف د لددد درقفدددتدرجدددع لدراَددد الدراٖدددف  لدراعدددوُداددد د  دددورلد دددادس ر دددل ٙر د ةددد  ر اَدددع ًدجْدددودراضدددولدردسدددع د  

 رهدراافدددعاٌ دسعدددو   دد تررراسٗخ الذّلرررح القرررفْٗح ارررٖ إٗرررشاىرالدددع  و داةلي ددد درل دددود ادددءدٛضددد ُ ددمحمدٍددد ع  د

د.22-05  دٓد2115ٓ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9_(1775)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 راف را دراععا هد او
(53)

د.

 سَدددةتدلْدددعٛدراض رٍدددلداددد درا ةدددع دراعوسددد د ٍدددع وق لدجةدددءدسعددد٘درالوريددديدرا ع دددلداعدددود

سددد شدراةو  دددعلع لدسعالعةدددع د ادددءدهدددنردرا  دددودرالاةددد درادددنود  ددد  د ٖدددعاا لدراٍدددععلعه لد

رالا ضلدا 
(59)

د.د

 مديدددعلدراةو  دددعلعع د اٖدددة لدجةدددءدلٖددد د  دددور ر د عادددعلدساددد هدجةدددعً د سعددد د ددد  د

لدددع هدّدددع 
(55)

 د قددد ه هدراةاو دددلدرافعهٍدددعل دسددد شدراض رٍدددلد لعهٍددد لدلفددد مرد0343اددد دجدددع دد

يةعورد ل  داةَٜدٍعع ق لدجةءد َوحدر   رتدسْل دسعهى
(61)

د.

 دٍدددعج  دراعدددو  د راض رٍدددل دسْدددل د   دددتدر ّدددعههدهادددعد ادددءدش ددد دراع ر ددد درا ع دددلدراعددد

يةعددودادد دقفدد ل لدجةددءدرافددوً د هدد درجعلددع درافددوًدجةددءدراةاددعههدراعددو دادد دشٍدد  ا لد

سَدددةتدلةددددلد ةددددوهدرافددددوًد دددد دلع عددددلد   ددددعههدراعددددو دادددد درااْددددعٛدراةاددددوود دددد دم ددددلد

ش ددوم در  ددودراددنودرٍددعغةودراعددو دادد درالعفعٙددلدٙدد درافددوًد لددلدر ى ددع درافعهٍددعلد

 درا عهمعلٍ رلدرا ر ةعلدش
(60)

د.دد

 لدد دشّددعه دراعضددعه ودراةو  علعددلد اددءد  ددودشٍدد   دراض رٍددل دراددنودسةدد دادد دس ر ددلدراضددولد

راععٍددادجْددو د   ددعد ٍددعع دٍددفعالديةعددوه د عددودراَددف دراٖددغعوه د هدد دراضدد هدراعدد ديعلددلد

ٍدددعللاو دادددعٌداضدددٜد ددد دراٍدددعلورهداددد دراع ٍدددا د الددد دش ٚدددعداددد د ددد دلفددد م د ادددءد ادددعٛتد

شهلعدددلدلٖددد مداددد درٍدددعلورهد  ةورٛ ه ع دددعداددد دراْدددو .د ّدددل دماددد دقل ددد داةو  علعدددعد

                                                 
الشرررشلٖ للخلررر٘ذ العشترررٖ خرررالل المرررشً٘ي الغررراتع عشرررش  الوشررر٘خاخ ارررٖ الغررراحلراضورادددل دجلدددودمعفدددو دد-د53

د.50  د2114ٓه دهٍعالد يع هر  ديةعلدرآل ر  دمع علدسغ ر  دّالخاهي عش

عشش  الخاهي المشى اٖ العشتٖ الخل٘ذ اٖ تشٗ اً٘ا ّع٘اعح المْاعن حلفاععِ د ع ع داعلع ه د اع ل د-د59

د.212 د د2113ٓرالعم  د س  د ملعل را    د ويي ل ل ٍلعو  دقومللعشش التاعع المشى هي االّل ّالٌقف

  دد  اددعهً سدد   عاو ددوسدلدع در اْددعه ل راٍدوه  رٍدٌ  ددعل دهد  لةدد  لدع ه سعٍدل  عدو د :ّدع  لدع هد-د55

   اعلد   0343-0336  ّدع  لدع ه رٍدل  ش دن ادعهً سد   جةدء ّدع  لفَدو لٖدت ل ع دو  سعد  ر اغدعل  راغدي 

 راٍدعع ل رٍدع عال رلدو راعَدلو لديلدع سدعاض ه  ش د ق ع راٖدف  ل را  ادل ٍدعج   راعد  راعويعدل شاْدعه لةةعدل  ادء

 شلدو جد  اٚد    0339 جدع اد دد ا د  جةدء راَدع وه رٍدع عال يلدع رٍدعع ش رٍدٜ  د   شمديرل راغعلَدععل جةدء

 جدع   لعد  راع لدعلعع  درادو ً  درااغدعل درالغد   ٙد   ععهيدو ر  دع  اع دع  رلعٖدو  عدعه  جد ه اد  ّدعه 

د جد   رالةلد  راادوً هادعٌ ٕدعاتد دعل  دا قعدع ل رادنو  عدوىر لةد  جةد  ر عدل رسد  لةد   د  وهسلدرر   0343

ترراسٗخ الررذّل  لعةددو داةلي دد درل ددود اددءدر ج لدد  دداددع د علعددودادد  ة رد ر اْددعه ع   راضعمددعه ع در  ددورلد دد 

د.55 دٓدالفاسع٘ح اٖ العشاق

الل المررررشً٘ي الغرررراتع عشررررش ّالخرررراهي الوشرررر٘خاخ اررررٖ الغرررراحل الشررررشلٖ للخلرررر٘ذ العشتررررٖ خررررراضوراددددل دد-د61

د.55 دٓعشش

د.63 دٓدالوش٘خاخ اٖ الغاحل الششلٖ للخل٘ذ العشتٖ خالل المشً٘ي الغاتع عشش ّالخاهي عششراضورال دد-د60
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 لل درا  وداةو  علعع دراع دس ش دقا ود اءدراض رٍلدسعع دراع رل
(62)

د.د

  اددندمادد درا لددلد سو  علعدددعدقاع ددودرافوٕددلدرالاعٍددةلداةضٚدددعلدجةددءدهددنردرا  ددودرا   ددد  د

عد سددددع داولَددددعد معلق ددددعدرافوٕددددلدسعدددد دقللا ددددعد دددد د ل ددددعلدرالاعاَددددلدراٍددددععلعه لدسعا دددد

اٖددددعاا ع ديلددددعدرٍددددعغ در ل ةعدددديد عاددددلدراعدددد رلدراعدددد ديعلددددلدلعالددددلدسددددع دٍددددة علدجلددددعلد

 راض رٍل داعٍعععل ردسَة علدجلعلداع  عودراض رٍل
(63)

د.

د

د

د

دإًِاء الحرن العشتٖ اٖ لٌزح 

 دّس تشٗ اً٘ا اٖ إًِاء الحرن العشتٖ اٖ لٌزح

و د ادددءد دددعيلدس  ةدددعودسع جددد ر د دشٕددد هدراادددعيلدراعدددع داة اددد دش ر ددد0915اددد دش راددد دجدددع د

االةدددلدجَدددلو لدهددد ا عدقددد  عوديددد دراَدددف درااوسعدددلدراععسعدددلداةةاو دددلدراضعٍدددلعلد ددداد اع ادددلد

دق اتدراّعةعيع دراةو لد ع ل.

 سعافعدددد درل ةضددددلدهددددن دراالةددددلدادددد دراعددددع دلفَددددود دددد د عاددددعلدهشًدرا علددددل د دددداد ج ددددعلد

عل د دددعيلدجلدددعل دسعضددد  لدر  ر دددوداةلضدددعلدراةو  دددعل داددد د َدددضٜ دسإلادددعالدٍدددعع دسددد دٍدددة 

درا جلدا ن دراالةل د قأ ع د ٖ ا عدجةءدرالوراتد ر   ر ر .

 يعلددددلدسو  علعددددعدادددد دٛةة ددددعدرادددد جلد دددد دراعلددددعلعع دقريدددد دجةددددءدشلدهددددن دراالةددددلدهدددد ا عد

 َعج ق لدٙ دراض رٍل
(64)

د.

 شسددوىد ددعد للدد د    عددودادد دمادد درا لددل دهدد دلعددلدسو  علعددعديعلددلد ةععددلداةضٚددعلدجةددءد

 رٍدددل د هدددءدراضددد هدراةاو دددل.داضددد ديعلدددلدشهدددلدر  ر دددوداضعدددع هدراالةدددلدهددد د اع ادددلدلددد هدراض

راع ٕدد د ادددءدرقفدددع د ددادراض رٍدددل دسعددد دقدد  عودشٍددد  ا لدسدددعا ةا دجةددءدجضددد د ععهددد هد ع دددلد

سعاعأيعددددد دٍدددددعل لد ععهددددد هدادددددوٗدراْدددددو ٛ د راٍعَددددد   د ادددددعٌد ععهددددد هدٛدددددواع د

 علعا ع 
(65)

د.

 ددددادلدددد ر دراض رٍددددل دراعدددد درٍعةَددددةلد لع  ددددلدقاويددددلدراالةددددلدراةو  علعددددل د رّددددعةللدد

دقة دراالةلدسْل ديةعودشل للدراض مدراةو  علعل.

  مدددد دلعادددد دراالةددددلدراةو  علعددددلدشلدرالضع  ددددلدراعاعدددد هداةض رٍددددلدادددد دقددددأق دساعددددعا د عٍددددلل د

اددددعا ر رد اددددءد  ددددور د   اددددلدهشًدرا علددددل د ش لددددادراةو  ددددعلع لدشّدددد دشلدددد رالدرالعضددددع د

ا ادددد  دراةو  ددددعلعع دراَددددةتد راا ددددت ديلددددعدش ولدددد ردراَددددف دسعال  اددددلد شهة ددددعد  ددددعهًدر

                                                 
هماّهح إهاساخ ششق الزضٗشج العشت٘ح ّلثائل الخل٘ذ العشتٖ للتغلغل االعتعواسٕ ش ع د دجة ر  عوددمحم دد-د62

د.د63-62  دٓد0596 دسعو  د3هرٍع درا   هدراعوسعلد دٛ وييد دم 8011-8181

 دراضعهوهد دم8181-8010دساعاخ تاسٗخ اإلهاساخ عقش التْعع ا ّسّتٖ لعٍلد دملع دىيو عد دد-د63

د.231  د0595ٓ

د.325 دٓدّلح اإلهاساخراعع ه ً دد-د64

.2355ٓد د5 دج د ددل٘ل الخل٘ذ ا ه لو دد-د65
د
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دراورٍعلدا درالعاعل.د

 سدددعاو لد ددد د دددو درال  ادددلد راعاددد دراةو  دددعل د ادشلدر  ر دددودلددد دٕددد ه د ادددءدراالةدددلد

سعالَدداع دسألٖددءدٍددوجل دسَددةتد ددعدقددو  دجدد د ٕدد  دلدد هدجوسعددلديةعددوهدقضعددو د دد د

َددددداع دراالةدددددلد ةددددد  ع دسعاضعدددددع درال  ادددددل.د سددددد شدراض رٍدددددلد  لعددددد لدشلفَددددد لدش ادددددعلدرل

 هراٚع دراٍعَ  درانوديعلد َعءد اعودراةو  علعع د اعو
(66)

د.

اع م ددددلدراالةددددلدراةو  علعددددلد اددددءدراْددددلع دلعٕدددد هد)اا ددددل(دجةددددءدرا علددددتدراْددددول د دددد د

را ةددع دراعوسدد  د اددلدقةددتدراالةددلدش ددلد ضع  ددلد مدشلدٍددلعلدرال  اددلديددعل ردلدد درلَدداة رد اددءد

 ل داددد   درا اددد  دراةو  دددعلع لدرال  ادددلدرا عاعدددلد لدددع  ردسإ ورل دددعدرالوقفعدددع دراضو ةدددلد دددا

 ق  عودٍفا ع
(63)

د.

جاددد دهدددن درااض دددلد ددد دراّدددعةعيع  دسدددع دراالةدددلدراةو  علعدددلد راض رٍدددل دمدددومدراقفدددع د ددداد

د عيلد َضٜداعا علده   د ْعو دجةءدسعل درال لد راض الدراضعٍلعل.

 رلادراععسعدددلداةض رٍدددل د راعددد دقلدددلد سَدددةتدرا  ددد  درالل ددد دجةدددءد ع دددلدرالوريددديد رالددد

اددد د لدددلد ر ددد  درٙددد ودراضعاددد دراعوسددد د)رالددد د َدددع (د ادددءدراٍعَددد   د قدددو دمي دددوهد

لْدددددلد ادددددءدش ددددد دّدددددع  دساددددد د عدددددع 
(69)

 هددددد د ةعددددد داادددددعيلد َدددددضٜ داإٔدددددةالد ددددد دد

 لعةلعقو
(65)

د.

د شيلةلدراالةل دسلعع للدراض هدراةاو لدراعلعلعل د  عمللدسعل د ورييدراض رٍل.

لد ددد دقددد  عودرال عدددود ددد د اعجدددع دراض رٍدددلد ّددد هدراضٖددد د ددد درا علدددتدراةو  دددعل د سدددعاو 

اضددد الد  وريددديدراض رٍدددل د ادشلد ضدددع  ع لديعلدددلدل  دددلدسْدددل د ةفدددلداةا دددو د ادددلد َدددع اد

راةو  ددددعلعع  دسددددعاو لد دددد دقفدددد ل لدراعَددددلوو دقاضعددددتدشهدددد را لدسْددددل ديع دددد .د سَددددةتد

دلة دراةو  علعع دش ورد عود ره .درٍعلورهدقة درالضع  لديعلدجض د ععه هد ع لد  د

 سدددنا داْدددةلدراالةدددلدراةو  علعدددلداددد دقاضعدددتدشهددد را ع د يدددعلديددد د دددعد ضضعدددودهددد د  ضدددعالد

را  عهدسةع٘درال رلادراضعٍلعلد  و دسع٘دراَف 
(31)

د.دد

رجعضددد دراةو  دددعلع لدشلدراٚدددوسلدراضعٍدددعلدراعددد دقعدددوٗدا دددعدراض رٍدددلدجةدددءدش ددد ودراالةدددلد

ءد  رٕدددددةلدلْدددددعٛ لدراةادددددوو د   عملدددددلدراَدددددف دراَدددددعسضلدمعةدددددع لد عدددددودلدددددع ه  دجةددددد

                                                 
د.335ٓد دّلح اإلهاساخراعع ه ًد دد-د66

د.014  دٓد0592 د رهدراوّع  دسغ ر  دالوماّهح العشت٘ح اٖ الخل٘ذ العشتٖراعلو ع  دٍةَلدٛود دد-د63

لةعةلدسا د عع ده دجوسعلدر ٕ دهعمو د  دّةودرا ي وهدراعوسعلد اءدراَع  دراْول د  درا ةع دراعوس  دد-د69

و درا  ال د يعلداضةعةلد عع د  رل د عةع الد ادلةةعلدسعا لد سع دجدليرجع  رٍع ٛا ردّلع دمي وهدلْل د    لد

الوش٘خاخ اٖ  دراضورالر   رتدراع دّ  ق عدرالا ضلد ادٍعلعد اعٛتدراَع  دراْول داة ةع  داةلي  درل ود اءد

د.015ٓ  الغاحل الششلٖ للخل٘ذ العشتٖ خالل المشً٘ي الغاتع عشش ّالخاهي عشش

 د دل دم8101-8080ثحشٕ ّعالللتِن تالمْٕ الوحل٘ح ّالخاسر٘ح المْاعن ّتشاطِن الا ل  دجة راض و دد-د65

د.030راْعهلل د د  دٓ

د.23ٓدحاضشج العشب عل الغاحل الششلٖ للخل٘ذ  تاسٗخ لٌزحرا  ع و دد-د31
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دراةو  علعلد وهدش وم.

 الددد د دددعد ددد تدهددد دراعلدددٌداضددد درلعٖدددود ل دددعىدهدددن دراالةدددلدجةدددءد  دددو د جعلدددلدلْدددعٛد

راض رٍدددلد ددد هدلٖدددعوهدااَدددت.د  دددعداةدددبدشلدرٍدددععع  ردلْدددعٛ لد دددوهدش دددوم دسددد د سْدددل د

ءدش دددد وديةعددددو د رٍددددع عالدراض رٍددددلدقعدددد  ٘د َددددعاوهلدادددد دراَددددف دراعدددد داضدددد  هعدجةدددد

 درى ر  دلدددد ق لد عددددءدشٕددددةا رد دددد دم  دددد دشلدددد مدلدددد هد0921راةو  ددددعلعع .د  اددددندجددددع د

ساو لدجةءدٛ  د ٜدرال  لدا درا ةع دراعوس 
(30)

د.د

 جددع  دقضددعه ودرااددعيلدراةو  ددعل دادد دس  ةددعودقاددنهد دد دقير دد دلْددعٛدراض رٍددل دراددنودادد د

 دراعوسددد  د لدددعدرٍدددعلودجةدددءد دددعدهددد دجةعدددو دٍدددععلل د ددد دراَدددع وهدرال ةضدددلدجةدددءدرا ةدددع

ٍدددععوٗد ويددديدسو  علعدددعد ادددءد  دددوديةعدددو.داأجددد دراةو  دددعلع لد لةدددلد ددد دجددد هدٍدددف  د

 شهٍددددة هعد لددددنرهدىجددددعلدراض رٍددددلدس لدددد دلْددددعٛو.د هادددد٘دراض رٍددددلدر لددددنرهدراةو  ددددعل د

 هدددعملع لدراَدددف دراةو  علعدددلد الا دددعداْدددةلداددد د  ٚدددعالدراض رٍدددلدر  دددودرادددنودش مد ادددءد

دى ع هدلْعٛ ل.

  علعدددعد اددءد سضدددعلدلددد هدساو دددلد رالدددلدادد درالا ضدددلد رقةدددعالدل دددع درااورٍدددلد لدد د ادددادماددد دسو

اض را دٍفا عدراع عه ل
(32)

د.دد

 دددلدق ددد هدرا ٙددداد   ةدددلدسو  علعدددعد دددادراض رٍدددلداددد دٕدددورالدجاعددد د ددد د ددد  دراض ددداد

دراةاو لداة واع دشي ود  د  تدٍا ر دّل دٍ ر  درا ةع دراعوس د را ا .

االةدددلدجَدددلو لديةدددومداعا دددعلدهدددنردرا  دددود هدددن دد ادددلد  ددد دراةو  دددعلع لدٍددد مدر جددد ر 

دراض مدرالةوم.

 ْددد  دسو  علعدددعد لةدددلدجَدددلو لدٙددد لل دق م دددلد ادددءدرا ةدددع دد 0909افددد دل ع دددلدجدددع د

راعوسددد د ادددلد لددد دش ع  دددعدٍددد مدهددد  د ر ددد  دهددد دقددد  عودشٍددد   دراض رٍدددل د  لدددعديعلدددلد

رلادٍدددع  دل جعدددلدٍدددفاو د قددد  عوديددد د َدددع  جع دراض رٍدددلدراعَدددلو لد راةاو دددلداددد د ددد 

دجلعل.

 لددد د ٖدددةلدسو  علعدددعدجةدددءدقع ددد د دددعيلد َدددضٜ دٍدددعع دسددد دٍدددة عل
د

سلوراضدددلدقةددد دراالةدددلد

دسافَود اداوللدجَلو لد  د َضٜدس   دراضٚعلدجةءدراض رٍلدل عاعع.

راض رٍددل د ادشلدراعفدد  دهددن درالددوهديددعلد رٙددداعددلةدد  دد ددرالةعددو سددعاو لد دد دراٍعةَددع د

 لَدددلدش دددع د ددد دراضعدددع د  ةدددلدراضددد ر دراةو  علعدددلد  عٍدددلعداٖدددعاتدراةو  دددعلعع  د سعددد د

هشًدرا علدددددل د دددددلدق رادددددلدرالوريددددديدراضعٍدددددلعلدر  دددددومداددددد دراَدددددض ٛدش دددددع دراضددددد ر د

راةو  علعددددل د قددددلدشٍددددودراضعادددد دراضعٍددددل د َددددع دسدددد دجةدددد .د   ددددو دراضدددد ر دراةو  علعددددلد

رال لدراضعٍلعلد عءدشٕةالد ورسع
(33)

د.

 .د0921ادددلدسعالععهددد هدراعع دددلداددد د ادددع ود شمةدددودراض رٍدددلدجةدددءدلةددد  درالععهددد هدراعددد دجو

 لدددد دقأافددددلدهددددن درالععهدددد هد دددد د  دددد مدجْددددوهد ددددع ه دسلضعٚددددعهعدشٕددددةتدادددد مدراةاو ددددلد

دراةو  علعلد تد ْو الدا د ععسعلدقاويع دراَف دراعوسعل.د

                                                 
د.44 دٓد2 دجتاسٗخ لٌزح دراضعٍل د-د30

د.2355ٓد د5 دج د د دل٘ل الخل٘ذا ه لو دد-د32

 دل٘ل الخل٘ذا ه لو دد-د33
د

د.2355 د5ٓ د  دج
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 سلضعٚدددددءدقةددددد درالععهددددد هدقغعدددددود)رٍدددددلدراَدددددع  دراعلدددددعل (د ادددددءد)راَدددددع  درال دددددع ل( د

دهعدسْل د ةعّود   ةت. ش  ةعودسو  علععدا د راوهدلف م

 س ددددن درالععهدددد ه د  ددددعدشجضة ددددعد دددد د ععهدددد ر دش ددددوم دجضدددد ق عدسو  علعددددعد ددددادر ٛددددور د

در  وم درل عهدرااْعٛدراةاووداةض رٍلد  عوهلد  دلةعا دٍع  دجلعل.

 سنا درٍع عجلدسو  علععدشلدقوٍودهعلاع عدجةءدرالا ضل
(34)

د.

راْدددول  د لدددعدمعددد دسو  علعدددعدالددد دجدددع دلْدددعٛدراعدددو دراض رٍدددلد دددوهدش دددومداددد دراَدددع  د

  قاويدعق ل دادنا  راع دعهو لْدعٛ ل  عولد  اد دير  راةادوو راض رٍدل قد ه دشلدلْدعٛ

رال ا لعد دهعاد   ضعل دع  د  جةدء  0935 جدع  اد  لع دل
د

 اا دو اد  راض رٍدل سعٚدعع دلد ه

  ماد  ا دع  راَدع  دراْدول  جد  راغوسد  راَدع   جدي  ا  دل  ٙدع ع  د    د   ماد 

رافعٕ ( سود)را ٜ ٍل   ٜ هٍل       
(35)

د.

مدددعلدسعددد دماددد دراةو  دددعل  دمدددعلٌد  ه َددد ل  دددل
(36)

را دددٜد دددوهدش دددومدسْدددل د  هٍدددلد

شي دددودلوسدددعد ددد دراَدددع  دراغوسددد  داعالَدددع لدٕدددغو دجةدددءدراعدددو د لدددعدقَدددةتداددد دل ددداد

راع لع دسع دراَع ةع  د يعلدلعع لدما دٍض ٛدرااللدراعوس دا داا ل
(33)

د.

د

 حتالل الفشط لِا عمْط الحرن العشتٖ اٖ لٌزح ّا

رقَدددللدراع لدددع دسدددع دسو  علعدددعد ادددعهًداددد د اعٖددد دراضدددولدراععٍدددادجْدددودسأل دددعدّدددةود

ج راعدددلدسدددع درا دددواع  د الددد دلْدددعٛدراض رٍدددلداددد دٍددد ر  درا ةدددع دمعة لدددعدقععع لدددعلدٙددد د

راض رٍددل.داعادد  عدٛةةددلدسو  علعددعد دد داددعهًدرالْددعهيلدادد دراادد د دد دق ددعههدراولعددتدجةددءد

  د راضدددلدادددعهًدجةدددءدهدددنردرا ةدددت د الددد دسعددد دماددد دش ةدددو دراَددد ر  دراْدددولعلداة ةدددع

ادددعهًدسو  علعدددعدسأل دددعداعَدددلدلدددع ههدجةدددءدراَدددع وهدجةدددءد لددد دق دددعههدراولعدددت د ادٍدددعلعد

ا د عاعلداا ل
(39)

د.

 د0953سعدد دمادد دسدد ش دراٚددغ ٛدجةددءد لددع داا ددلد دد دلةدد دسو  علعددعد اددعهً.دافدد دجددع د

 مدد دش دددندراغور ددع د ددد د دددعيلددلع ددلدسو  علعدددعدسإهٍددع د دددويةع دسواضددلدٙدددعسٜداعهٍددد  

 د0955اا ددلدا جددعا لدسألددود َددعهلدادد دق ددعههدراولعددت.دسعدد دمادد دلع ددلدسو  علعددعدادد دجددع 

سدددد اادهرقددددتدّدددد ووداةلفدددد ٗدرافعهٍدددد درالَددددر  دجدددد دق ددددعههدراولعددددتدادددد درا ةددددع د

  ٚعالد لع داا لدا دما 
(35)

د .

 دجادد  عد ادداد0969 ددلدسعدد دمادد دىر  دراادد هدسددع د لددع داا ددلد سو  علعددع د مادد دادد دجددع د

 دددعيلداا دددلدراَدددف دراةو  علعدددلد ددد د لدددير دراةٚدددعاادراعددد ديعلدددلدجةدددءد عا دددع دسددد ج مدشلد

                                                 
د.2359ٓ د5ا ه لو د اع درا ةع  د د  دجد-د34

2-Thomas ,Mattair, Op,Cit,p.33-66. 

د.335رالومادراَعست دٓد-د36

د.95 دٓدّلح اإلهاساخراعع ه ً دد-د33

5- Thomas ,Mattair, Op,Cit,p.76دد

.25ٓ  الثشٗ اً٘ح الغ٘اعح اٖ إٗشاى راة  وو دد-د35
د
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 دددعيلداا دددلدا  دددودل دددع داسددد دشلد ةعدددي دسدددودرا لعدددا د شلدراَدددف دراةو  علعدددلدق دددع ى دهدددنرد

راا دددع  داٚددد دجددد دجددد  د ادددادراوٍددد  درا لويعدددل د لدددعد ادددادسو  علعدددعدالورٍدددةلدراددد ى ود

 عهمعدددلد س  دددودسدددنا دراعٖدددو تدادددعلد سددد سدسو  علعدددعدسدددألدادددعهًدرافعهٍددد داةْدددر لدرا

ا   عد ْو الداةَع وهدجةءداا ل
(91)

د.دد

سعدد دمادد دلع دددلداددعهًدسعععدددع دش لدد د دددعلد ه ددعسل 
د

 لٖدددةعود دد  ورداةلددد رلادادد دراَدددع  د

راْدددول داة ةدددع دراعوسددد  د يدددعلدظعالدددعدلعٍدددععتداعدددلدرا ةدددلداددد داا دددل د شج دددءدراٚددد لد

 د ددعد ْددعه  لوداع ددع داا ةدد رديدد دّدد ل د اددلدقَددةلدرااَددعلد دد در  ٚددودا ادد   داَددوللديدد

ّدددوهلديدددنا  د لدددع د ه دددعسل  ديدددنا  دسفدددوٗدراٚدددوراتدجةدددءدراَدددلعلد شههض دددلدس دددع د

الددد د ه دددعسل ديدددعلدميعدددعد  االدددعدٍععٍدددعع دالدددعلد ادددع  درٍدددعلعالدر جعدددعلد اعدددو د ماددد د

دراالدددع و د لدددود ددد  دجاددد  عدهشمدشلد َدددا دراالدددلداددد داا دددلد ادددءدراْدددعود َددد دسددد دجةددد ن

  دشجععلدراعو دا داا ل د  عوهعد  در   رت د لعد   دجةءد العودراَععٍعل
(90)

د.

ق ددد ه در  ددد رتدسعددد دماددد  داضدددوه دادددعهًدر دددع  داا دددلتدادددأ و دراضدددعالدرافعهٍددد داددد د

اا ددددلد ه ددددعسل دسٚددددل عد راَددددع وهدجةع ددددع.دٍددددعهد ه ددددعسل دجةددددءد ددددع دراَددددفعالدرااوسعددددلد

را ادد   داٖدد ه در  ر ددود اددءدراَدددفعالد  دد دس ّدد ود اددءدرافعهٍددعلدسوٍددعة اعٌد ع  ددل

 رافعهٍدددعلتداأيددد د ه دددعسل  راَدددفعال سع ددد ل(دالورلةدددلدقاويدددع  (رااوسعدددلدراةو  علعدددل

(د سع د ل (راَدفعال اع لفدل سدنا ت   ةدعهدسو  علعدع جاد   ا اا دل   دعمل اد  شلدو اةو  علعدع

ج درالورلةل
(92)

د.د

اا دددلدراْدددعوددمحمدسددد د ةعفدددلدراضعٍدددل د يدددعلد ه دددعسل دلددد دشجددد د  دددلداٍدددعلعالد دددعيل
(93)

 د

اعاددد  عدلدددي د ددد دٍدددفعاعودراعضدددءدّدددعوداا دددود شجععل دددع د شلددداع لدسألدددودمدددعلد فع ٙدددعد عدددود

 و ددد داةادددو  د شلدددودمدددعلد وٍددد اد ددد دراال  دددلدرافعهٍدددعلدق ةدددو دسأل دددعدادددعٌداددد   عد دددعلاد

 دددد داالددددلدراْددددعوددمحمدسدددد د ةعفددددل د الدددد د ضعددددوحدقععددددع د دددد د َددددعج  دجةددددءد  رههدراالددددلد

رافددددوً د مادددد دسعععددددع دٍددددلوقعودرلعو ددددود ه ددددعسل دجةددددءدراْددددعوددمحمدسدددد د ةعفددددل دا راددددتد

                                                 
1- British Library,Uk,L/ps/5/262,Correspondence regarding Lingah 

affairs,1868,p3-5.د

د.226 دٓد2  دج0553 د رهد س داةع ى ا د2 دٛتاسٗخ لٌزحيع ةلدجة ن دراضعٍل  دد-د90

د.د25 دٓحاضشج العشب عل الغاحل الششلٖ للخل٘ذ تاسٗخ لٌزحرا  ع و دد-د92

 د0932 ه درااعيلدراععّودا ع د ا دا دجع دراْعوددمحمدس د ةعفلدراضعٍل ده د  ودراالع دراعو دا داا ل دد-د93

  را  ده درااعيلدراَع ًداةا لد ه دراْعود ةعفلدس دٍعع دراضعٍل  دلْأدراْعوددمحمدس د ةعفلدا ديا دش ودا د

مي وهدمي ودرا رلعلد ة داا لد لد را  دق ا د ه دٕغعو دجا  عديةودلوهد همعالد للد سعاود شم ر  د لع د

  د ما دسلَعج هدش  راودرا  رّل د قلدقل   دقا علدلعٍل  د رٍع عالدٛو درااعيلد0953دسل عمللداا لدا دجع 

رافعهٍ  دال دراال  لدرافعهٍعلدالدقعويودس دلع لدسع  ععىدااعيلدس دّ ودش ل د علدسل عمللداا لدا دجع د

حاضشج العشب عل  لٌزحتاسٗخ  د  د قلد ل علدرااللدراضعٍل دراعوس دا داا ل داةلي  درل ود اءددرا  ع و0959

.د23-24ٓد الغاحل الششلٖ للخل٘ذ
د



 تذس تي حو٘ذ هٌغٖ الغلوٖ/د 
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راْدددعودجةدددءدماددد درالعدددورحد عدددعلد ددد د ه دددعسل تد يدددعلدماددد دلضلدددلديةعدددوهدجةدددءد َدددعضة د

 لضد دش ةدعه  لد  دمحمدش ادسدأ  . راْدعو ش ةدعه  اضد  معٍ ٍدع يدعل اا دلد  عيل دعتد مد لدو

  ه دعسل  ّد ا  لدع  راعد ه  راعد   لةدل  د  جعلدل م  راعَدلو ل اٍدعلع اا دل اد  را ٙدا

رافوٕلد   عملع ع ا عاع 
(94.)

 

 دسدددد ش دراال  ددددلدرافعهٍددددعلدسإهٍددددع د ل ق ددددعدا ٍددددعع لدجةددددءد0959 ددددعهًد2 ادددد د

اا دددل د ماددد دسضعدددع هد ه دددعسل د يعلدددلدلددد ر دراعدددو داددد داا دددلدلةعةدددلدراعددد  د راعددد ه دسَدددةتد

ةددع  دافدددوٗدهعلاع دددع د سا دددلد فددد در  ددد دراضدد هدراةو  علعدددلدراعددد ديعلدددلد  مددد  هداددد درا 

اددد درالا ضدددل.داعاويدددلدراضددد ر درافعهٍدددعلدادددع دلاددد داا دددل د قدددلد  ددد  داا دددلد ددد درا دددو د

راغوسددد دس اددد  دقع دددع ىدٍدددةعلد ا دماددد وداعهٍددد .دادددلدقةةدددبدراضددد ر درافعهٍدددعلد ادى ادددعد

دلٖددعورد عددءدقددلدراَددع وهدجةددءدش ةددتد ا ضددلداا ددل دسعدد دمادد دقددلدر هٍددع د اددءدراْددعوددمحم

سددد د ةعفدددلدالددد د  دددوجد ددد داا دددلد ادددودر  دددعلد راللدددعلدرادددنود و ددد .دالددد دراْدددعودهاددد٘د

 شسددددءد ادراةضددددعل د   رم ددددلدراعدددد  درافعهٍدددد درالاعدددد .د ددددع  د ه ددددعسل د  ددددورل دسددددةع٘د

ر  ددد ر  دادددوا٘دراْدددعوددمحمدسددد د ةعفدددل د رٍدددعع داةضعدددع د ماددد دسدددألدش دددودس ددديلدرالعدددع د

عل را عع دقاَةعداةاٖعهد  دراض ر درافعهٍ
(95)

د.

اةلدددعدقدددعض د ه دددعسل د ٕدددورهدراْدددعوددمحمدسددد د ةعفدددلدجةدددءد ضع  دددلدراضددد ر درافعهٍدددعل دش دددود

ل رقددودشلدقفددعتدلعددورلدرال اععددلدلادد دراضةعددلدراعدد د عاٖدد داع ددعدراْددعوددمحمد ل رقددو.د يددنا د

راَدددفعالدرافعهٍدددعلدسوٍدددعة اعٌدلع دددلدسو ددد دراضاعسددد  د يعلدددلدلددد ر دراْدددعوددمحمدادقع دددع ىد

ضعس دٙ ع لدراض ر درافعهٍعلدج  رد ج هر ا د ضعق  د 
(96)

د.

الدد دراادد تدراددنوداددلد ع لعددودراْددعوددمحمدسدد د ةعفددلد ل رقددودهدد دقدد   دراةو  ددعلعع دادد دهددن د

رالعويدددل د ماددد دسدددألدلدددع  ردسإ ددد ر د ه دددعسل دسعاَدددفعالدراةو  علعدددلدٍدددفالٌدراعددد د  ةدددلد

سددألدقلعدديد لددعلد عاددعلداا ددلد ٍددة لدشٙدد رلهعدجةددءدراضةعددلدالدد دقعددع دراضدد ر درافعهٍددعلد

 مددد  دراضددد ر دراعوسعدددل داعٍددددعفع  دراضددد ر درافعهٍدددعلد دددد دقةددد درالَدددعج ر دراةو  علعددددل د

 لددددعدمعدددد د  لدددد دراضدددد ر دراعوسعددددلد ٚددددع دي عددددور.داددددعلعاادراْددددعوددمحمدسدددد د ةعفددددلدسددددألد

سو  علعددددعداددددلدقعددددو دجدددد رلهعداةض رٍددددلتداددددأ ودل رقددددودسإ ضددددع د ٛدددد  درااددددعهدرلَدددداعسعد دددد د

ةاود راق ع د اءدهشًدرا عللرالعويلد رق   ردلا درا
(93)

د.د

 اد  راض رٍدل   د رل ل رالَدعج ه قضد  ل  دع ا ر اضد  را علدل  هشً اد    لد دراض رٍدل ش دع

ادد دهشًدرا علددل د راْددعهلل د راض رٍددل ّددع    اعددل راةو  علعددل شلدراال  ددل  ا اا ددل

 َددعج هد اددءدل رٍددلداا ددلديلددعد ددنه دسٚددو دشودق لددادادد دهشًدرا علددلد ش ددل قضدد  ل  دد 

ش دراْددددعهللداٍددددعو ر داا ددددلد سددددنا دقلدددد لدسو  علعددددعدلدددد د اعددددلدجددددو در  ددددعهر د دددد د

                                                 
د.29رالومادراَعست دٓد-د94

د.2355ٓد د5 دج د  ددل٘ل الخل٘ذا ه لو دد-د95

د25 دٓللخل٘ذ حاضشج العشب عل الغاحل الششلٖ تاسٗخ لٌزحرا  ع و دد-د96

د.26ٓدللخل٘ذ حاضشج العشب عل الغاحل الششلٖ تاسٗخ لٌزحرا  ع و دد-د93
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رافوً رٍعو ر د ض لدرانودرٍعةةو
(99)

د.

  د لع دددلدسدددإلير دراعةدددلد0959 دددعهًدد5قللادددلدراضددد ر درافعهٍدددعلد ددد در دددع  داا دددلداددد د

راعوسددد دراضعٍدددل د رٍدددعة راودسدددعاعةلدرافعهٍددد  د سدددنا درلع دددلدر  دددعههدراعوسعدددلدسعددد درافدددوًد

 قدددلدٙدددل عدسْدددل دل دددعا .ديلدددعدلع دددلدراضددد ر درافعهٍدددعلدسفدددوٗدراٚدددوراتدجةدددءدراَدددلعل د

 راع دددعه دراعدددو  د راعٚدددععتدجةدددع لتد لدددعدمعة دددلد غدددع ه لداا دددل د راَددد ر  دراْدددولعلد

اة ةدددع  د راق دددع د ادددءدراَددد ر  دراغوسعدددلد ادددوتداٚدددع درال لددد دراع دددعهوداةا دددلدسْدددل د

يةعو
(95)

د.د

د

ٛلدددعالدرافعهٍدددعلداددد در هرٙددد دراعوسعدددلدادددلدقلددد د اعددد هد لدددعدٍدددةتد عٚدددتداادددعدمةعدددعدشلدر 

 ددد تدقدددعه   د عدددع  دسددد ديعلدددلد ةضدددع د ددد سوهد ادددندى ددد دسععددد .د ادددلدقلددد دقةددد در ٛلدددعالد

اععاضددددتدادددد ادقدددد   دراضدددد مدراغوسعددددل د س عٕددددلدسو  علعددددعد راضعددددع دسلَددددعج هد  َددددعل هد

د قْ عادرافوًدجةءدهنردرا ع   د  عو داألهرٙ دراعوسعل.

د

د

د

د

د

 الخاتوح:

سعددد دهدددنردراعدددوٗدراعدددعه   درالفٖددد د للددد دراضددد   د لدهدددن درا هرٍدددلدرٍدددع عجلدشلدقةدددوىد

جددد  رد ددد درا  رلدددتدرال لدددلداددد دقدددعه ود عادددعلداا دددلدراعدددعه   د ددد  دراضدددولدراععٍدددادجْدددود

رالدددع  و د هددد د ضةدددلد  لدددلد ددد د ضدددتدقدددعه ودرا ةدددع دراعوسددد  دسْدددل دجدددع  د قدددعه ود

دجو دراَع  دراْول داة ةع  دسْل د عٓ.

 لدرا هرٍددددلدسْدددل د فٖدددد دجددد دراَددددع  دراْدددول داة ةددددع دراعوسددد  داةعاددددلدشهلععددددودقاددد 

راع عه دددل دسَدددةتد  لعدددودرا غوراددد دجةدددءدرا دددو دراع عه دددلتدادددنا دل ددد دشل ر دددعد ععددد  هد

ٍددلالداعددودسدد  راادٍععٍددعلدش درلعٖددع  ل د ا ددعدسعدد٘دراضةعادد دراعوسعددلدراعدد دٍددلالداا ددل د

 ادد  رالعل ةددل راضدد م  ددا ٕددورال ادد  ع يعلدلدهاددع دج ر دد دٍععٍددعلد رلعٖددع  ل دمعةع دد

سو  علعدددعد سددد  دادددعهً ديضةعةدددلدراض رٍدددلد ددد   د سعادددلديدددنا دراَددد ر  دراْدددولعلدرا   دددلد

داة ةع دراعوس  دجوسَععل د اعهً د يو عل د شهلدرا يهداع ع.

لدشٍددد ةلدرا هرٍدددل دسعددد دماددد  دجددد د عادددعلداا دددلد) اددد هدرا هرٍدددل( د مد ععةدددود عادددعلداا ددد

رلادرالي هدددوهدرا رلعدددلدجةدددءدراَدددع  دراْدددول داة ةدددع دراعوسددد  داضددد د ددد دشي دددودرالددد د لدددنر 

شٕدددةتدرالعادددعلد ويددديردٍععٍدددععد ق عه دددعد  لدددعداددد درا ةدددع دراعوسددد  دا ٕددد  درالَدددععلو  د

ر  ه سعدددع داةلا ضدددلدسعددد درالْددد  درا غوراعدددلدرا   ددد هداة دددو دراع عه دددل دىر د ددد دشهلععدددود

در ٍعورقع علد راع عه لدا درالا ضل.

                                                 
د.65 د0ٓجد تاسٗخ لٌزحل  دراضعٍد-د99

3-The Persian Gulf Administration Report,Vol.V (1899-1909),PP.4-5.د
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رٍددددلدر هلعددددلدرا غوراعددددلدالعاددددعلداا ددددل د ٍددددةتدقَددددلععودس ددددنردراٍددددل د ش ٙددددالدرا ه

د ش ل ر دراو عالد رالَعْولع در  ه سعع دج د عاعلداا ل.

 ش عدددوردهيدددي درا هرٍدددلدجةدددءدراددد  هدراَععٍددد دالعادددعلداا دددل د ددد  دراضدددولدراععٍدددادجْدددود

 هرٍددددلدرالددددع  و د راعدددد د ل ة ددددعدلةعةددددلدجوسعددددلدجو ضددددلد هدددد د)لةعةددددلدراض رٍددددل( داةعاددددلدرا

شٕددد دلةعةدددلدراض رٍدددل د ٍدددةتدرٍدددعع عل لداددد داا دددل د يعددد دشٕدددةا رد  ددد مدشهدددلدراضددد مد

دراةاو لدا درا ةع دراعوس د   دراضولدراععٍادجْو.

 ش ٙددددالدرا هرٍددددلديددددنا د ضع  ددددلدراض رٍددددلداةفددددوً د   هدسو  علعددددعدادددد د ل ددددعلدراالددددلد

لد ر ع ا ددعد دد دراعوسدد دادد داا ددل.د ادد درالةاددبدر  عددودسعاددلدرا هرٍددلديعفعددلدٍددض ٛداا دد

داعهً دسلَعل هدراض مدر ماةعلدرالةوم دمر درااف مدا درالا ضل د شهل عدسو  علعع.

د  درااععا دراع دق ٕ د اع عدراةع ب

 لدرا ةدددددع دراعوسددددد  دش ادهددددد دجوسددددد  د ادددددعٌداعهٍدددددعع دادددددعاعو درٍدددددع ٛا رد 

 ٍ ر ةود اندراض  د عءدراعٖودراا  ب.

 ع  ردسع ع ا ددددددددعديلاعةددددددددع د لدشهٗداا ددددددددلدشهٗدجوسعددددددددلد شلدرافددددددددوًدلددددددددد

  عٕةع  د اعٌدا لدشود تداع ع دٍ رلدقعه  ععدش دمغوراعع.

 ادددعهًدرٍدددعفع  د ددد دراضددد مدراع لدددءداددد در دددع  در هرٙددد دراعوسعدددل ديةا دددل د

 ر  ددددد رى د را ددددديهدر  عهرقعدددددل د  عوهدددددع.داةددددد ادهدددددن دراضددددد مد  َدددددعج ق عد

 افعهً دالعدرٍع عجلدٙلد ر ع  دقة درالاعٛتدراعوسعل.

ا د  ٕددد دراةع دددبدسٚدددو ههد هرٍدددلد ددد رلادراَدددع  دراْدددول داددد دراعٖدددودرااددد  بدادددن

  عادددددعلداا دددددلد ٖ ٕدددددعد ددددد ديددددد د   ا دددددعدرا غوراعدددددل د راَععٍدددددعل د رامعلعجعدددددل د

 را ضعاعددددل د  سورىهددددعداةللعةددددع دراعةلعددددل د ق ضعدددد درال علعددددع دراعوسعددددلدس ددددن درا هرٍددددع  د

  دقَددددضٜدهددددنردر  ددددعههد قَددددةعٜدراٚدددد لدجةددددءد عاددددعلد   ددددعههداا ددددلدسْددددل د ل دددد  دادددد

دراعوسعل د  دمريوهدراععه ود راعو .

د

د

د

 

 (   8الولحك سلن ) 

 هْلع لٌزح علٔ الغاحل الششلٖ للخل٘ذ العشتٖ
(51.)

 

                                                 
 دقاضعتدٍة علدس ددمحمدم8111هالرْلن رْى ّالماعذ التزاسٗح الثشٗ اً٘ح اٖ الخل٘ذ عال ال دم ل دد-د51

د.9  د0554ٓراضعٍل  درا ةع داةٖ عالد را ةعجل دراْعهلل د
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د
د

د

د

د

د

د

د

د

د

 (   8الولحك سلن ) 

 الش٘خ دمحم تي خل٘فح الماعوٖ آخش الحرام العشب اٖ هٌ٘اء لٌزح

د
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د
د

د
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 الوقادس ّالوشارع

 دقاضعددددت ددمحمدمددددعسودالوغررررالل ّالووالررررل سددددورهعل ددر ٕدددد  وو دشسدددد د ٍدددداع  -

  .0560جة دراعع  د رهدراضةل دسعو   د

سّاٗرررراخ ةشت٘ررررح عرررري سحررررالخ اررررٖ شررررثَ  سددددوهعل دجةدددد دراعي دددديدجةدددد دراغادددد  د -

 درا دددددديلدرا عاددددددب د رهدراَددددددعل  دسعددددددو   د8208-8211الزضٗررررررشج العشت٘ررررررح 

2105.  

 د رٍَدددددلدقتررررراسٗخ الرررررذّل الفاسعررررر٘ح ارررررٖ العرررررشار ج لددددد د دجةددددد دظو ددددد  د -

   2102ها ر و دراضعهوه د

هماّهرررررح إهررررراساخ شرررررشق الزضٗرررررشج العشت٘رررررح ّلثائرررررل ش دددددع د دجةددددد ر  عوددمحم د -

 د ويدددددديد هرٍددددددع دم8181-8011الخلرررررر٘ذ العشتررررررٖ للتغلغررررررل االعررررررتعواسٕ 

  .0596 دسعو   د3را   هدراعوسعلد دٛ

 درافضعجددددددلدرانهةعددددددل د رٍَددددددلدر  ددددددع  دهولرررررررح ُشهررررررضسْددددددل  د سددددددورهعلددمحمد د -

 او   د . .راة

 د رهدم8288-8121الثشٗ اً٘رررح  الغ٘اعرررح ارررٖ إٗرررشاىراةددد  وو د ٚدددعو د -

  .2103رالععه  دسعو   د

 دقوملدددودٕدددةووددّعرررظ الزضٗرررشج العشت٘رررح ّشرررشلِا دسة و ددد  د اعدددع دمعفددد ه  -

د .2110دمحمد َ  ددرال ة درا عل  درال ةٌدر جةءداة ضعال د ٖو د

  .0900راَة علعل دسعه ٌ د درال ةعلدعلغلح التْاسٗخدراععمو دٍةعلعل  -

قوملدددلدجددديهرد ددد ر  د رهدد سحلرررح تٌ٘ررراه٘ي الت ٘لرررٖ دراع عةددد  دساعدددع ع دسددد د  لدددو -

  .2112رااومٌ دشس ظة  د

 د رهدراوّددددع ددالوماّهررررح العشت٘ررررح اررررٖ الخلرررر٘ذ العشتررررٖراعلو عدددد  دٍددددةعلدٛددددود د -

د .0592اةاْود دسغ ر د د

عاددد د و دددتدجةددد  دقوملدددلد  دعرررالن االعررررٌذس الومرررذًّٖق  دددعً ديدددعه  دمددد د د -

  .2103 رٍَلدرا ا ر و داا ل د

 دقوملددددلد لعددددتدراعوملددددلدسدددد   رلدل ددددو دراضَددددلددل٘ررررل الخلرررر٘ذج.دجدادددد ه لو د -

 . دسعو   د .د 2 د5ٛراععه    دج

 د0 درا ددديلدراورسدددا دٛهْعرررْعح تررراسٗخ إٗرررشاى الغ٘اعرررٖرا دددع  د َددد ديدددو ل د -

  .2119را رهدراعوسعلداةل ٍ جع  دسعو   د

 د0 درا ددديلدرا عادددب دٛهْعرررْعح تررراسٗخ إٗرررشاى الغ٘اعرررٖرا دددع  د َددد ديدددو ل د -

  .2119را رهدراعوسعلداةل ٍ جع  دسعو   د

 د2 دٛدرغشاا٘رررررررح دّل الخلررررررر٘ذ ّالوشرررررررشق اإلعرررررررالهٖرا ددددددد هوو د َدددددددوم د -

  .2110 رٍَلدّةع درا ع علد ددر ٍلا ه لد 

 درال  دددددددل د0 د رهدر  ددددددع  دٛدترررررراسٗخ عررررررشب الِْلررررررح ددددددعقل ددمحمد و ددددددت د -

0553.  

 د ويدددديدرا هرٍدددددع ددهولررررررح ُشهررررض العشت٘ررررح د سددددورهعلد د   ددددو لد درا دددد هو -
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  .د2112 را  عات دهشًدرا علل د

 د رهدراوّددددددع  درغشاا٘ررررررح العررررررشاق ّا ل رررررراس الوزرررررراّسجرادددددد هييا  دٍددددددةلعل د -

  .0556سةغ ر  د

 د  ةعدددلدجةددد  د شلددد هدعشتغرررتاى الزرررضء العشترررٖ الوغتقرررةراوّدددع ر  دّدددفعت د -

  .0563ش ل  دراضعهوه د

 د .  دالمْاعرررررررررن ّالخلررررررررر٘ذ العشترررررررررٖ ّعشتغرررررررررتاىا  دش لددددددددد  دراَدددددددددع ور -

  .0533راةٖوه 

هختقرررررش التررررراسٗخ الغ٘اعرررررٖ للخلررررر٘ذ العشترررررٖ هٌرررررز ألرررررذم راَدددددع  ل د عاددددد  د -

 د0 دمدددددد ر  داةاْددددددود راع ى ددددددا دسعددددددو   دٛم8208حضرررررراساتَ حتررررررٔ عررررررٌح 

2102.  

 د ويددديدىر ددد ددالغرررضّ الثشتغرررالٖ للزٌرررْب العشترررٖ ّالخلررر٘ذراَدددةلعل ددمحمد لعددد  د -

  .2110ةعورتد راععه و دراعع  دا

الوؤلفرررراخ الٌررررادسج عرررري الوولرررررح العشت٘ررررح الغررررعْدٗح راَددددلعهو دا دددد دجةدددد دند د -

 د لعةدددددلدرالةددددد دجةددددد دراعي ددددديدراعع دددددل ددّالزضٗرررررشج العشت٘رررررحاًوارد هختررررراسج

 .0555راو عٗ د

  .0563 ىرههدرا ضعالد ر هّع  دسغ ر  د إهاسج الشاسلحٍاعل ددمحمدس  ل د -

  .0556رالعع در ٍ    دراضعهوه د دإٗشاى دّعيو د ال   -

 د رهدشٍدددددع لداةاْدددددو دجلدددددعلد ددهْعرررررْعح الخلررررر٘ذ العشترررررّٖدددددعيو د الددددد  د د -

2115.  

 د رهدصرررررِْج الفررررراسط ارررررٖ تررررراسٗخ عرررررشب اررررراسطٕددددد  ت دجةددددد راوىر ددمحم د -

  .0553 دراْعهلل د0رالععه داة ةعجل دٛ

 د  ة جددددع ددتررررٖالٌفرررْر الثشتغررررالٖ اررررٖ الخلررر٘ذ العشراٖدددعوا  دلدددد ر د لدددديهد د -

  .0593 رههدرالة دجة راعي ي دراو عٗ دد

 د رهدراافددددعاٌد0 دٛترررراسٗخ الذّلررررح القررررفْٗح اررررٖ إٗررررشاىٛضدددد ُ ددمحمدٍدددد ع  د -

  .2115اة ةعجل دسعو   د

الغ٘اعررر٘ح الفاسعررر٘ح تزررراٍ المثائرررل العشت٘رررح ارررٖ الغررراحل راعةددد  و ديعظلدددلددمحم د -

لد عمَدددععود ديةعدددلد دهٍدددعاالشرررشلٖ للخلررر٘ذ العشترررٖ خرررالل المرررشى الخررراهي عشرررش

  .2111راعوسعل دسغ ر  د

 دراللعةددددددلدرالويي ددددددلدراعع ددددددل دجلددددددعل دعشتغررررررتاىراععدددددد   د ٖدددددد فءدجةدددددد  د -

0590.  

 رهددالمضرررر٘ح ا حْاصٗررررح   الومْهرررراخ التررررذاع٘اخ الت لعرررراخ جَددددعيوه دجةددددعً د -

  .2114رااللل داا ل د

ا ددديلد دردالتزررراسج ّالوالحرررح ارررٖ الخلررر٘ذ العشترررٖراعَدددلوو دٍدددةعلعلد سدددورهعلد د -

  .0530ر    ديةعلد رهدراعة  د دراضعهوهد 

 د رهدش هر دّددددولعلددهذٌٗررررح إعرررراله٘ح 8111هْعررررْعح راعفعفدددد  دجةدددد راالعلد د -

  .2111 د0اة ةعجلد دٛ
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ع٘اعرررح إٗرررشاى ارررٖ الخلررر٘ذ العشترررٖ علرررٔ عِرررذ ًاصرررش الرررذٗي جضعددد  د ٖددد فء د -

  .2115 دّويلدلعًداة ةعجل دراضعهوهددم8121-8181شاٍ الماراسٕ 

الزررررضس العشت٘ررررح ّاالحررررتالل اإلٗشاًررررٖ ًوررررْرد للعاللرررراخ  ه ً ددمحمد َدددد  دراععدددد -

 درا دددددديلدر    د رهدرالعددددددع دالعشت٘ررررررح اإلٗشاً٘ررررررح دساعررررررح ّحائم٘ررررررح أسشرررررر٘ف٘ح

  .2112راا  ب دراضعهوه د

 ددّلررررح اإلهرررراساخ العشت٘ررررح هرررري االعررررتعواس إلررررٔ الذّلررررحراععدددد ه ً ددمحمد َدددد  د -

  .0595 رهدمر دراَ ٍ  درال  ل د

 د رهدهضررررر٘ك ُشهرررررض ّالقرررررشاع ا هشٗررررررٖ اإلٗشاًرررررٖ دلعٕدددددودجةددددد  دلعٕدددددو -

  .2103رافعهرس  دسعو   د

ا ّضرررررراع االلتقررررررادٗح ّاالرتواع٘ررررررح اررررررٖ إهرررررراساخ رافددددددعهً ددمحمدرافددددددعهً د -

 د ويدددددددددديدر  ددددددددددعهر داة هرٍددددددددددع د راةادددددددددد تدم8188/8210الغرررررررررراحل 

  .2111راٍعورقع عل دشس دظة  د

ٕ ّعالللررررتِن تررررالمْٕ الوحل٘ررررح المْاعررررن ّتشرررراطِن الثحررررشا لدددد  دجةدددد راض و د -

  .0590 د رهدرا  عات دراْعهلل دم8101-8080ّالخاسر٘ح 

 درا ددديلدر    ددتررراسٗخ الخلررر٘ذ العشترررٖ الحرررذٗج ّالوعاصرررشلعٍدددل دملدددع دلعٍدددل د -

  .0556 رهدرافلودراعوس د ددراضعهوهد 

را ةددددع دراعوسدددد د هرٍددددلداعددددعه ودر  ددددعهر دراعوسعددددلدادددد دلعٍددددل دملددددع دىيو ددددع د -

  2110 د رهدرافلودراعوس  دراضعهوه دادر  ه هس جٖودراع ٍ

دساعرررراخ ترررراسٗخ اإلهرررراساخ عقررررش التْعررررع ا ّسّتررررٖ لعٍددددل دملددددع دىيو ددددع د -

  .0595 دراضعهوه دم8010-8181

 درا ددديلدر   د د  ةعدددلد ٍدددلعل د سددد  ددتررراسٗخ لٌزرررحراضعٍدددل  ديع ةدددلدجةددد ند د -

0553.  

للخلررر٘ذ العشترررٖ خرررالل الوشررر٘خاخ ارررٖ الغررراحل الشرررشلٖ راضورادددل دجلدددودمعفدددو د -

 دهٍدددعالد يعددد هر  ديةعدددلدرآل ر  دمع عدددلدالمرررشً٘ي الغررراتع عشرررش ّالخررراهي عشرررش

  .2114سغ ر  د

 د رهدرال ة جددددع داةع ىسددددا ددالخلرررر٘ذ العشتررررٖ ٗحررررش ا عرررراط٘شراضة دددد  دلدددد هود د -

  .0552 دسعو   د2ٛ

الفرررررشط " إٗرررررشاى " ارررررٖ العقرررررْس المذٗورررررح ّالْعررررر ٔ يعق ى دددددعل ده  دددددع د -

 د رهدمدددد ر  داةاْددددو دسعددددو   د0ل دش لدددد د َدددد درالععادددد  دٛ دقوملددددّالحذٗخررررح

2104.  

 دم  علدددلديدددع ل دتررراسٗخ تٌرررادس ّرضاٗرررش خلررر٘ذ اررراسطيدددعهى ل  ددمحمد سدددورهعل د -

  .0563ٛ ورل 

 الخلرر٘ذ اررٖ تشٗ اً٘ررا ّع٘اعررح المْاعررن حلررفاعددعِ د ع ددع داعلعدد ه د اع لدد  -

 دعشررش التاعررع المررشى هرري االّل عشررش ّالٌقررف الخرراهي المررشى اررٖ العشتررٖ

  .2113رالعم  د س  د ملعل  د ويي را    ل ل ٍلعو قوملل

 درا ددديلدر    دسحرررالخ هررراسكْ تْلرررْ  تشرورررح عثرررذالعضٗض راّٗرررذ عٍددد ل د ادددعل د -
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  .2112 درا ع لدرالٖو لداةلعع  ددراضعهوه د2ٛ

 د ىرههد2ٛد قاضعددددتددمحمدش ددددع دجةدددد ن دالخلرررر٘ذ تلذاًررررَ ّلثائلررررَد ددددع ةي دً.   -

  .2106 َضٜ ددراعورتد را ضعال د

  .05531 دسةعو   د0 د رهدرا ع د دٛدالخل٘ذ العشتٖ عء درل  ل د -

 د لعةددددلددأحغرررري التماعرررر٘ن اررررٖ هعشاررررح ا لررررال٘نرالض ٍدددد  دّددددلٌدرادددد   ددمحمد د -

  .0550رال س ا  دراضعهوه د

شرررررْ٘ل المْاعرررررن ارررررٖ سأط الخ٘ورررررح ّدّسُرررررن ارررررٖ  اَددددد  د َددددد د سدددددورهعل د -

 درادددد رهدراعوسعددددلداررررٖ الخلرررر٘ذ العشتررررٖا حررررذاث الغ٘اعرررر٘ح هرررري تذاٗررررح تْارررررذُن 

  .2104اةل ٍ جع  دسعو   د

 دعشتغررررتاى خررررالل حرررررن الشرررر٘خ خضعررررل الرعثررررٖراا ددددعه د ٖدددد فءدجةدددد راضع ه د -

  .2115 درا رهدراعوسعلداةل ٍ جع  دسعو   د0ٛ

رضٗررررشج خرررراسد هرررري رررررضس الخلرررر٘ذ راا ددددعه د ٖدددد فءدجةدددد راضع هد د   ددددو لد د -

رٍدددددع درا ةدددددع دراعوسددددد  دراةٖدددددوه د د اْددددد هر درا ع دددددلدراعةلعدددددلدا هدالعشترررررٖ

0593.  

 د رهدر  ددددع داةاْددددو ددهولرررررح ُشهررررض    الفماعررررح الزُث٘ررررحلْددددل  د سددددورهعلددمحم د -

  .2100رالاع ل د

را ع ددددلدإهرررراسج كعررررة العشت٘ررررح  لدددد هً د الد  ٍددددء دها  دجلددددع دجة راَدددد   د -

  .0592راعع لداةلعع  د .د  د

 د رهدرا ةععدددلدللرررْطي العشترررٖالخلررر٘ذ العشترررٖ أّ الحرررذّد الشرررشل٘ح ل اددد  دٍدددع  د -

  .0565اة ةعجلد رااْو ددسعو   د

 د ويددديد هرٍدددع ددتررراسٗخ لٌزرررح لؤلرررؤج الخلررر٘ذ العشترررٖرا  عددد و د َدددع دجةددد  د -

  .0553ٍع   دراةٖوه د

 د ويدددديدراةادددد تد0 دٛدالتقررررادٗاخ الخلرررر٘ذ العشتررررٖرادددد ىرل داعٖدددد دجددددع   د -

  .2105 را هرٍع درال  ععلد ددرال  ل د

د راوٍعا دراعةلعل

هرلد دالتعرررذد المرررْهٖ ّأحرررشٍ ارررٖ الثٌ٘رررح الغ٘اعررر٘ح إلٕ َدددع د دس دددعلدسددد هود د -

د د.0595هٍعالد يع هر د دمع علدسغ ر د د

الغ٘اعرررررح الخاسر٘رررررح اإلٗشاً٘رررررح ّأحشُرررررا علرررررٔ أهررررري راعةدددددع و دادددددرر دجدددددعٛ  د -

 دهٍددددعالد عمَددددععود عددددود اْدددد ههد دمع عددددلدراْددددو در  ٍددددٜ ددالخلرررر٘ذ العشتررررٖ

  .2102جلعل د

 دهٍدددعالددتررررح٘ش الٌفرررْر اإلٗشاًرررٖ علرررٔ الرررذّل العشت٘رررحعاددد دم  عددد د دراعةدددع ود د  -

 .د 2119 عمَععود عود اْ ههد دمع علد رقلد در ه ل د

االحرررررتالل االٗشاًرررررٖ إلهررررراسج عشتغرررررتاى ّحرررررك تمشٗرررررش راعععةددددد  دجدددددنس دى ددددد  د -

 دهٍددددددعالد عمَددددددععود اْدددددد هه دمع عددددددلدراْددددددو در  ٍددددددٜ دجلددددددعل دالوقرررررر٘ش

د .2103

دراةا تد رالضعا  
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الرررذّس االعرررتشات٘زٖ إلٗرررشاى ارررٖ هٌ مرررح الخلررر٘ذ العشترررٖ   وود د  دددع دجع ددد د دراةددد -

 د  ةدددددلدراضع ٍدددددعلداةعةددددد  در لَدددددعلعلد درال ةددددد دراادددددع ودجْدددددو دراعددددد  درا عادددددب د

  د.2119

التررررْٗي المرررْهٖ ارررٖ إٗرررشاى ّأحرررشٍ علرررٔ الْالرررع راالددد رل د دٙدددعهودٍدددو علد د -

ٍدددلد دراعددد  درا دددعل د د د  ةدددلدمع عدددلدقلو دددلداةعةددد  د راَععدالغ٘اعرررٖ الخررراسرٖ

دراَالدر  اءد.

 دالمْاعررررن ّاالعررررتعواس الثشٗ رررراًٖ اررررٖ الخلرررر٘ذ العشتررررٖراعلو عدددد  دٍددددةعلدٛددددو د -

د .0569 دسغ ر  د02  ةلدر ل   د ىرههدرا ضعالد ر هّع  دج  

 د  ةددددلددشررررظ العررررشب دساعررررح اررررٖ الزغشاا٘ررررح التاسٗخ٘ررررح َددددع د ددمحمدهعّددددل دد -

 . 2106 دد22 هرٍع دراةٖوهد دراع  د

 دٕدددداعفلدهرررراُٖ حراٗررررح ارررراسط ّإٗررررشاى  همالررررح تاسٗخ٘ررررحىر   دجةدددد دلدددد هو د -

د .31/02/2115دد5954راْو در  ٍٜ دراع  د

دّةللدرالعة  ع دراعالة قعل 

 رقاع در  سعلد رالعع دراعو د درال لادراالعو ل د  -

.sy/?page=category&category_id=71http://www.awuد
رايس ود د و رلد دراضةعا د راعْعاودا دراعور د د  لاد اع  ع دجور د -

 را عود رالاةلدراالعو ل د 

http://www.iraqkhair.com/vb/f20/%C7DEد
 ةدددع دراعوسددد د شٍددد ر دادددود د وقٚدددءد لَدددعل د دهلدددع  لد د  دددورلد را -

 د  لددددادد215را علددددلدراععالعددددلد درٛ جددددع دٍععٍدددد درلعٖددددع ود دراعدددد  د

 راةع لدراالعو ل د دد

www.albainah.net/Index.aspx?function=Item& gد
 رال ٍ جلدرااوه  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%د
 رال ٍ جلدراعوسعلد درال لادراالعو ل د  -

 ency.com/ar/%D8-https://www.arab  

   ٍ جلدرالعوالد درال لادراالعو ل د  -

دhttp://www.marefa.org/index.phpد.

   لاد  ٙ الد  -

http://mawdoo3.com/%D8د
را دددد ق د ددمحمد ٍددددلعجع د دالاددددلدقعه  عددددلدجدددد دجددددو د  ددددورلد د ضعاددددلد -

  قعه  علد اْ ههدا د  لادراةاو  دراالعو ل د

http://www.3bah.com/vb3/showthread.php?t=37939د
دراع  درا عل د  دراورٕ  د"راٖف   لد اعاف لدراٖةعةعع  -

   et/show_topic.php?topic_id=378http://alrased.nد

دراللعا  ه ل د  لادراةععلدرالعواعل -

http://www.awu.sy/?page=category&category_id=71
http://www.awu.sy/?page=category&category_id=71
http://www.iraqkhair.com/vb/f20/%C7DE
http://www.iraqkhair.com/vb/f20/%C7DE
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=7274&lang
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=7274&lang
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%25
https://www.arab-ency.com/ar/%D8
http://www.marefa.org/index.php
http://mawdoo3.com/%D8
http://mawdoo3.com/%D8
http://www.3bah.com/vb3/showthread.php?t=37939
http://www.3bah.com/vb3/showthread.php?t=37939
http://alrased.net/show_topic.php?topic_id=378
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