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 الملخص:
لثنا هااااو ههيتناول هذا اهاحث اوهفلخاانهايالبها هنثيانهفاابهاانتشوئاوةهاح ساو ايشهوا ه اال هاحسايل ه

لا شلهاااوهاح ااااا هاحف و ااااهه(هلت ااانهذااا حهاحفا لاااشهفااابهاذااايها نااالايهوااا هتاااواي ه5395ه–ه5391حلفااان ه 
ه.هاحف تقث هاح يو  ههثو  ناوهاحاطيا ه،هاحت هأثاةهتأثياًاهاثياًاهو هتلجيهه

اياالبها ههليتااأحنهذاا اهاحث ااوهفاابهفقنفااشهلفث ثاايبهأ و ااييبهلاوتفااشه،هتنااول هاحفث ااوهاال هفلخاانه
نبهفلخنهايالبها هنثيانهه.هافوهاحفث وهاحثون هوا صهه5391نثينهفبهانتشوئشه ل هاحسيل هنويه

هه(ه.5395ه–ه5391وئشهنسو اهثن هااو ه فبهانتش
احفنسااالا ههانتفااانهذااا اهاحفث اااوهنلاااعهف اااوناهفتنلناااشهياااأت هوااا هفقااانفتهوهاحلثاااو  هاحثايطونياااشه يااااه

احفلا هلفلشاوةهلااا هاحناالياشههاحف شلظشهو هنااهاحات هلاحلثو  هلاحت هتئيهلثو  هحننبهللثو  هاحثالطه
ههاحتأايايشهلاحلثو قيشه.هوحف للفوةهلاحات هاح اثيشهنلاًاهفهفًوهو هاونهاحث وهث

حلاجاااو هاحااا وهت فلااالاههابهاحساااي هايااالبها هنثيااانهحاااههاحااانلاهاحثاااوااها اثااااهلاخ ياااشهلا اثااااهف اااناخيشهه
اح الفشهاحفااايشهثههلطلثةهفنههاحتنا هال يطه؛ههف ؤلحيشه  هانتشوئشه ل هسيل هنننفوها ت ونةه

نا فاًوهاحاعهجونا هاحقاونلبهلاحنظاويه،ها هثاوناهاحاعهف اونن هاحفنتشا هنشال ًاهلااوبههانههااثاهانفاو هنساو اه
لنسااو اهثناا هه اال هاحساايل فنطقااشهاح الفااشهلتهن ااشهاالئااوعهلاح فاا هنلااعهناالن هاافاابهلاحنظااويهواا هه

هااو ه.
ه(.اانتشوئوةهاح سو ايشه ل هاحسيل ه،ههاحالفوةهاحفشتو يش:ه ايلبهآ هنثين
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The Attitude of Khaiyun al ‘Ubaid on the Tribal 

Uprisings in the Suq al- Shuyukh and Bani Rakab 

(1935-1941) 
 

Pro.Dr. Shaker Hussein Damdoom           Researcher Riad Saleh Mohammed Al – saadi 

Thi –Qar University/ College of Arts           Thi –Qar University/ College of Arts 

Abstracts: 

This research deals with the attitude of Khaiyun al ‘Ubaid towards the tribal 

uprisings in Suq al- Shuyukh  and Bani Rakab for the period (1935-1941(. 

This research consists of an introduction, two main sections, and a 

conclusion. The first topic dealt with the attitude Khaiyun al ‘Ubaid on the uprising 

of the Suq al- Shuyukh  in 1935. As for the second topic, it was devoted to 

the attitude  of Khaiyun al ‘Ubaid from the uprising of the Bani Rakab tribes (1935-

1941(. 

This topic relied on a variety of sources, foremost of which are the 

unpublished British documents kept in the House of Books and Documents, 

which include London documents, documents of the royal court, files of the 

Ministry of Interior, and Arab books, which play an important role in 

providing the research with historical and documentary information. 

Sheikh Khaiyun al ‘Ubaid has the most realistic and most credible prominent 

role of the men who took responsibility for a solution to the uprising of the 

Suq al- Shuyukh when the central government hired him and asked him to 

intervene as a mediator; Because he is the most influential leader of the Al-

Muntafiq tribes, and he was always on the side of law and order, as he took 

the initiative to help the government, calm the situation and work to restore 

security and order in the Suq al- Shuyukh and  Bani Rakab. 

Keywords: (Khioun Al-Ubaid, clan uprisings, Al-Shuyoukh market). 
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 املقدمة :
ّزنبًل ىنا الجؾش مٌقف  فْفٌا ال يجْفل مفن ااضزتبٙفبد اليْفبيوّخ  فِ ٍفٌ  الْفٌْؿ 

ه ال)وؽ ففخ مففن اىففا افيففٌاي  ففِ رففبهّـ ( ًريففل ىففن5995 – 5991ًثنففِ هبففبة ل )ففلح )

اليففوا  ال)يبٕففو ًاؽت يففب ثبفؽففلاس القلْففوح ت الزففِ  صففود رفف صْواه بجْففواه  ففِ رٌعْففو 

ال)َففزلجا الَْبٍففِ ت عم ّيففل الْففْـ فْففٌا ال يجْففل ًاؽففل مففن الْقٖففْبد الزففِ روبففذ 

ثٖ)بريب الٌاٙؾخ  ِ ربهّـ اليوا  الؾلّش ًال)يبٕو  يٌ ّقٖفْخ ًٛنْفخ لفا َّفبًي 

 فَ مجبكيفو ٌّمففبه مفن ااّفبي ًلففا ّٖفجؼ رؾفذ  ُ رففوآ مفن الافوًآ  لففخ ثْفل الَفف لخ ي

الؾبب)خ اضناك ت يوآ ثٌٛنْزو الٖبكقخ ًٕالثزو  ِ الل بع ين ؽلٌ  الٌٛن ًالْيت 

 – 5991 ِ مقز   مواؽا ؽْبرو ت ًفبٕخ  ِ اضزتبٙزِ ٌٍ  الٌْْؿ ًثنِ هبفبة )

 ٍبٍْْن ًفبر)خ ت رنبًل ال)جؾش ااًل  (. ًّز ل  ىنا الجؾش من مللمخ ًمجؾضْن5995

. امففب ال)جؾففش الضففبضِ  5991مٌقفف  فْففٌا ال يجْففل مففن اضزتبٙففخ ٍففٌ  الْففٌْؿ يففبي 

( 5995 – 5991 قٖٔ ين مٌق  فٌْا ال يجْل من اضزتبٙخ يْبيو ثنِ هبفبة )

. 

ايز)ففل ىففنا ال)جؾففش ي ففَ مٖففبكه مزنٌيففخ ّفف رِ  ففِ ملففلمزيب الٌصففبي  الجوّلبضْففخ  ْففو 

ال)ؾتٌرففخ  ففِ كاه الوزففت ًالٌصففبي  ًالزففِ رٚففا ًصففبي  لنففلا ًًصففبي  الففجالٛ ال)نْففٌهح 

ال) وِ ًم تبد ًىاهح اللاف ْخ ًالوزفت اليوثْفخ كًهاه مي)فبه  فِ ه فل الجؾفش ثبل)ي ٌمفبد 

 الز هّقْخ ًالٌصبيلْخ .

 : ;529سىق الشٍىخ عام اًتفاضح هي  خٍىى آل عثٍد هىلف الوثحث االول:

ث)ضبثخ فَبهح بجْوح ل َْبٍخ  5999اّ ٌل  7ا ااًل  ِ ريل ً بح ال) ك  ْٖ    

اليواقْخ ت ضزْغخ لقجورو  ِ ّؤًا اليْبيو ت ببضذ مجنْخ ي َ الوضْو من الزٌاىضبد 

ًال )َبد الزٌ ْلْخ لنلك ببا ىبعٌ القٌآ ًالل   للٍ ىي)بء اليْبيو ال)ؾٌَثْن 

ب خ ًلِ ييله الْبة اثنو ي َ الجالٛ بجْوا ثيل هؽْ و ؛ ضاوا لل خ فجوح ًرغوثخ ًصل

الٌؽْل ال) ك  بىُ
(5)

, ب)ب اضو لا ّون ي َ قله ببآ من النببء ًالؾنوخ  لل رَ ا  

اٙب خ الَ اضو ببا مؾبٛب ت اليوُ ث)ٌعت قبضٌا الٌهاصخ ًلٌْ قبضٌا الوتبءح 
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ث)غ)ٌيخ من اليي)بء ًالَبٍخ م)ن ببضٌا ي َ عبضت بجْو من ال)للهح ًالوتبءح ًم)ن 

نْن ٌّٛ خ  ِ الي)ا ثبللٚبّب اليبمخ ًببا لنلك اصوه  ِ رَبث  ميا)يا ًقتٌا ٍ

اؽزٌايو مَزقلمْن  ِ ملك ًٍبيا يلّلح
(2)

ت ًؽٚو فٌْا  ل يجْل الَ ثغلاك لزللّا  

الزيبىُ ثينه ال)نبٍجخ 
(9)

اماه  57ت ًينلمب ّوا ّبٍْن اليبّ)ِ الٌىاهح الضبضْخ  ِ  

اّبه يبي  1ًفضلاع اضزتبٙو   ِ الومْضخ ت ٍويبا مب رٖله القلو ااًل  5991

ت ًثا اٍز)و ليْجيب الَ ملّنخ ٌٍ  الٌْْؿ 5991
(9)

لٌَء ااكاهح  ِ ال)لّنخ ت  خضزْغ 

ًرنمو النبً من مَ لخ الَوب خ
(1)

ت با ىنه افمٌه عي ذ يْبيو ٌٍ  الٌْْؿ  ِ  

ؽبلخ   ْبا ٙل الؾوٌمخ ت  جبكهد ل)لبٛيزيب ًامزنيذ ين ك ع الٚوايت
(6)

ًثيل  

ًٌٕل ضَـ من مْضب  الْيت
(7)

الَ ملّنخ ٌٍ  الٌْْؿ ًال)لا اافوٍ  ِ لٌاء  

ال)نزت  ًاٛالع هؤٍبء اليْبيو ي ْو ت النُ ايزللًا اا رلفا الْْـ مؾ)ل ؽَْن 

ببّ  الغلبء   ِ اضزتبٙخ الومْضخ ااًلَ  عبء فضجيبس امو كّنِ
(8)

 8ت ً ِ لْ خ  

غوح ًثنِ فْوبا منٌْها ّلّلا ال يغخ ٛ جٌا  ْو من بزت هؤٍبء ال) 5991مبٌّ يبي 

ؽوٌمخ اللٚبء افالء ال)لّنخ ت ًينلمب ه ٚذ اففْو ملك ت ىغ)ذ يْبيو ثنِ فْوبا 

ي َ موبي ضبؽْخ اليوْوخ ت ًثيل مٌاعيبد كامْخ ثْن اللو ْن ضغؾذ قٌاد اليْبيو  ِ 

اقزؾبي موبي النبؽْخ ًالَْلوح ي ْو 
(9)

 ِ ال ٌاء  ثيل اا ٍللذ  . ًامبي ر ىي الٌٙع 

مقب و الوومخ  ًال عٌّجو  ًالتيٌك  ًالؾ)به ًاؽوقذ مؾلخ را ال ؾا عنٌة 

ال ٌاء
(50)

مبٌّ  59افمو النُ عيا اليْبيو رللي ي َ اقزؾبي موبي اللٚبء  ِ  

اللٚبء الَ كاه الْْـ مؾ)ل ؽَن  مٌرتًٌ وٙذ ٍْلوريب  ي ْو ت ًالزغ   5991

ؽْله
(55)

لْيا ؽزَ اضو  لجٌ الؾببا يجلالوؽ)ن اللًهُ  لجَخ النَبء  ؾ)بىا ًاؽَن ا 

مع اى و ًا واك يبي زو اا اللجبيا ببضذ رل جو ثْلح اٍزيبضزو ثوعبل اللّن ًريو)و 

ي ْيا . ًٛ ت اللبي))لبي ه ْ  ؽجْت اا ّؤمن اّٖبلو ًثلْخ مٌرتْو الَ مْٚ  الْْـ 

ثله الومْ٘   عْت الَ ٛ جو 
(52)

  . 

ْبيو النبٕوّخ )الؾَْنبد ت ًالغيُ ت ًاليّوط( ثيل ٍلٌٛ ٌٍ  الٌْْؿ ؽبًلذ ي     

ميبع)خ موبي ال ٌاء من اعا اٍلبٛ ملّنخ النبٕوّخ ت  َيَ ال)نزتْٚن  ثلْفبكح هَّفبا 

الوبٕففل
(59)

الزٌعففو الففَ النبٕففوّخ ل)َففبيلح اليْففبيو ىنففبك ت ًينففلمب ٍفف)يذ ؽبمْففخ  

ذ ال)زففبهٌّ  ففِ مففلافا اللففو  النبٕففوّخ ثففنلك ارغيففذ الففَ الضونففخ الغلّففلح ًًٙففي
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ًالَواُ ت ب)ب اهٍ ذ الؾوٌمخ امفوا ثزَفتْو يٌايفا ال)فٌرتْن ت فْفْخ اا ّٖفْجيا مفب 

إبة يٌايفا ال)فٌرتْن  فِ ٍفٌ  الْفٌْؿ
(59)

. ً ىاء ىفنه الزلفٌهاد ثفل د مقفبًآ   

الؾوٌمففخ ًفْففْزيب رففيكاك مففن اّففزواك يْففبيو الغففواآ ًاليْففبيو اافففوٍ مففع اليْففبيو 

قففل ؽٖففا مزٖففوآ النبٕففوّخ مبعففل مٖففلتَ الضففبيوح لففنلك 
(51)

ي ففَ مٌا لففخ الؾوٌمففخ  

 ال)وبيّخ ٛبلت فٌْا  ل يجْل بٌٍْٜ ؛ فا اافْو ابضو ىي)بء يْبيو ال)نزت  ضتٌماه .

ًببا كاي)ب الَ عبضت اللبضٌا ًالنابي ت اا اضو ينلمب  برؾو ال)زٖوآ ٕفوػ لفو فْفٌا 

ٍي ، واًه اتفك هعهن على اى تمدم هطالة :  " تأًه هتعاطف هع الوٌتفض ل يجْل قبياله 

شعواء الدٌي الى الوىشازج وٌبوة االسوتباتح لهوا ، واًوه اذا تون ازسوال اٌوح لطعواخ هوي 

البٍش لتعصٌص الشسطح ، فوأى العشوا س علوى طوىل الطسٌوك توٍي للعوح سوصس والٌاصوسٌح 

ستماوم هسوزهن تمىج السالح"
 (56)

عيتفو  ًقل را رؾبِّ ااىمخ ثزلفا ًىّفو الفل بعت  

 56اليَووُ ًًىّو اللاف ْخ هّْل يبلِ الوْالضِ ًٌٕليا الفَ موبفي ال فٌاء  فِ ّفٌي 

مفففبٌّ ت ًارٖفففبليا ثوؤٍفففبء يْفففبيو الغفففواآ ًالْفففلوح ًمفففن ثْفففنيا فْفففٌا  ل يجْفففل 

ت ًيففوٗ ي ففْيا اا ّوٌضففٌا ًٍففلبء ثففْن زيا فٌ ففب مففن اّففزوابيا ثباضزتبٙففخفٍففز)بل

ًٍفٌ  الْفٌْؿ ت ًبفبا ىفلآ ًىّفو الفل بع  الؾوٌمخ ًاليْبيو ال)نزتٚخ  فِ النبٕفوّخ

مففن ملففك بَففت الٌقففذ لؾففْن اٍففزو)بل يففلك اللففٌاد الؾوٌمْففخ  ففِ موبففي ال ففٌاء ت ًقجففا 

 ففِ النبٕففوّخ ًىففا  ال)نزتٚففخًٕففٌليا ارٖففا الْففْـ فْففٌا  ل يجْففل ثوؤٍففبء اليْففبيو 

بففبٛع ال ثلففِ  ًيغْففا ال رففٌّ ِ ً منْففل ال ؽجْففت 
(57)

ًبففبضٌا ّنففًٌا اليغففٌي ي ففَ  

ّخ ًؽففبًل  قنففبييا ثٚففوًهح اٛبيففخ الؾوٌمففخ ًرغنففت  لؾففب  الٚففوه ث)لّنففخ النبٕففو

النبٕففوّخ مٌٙففع يففيىا ت ًٙففوًهح الق ففٌك الففَ الَففوْنخ قجففا اا رتزففك ثيففا اللففٌاد 

الؾوٌمْخ ًرؾو  قواىا ت ب)ب ارت  مييا ي َ يلل اعز)بع مفع هؤٍفبء يْفبيو الغفواآ 

وه يلله  فِ مٚفْ  الْفْـ ت ًقل رل 5991مبٌّ  59ّوٌا فبهط ملّنخ النبٕوّخ  ِ 

فٚو ال مؾَن اؽل ٌّْؿ فتبعخ ت صا يلل اعز)بع افو  ِ مٚفْ  الْفْـ مٌؽفبا  ل 

فْو هللا ؽٚوه ثي٘ هؤٍبء اليْفبيو ت اا اا ااعز)فبيْن لفا َّفتوا يفن ؽفال موٙفْب 

(58)
ثؾٚففٌه ًىّففو  5991مففبٌّ  56,  يلففل اعز)بيففب افففوا  ففِ ٍففواُ النبٕففوّخ  ففِ  

الصخ ثو لخ فْفٌا  ل يجْفل ًمٌؽفبا  ل فْفو هللا ثيفل اا ايلفَ الل بع ؽٚوه الٌْْؿ الض
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ًىّو الل بع )اامبا ل ْفٌْؿ الضالصفخ( . ًاصنفبء ااعز)فبع ٍف ليا ًىّفو الفل بع يفن ٍفجت 

   ٌيفففلىا ًىّفففو الفففل بع اى لٌوووا هٍ ووواق ٌبوووة اى ٌٌفووورقْفففبميا ثباضزتبٙفففخ  فففبفجوًه  

لفبء ت ًٛ فت مفنيا الق فٌك ثبلزتبًٗ مع ال)وعع اللّنِ الْفْـ مؾ)فل ؽَفْن ببّف  الغ

الففَ الَففوْنخ ًالؾتففبر ي ففَ الناففبي هّض)ففب ّففزا الزتففبًٗ مففع ال)وعففع الففلّنِ 
(59)

. ً ففِ  

مؾبًلخ لزيليخ ااًٙبع ثبكه الٌْْؿ فٌْا  ل يجْل  الَ مَبيلح الؾوٌمخ ًالي)ا ي َ 

يٌكح اامن ًالنابي  ِ ٌٍ  الٌْْؿ ت  زٌعو ضؾٌ ال)لّنخ ًاٍزلو  ِ كاه الْفْـ مؾ)فل 

َن ؽْله ت ً ِ الٌْي الزبلِ رٌعو الَ الْْـ هَّبا الوبٕفل الفنُ ثلفِ  فِ يفلاء مفع ؽ

الؾوٌمففخ ت ًٛ ففت منففو اللففبء الَففالػ ؽلنففب ل ففلمبء  ًالزتففبًٗ مففع الؾوٌمففخ ت ًالَفف)بػ 

ل )ٌرتْن ثبليٌكح للًايوىا ت ًثبل)لبثا رفا ايلفبءه اليتفٌ ًلغ)ْفع ال)ْفزوبْن ميفو ,  ا 

يو ل ؾوٌمخاضو ه ٘ ملك ًاٍز)و  ِ يلا
(20)

 . 

مبٌّ الْْـ فٌْا  ل يجْل الَ ملّنخ النبٕوّخ ت ًٛ ت  21ًثيل ملك رٌعو  ِ ٌّي     

من ًىّو اللاف ْخ هّْل يبلِ الوْالضِ ت اا ّ)نؼ ال)نزتْٚن  وٕخ لزللّا كفبلزيا ي َ 

الؾوٌمففخ ًإففلاه اليتففٌ يففنيا  ٌا فف  ًىّففو اللاف ْففخ ت ي ففَ اا َّففزضنِ اليتففٌ قففبكح 

الضالصففخ )هَّففبا الوبٕففل ًميىففو الوبٕففل ً وىففٌك التنففلُ( ااضزتبٙففخ
 (25)

ت ًمففن عيففخ  

مبٌّ ثزنتْن ىل يب اففو ت ًىٌ اللْبي ثؾ) خ ر كّجْخ  21افوٍ ّويذ الؾوٌمخ  ِ ٌّي 

ٙففل اليْففبيو الزففِ قبمففذ ثباضزتبٙففخ ت  لففل اي نففذ ااؽوففبي اليو ْففخ الزففِ ّفف) ذ ٍففٌ  

الٌْْؿ ًال)نبٛ  ال)غبًهح ليب 
(22)

 . 

 6قبمففذ الؾوٌمففخ ثفف ؽوا  مٚففبّ  الْففٌْؿ الضالصففخ ًقليففذ اّففغبه ثَففبرْنيا  ففِ      

ؽيّفواا ت ًينففلمب ٍفف)ع ثففنلك قففبكح افضزتبٙفخ ت قففوهًا اليففٌكح ل)ٌاعيففخ الؾوٌمففخ الزففِ 

اضلٚذ ييفلىب مييفا ًقفوهًا ااعز)فبع مفع يْفبيوىا  فِ كاه  وىفٌك التنفلُ اٍفزيلاكا 

َ يْبيو ؽغفبي رٖفلد ليفب قفٌاد اليْفبيو ل )يوبخ ت لنا ؽبل ًٌٕل قٌاد الؾوٌمخ ال

ؽيّففواا ًكاهد ثففْن اللففو ْن ميوبففخ ينْتففخ ًقففع مففن عواءىففب يففلكا مففن اللز ففَ  8 ففِ 

ّفغبيخ  بيلفخ ,  ال)نزتٚفْنًالغوؽَ من قٌاد اليْبيو ًقٌاد الؾوٌمخ ت  ثلٍ فالليفب 

 اامفو ال)نزتٚفْنًي َ الو ا من اللٖ  الغٌُ ًالنيوُ ,  ا اضيب لا رتذ  فِ يٚفل 

الفففنُ اٙفففلود  ْفففو قفففٌاد الؾوٌمفففخ اليفففٌكح الفففَ موبفففي اللٚفففبء
(29)

ت ًضزْغفففخ لز فففك  
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الزلفٌهاد يففبكد الؾوٌمففخ الففَ ارجففبع اٍف ٌثيب ال)يزففبك ت ًىففٌ اٍففزقلاي ًٍففبٛخ هؤٍففبء 

اليْبيو ت ام اهٍ ذ الْْـ فٌْا  ل يجْل ًيلك من هؤٍبء يْبيو ؽغبي مفنيا ؽفبرا ال 

الفَ يْففْوح ؽغففبي ل زتفبًٗ مففع قففبكح يغْفا ًؽَففْن ال ّبٍففو ت  فِ منزٖفف  ؽيّففواا 

ااضزتبٙخ ًقل ايلبىا الْْـ فْفٌا  ل يجْفل )اامفبا( مفن قجفا الؾوٌمفخ ًيفلي مَفبً 

يْبيوىا ث ُ ٌٍء اما ىا ٍ )ٌا اضتَيا الفَ الؾوٌمفخ ت ً فِ ضيبّفخ ّفيو ؽيّفواا ٍف ا 

الومفبكُ اللبكح الضالصخ اضتَيا الَ ًىّو اللاف ْخ  ِ ثغفلاك الفنُ ثفلًهه ضتفبىا الفَ ملّنفخ 

(29)
  . 

بففبضٌا ااًل  57ًثيففل ر ففك الزلففٌهاد ؽ ففٌا ٙففٌْ به مففن قٚففبء ٍففٌ  الْففٌْؿ  ففِ 

 ل ببٕففل هّففٌ يْففْوح ؽغففبي ي ففَ الْففْـ فْففٌا  ل يجْففل , بففاله مففن هَّففبا  5996

وبٕففل اؽففل هؤٍففبء يْففْوح ؽغففبي ًمغ ففِ  ل هاّففل مففن يْففْوح ؽغففبي ًيجففل ًميىففو  ل

 )با اؽفل ًعيفبء ملّنفخ الْفلوح , ً فِ الوىا  ؽ)ْل اؽل ًعيبء ٌٍ  الٌْْؿ ًاؽ)ل ٍ

ٕجبػ الٌْي الزبلِ رٌعيٌا الَ ملّنخ النبٕفوّخ ًمنيفب ام ٍفب وًا  فِ الللفبه الفَ ثغفلاك 

 5997ّفجبٛ  20ل)ٌاعيخ هيٌْ الٌىهاء ؽٌل ااضزقبثبد ال)لج خ الزِ را اعواءىب  فِ 

(21)
    . 

 – ;529كوواب  عشووا س تٌووً ز اًتفاضووحهووي  خٍووىى آل عثٍوود هىلووف الوثحووث ال وواًً : 

52:5 ): 

ببضذ ًاؽلح مفن ضزفبيظ اضْفغبل الؾوٌمفخ  فِ بفا منفبٛ  الفجالك ًبفبا اللفواه مفن         

ٛوآ هعبل اليْبيو  ِ منللفخ الغفواآ فٍفزغالل التوٕفخ مفن اعفا رَفٌّخ مزي لفبريا 

 9الللّ)خ اللبي)خ  ْ)ب ّزي   ثبلقال بد ي َ ااهٗ ت  لل ؽلس فالآ ًضياع مَ ؼ  ِ 

ثففْن يْففْورِ  ل ؽففبرا مففن ثنففِ هبففبة ًيْففْوح الجٌي ْففبا مففن  5991ي ؽيّففواا يففب

اليجٌكح ت ًببا ملك لي و ثَجت القال بد اللٌّ خ اللبي)فخ مفب ثفْن فْفٌا  ل يجْفل ًالَفْل 

يجلال)يلُ ؽٌل قْٚخ اهاِٙ القوً ْخ الٌاقيخ ّ)بل الْلوح ت ًال)َ لخ ببضذ ميلفلح 

من اليْْورْن ًامزفل الفَ يْفبيو ثنفِ ٍفيْل  ثَجت اللزبل النُ اضللع مب ثْن بال التقنّن

ًٌٕا ث رغبه عنٌة الغواآ ت ام اكٍ الَ ملزا يْوّن هعال ًصالصخ قل عوؽٌا ثؾْش 

اا مَبيِ الَ لبد من اعا رورْت ىلضو لا رغل ضتيفبه ت  ف ا رؾفنّواه قفل رفا اٍفلبٛو مفن 
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الزؾنّو لا رزا  الغٌ اّبه ي َ اللبكح اا ّؾٚوًا الَ موبي قٚبء الْلوح , ًام اا ىنا

ؽيّواا من اليبي مارو , ًببا من ضزبيظ ملك  51ٛبيزو ت   ا ال)نللخ را قٖتيب ثزبهّـ 

  ا ىي)بء اا قبم قل ٍ )ٌا اضتَيا الَ الَ لبد الؾوٌمْخ
(26)

. 

لا رٚع الؾوٌمخ اليواقْخ ؽال عنهّبه ل)ْفو خ اهاٙفِ  ل ؽفبرا مفع ال منفبع ففالل       

 5996اضزتبٙخ يبي 
(27)

لنا عوٍ رؾبل  ثْن ٌّْؿ يْبيو ثنِ هببة الوجبه ثويبٍفخ .  

مييففا ال ؽ)ْففلح 
(28)

ًاثففواىْا ال ٌٍّفف   
(29)

ًمففبضع ال ّففبرِ  
(90)

مففع ّففْـ اليجففٌكح  

فْفٌا  ل يجْفل ًّففْـ يْفْوح فتبعفخ ٕففوجبا  ل ي فِ ًيْفْوح يوْففا ًثيف٘ يْففبيو 

اللوا ٌل 
(95)

ّ  اليبي ثْن ت ًافند اليْبيو ال)زؾبلتخ مع ثنِ هببة رز)وبي ي َ اللو 

الو بيِ ًال)ْٖتِ ر)يْلاه للليو ينل الؾبعخ .ًرلزوة من الؾبمْفخ اليَفووّخ مفن اعفا 

ال)نزت  ًثْن النبٕوّخلٌاء قلع فلٌٛ اارٖبل ثْن النٌاؽِ ًااقْٚخ  ِ ّ)بلِ 
(92)

 

ت ًابزتذ الؾوٌمفخ ثبلزيلّفل ث ٍفزقلاي الؾفا اليَفووُ ًااضؾْفبى ل )فبلوْن ي فَ ؽَفبة 

ت ًلوفن ٙف)ن ٍفْب  5995مو النُ ٍبىا ث يبكح ااّوبل مفن علّفل يفبي التالؽْن ت اف

ٍففْ)ب اصجزففذ لغففبا الزَففٌّخ  ففِ النبٕففوّخ م وْففخ ال منففبع ي ففَ اابضففو ينتففب ًاضؾْففبىا 

اهاٙفِ ال)َففجؼ ًاثففٌ ميْتفخ
(99)

كًا افىز)ففبي الففَ ال)البفْن مففن  ل ؽففبرا  
(99)

ت  ينففلمب  

من الؾبرا ًىٌ ي وفا بفياى ّفْـ  قفن اٍزليَ ٍ)ْو يبمو ال)نبع اؽل ٌّْؿ الجٌ عبما 

ال َب)وح الفَ كّفٌاضيا ل)لبلجزفو ثفل ع ال)َفزؾلبد مفن اا نفبي الزفِ ببضفذ رتفوٗ ٍفنٌّب 

ي َ التالؽفْن مفن قجفا ااقلفبيْْن ًالْفٌْؿ ت ام قفبي ثٚفوثو ًاىبضزفو ًريلّفله ت ًينفل 

يٌكرففو لففا ّففنبو الْففْـ ي وففا ر ففك ااىبضففخ ًالٚففوة ليْففْورو فْففْخ ؽٖففٌل ال)ْففببا 

ًااؽزواة ت اا اا ثي٘ الْجبة من ال عبما يو ٌا ثبلؾبكصخ ت ًافن ّلٌمٌا ثبليغٌي 

ي ففَ ملففو )الْففؾنخ(
 (91)

ًٛففوكه ًاللْففبي ثغففبهاد مزلليففخ ًمَففز)وح ي ففَ مٌاقففع كّففوح  

ال)نبع
(96)

 . 

ًببليبكح قبي ىاما ال)نبع ثبلْفوٌٍ ينفل ال)زٖفو ْخ ت ًاففن ثفبلزؾوّ٘ ي فَ الؾفبرا     

ٌمخ ث ٍزليبء ّْـ ي)ٌي ال ثفٌ عبمفا /  ل ؽفبرا  ٚفْا الَف )باينلىب ٛبلجذ الؾو
(97)

  

ًؽفا ااّفوبل ت اا اا الْفْـ  ٚفْا ًرؾفذ  الَ قٚبء الو بيِ ل زجبؽش  ِ ال)ٌٌٙع

الؾبػ الْجبة ه ٘ ٛ فت الؾوٌمفخ ثبللفلًي ت ًلوفن الْفْـ مييفا ال ؽ)ْفلح ّفْـ ثنفِ 
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هبففبة اهٍففا الْففْـ صففبمو ال ثٌؽففلهح ّففْـ ال ثففٌ ىامففا ًالْففْـ ّففغنبة الؾْفف  ّففْـ 

الليَْفبد )ًبالى)فب مفن  ل ؽففبرا( ثٚفوًهح اقنفبع  ٚففْا ثبللفلًي الفَ الو ففبيِ ت اا 

وٌمففخ يبىمففخ ي ففَ ٙففوة ال ثٌعبمففا ثلففٌح ت  ٌا فف  الْففْـ  ٚففْا ي ففَ اللففلًي الؾ

ًااٍزليبء ت ًٍبه الَ ملّنخ الغبىّخ ر)يْلا لألضزلبل الَ الو بيِ ت ًقجفا ًٕفٌلو الفَ 

الغبىّففخ لؾلففو مغ)ٌيففخ مففن الْففجبة ال)زلففوآ ًقففبمٌا ث هعبيففو الففَ يْففْورو ت الزففِ 

يب قوة الَبكح ال ثٌ ىاللو ًالضبضْخ  فِ ٍويبا مب اهٍ ذ قٌاد بجْوح رغ)يذ ًاؽلح من

كّوح ال)نبع ت ًلا رجبكه اللٌاد ال)زغ)يفخ ثفبليغٌي منزافوح رَف ْا الْفٌْؿ فضتَفيا ت اا 

اا اٛال  النبه ي ْيا اكٍ الَ اّفزيبل ال)نللفخ ًاضلفال  الي) ْفبد اليَفووّخ
(98)

ًقفل ت  

ثففبليغٌي  5995ايلْففذ ااًامففو  ففِ الجففلء ل لففبيواد الؾوثْففخ  ففِ ّففيو  ة مففن يففبي 

( ّقٖفب مفن يْفْوح ال 99ًرلمْو ًقزا با ا واك اليْْوح ت ًاٍتو اليغٌي ين ملزا )

ثٌ عبما ًعوػ ال)ئبد النّن ىوثٌا  ِ ال)ياهع ت اامو النُ ىاك من يفلك اللز فَ  ْ)فب 

ثيففل الففَ ابضففو مففن ٍففجيْن ّقٖففب ت ثَففجت ً ْففبد الغوؽففَ ًفْففْزيا مففن مواعيففخ 

ااٛجبء
(99)

 . 

ذ يْففْوح الَففبكح ال ثففٌ ىاللففو اللففوّجْن مففن ال)يوبففخ الففَ رغ)ْففع اللز ففَ لففل رلٌيففل    

ً َ يا  ِ  ّْبا َّ)َ )اّْبا ٍْل هثؼ( ت ًثيل اهثع اّبي اهاك اىبلِ اللز َ ضل يا الَ 

النغ  لل نيا ىنبك ت اا اا ال)نفبع ه ٚفٌا ملفك ًاهٍف ذ يْفْوح  ل ؽفبرا اهثيفخ ضَفبء 

 ل يجْففل ت الففنُ ًا فف  ي ففَ الزٌٍففٜ ينففل لل ففت ًٍففبٛخ ّففْـ يْففْوح اليجففٌكح فْففٌا 

( ثينا الٖلك ت ًضل ذ الغنبيي  ِ 5/5/5992 – 25/6/5995ال)زٖوآ ه ْ  ؽجْت )

مٌبففت بجْففو مففن ااىففبىّظ ًالزؾففلُ ًالضففبه امففبي قوّففخ ٍففٌّظ ّففوجبا ًثؾٚففٌه الْففْـ 

ىبًا )اثن يا الَْل يجلال)يلُ(  ثٌافٌْا  ل يجْل ضتَو ًالَْل يََْ الَْل ؽَْن من 

ّْـ قوا ٌل  ْبؿ ّوجبا ً ْوىا ً
(90) 

. 
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 اخلامتة
  من فالل اٍزيواٗ ىنا الجؾش :م)ب رللي ّزٚؼ 

فْففٌا ال يجْففل لففو الففلًه الجففبهى افبضففو ًاقيْففخ ًافبضففو مٖففلاقْخ الْففْـ اا  .5

ضزتبٙففخ ٍففٌ  ّففٌْؿ ينففلمب اٍففزيبضذ ال وعففبل الففنُ رؾ) ففٌا مَففؤًلْخ ؽففا 

اضفو ابضفو ىي)فبء يْفبيو  ؛ْٜ ًٛ جفذ منفو الزفلفا بٌٍفثو الؾوٌمخ ال)وبيّخ 

ال)نزتفف  ضتففٌماه ًبففبا كاي)ففبه الففَ عبضففت اللففبضٌا ًالناففبي ت ام ثففبكه الففَ مَففبيلح 

ت الؾوٌمخ ًريليخ ااًٙبع ًالي)ا ي َ يٌكح اامن ًالنابي  ِ ٌٍ  الٌْْؿ 

ًقل  يلبىا )اامبا( للبكح ااضزتبٙخ من قجا الؾوٌمخ ًيفلي مَفبً يْفبيوىا 

 .ث ُ ٌٍء 

لنب يجفو ىفنا الجؾفش ت اا اؽفلاس ٍفٌ  الْفٌْؿ ًثنفِ هبفبة عفبءد  ب)ب ارٚؼ .2

ضزْغففخ ٍففٌء ااكاهح ًرففنمو النففبً مففن مَفف لخ الَففوب خ ًمْففو خ ااهاٙففِ  ففِ 

اليوا  ثٌٖهح يبمخ ًال)نزت  ثٌٖهح فبٕخ ت با ىنه اامٌه عي فذ يْفبيو 

 ٌٍ  الٌْْؿ ًثنِ هببة  ِ ؽبلخ   ْبا ٙل الؾوٌمخ .

مففن ال  )الزبثيفخ الففَ قجْ فخ ثنففِ هبفبة(ؽ)بّففخ ال ؽبرا ب)فب لففو الفلًه الجففبهى  فِ .9

ًرٌٍلو للٍ الَ لخ الؾبب)خ  ِ لٌاء ال)نزت  ثنلا عضش ال ؽفبرا الفنّن ت منبع 

 را قز يا من قجا الؾوٌمخ ال)وبيّخ الَ النغ  لل نيا ىنبك .

 
                                                 

 25( ال) ك  بىُ : ّنز)ِ  بىُ الَ ااٍوح اليبّ)ْخ  ِ الؾغبى ت ًلل ًضْ   ِ موخ ال)وومفخ  فِ 5)

ًٍ)ِ ) فبىُ( رْ)نفب ثغفيًح ًالفله ال) فك  ْٖفا ااًل ل)لبٛيفخ يَفْو ًمؾبهثزفو  5952اماه يبي 

لًلخ اليض)بضْخ ت كهً  فِ ب ْفخ ىفبهً  فِ ثوّلبضْفب ًمفن صفا مؾ)ل ثن ي ِ ااكهَِّ ال)ز)وك ي َ ال

ثورجفخ مفالىي صفبا فْفبل ت ٍف)ِ ًلْفب  5992 ِ ال)لهٍخ اليَفووّخ اليواقْفخ الزفِ رقفوط منيفب يفبي 

 5999ضَْبا يفبي  9/  9ت ضبة ين ًالله ال) ك  ْٖا ااًل ت رٌ ِ لْ خ  5929ل ييل اليواقِ يبي 

الوضْو من الْوٌك . ل )يّل من الزتبْٕا ّناو : للتِ عيتفو  اصو ؽبكس ٍْبهح  بم٘ اصْود ؽٌلو

ت  5999 – 5999 وط ت ال) ك  بىُ ًكًهه  ِ ٍْبٍخ اليفوا   فِ ال)غفبلْن الفلاف ِ ًالقفبهعِ 

 .  5987ثغلاك ت 
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( ف)َففٌا يبمففبه مففن رففبهّـ اليففوا  الَْبٍففِ 5960-5950مففنبواد الَففْل مؾَففن  ثففٌ ٛجففْـ )(2)

 . 910 – 999ت ٓ  2005ْا مؾَن  ثٌ ٛجْـ ت ي)با ت الؾلّش ت ع)ع ًرؾلْ  : ع)

ت ؽْفش  5920(ريٌك ميو خ الْْـ فٌْا ال يجْل ثبل) ك  ْٖا ااًل الَ مب قجا اؽلاس صٌهح يفبي 9)

ال)ٚبثٜ الزِ ببا ّوٍ يب مع ىي)بء التواد ااًٍٜ كايْفبه  ْيفب اؽفل اضغفبل الْفوّ  ؽَفْن ًمفنيا 

.ل )يّفل مفن الزتبٕفْا ّنافو : ااًقفبد اليواقْفخ )عوّفلح( , اامْو  ْٖفا لْوفٌا م وفب ي فَ اليفوا  

؛ ملبث ففخ  5ي , ٓ  5999اّ ففٌل  59 -ىفف   5919ع)ففبكٍ ااًلففَ  29( , الق)ففٌْ 6156اليففلك )

/  6/  90ّقْٖخ مع الْْـ ؽَْن ي ِ ؽَْن ال فٌْا  ِ كاهه الٌاقيخ  ِ ملّنخ الْفلوح ثزفبهّـ 

2025 . 

(4 )  AIR , 231 / 652 X / M 4583 .  

ت  5ت هقفا الٌصْلفخ ً 299ت رَ َفا ال) تفو  5991ك . ك . ً ت ًصبي  لنلا ت رلوّو قْفبكح اليفوا  لَفنخ  

 ٓ1 . 

( ّففو ذ مَفف لخ الَففوب خ يففبمال مي)ففب  ففِ رفف عْظ التالؽففْن ت ًّيففٌك ىمنيففب الففَ ىمففن ااؽففزالل 1)

ت ًعفففٌك  5951ر)ففٌى  6الجوّلففبضِ ؽْففش اًعففل الجوّلفففبضٌْا ينففل اؽففزالليا لَففٌ  الْفففٌْؿ  ففِ 

ًثْن التالؽْن م)ن ّل يٌا الٚوايت ت ًببضذ ثنَجخ الق)فٌ == ===الؾٌٖل ي َ ًاٍلخ ثْنيا 

ل ؾوٌمخ ًث)وًه اليمن افن م زيمٌا ىنه ال)ي)خ ثبلٚفغٜ ي فَ التالؽفْن  فِ ٍفجْا الؾٖفٌل ي فَ 

يجلالوىا   التٌايل ت م)ب اكٍ الَ رنمو النبً ًملبلجزيا ثو ع الَوب خ . ل )يّل من الزتبْٕا ّناو :

 .  528 – 527ٓ   5978, ثْوًد , 9ت ط  1ت ٛالؾَنِ ت ربهّـ الٌىاهاد اليواقْخ 

)كهاٍفففخ ربهّقْفففخ( ت هٍفففبلخ  5918 – 5951ٍفففٌ  الْفففٌْؿ ( اّنفففبً عجفففبه ٍفففيْل الؾَفففْنبًُ ت 6)

 . 590 – 520ت ٓ  2059مبعَزْو  ْو منٌْهح ت ب ْخ ااكاة ت عبميخ مُ قبه ت 

نَ يْو مبكح ت ضٔ ي فَ ضجفن الزتوقفخ اللبيتْفخ ثفْن اْٛفبآ الْفيت ت ًريفلّا ( روٌا من مللمخ ًاص7)

قبضٌا ااضزقبثبد ًيلي رلفا الؾوٌمخ  ْيب ت ًروٌا ي َ كهعخ ًاؽلح ت عيفا اللٚفبء  فِ ال)ؾفببا 

ثؾَت اابضوّخ ت رفلهٌّ اؽوفبي التلفو الْفْيِ  فِ ب ْفخ الؾلفٌ  ت اٛفال  ؽوّفخ الٖفؾب خ ت ؽفوآ 

ي)فبه ال)َفبعل ًثنفبء كًه الي فا ت الغفبء ٙفوايت )ال)فبء ت ااهٙفِ ت الوفٌكح مٌاهك ااًقبآ ي فَ ا

ي َ ال)ٌاِّ( ًاٍزجلاليب ثٚفوّجخ ااٍفزيالك ت ريفلّا لغفبا رَفٌّخ ااهاٙفِ مفن اعفا ااٍفزلواه 

اليهايِ ت إالػ الغيبى ااكاهُ ًرق ْٖو مفن الينبٕفو الَفْئخ ت ااىز)فبي ثبل)ؤٍَفبد الٖفؾْخ 

للفٌاضْن الواكيفخ ليفلي رتْفِ اامفواٗ ااعز)بيْفخ ًاافالقْفخ ت يفلي الزيفوٗ ًالزي ْ)ْخ ت ًٙع ا

ت  156ل يْبيو الزِ اّفزوبذ  فِ الؾوبفبد اللبي)فخ اً مفن ال)فٌرتْن . عوّفلح الفجالك )ثغفلاك( اليفلك 

 . 2 – 5ي ت ٓ  5991ضَْبا  7ى /  5919مؾوي  9الَنخ الضبلضخ ت ااؽل 

 . 529 – 528ت ٓ  9بث  ت ط ( يجلالوىا  الؾَنِ ت ال)ٖله ال8َ)

ت 5991ا ال) تففخ : الز)ففوك ًالغففبهاد ( ك . ك . ً ت الٌؽفلح الٌصبيلْففخ ت م تففبد الففجالٛ ال) وففِ ت ينففٌا9)

ت )الؾوبفبد  9/ ي ا /  21؛ ي . ً ت ك ت م تخ هقفا  99ت ٓ  59ت ً 955 / 5551:  رَ َا ال) تخ

مففبٌّ  50ت  ففِ  265اللاف ْففخ ال)ففوقا   ففِ لففٌاء ال)نزتففك( بزففبة مزٖففوآ لففٌاء ال)نزتففك الففَ ًىاهح

5991 . 
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( ت هٍفففبلخ 5999 – 5925ال)نزتففف  كهاٍفففخ ربهّقْفففخ ٍْبٍفففْخ )( ّفففْ)بء ٛبلفففت ال)وٌٖٕفففِ ت 50)

 . 599ت ٓ 5998مبعَزْو  ْو منٌْهح ت ب ْخ الزوثْخ ت عبميخ ال)َزنٖوّخ ت 

ؾ)فل ي فِ ثفن ( مؾ)ل ؽَن ؽْله : ىفٌ مؾ)فل ؽَفن ثفن الْفْـ ثفبقو ثفن الْفْـ ي فِ ثفن الْفْـ م55)

ت ًبففبا ميز)ففلا  5951 ففِ ٍففٌ  الْففٌْؿ ت ًّففبهك  ففِ ميوبففخ الْففيْجخ  5888ؽَففْن ت ًلففل يففبي 

لؾية النغ  الَوُ  ِ ٌٍ  الٌْْؿ ت ًّبهك  ِ اايفلاك لضفٌهح اليْفوّن ت ًإفجؼ يٚفٌا  فِ 

ًاؽلح  ت ًمضا لٌاء ال)نزت   ِ ٍجع كًهاد ت ًمضا لٌاء الي)بهح  ِ كًهه 5929ال)غ ٌ الز ٍَِْ 

. ل )يّل من الزتبْٕا ّناو : ٍنبء مَ ا ى ْا ت اٍوح ال ؽْله ًكًهىا التوفوُ  5999ت رٌ ِ يبي 

ت هٍبلخ مبعَزْو  ْو منٌْهح ت ب ْخ الزوثْفخ ل ي فٌي ااضَفبضْخ ت عبميفخ  5980ًالَْبٍِ ؽزَ يبي 

 .  20ت ٓ  2056مُ قبه ت 

)نزتفك )الفٌٛنِ اؽٌالفو ااقزٖفبكّخ ًااعز)بيْفخ كهاٍخ ًصبيلْخ  فِ رفبهّـ ال( يجلهللا الغٌهاضِ ت 52)

؛ موبي اليوا  ل )ي ٌمبد  502ت ٓ  2008( ت ثغلاك ت 5918 –ًالَْبٍْخ اًافو الييل اليض)بضِ 

 . 587ت ٓ  2050, ثغلاك ت 5,   5, ٛ 5918 – 5959ًاؽلاس ًاللهاٍبد ت اليوا  ًقبيع 

ْخ  ًإجؼ ّْـ يْبيو ؽغبي ثيل ملزا ًالله ت  ِ ضبؽْخ التٚ  5897( هَّبا الوبٕل : ًلل يبي 59)

ت ًاّزوك  ِ اللزبل ٙل ااؽزالل الجوّلبضِ ت ب)فب ّفبهك  فِ صفٌهح اليْفوّن ت إفجؼ  5921يبي 

. ل )يّفل مفن الزتبٕفْا ّنافو : ي فِ  5965ضبيجب ين لٌاء ال)نزتف   فِ الفلًهح اليبّفوح ًرفٌ ِ يفبي 

)نزتفك )النبٕفوّخ(  فِ مغ فٌ النفٌاة اليواقفِ  فِ ضٌاة  لٌّفخ الؾ فخ ًاللٌّاضْفخ ًالٕبلؼ الويجِ ت 

 . 599, ٓ 2055ت ٍزٌبيٌليا ت 5918 – 5921الييل ال) وِ 

 . 595 – 590ت ٓ  9( يجلالوىا  الؾَنِ ت ال)ٖله الَبث  ت ط 59)

ت اب)فا كهاٍفزو  فِ ال)لهٍفخ الؾوثْفخ  فِ اٍفلنجٌل  5897( مبعل مٖلتَ : ًلل  ِ الَف ْ)بضْخ 51)

ت  5996 – 5991بثٜ ت إففجؼ مزٖففوآ لفٌاء ال)نزتفف  )النبٕففوّخ( يففبمِ ًرقفوط منيففب ثورجففخ ٙف

ّفبهك  فِ ااؽفياة  ناضزقفبثْزْت مضفا الَف ْ)بضْخ  فِ كًهرفْن  5997ًمزٖو ب ل ٌاء اللٌّاضْفخ يفبي 

. ل )يّل من الزتبْٕا ّناو : ًٕتِ ؽَفن ت مبعفل مٖفلتَ 5979 ًالغ)يْبد الَْبٍْخ رٌ ِ يبي

 . 2055ر)ٌى  95ت  997ْخ ت مغ خ ٌٕد اافو ت اليلك ٍلٌه ين ؽْبرو ًمٌاقتو الٌٛن

(16 )  AIR , 23 \ 652 X \ m , 4583  

ت  5ت هقا الٌصْلخ ت ً 299:  خت رَ َا ال) ت 5991ك . ك . ً ت ًصبي  لنلا ت رلوّو قْبكح اليوا  لَنخ 

 ٓ59 . 

ًىٌ هيٌْ يْبيو  ِ النبٕوّخ  5885( منْل الؾجْت : ىٌ منْل ثن منبؽِ ثن ؽجْت ت ًلل يبي 57)

 5922ملّوا لنبؽْخ الجلؾبء ت صا اضٚا ل ؾية الفٌٛنِ يفبي  5958الغيُ ت يْن  ِ ببضٌا الضبضِ 

ًمضا لٌاء ال)نزتف   فِ ال)غ فٌ الز ٍَْفِ ت ب)فب مضفا ال فٌاء  فِ ال)غ فٌ النْفبثِ  فِ يفلح كًهاد ت 

الَْبٍفخ  فِ اليفوا  . ل )يّل من الزتبْٕا ّناو : مْو ثٖفوُ ت ايفالي 5999اّبه يبي  9رٌ ِ  ِ 

 . 999ت ٓ  2009ت لنلا ت  2الؾلّش ت ط 

 . 595ت ٓ  9( يجلالوىا  الؾَنِ ت ال)ٖله الَبث  ت ط 58)
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ت  2055ت ثْففوًد ت 2ت5967ٛ– 5885لضففبيو ااضَففبا ا( ؽ ففْا ؽَففن اايوعففِت الْففْـ فففٌاي ت59)

ت 5908–5869بهّـ ضبؽْفخ بومفخ ثنفِ ٍفيْل ؛ ي ِ مؾ)ل عبٍا الؾَفْنبًُ ت رف 296 – 291ٓ 

 .918تٓ  2057ثغلاكت 

 . 597ت ٓ  9( يجلالوىا  الؾَنِ ت ال)ٖله الَبث  ت ط 20)

 . 598( ال)ٖله ضتَو ت ٓ 25)

ت )قففواهاد  955/  999( ك . ك . ً ت الٌؽففلح الٌصبيلْففخ ت م تففبد الففجالٛ ال) وففِ ت هقففا ال) تففخ :  22)

 . 58ت ٓ  7ت ً  5991مبٌّ  21مغ ٌ الٌىهاء( ت  ِ 

 .  599جبه ٍيْل الؾَْنبًُ ت ال)ٖله الَبث  ت ٓ ( اّنبً ع29)

 . 596ت ٓ  9( يجلالوىا  الؾَنِ ت ال)ٖله الَبث  ت ط 29)

بففبضٌا  22( , 5911, ًىاهح اللاف ْففخ , الغوّففلح الَْبٍففْخ , اليففلك ) خالٌصبيلْفف( ك.ك.ً , الٌؽففلح 21)

 .   56, ٓ  5997الضبضِ 

ت ٓ 2025, ثغففلاك ,  5996 – 5999اليففوا   ااٙففلواثبد اليْففبيوّخ  ففِ( مؤّففل الٌضففلاًُ ت 26)

999 . 

( اا يْبيو اليجٌكح لا رْبهك  ِ ااضزتبٙخ ثٌٖهح  ي ْخ ت افمو النُ ٌّٙؼ اا رؾبل  يْفبيو 27)

اليجٌكح مع يْبيو ثنِ هبفبة لفا ّوفن عفلّبه ًاا بفبا ربىوّفبه  لفٜ , ًّيفٌك ملفك الفَ اضْفغبل الْفْـ 

ثففْن 5998ر)ففٌى يففبي  9ًاٍففز)و ىففنا القففالآ ؽزففَ فْففٌا ال يجْففل  ففِ قٚففْخ اهاٙففِ القوً ْففخ 

مٌؽففبا ال فْففو هللا ًع)بيزففو ًفْففٌا ال يجْففل ًع)بيزففو, ي )ففبه اا اارتففب  ًالزؾففبل  قففل يلففل ثففْن 

التوّف  ااًل  :هؤٍبء يْبيو لٌاء ال)نزت  ًافن با ًاؽل منيا ٙل آفو , ام اضلَ)ٌا الفَ  فوّلْن 

ال ّفوجبا ًالْفْـ ٕفوجبا ال ي فِ ًعبّفل ال ٛفبىو  ٙا با من الْْـ مٌؽفبا ال فْفو هللا ً ْفبؿ

ًميلُ ال كا و ًٍْل يجلالؾَْن هيٌْ يْبيو الَبكح الؾٌٖضخ ًيجل الؾَْن ال يتوّذ ًهَّفبا 

ال ميّيا ًٍ ْ)با ال ّلًك ً ْوىا. امب التوّ  الضبضِ ٙا با من الْْـ فْفٌا  هال ببٕل ًؽ)ٌك

هللا ال  ٍ)بيْا هيٌْ يْبيو الجٌ ٍيل ًمنٖفٌه ال يجْل ًمؾ)ل ال ّالل ًاثواىْا ال ٌٍّ  ًيجل

ال يٌِّ ّْـ يْْوح الغجبهح من يْبيو ثنِ ىّل, عم قل ثل  با  وّف  ثْفواء ااٍف ؾخ مفن اليْفبيو 

الٌا لح من الْبمْخ الَ لٌاء ال)نزت , ب)فب عا ارتفبقيا ىفنا يفيى ثفبلْ)ْن ثبليجفبً )ي ْفو الَفالي(, ب)فب 

بء يْْورِ ثنِ ٍيْل ًثنِ مبلك الَ عبضجيفب ثلٖفل روضْفو اليفلك  فن با مني)ب َّيَ اٍز)بلخ هؤًٍ

, اا اا اليْففْورْن ال)ففنبٌهرْن لففا رنؾففبى الففَ  ُ مففن التففوّلْن  . === === لْوففٌا ىففٌ ال)نزٖففو

ل )يّل مفن الزتبٕفْا ّنافو : ك.ً.ك , الٌؽفلح الٌصبيلْفخ , ًىاهح اللاف ْفخ , الغوّفلح الَْبٍفْخ , اليفلك 

 .55-50ي , ٓ 5998ببضٌا ااًل  57ى / 5917ٌّال 29,  20, مظ 15

ت ّبهك  فِ مفؤر)و ال)ٖفْتِ مفن  5876( مييا ؽ)بكُ ال ؽ)ْلح : ًلل  ِ هّ  الو بيِ يبي 28)

ت اضزقت  ِ مغ ٌ النٌاة  فِ الفلًهح الَفبثيخ يفبي  5920اعا الز)يْل ل ضٌهح ٙل الجوّلبضْْن يبي 

: يففلضبا يجففل  وبففبا ت رففبهّـ ملّنففخ  . ل )يّففل مففن الزتبٕففْا ّناففو 5997ت ًرففٌ ِ يففبي  5997

 . 560؛ ي ِ ٕبلؼ الويجِ ت ال)ٖله الَبث  , ٓ  65 – 97ت ٓ  2050الو بيِ ت ثغلاك ت 
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بفبا لفو كًها بجْفوا  فِ الزؾفوّ٘ ي فَ  5889( اثواىْا الٌٍْ  : ًلفل  فِ هّف  الو فبيِ يفبي 29)

يفلح مففواد يٚفٌا  ففِ مففن ففالل مْففبهبزو  فِ مففؤر)و ال)ٖفْتِ ت اضزقففت  5920الضفٌهح اليواقْفخ 

. ل )يّفل مفن الزتبٕفْا ّنافو : ي فِ ٕفبلؼ  5969مغ ٌ النٌاة ففالل الييفل ال) وفِ ت رفٌ ِ يفبي 

 . 599ال)ٖله الَبث  ت ٓ ت الويجِ 

( مبضع ال ّبرِ : ّْـ يْبيو ثنِ هببة  فِ ال)نزتف  ًيفا الْفْـ مييفا  ل ؽ)ْفلح ًافْفو الْفْـ 90)

. ل )يّل من الزتبْٕا ّناو  5910ًرٌ ِ يبي  5879ي ىالمو  ل ؽ)ْلح ت ًلل  ِ هّ  الو بيِ يب

 .  598تٓ 5995ت لنلا ت  5: صبمو يجلالؾَن اليبموُ ت مٌٌٍيخ ايالي اللجبيا اليواقْخ ت ط 

( ٍ )با هّْل مؾ)ل الياللِ ت مْو خ ااهاِٙ ثْن يْْورِ ال ؽبرا ًال منبع  فِ لفٌاء ال)نزتفك 95)

 . 910ت ٓ  2025ت  (5اليلك)ت  91 ال)غ لت مغ خ مُ قبه ت  5918ؽزَ يبي 

ت كهاٍخ  ِ الؾوبخ الٌٛنْخ ًااعز)بيْفخ  5918 – 5879( يجلالوىا  مل ك التيل ت ق يخ ٍوو 92)

 . 559 – 552ت ٓ  2005 ِ الغواآ ت ثغلاك ت 

( ال)َجؼ ًاثٌ ميْتخ : ملبٛيزبا ىهايْزبا مزغبًهربا رليبا  وة ملّنخ الغبىّفخ )النٖفو ؽبلْفب( 99)

ً اِٙ يْْوح ال ؽبرا اؽل  وًع يْبيو ثنِ هببة . ل )يّل مفن الزتبٕفْا ّنافو : يجفبًٙ)ن اه

 . 599ٓ  ت 5916ت ثغلاك ت  9اليياًُ ت يْبيو اليوا  ت ط 

( يجلالوىا  ىثْو ت اإالػ اليهايِ ًمْو خ اليغوح من الوّ  الَ ال)لّنخ  ِ اليوا  ت مغ خ 99)

 . 51ت ٓ  5969ت  ة  الضلب خ الغلّلح )ثغلاك( ت اليلك القبمٌ

( الْؾنخ : ًىا اا واك النّن ّلٌمٌا ثؾواٍخ الؾبٕا فالل مٌٍا الؾٖفبك ت ًىفا ّقز تفٌا يفن 91)

الؾٌّففْخ الففنّن ىففا ؽ)بّففخ الْففْـ ًٍففالؽو الٚففبهة . ل )يّففل مففن الزتبٕففْا ّناففو : ؽنففب ثلففبٌٛ ت 

يٌهّفخ ت الوزفبة ااًل ت اللجلبد ااعز)بيْخ ًالؾوببد الضٌهّفخ مفن الييفل اليض)فبضِ ؽزفَ قْفبي الغ)

 . 555ت ٓ  2055روع)خ : يتْ  الوىاى ت اللبىوح ت 

 . 919( ٍ )با هّْل مؾ)ل الياللِ ت ال)ٖله الَبث  ت ٓ 96)

ًرَف ا مْفْقخ  قفن الجفٌ عبمفا اؽفل  فوع  5891(  ْٚا ٍف )با الؾفبر)ِ : ًلفل  فِ الغبىّفخ يفبي 97)

 . 961. ّناو : ال)ٖله ضتَو ت ٓ  5995 يْْوح ال ؽبرا ثيل ً بح ًالله ت قزا  ِ اضزتبٙخ يبي

 . 919( ال)ٖله ضتَو ت ٓ 98)

 . 51( يجلالوىا  ىثْو ت ال)ٖله الَبث  ت ٓ 99)

 . 911 – 919( ٍ )با هّْل مؾ)ل الياللِ ت ال)ٖله الَبث  ت ٓ 90)


