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هذا   بحثذذح وثة بذذا  حذذي    هوةذذا ربيذذلا  بليحةذذا بذذكل  بلةبيذذ ب   ونبةذذ    بل يةحذذ   ذذ   بذذ       
 ي نحةي ر  لقكم  لط ي  بلني  بليح   ر   بقي   بيةحع عشي.م(  وة قكوه و   ث2071 -2361)

م ،  نذة   2367 ضع ب    رنةيه   ي ءه  بليح ةذا رذ  نلةحذا ) حاذف   رنذةي عذ   بليحةذا( رذ  عذةم 
  وة   ل و   بنلب  بوهوا ر  ربيلا  بليحةا . 

 ء   طي ثا وة يذلةي  وة  بيحب  با  كراو   بى كي يا ها   بو ض ع  و  بم   ك كي يا ويلقبا ي  
   كنل ي ه ع  ربيلا  بليحةا عوك    رةبي ب ر  ونلحا  ةواا حغك ك ر  نبةا   ك ب قيم  بلبيذلا 
 ناب  ر   ب ةواا  بويلوصذيةا رذ  نبةذا   ك ب ، قيذم  بلبيذلا بذاب  قوذا حةذلةذةي هذا   بو ضذ ع 

ه  وة ب  ببلبيلا  بثكةثا  ثةةء وثل هاه  بو ض عةا  وة ع  يحب  ذلةةي  ببلةبي ب     ب   
حشنل عةم  بالل ةه  بل يةحذ  حشذنل ذذةف، راوذكوة رلشذا حةبوصذةكي  بلبيذلةا   بليح ةذا   ذكا    
 ذذ   بذذ   وذذ   حذذي   بلاليذذلا  بليحذذ ةة  رذذ  لذذةيةة  بلبيذذلا  بثكةثذذا نوذذة   ذذكا بذذه  ثذذي نحةذذي عبذذى 

  بلاليلا  باة   ةءه و  حاكه و   بوةثةا  بليح ةا   بلبيلةا.
ة  بصا حةا  بل     هلو  ه      بنلةب  وله  باني بم ةول ثظه ر   بلي وا رةذاا عبذى عذةلق   و

 وهوا لي وا  بنلةب بليبةط  بض ء عبى ها   ب ةوب  بليح   و  ربيلا ب  .
ربيلا     ب     قاةا  لذب  و   بلاقةك و    ل ل ضذة    شذةةء   يةيذةا   بوهوةذا رذ   بليحةذا 

 بلصذل    ل ةثوذل عوذ    ربيذلا  بليحةذا ،  -م و ض ع  بحثح  بى ثالثذا رصذ ل  باب  قوا حلقية
كي يا ر  وله وهة  لةيةذهة رل   بوحثح    ل عوةا حكي يا وله م ربيلا  بليحةذا ،  لثذكثا رةذه 
ع  لط ي وله م ربيلا  بليحةا عحي  باصذ ي وذ   باصذي  بة وذةو  ثلذى  بواةصذي ،   هوةذا ربيذلا 

 بوحثذذح  بثذذةو  ةثوذذل عوذذ    لذذةيةة ربيذذلا  بليحةذذا  حةوذذا رةذذه  هذذم  ي ء  بلاليذذلا رذذ    بليحةذذا .  وذذة
 بليحةذذا وذذ  راليذذلا ة وذذةوة   راليذذلا رذذ   باصذذي  ب يذذةط ) ووةبويذذةثة    يذذالوةة  ،  راليذذلا 

 وثكثة  ثلى رةبي روة(
ا   بلةبيذ ب  وة  بوحثح  بثةبح ر ةء عو  وه  ثي     بذ   رذ  لييذةل ربيذلا  بليحةذا، نذة   ثذي هذ

  هوةله نحةية  ر  لط ةي  بلني  بليح   ر   بقي   بيةحع عشي ،  وة  بوحثح  بي حع ر ةء عو  وه ) 
 باصي  با  عةش رةه، رلوة با رةه   ثك ح  بلةيةذةا   بيةةيةا   بابوةا  بلذ  عاةصذيهة بذ   رذ  

بيةةيذةا حاةوذا  ربيذلله  بليح ةذا ثةةله  نةوا بهاه   ثك ح  ثي نحةي رذ  لحبذ ي  رنذةيه  بلبيذلةا   
حذةصذذا ،  وذذة  بلصذذل  بثذذةو   بذذا   يك حاوذذ    ربيذذلا  بليحةذذا عوذذك  ذذ   بذذ    قيذذوله  بذذى  يحاذذا 

 وحةثح ، رل   بوحثح    ل  بليحةا   بلبيلا  لوة با رةه ع  عالقا  بليحةا حةبلبيا عوك ب  .



 ضذع بذ     ذذال   يةيذة ببليحةذا  هذ    وة  بوحثح   ثو  رقك حثثذا رةذه عالقذا  بليحةذا حذة ذال 
  ب  ء   هم عوكه با  نةوا   ذال  هكره    ل ر   بليحةا.

 ر   بوحثح  بثةبح  با  ثول عو     بليحةا   بليذةو   بذكةو    ذكا رةذه      ذذال   بلذ  لثذكثوة 
 عوهة ه   ذال  قةئوا عبى  يةل كةو  ، رثح ب   عبى  بليحةا .

 ه   بوحثح   ذةي ر  ها   بلصل رقك نة  عو  وه  بليحةا   بو لوع  قذك عيضذا   وة  بوحثح  بي حع
رةه ع   هوةا  بليحةا ر  حوةء و لوع رةضل  ثي  ا و ك ب   قك ل صل و  ذذالل ربيذلله  بليح ةذا 

  بى ضي ية حوةء  وية  رةضل  ثي بةن   به  هوةا ر  حوةء و لواه  حبكه .
عذ  ربيذلا  ذ   بذ    بليح ةذا   ثيهذة عبذى  بلاليذلا   بولنذية  رذ   ر   بلصل  بثةبح لوة با رةذه 

 باصي  بثكةح   بواةصي .  قيوله  بى ثالثا وحةثح ، رل   بوحثح    ل  با  ثوذل عوذ    )  ثذي 
ربيذذلا  ذذ   بذذ    بليح ةذذا عبذذى  بو لوذذع   ونبةذذ    وذذ  ذذذالل هذذا   بوحثذذح لايرذذا عبذذى راليذذلا 

ه  بليح ةا ، رحاضهم  ذا   ووه حاف   و ي  بليح ةا ،  حاضهم وش    ولنية   ونبة  ليثي   حلبيلل
 عبى ذطةه  حاضهم  عةك  ولةج يؤ ه  بلبيلةا  ر  ووهج  كةك بلبيلا ب  .

 وذة  بوحثذذح  بثذةو  عو  وذذه  ثذي ربيذذلا بذ    بليح ةذذا عبذى  بو لوذذع    يحذ  ر  ذذكا هوةبذ  راليذذلا 
 بليح ةذذا   ذذذا    بنثةذذي وذذ   رنذذةيه   بحيذذ هة ث حذذة  كةذذك   ولنذذية  ريويذذةة    بوذذة  لذذةثي   حلبيذذلله 

 حةيب حهم .
 رذذ   بوحثذذح  بثةبذذح  هذذ    ذةذذي رذذ  هذذاه  بييذذةبا رقذذك نييذذا ببحثذذح عذذ   ثذذي ربيذذلا  ذذ   بذذ   
 بليح ةذذذا رذذذ   بلنذذذي   وةينذذذ .    ذذذكا    هوةبذذذ  حصذذذوةا بلبيذذذلا بذذذ    بليح ةذذذا عوذذذك  بلاليذذذلا 

 رةه نثةي    ضا    رنةيه  يةية بحوةء  رنةيهم .   بولنية    وةينة  رقك ليثي  


