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الوقذهة :
اـمخ هكٌٗح ؼلة عٌك ًِاٗح القهى الٍاقي الِعرهٕ  /الصراًٖ عّره الور٘ قٕ ذٍر٘ه ًؽرْ اروقُران ار رٕراقٕ
ار اى ذعهِ٘ا للغىّ الوغْلٖ أشه ٌلثا ً علٔ ؼهكح اوقُانُا ُّما قفع ؼكاهِا هي ارههاء ّالٍ ٘ٚي العٌاٗح
تِا فؤع٘ك تٌاء لعرِا ٌٌح ( ُ 096ـ  0996 /م ) ّاعوان ار٘هان الرٖ أاترِا ًر٘عح غرىّ ُْركرْ ّ .كراى
لوْ ع ؼلرة علرٔ اليهٗرل الرهاً٘ الرمٕ ٗرهت ٛتر٘ي الّرام ّالعرهاا ّاعرؤلٖ العىٗرهج الاهاذ٘رح ّاذٕرالِا تالّرها
ظعلِا هكٌٗح كث٘رهج ّلاخ اُو٘رح ُّرما هرا ظعلِرا هلرقرٔ ذعرانج ِرواو الّرام ّالعىٗرهج الاهاذ٘رح ؼررٔ هكٌٗحعاًرَ
ّههكىاً هِوا ً لوهّن القْافل الرعانٗح الكث٘هج الرٖ ذٕل الِ٘ا هي ت ق الٌِك ّالٕ٘ي ّفاني ّالعهاا شرن ذاه ِرا
تعك ّْٔلِا ؼلة الٔ اٌ٘ا الٕغهٓ ّانهٌ٘٘ا ّهٕه ّقهّل ّتملك فاى ُمٍ الوكٌٗح كاًد ذوصل ٌْا ذعانٗرح
ذٕل الِ٘ا الثٙااع هي هٌاٚل هفرلاح شرن ذررْوم هرهج شاً٘رح الرٔ هٌراٚل اـرهٓ هري العرالن لرملك اٚلرل علِ٘را
ذٍرو٘ح ( الٌِررك الوٕرغهج )  .اى الٌّررا ٚالرعررانٕ الرمٕ ؼٙرر٘د ترَ هكٌٗررح ؼلررة قفرع ذعرران أّنّترا رٌرر٘وا ذعرران
الوكى ارٗيال٘رح الرٔ الررهقق علِ٘را ّالرعاهرل هعِرا ّاٌررياعد تعرٗ ُرمٍ الوركى كالثٌك ٘رح اى ذؤٌرً لرعانذِرا
ههكىاً ذعانٗا ً هرو٘ىاً فٖ ؼلة ّأ ام األّنّتْ٘ى ّك ء اّ هٌكّت٘ي لرعانذِن فِ٘ا ّكرملك كراى تؽلرة ّكر ء
لرعان الٌِك ّفاني ّالكهض ّانهٌ٘٘ا ّأنذث ٛالقثانٔرح تع راخ ذعانٗرح ّاٌرح هعِرا ُّرما ارهره ٌراعك علرٔ
اوقُان الوٌّآ خ الرعانٗح فٖ ؼلة ّالرٖ كاى لِا اِكاو هرعكقج ذوصلد تؤرٌْاا ّالق٘اٌه ّالفاًراخ ّالاٌراقا
ّالْكارخ ّظو٘ع ُمٍ الوٌّآخ اقخ ّظ٘ارح الٍرْا الرعانٗرح هري ؼ٘رس ت٘رع ِّرهاء ّذقركٗن الفركهاخ الرعانٗرح .
ّالمٕ ِٗوٌا هي ت٘ي ُمٍ الوٌّآخ ارٌْاا لملك نكىًا فٖ تؽصٌا ُما علٔ ارٌْاا الؽلث٘رح ـر و هركج الكناٌرح
(  056ـ ُ 668رـ  0906 /ـ  0066م ) ّ .ر ترك ثرل الركـْو فرٖ ذاأر٘ل هْ٘رْم ارٌرْاا هري اعيراء ًثرمج
ذانٗف٘ح هفرٕهج عي هكٌٗح ؼلة هري ؼ٘رس أرل ذٍرو٘رِا ّّ٘رعِا الٍ٘اٌرٖ ّارقانٕ رٌر٘وا تعرك ذؽهٗهُرا
هرري ثررل الع٘ررَْ العهت٘ررح ارٌ ر ه٘ح ٌررٌح ُ 00ررـ ّـر و الؽقثررح الىهٌ٘ررح هْ٘ررْعح الثؽررس ّاٌرررعهاٖ رتررهو
الٍواخ العاهح ر رٕراقٗاخ ؼلرة الىناع٘رح ّالٕرٌاع٘ح لورا لرملك كلرَ هري انذثرا ٚتورا ِرِكذَ ُرمٍ الوكٌٗرح هري
ذيْن ا رٕاقٕ ّها نافقَ هي ذٌْع فٖ اٌْا ِا ّاًّيرِا الرعانٗح الوفرلح .
 0ـ توهيذ
هكٌٗح ؼلة هي هكى ت ق الّام القكٗوح(ّ )0ؼكق العغهافْ٘ى العهب هْ عِا فٖ ار ل٘ن الهاتع علٔ هكنض
ٚهٗرل العررهاا ُّررٖ ٕررثح ظٌررك ٌٍرهٗي ( ّ. ) 9ذّرر٘ه الوٕرراقن الررٔ اى اٌررن ؼلرة لقثرا ً لرررل لعرِررا ّالررمٕ
عهف تِما ارٌن (( رى الٌثٖ اتهاُ٘ن علَ٘ الٍ م كاى الا اِرول هي ارنٖ الوقكٌح ٌٗرِٖ الٔ ُما الرل ف٘ٙع
ترَ اشقالررَ ّٗثررس نعراءٍ الررٔ ًِرره الارهاخ ّٗؽررثً تِررما الررل تعررٗ الهعرراء ّهعِرن ارغٌررام ّالوعررى ّالثقرره ...
ّٗررؤههُن تؽلررة هررا هعِررن شررن ٗؤههّلرركٍ ّعث٘رركٍ تاذفررال اليعررام ّؼولررَ الررٔ اليررها الوفرلاررح تررؤواء الرررل فٌ٘رراقٕ
الٙعااء اى اتهاُ٘ن ؼلة ف٘رثاقنّى الَ٘ فٌقلد ُمٍ اللاظح ّٔانخ اٌوا ً لرل القلعح ّلن ٗكي فرٖ للرك الْ رد
هكٌٗح هثٌ٘ح )) ( ّٗ.) 8رمكه ٗرا ْخ الؽورْٕ نّاٗرح اـرهٓ ؼرْو أرل ذٍرو٘ح ؼلرة تقْلرَ (( اى ؼلرة ّؼورٓ
ّتهلعَ كاًْا اـْج هي تٌرٖ عول٘رل تري لرْل تري ٌرام فثٌرٔ كرل ّاؼرك هرٌِن هكٌٗرح ٌرو٘د تاٌروَ )) ( ّٗ ) 0ؤكرك
ٗا ْخ الؽوْٕ فٖ ُمٍ الهّاٗح ارٔل العهتٖ لكلوح ؼلة ؼ٘ي ٗقْو( اى لِن ـ ٗعٌرٖ العورال٘ل ـ تق٘رح فرٖ العرهب
رًِن كاًْا ك اـرليْا تِن  ...فعلٔ ُما ٕٗػ اى ٗكْى أُل ُمٍ الوكٌٗح ٗركلوْى العهت٘ح ف٘قْلْى ؼلة الا ؼلرة
اتهاُ٘ن علَ٘ الٍ م )) ( ًّ ) 5هظػ اى ذكْى الهّاٗح ارّلٔ ُٖ ارٔرػ رذاراا الوٕراقنعلِ٘ا كورا اى ٗرا ْخ
الؽوْٕ اكك هي ؼ٘س الوٙوْى علٔ الهّاٗح األّلٔ عٌكهاأِانالٔ اؼرواو اى ٗكْى اُرل ُرمٍ الوكٌٗرح ٗركلورْى
العهت٘ح ف٘قْلْى ؼلة الا ؼلة اتهاُ٘ن علَ٘ الٍ م ّ.كاًد ت ق الّام ّهري ظولرِرا ؼلرة ذؽرد الٌارْل الث٘ىًيرٖ
عٌركها تركأخ الع٘رَْ العهت٘رح ارٌر ه٘ح عول٘راخ الارررػ ّالرؽهٗره ـرانض ؼركّق العىٗرهج العهت٘رح فثعرك ُىٗوررح
الرهّم فرٖ هعهكرح ال٘ههرْح ّذؽهٗره قهّرل ـر و الٍرٌر٘ي (  08ـ ُ 00رـ ) (( ركم أترْ عث٘ركٍ الرٔ ؼلرة ّعلرٔ
هقكهرَ ع٘اٖ تي غٌ٘ن الاِرهٕ فْظرك أُلِرا رك ذؽٕرٌْا فٌرىو علِ٘را فلرن ٗلثصرْا اى ٚلثرْا الٕرلػ ّارهراى علرٔ
اًاٍِن ّاهْالِن ٌّْن هكٌٗرِن ّكٌااٍِن ّهٌراولِن ّالؽٕري الرمٕ تِرا )) ( ّ ) 0لكهفرٖ نّاٗرح اـرهٓ اى اترا
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عث٘كٍ لن ٕٗاقف تؽلة اؼكاً ّللك رى اُلِا اًرقلْا الٔ اًياك٘ح ( ّ ) 7اًِرن ٔرالؽٍْ ُّرن تاًياك٘رح شرن نظعرْا
الٔ ؼلة )) ( ّ . ) 6تِما الرؽهٗه أثؽد ؼلة ظىءاً هي الكّلح العهت٘رح ارٌر ه٘ح ٗعر٘ي عوالِرا ّّرذِرا هري
ثرل الفلارراء الهاِركّى شررن ارهْٗررْى شرن العثاٌررْ٘ى ّ .فرٖ الْا ررع ًؽرري لٍرٌا تٕرركق ارٌرهٌراو ّالرٌْررع فررٖ
ذاأ٘ل ذانٗؿ ؼلة الٍ٘اٌٖ تقكن هاِٗوٌا ارهه فٖ الرعهف علٔ ارّ٘ام الٍ٘اٌ٘ح ّارقانٗح لوكٌٗح ؼلة اتاى
الؽقثح الىهٌ٘رح هْ٘رْعح تؽصٌرا الوورركج هري ٌرٌح  056ـ ُ 668رـ .فقرك ذعه٘رد ؼلرة ل ؼرر و الوغرْلٖ ٌرٌح
ُ 057ـ  0959 /م ّفٖ ٌٌح ُ 056ـ  0906 /م اًّؤخ ً٘اتح ؼلة فؤـمخ ُمٍ الوكٌٗح ذٍر٘ه ًؽرْ الريرْن
الركنٗعٖ ّالرٌْع ارقانٕ فاٖ تكاٗح القهى الصاهي الِعهٕ  /الهاتع عّه الو٘ قٕ ٘ود الِ٘ا هركى ّ ر م
كاًد ذاتعح لوولكح انهٌ٘٘ا الٕغهٓ ارهه المٕ كاى لَ اشهٍ فٖ ذيْنُا ار رٕاقٕ فكاى ٗرثع ؼلة اشٌا عّه
ّرٗح ٗع٘ي ّرذِا هي ثل ًااة هكٌٗح ؼلة ( ّ (( ُّٖ ) 06رٗح ؼلة كاه ٚاب ( ٌ ) 00هه٘ي ( ) 09
العثْو (  ) 08ظثل ٌوعاى (  ) 00عىاو (  ) 05ذرل تاِره(  ) 00هٌرثط (  ) 07ذ٘رىٗي ( ) 06
الثاب (  ) 09تىاغا (  ) 96قنكَْ (  ) 90اًياك٘ح )) (  ) 99كوا ٘ود الِ٘ا ً٘اتاخ ٔرغ٘هج ٗررن ذع٘ر٘ي
ّرذِا هي ثل ًااة ؼلرة اّ الٍرلياى ( ُّ ) 98رٖ(( الث٘رهٍ (  ) 90لعرح ظعثره(  ) 95الهُرا (  ) 90هلي٘رَ
(  ) 97قٗهكررٖ (  ) 96قنًرركٍ (  ) 99ارتلٍررر٘ي (  ) 86أٗرراي ( ٚ ) 80هٌررْي (  ) 89ألًررَ
( ٌ ) 88هفٌككان ( . )) ) 85 ( ًٌ٘ ) 80
 6ـ اقتصاديات حلة الزراعية والصناعية
أ ـ الزراعة في حلبة  :ذعرك الىناعرح اؼركٓ نكرااى ار رٕراق الؽلثرٖ ّالٌظرام الىناعرٖ الٍرااك فِ٘را ُرْ الٌظرام
ار ياعٖ ّ ك اذؽارٌا الوٕاقن العغهاف٘ح ّالرانٗف٘ح توعلْهاخ ّف٘هج عي ٘ٚة ُرْاء ؼلرة ّـٕرْتح ذهترِرا
ّّفرررهج ّعمّترررح الو٘ررراٍ فِ٘رررا فقرررك ّٔررراِا اتررري ؼْ رررل تقْلرررَ (( كاًرررد ؼلرررة عررراههج غأرررح تؤُلِرررا كص٘رررهج
الف٘رهاخ ّ......اٌرعانُا فررٖ ارغمٗرح ّظو٘ررع الوآكرل ّالوّرانب ّاٌررعح نـٕ٘رح )) ( ّ ) 80اكررك للرك ٗررا ْخ
الؽوْٕ تقْلَ (( ؼلة هكٌٗح عظ٘وح ّاٌعح كص٘هج الف٘هاخ ٘ٚثح الِْاء ٔؽ٘ؽح ارقٗن ّالواء . ) 87 ( ))...
ّظراء فرٖ ّٔررن اتري العرركٗن لؽلرة (( ترؤى ُْااِررا الغهترٖ ٗررٌعُ ارًارً ّٗؽِ٘٘را ّٗهتررٖ ارظٍرام ّٗغررمِٗا
ّٗؤشه فٖ ارظٍاق كرؤش٘هٍ فٖ الىنّم تعك الاٍاق فاى الرىنم تِرا رك ٗرمتل ّٗثرْن ف٘فٙره عٌركها ذِرة عل٘رَ
الرركتْ ن ّه٘اُِررا تاله ررح هْٔررْفح ّذهترِررا تقلررح العاًْرراخ هّررِْنج هعهّفررح ُّررمٍ ارٌررثاب هْظثررح للٕررؽح
ّارعركاو هؤشهج فٖ قفع ارٌرقام ّارعر و )) ( . ) 86اهرا هٕراقن ه٘راٍ الٍرقٖ ّالّرهب فرٖ ؼلرة فِرٖ ّف٘رهج
ّهرٌْعررح فورري للررك ارهيرران (( ال ر ذٍررقٔ ونّعِررا القيرري ّالٍوٍررن ّالثيرر٘ؿ ّالف٘رران ّالرركـي  ...ار تورراء
الويرره ّهررع للررك ٗكررْى ارًررراض نـٕ٘ را ً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً غٙرا ً ًً ًً ًً ًً ٗاررْا هررا ٍٗررقٔ تالو٘رراٍ ّالٍرر٘ػ فررٖ
ظو٘ع الث ق )) (  . ) 89كوا اى ٌُاح عْ٘ى ذعهٕ ه٘اُِا علرٔ ّظرَ ارنٖ هقركان انتعرح فهاٌرؿ فرٖ هْ٘رع
ُْ اعلٔ هي ؼلة ّذٍقٖ الثٍاذ٘ي ٌر٘ؽا ً ًً ًً ًً ًً ًً ( ّ.) 06فرٖ هٗرح ( أريوك ) اؼركٓ رهٓ ظثرل الٍرواا
هي اعوراو ؼلرة الغهت٘رح هٕرٌع عظر٘ن للوراء هثٌرٖ ترالؽعه علرٔ ٌراٚه كص٘رهج هؽكورح الثٌراء ّٗعرك هري ععاارة
العوررااه فررٖ ؼلررة ( ّ ) 00تاعرقاقًررا اى الوقٕررْق تالوٕررٌع ُررْ هكرراى لفررىى الو٘رراٍ الرررٖ ذرعوررع هرري الٌ٘ررات٘ع
ّالعْ٘ى ّارهيان الكص٘هج فٖ ُمٍ الوٌيقح رٌرفكاهِا فٖ الٍقٖ ّالّهبّ.ذكصه فٖ العثرل ارعلرٔ الرمٕ ٗرٕرل
تعثل الٍواا هي ظِح الغهب عْ٘ى الواء الرٖ ذٍرفكم للّهب ٌّقٖ الثٍاذ٘ي (  ) 09اهرا ًِره اترٖ الؽٍري
ْٗل المٕ ٗؤـرم ه٘اُرَ هري ّاق علرٔ انتعرح فهاٌرؿ هري ظِرح ؼلرة هورا ٗلرٖ ظرث ً ًً ًً ًً ًً ٗرٕرل ترْاقٕ العٍرل
غهتٖ الوكٌٗح فؤًَ ٍٗرفكم للّهب ( . ) 08
ٍٗرااق هي الٌْْٕ الٍاتقح المكه اى هقْهاخ الىناعح الْاٌعح ّالورٌْعرح هررْفهج فرٖ هكٌٗرح ؼلرة ّهٌاٚقِرا
ُّما ها اككذَ لٌا الوٕاقن ؼ٘س ذّرول الىناعح فِ٘ا علٔ وناعح هؽأ٘ل القيي ّالٍوٍن ّالٍواا ّالىت٘ة
ّالاٍرل ّاًْام الا ْاكرَ ّالفٙره هصرل الثير٘ؿ ّالف٘ران ّالكرهّم ّالوّروُ ّالراراغ ّالرر٘ي ّكرملك الؽثرْب
هصل القوػ ّالّع٘ه ّغ٘هُا ( ّ ) 00هوا ٗركو علرٔ ّفرهج اًرراض ؼلرة ّهٌاٚقِرا هري ُرمٍ الوؽأر٘ل ُرْ (( اى
اًراظِا كاى ٗفهض عي الؽك فٖ الهـٓ فرٕكن كو٘اخ كث٘هج هٌَ الٔ هٕه ّالعهاا ّتلركاى اـرهٓ )) ( ) 05
ّاكصه هٌاٚل ؼلة ِِهج فٖ الىناعح ُٖ هٌاٚل ٌرهه٘ي ّظثرل ٌروعاى ّهعرهج هٕرهٗي هري أعوراو ؼلرة فرٖ
ظِح العٌْب ّالرٖ ذّرِه تىناعح الىٗرْى ّالر٘ي ّالكهّم ّالكوصهٕ( ّٕٗ ) 00رن اتري العركٗن كصافرح اِرعان
الىٗرْى فٖ هٌاٚل اـهٓ هي ؼلة تقْلَ (( اى الٌاي كاًْا ٗوّْى هي هقام اتهاُ٘ن المٕ علٔ ٌيػ ظثل ًْاال
الٔ هٗح وت٘كعلٔ ٚهف ظثرل ارؼرٓ فرٖ ظر و ِرعه الىٗررْى )) (  . ) 07اهرا ظثرل تاًقٌْرا ِره ٖ هكٌٗرح
ؼلرة فِرْ هٌثرد ـّررة الّرهت٘ي ُّرْ ـّرة الٍررهّ الرمٕ كاًرد ذعورل هٌررَ الٍرقْف تؽلرة ( ّٗ. ) 06عرك ظثررل
الٍررواا ّ ررهاٍ ُّررْ هرري اعورراو ؼلررة الغهت٘ررح هرري اًررىٍ الثقررام ّاععثِررا ّٗررىنم فررٖ ان٘ررَ القيرري ّالقصرراء
ّالؽثْب ّالر٘ي ّالعٌرة ّالاٍررل ّاللرْو ّالعرْو ّالراراغ ّالوّروُ ّالكوصرهٕ ّالٍرواا الرمٕ عرهف العثرل
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تؤٌوَ لكصهذَ فَ٘ ٌّوا َ اظْق هي غ٘هٍ ( ّّٗ. ) 09رِه العثل ارعلرٔ الرمٕ ٗرٕرل تعثرل الٍرواا هري ظِرح
الغهب تكصهخ اِعان الر٘ي ّالىٗرْى ّالههاى ّالعرْو ّالٍرواا اٗٙرا ً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ( ّ. ) 56اِررِهخ
ؼلرة ترهت٘رح قّقج القرى الرررٖ ذرغرمٓ علرٔ اِررعان الررْخ الوٌرّرهج فررٖ الوٌراٚل الْا عرح ترر٘ي ؼلرة ًِّره الاررهاخ
( . ) 50
ٗرٙررػ هرري ـ ر و هررا ذقرركم اى الىناعررح فررٖ ؼلررة ّهٌاٚقِررا هرٌْعررح هٌِررا غ ر خ وناع٘ررح لاخ ٔ رلَ تارًررراض
الٌٕاعٖ هصل القيري ّالىٗررْى ّالٍوٍرن ّالٍرواا ّاًرْام الاْاكرَ ّالفٙره تؤر٘رافح الرٔ اًرراض هؽأر٘ل
الؽثْب ارٌاٌ٘ح هصل القوػ ّالّع٘ه ّهع الْفهج فٖ ارًراض ّظْقذَ ؼٍة هرا اّنقذرَ الٌٕرْْ الٍراتقَ فقرك
اشه للك تّكل كث٘ه علٔ الرٌْع فٖ ا اهرح ارٌرْاا فرٖ ؼلرة ّهٌاٚقِرا ّذٌْر٘ع اعوراو الث٘رع ّالّرهاء ّالرثراقو
الرعانٕ الكاـلٖ ّالفانظٖ تؤر٘افح الٔ ها ّفهٍ للرك هري فرهْ الرفٕرٓ فرٖ ذلرك ارٌرْاا ُّرٖ الظراُهج
الرٖ ه٘ىخ اٌْاا الوكى العهت٘ح ارٌ ه٘ح عوْها ً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً .
ب ـ الصناعة في حلة  :ذقكم ارًراض الٌٕاعٖ فٖ ُمٍ الؽقثح الىهٌ٘ح الرٔ ظاًرة الريرْن الرمٕ ِرِكذَ ؼلرة
فررٖ القيررام الىناعررٖ ـأررح ّاى ارًررراض الٕررٌاعٖ اعروررك تّرركل اٌرراي علررٔ هررا ذٌرعررَ ؼلررة هرري هؽأرر٘ل
ّغ خ وناع٘ح  .فقك اِرِهخ ؼلة ّهٌاٚقِا تٌٕاعح الىْٗخ فوا هــــــي هٗح فٖ ًقهج تٌٖ أٌك الراتعح لؽلة
ّالوِّْنج تكصهج اِعان الىٗرْى ار ّفِ٘را أشره هعٕرهج للىٗرد ّالؽعره الرمٕ كراى ٗعٕره تِرا ( ّ ) 59كاًرد
ؼلة هي اُن ههاكى اًراض ّذٍْٗل الٕاتْى المٕ ٗعرك هري اؼٍري ّاظرْق الٕراتْى (( فورا ٗثرام هٌرَ فرٖ اٌرْاا
ؼلة فٖ ْٗم ّاؼك ر ٗثام فٖ غ٘هُرا فرٖ اِرِه)) ( ّ ) 58كاًرد ٌرهه٘ي هري الوٌراٚل الوّرِْنج ترملك لرْفهج
اِررعان الىٗرررْى فِ٘ررا ّكرراى ٔرراتْى ؼلررة هرري اففره ارًررْام الكاـلررح فررٖ الرعررانج الفانظ٘ررح ( . ) 50اهررا عرري
ٌٔاعح الْنا فكاًد ؼلة هي اُن ههاكى ٌٔاعح الرْنا فرٖ الّرام ّكراى فِ٘را هؽلرح ـأرح ذعرهف تؤلْنا رح
( ّ . ) 55اِرررِهخ هٗررح العثررْو ( ذاتعررح لؽلررة ) تؤٌرررفهاض اره ر غ ّالرررٖ كاًررد ذرررىّق هٌِررا ت ر ق الّررام
ّالعىٗهج الاهاذ٘ح ( ّ ) 50اِرِه ظثل ظِْي الْا ع غهتٖ هكٌٗح ؼلة تؤٌرفهاض هعكى الٌؽاي ( . ) 57
ّهٌم هٌرٕن القهى الٍاتع الِعهٕ  /الصالس عّره الور٘ قٕ غركخ ؼلرة هري اُرن ههاكرى اًرراض الىظراض الّراهٖ
فقك غيد ٌٔاعاخ الىظاض ّال فىف الّاهٖ اٌْاا كص٘ه هري الوركى ّار رال٘ن الوعراّنج ( ّ ) 56اهرراوخ
ؼلة تٌٕاعح الىظاض الومُة ّالوٌقَْ تؤلوٌ٘ا ّالمٕ ٔركن الرٔ هفرلرن اًؽراء العرالن ؼ٘رس لكره اى ارّاًرٖ
الىظاظ٘ح الوٍرفكهح فٖ ت ُْ ٚركْ كاًد هٌٕعح فٖ ؼلة ( ّ. ) 59اِررِهخ ؼلرة فرٖ ُرمٍ الؽقثرح الىهٌ٘رح
تٕررٌاعح الرؽررن ّاٙرخ الوعكً٘ررح ّالفّررث٘ح ّكاًررد علررٔ قنظررح عال٘ررح هرري ارذقرراى ( . ) 06أهررا عرري الرْاتررل
ّالعيررْن فقررك كاًررد نااعررح فررٖ أٌررْاا العررالن ّاألّنت٘ررْى ٗؽٕررلْى علررٔ ٍررن كث٘رره هٌِررا عرري ٚهٗررل ؼلررة
ّت٘هّخ ( ّٔ. ) 00كنخ ت ق الّام الص٘اب الؽهٗهٗح ّالص٘اب الثر٘ٗ الع٘ركج الٕرٌع الرٔ كرل األهٕران الثع٘ركج
ّالقهٗثح ًّهظػ اى ظىءاً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًًكث٘هاً ًً ًً ًً هٌِا كاى ٌٕٗع فٖ ؼلة لْفهج اًراض القيري فِ٘اّاِررِانُا
ترهت٘ح قّقج القى الوٌرعح للؽهٗه اليث٘عٖ ّالرٖ ذكصه فٖ الوٌاٚل الْا عح تر٘ي ؼلرة ًِّره الارهاخ لكصرهج اِرعان
الرْخ الرٖ ذرغمٓ علِ٘ا ( ) 09
 8ـ أسىاق حلة
ً
أ ـ الٍْا لغح ّأي ؼا ًً ًً ًً  :الٍْا ُْ هْ٘ع الث٘ع ّٗيلل علٔ الوكراى الرمٕ ذرعورع ف٘رَ الٌراي هري غ٘ره
ذع٘٘ي تٙاعح ّر ذفٕٓ لىهاى (  ) 08اها أي ؼا ً ف٘يلل علٔ هكاى ذرعوع فَ٘ الٌاي هي اهراكي تع٘ركج
فٖ ّ د هي الىهاى للّهاء ّذثاقو الثٙااع ُّما ٗقاو لَ الوٌْن رى الٌاي ذٍاا الٔ ٌُاح اّ ذقْم الِ٘را علرٔ
ٌْا ارنظل ( . ) 00
ب ـ ذفٕرٓ األٌرْاا ّأرٌافِا ّ :ظركخ ظراُهج ذفٕرٓ ارٌرْاا هٌرم ّ رد هثكره فرٖ هركى الكّلرح العهت٘رح
ارٌ ه٘ح ّالّ٘هاوٕ ٗؤكك علٔ ّظْق الرفٕٓ الؽهفٖ ّالٍلعٖ فٖ اٌْاا ؼلة ّٗععل لكل ٌٔعح هٌِن
ٌْ ا ً ٗفرٓ تِن ( ّ ) 05اى ُما الرفٕٓ ها٘ك رًَ ْٗفه الوٌافٍح الّهٗاح ت٘ي الرعران ّللرك عري ٚهٗرل
اُرواهِن ترؽٍ٘ي ًْع٘ح تٙاعرِن ّٗكفعِن ل لرىام تٍقن هْؼك ل ٌعان هوا ٗقلل هي اؼروارخ ؼركّز ؼرارخ
اؼركران للٍررلع ّالثٙررااع الوِورح اّ إٔ انذاررام هارراظٔءّغ٘ه ٚث٘عرٖ ل ٌررعان (  ) 00كوررا ٗا٘رك الوّرررهٕ فررٖ
ؼهٗررح ارـر٘رران ّالرٌقررل قاـررل الٍررْا ّفررٖ ّ ررد ٕرر٘ه لرقررانب الؽْاً٘ررد الوعهّ٘ررح فِ٘ررا الثٙررااع الورّرراتِح
( ّ ) 07هرري الوؤكررك اى ارِررهاف الؽكررْهٖ علررٔ ارٌررْاا ٌرراعك فررٖ تررهّو ظرراُهج الرفٕررٓ فكرراى هرري
ّاظثاخ الوؽرٍرة اى ٗععرل رُرل كرل ٔرٌعح ٌرْ ا ً ًً ًً ٗفررٓ تِرن ّذعرهٖ تٙراعرِن فِ٘را ( ّ . ) 06هري
األٌْاا الورفٕٕح الوِوح فٖ هكٌٗح ؼلة ّهٌاٚقِا ٌْا الِْاء ٌرْا الٕراتْى ٌرْا العلكث٘رح ٌرْا
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ؼرراذن ٌررْا الٕرراغح ٌّررْا الٍررهاظ٘ي (  ّ . ) 09ررك ذكررْى األٌررْاا ٌرراؼاخ هكّررْفح قاـررل الوكٌٗررح اّ فررٖ
العهاء علٔ ٚها الوْأ خ ّ ك ذكْى هعوْعح هي الؽْاً٘د علٔ ظاًة هي اليهٗل فٖ اؼك قنّب الوكٌٗرح
اّ القهٗح لكٌِا هرااّذح فٖ عكقُا ّ .اذفمخ أٌْاا ؼلة ِرؤًِا ِرؤى أٌرْاا الوركى العهت٘رح ارٌر ه٘ح ارـرهٓ
اًواٚا ً ًً ًً ًً ًً هرعكقج ذثعا ً لوْ ع ذلك الٍْا ّذثاٗي هْاٌن اًّيرِا ّاُن ُرمٍ ارٔرٌاف  .األٌرْاا الوؽل٘رح اّ
الكااو٘ح األٌرْاا الوٌْرو٘ح ّاألٌرْاا ارٌرثْع٘ح ّٗ .ثركّ اى ُرما الرٌرْم فرٖ ارٌرْاا ّاًّريرِا هري الرقال٘رك
الرعانٗح الوْنّشح عي العهب ثل ارٌ م فقك اًّرؤ العرهب ثرل ظِْنارٌر م تاررهج ْٗٚلرح اٌرْا ا ً كص٘رهج هري
ارًررْام الٍرراتقح الررمكه فررٖ ِررثَ ظىٗررهج العررهب ّت ر ق الّررام ّالعررهاا ّهٕرره (  ّ. ) 76ررك اقخ ُررمٍ األٌررْاا
ترفٕٕررراذِا ّأرررٌافِا قّناً كث٘رررهاً فرررٖ اوقُررران ا رٕررراق ؼلرررة فرررٖ ذلرررك الؽقثرررح الىهٌ٘رررح ّذهكرررىخ األٌرررْاا
ّالعورراناخ فررٖ ؼلررة تررالهغن هرري اًِررا كاًررد ٕررثح ظٌررك ٌٍررهٗي ( ّّٔ ) 70رراد اٌررْا ِا تؤًِررا كاًررد ؼٍررٌح
( ) 79
اوالً  :األسبىاق الولليببة او الذاةويبة ُّ :ررما الٌرْم هرري األٌرْاا كرراى هٌرّره فررٖ هعظرن الورركى الّراه٘ح ّذقررْم
توىاّلح ّظ٘ارِا الرعانٗح ٘ٚلح اٗام الٌٍح فِٖ ر ذهذث ٛتوٌاٌثح هعٌ٘ح لكٌِا ذٌّر ٛفرٖ اّ راخ هؽركقج ّـأرح
فٖ الوٌاٌثاخ ّارع٘اق ؼ٘س ٗىقاق ا ثاو الٌاي علٔ الٍلع ّالوْاق الغماا٘ح اكصه هي غ٘هُا هي ارّ راخ ّعلرٔ
الهغن هي اى ارٌْاا ّالعواناخ كاًد فرٖ ؼلرة ار اى هصرل ُرمٍ ارٌرْاا اًرّرهخ اٗٙرا ً فرٖ الوٌراٚل الهٗا٘رح
( ّ. ) 78عهفد اٌْاا ؼلرة تاذٍراعِا ّاذقراى ذهذ٘ثِرا ّاًرظرام تعٙرِا ترثعٗ (  ) 70لرملك عركخ هري اظورل
اٌْاا هكى الّها ارٌ ه٘ح لوا لِا هري ٚراتع عوهاًرٖ ظو٘رل (  ) 75فقرك ظراء فرٖ ّٔرن اتري العركٗن لؽلرة
ّاٌْا ِا تؤًِا (( كاًد لِا اٌْاا ؼٌٍح ّؼواهاخ ّفٌاقا ّهؽاو ّعرهاْ فٍر٘ؽح ))( ّ) 70هري األٌرْاا هرا
كاى هكّْفا ً ّهٌِا هٍقْفا ً لكي اتي ظث٘ه ٗؤكرك علرٔ اى اغلرة أٌٍرْاا الّرام ّهٌِرا أٌرْاا ؼلرة كاًرد علرٔ
الرٍق٘ن ّالرظل٘ل ّللرك لؽواٗرح الٍراتلح هري الويره ّالّروً ّكرل األٌرْاا كاًرد هٍرقاح تؤلفّرة فكؤًِرا فرٖ
ظ و ّانفح (  ) 77هٍرا٘كٗي فرٖ للرك هري ـّرة الّرهت٘ي ُّرْ ـّرة الٍرهّ الرمٕ ذٌرّره وناعررَ فرٖ ظثرل
تاًقٌْا ِه ٖ هكٌٗح ؼلة ( . ) 76
ّ ك ظهخ العاقج فٖ ارٌْاا الكااو٘ح اى ٗارػ أرؽاب الؽْاً٘رد ؼرْاً٘رِن ًِراناً ّٗغلقًِْرا فرٖ الوٍراء ل٘عرْقّا
الِ٘ا فٖ الْ٘م الرالٖ ف٘وا كاًد ارٌْاا فٖ ههاكى الوكى ّالوعراّنج للوٍرعك العراهع ذثقرٔ ٌراعاخ عكٗركج هري
ٚهفٖ الل٘ل ّالٌِان ( ُّ ) 79ما ٗعْق الٔ ٚث٘عح الؽ٘اج فٖ الوكى ٌّكاًِا ؼ٘س ذٍروه الؽهكح ّالؽْ٘ٗح فِ٘ا
لرر٘ ً ًِّرراناً ّكاًررد ذْ ررك الوٕررات٘ػ فِ٘ررا لرر٘ ً ّتٍررثة كصررهج ذلررك الوٕررات٘ػ فقررك كاًررد الوكٌٗررح ذرؽررْو تؤٌررْا ِا
ّقنّتِا الٔ ها ّٗثَ الٌِان كورا اى كص٘ره هري ُرمٍ ارٌرْاا ّالوٌّرآ خ الرعانٗرح ارـرهٓ ذؽْلرد الرٔ ههاكرى
ٔرٌاع٘ح ّّنَ ؼهف٘ررح هصرل ٌررْا الٕرثاغ٘ي ّكاًررد الٍرروح العاهرح رٌررْاا ؼلرة ُررٖ الّره ٘ح لكصررهج ذررْانق
الرعان ّالثٙااع الّه ٘ح هي تلكاى ٌِّّ ٛها اٌ٘ا الِ٘ا ( ) 66
ثانيا ً  :األسىاق الوىسوية ُّ :ما الٌْم هري ارٌرْاا كراى ٌّٗر ٛفرٖ عول٘اذرَ الرعانٗرح ّفرٖ عقرك ٔراقاخ الث٘رع
ّالّهاء فٖ هْاٌن هعٌ٘ح هي الٌٍح هصل هْاٌن ّنّق الرْاتل هي الٌِك ّالٕ٘ي عي ٚهٗل هٌ٘ااٖ عكى ّْٚن
ؼ٘ررس كرراى الرعرران الّرراه٘٘ي ْٗ رررْى ّٔررْو ررْافلِن الررٔ ُررمٗي الوٌ٘رراا٘ي هررع اّ رراخ ّٔررْو القْافررل هرري الٌِررك
ّالٕ٘ي الٔ ذلك الوْاًئ ّالرٖ ذفٙع لوْاع٘ك ُثْب الهٗاغ الوٌْو٘ح ( ّ. ) 60اـمخ ْافل الٍاي ارّنّت٘ح
الرعانٗررح اّ الفأررح تالؽعرراض ذررٌظن نؼ ذِررا تؤًرظررام الررٔ هررْاًئ الّررام هصررل ٚررهاتلً ّت٘ررهّخ ّٗافررا ؼ٘ررس
ذٍرررقثلِا اٌررْاا ُررمٍ الورركى الوكرظررح فررٖ ذلررك ارشٌرراء ترعانؼلررة ّقهّررل ّؼورراج ّغ٘هُررا فرقررام فِ٘ررا اّ فررٖ
ـانظِررا ارٌررْاا الرررٖ ذىـرره تٕررٌْف الثٙررااع ّذررْفه فهٔررح شوٌ٘ررح لعقررك الٕرراقاخ ّالوثرراقرخ الرعانٗررح
( ّ . ) 69ذعك هْاٌن الؽط ارٌ ه٘ح هي اُن الوْاٌن الوٌّريح للاعال٘راخ الرعانٗرح ؼ٘رس ذقرام ارٌرْاا الفأرح
تِا فٖ الوؽياخ الوعكج رٌرهاؼح ْافل الؽعاض فٖ غكُّن ّنّاؼِن ّٗرِافد الِ٘ا الرعران هري ؼلرة ّهٌراٚل
الّام ارـهٓ ( ) 68
ثالثاًًً  :األسىاق األسثىعية  :ظهخ تعٗ اّظَ ًّاٚاخ الرعرانج الكاـل٘رح فرٖ ؼلرة عري ٚهٗرل األٌرْاا الررٖ
ـٕرٓ لِررا اؼررك اٗررام ارٌرثْم ؼ٘ررس ٗرررن فِ٘ررا ذثراقو الثٙررااع ترر٘ي ا لرر٘ن ّىـره اّ ترر٘ي هكٌٗررح ّأـررهٓ ّكرراى
لألٌْاا األٌثْع٘ح ًّاٚاذِا فٖ الوٌاٚل الهٗا٘ح ؼ٘س ذرال عكق هي القرهٓ علرٔ ا اهرح اًّريرِا الرعانٗرح فرٖ
هٌيقح هعٌ٘ح ّٗفٕٓ لِما الرعوع اؼك اٗرام ارٌرثْم ّذٍرؤ الٍرْا تؤٌرن للرك ال٘رْم ّاٌرروهخ ُرمٍ الظراُهج
ذؤقٕ قّناً هِوا ً فٖ العول٘ح الرعانٗح (  ) 60فقك كاى ٗقام ٌْا أٌثْعٖ عٌك ظٍه كّاِاى المٕ ٗقع ت٘ي لعررٖ
الّغه ّكاي فٖ هٌرٕن اليهٗل ت٘ي اًياك٘ح ّفاه٘ح ( ) 65
راتعا ً  :القيسارية  :اى كلوح القٍ٘انٗح ذعْق الٔ أٔل اغهٗقٖ ّذعٌٖ الوٍرعوهج ُّٖ هفرٕهلوٕيلػ ٌرْا
الوٍرررعوهج ال ٗيلررل علررٔ هعوْعررح هرري الوثرراًٖ العاهررح الرررٖ ذكررْى علررٔ ِرركل هعوعرراخ هرري الؽْاً٘ررد العاقٗررح
ّالْنَ ّؼْاً٘د الرعىاح ف ً ٙعي غهف للوعّ٘ح فٖ تعٗ ارؼ٘راى ّذرو٘رى القٍ٘رانٗح عري الٍرْا تكثره
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الؽعن ّّظْق هعوْعح هي القاعاخ اّ ارنّ ح الوٍقاح ( ّ ) 60القٍ٘انٗح عاقج ها ذكْى هٍقاح اها الٍْا
ف ّٗره ٚف٘ح الرٍرق٘ن قااورا ً ( ّ.) 67كاًرد هكٌٗرح ؼلرة هّرِْنج تق٘اٌرهُا ّؼهكرح الث٘رع ّالّرهاء فِ٘را فقرك
(( كاى هي ععااة ؼلة أى فٖ ٍ٘انٗح الثرى عّرهٗي قكاًرا ً للرْك ء ٗث٘عرْى فِ٘را كرل ٗرْم هراعرا ً ركنٍ عّرهّى
الن قٌٗان (  ُّْ ) 66هثلغ كث٘ه فٖ ٘اٌاخ الوهؼلح الرٖ ًرؽكز عٌِا .
ج ـ التعاهالت النقذية والصيرفة في أسبىاق حلبة :اقخ الٌقرْق قّناً ترالغ ارُو٘رح فرٖ اٌرْاا ؼلرة الرعانٗرح ,
ّللك تٍثة الرٌْع ا لكث٘ه فـــــــــٖ الوثاقرخ الرعانٗح الكاـل٘ح ّالفانظ٘ح فٖ ُمٍ ارٌرْاا فكاًرد العور خ
الٌقكٗررح الوركاّلررح فررٖ اٌررْاا ؼلررة ُررٖ الرركًاً٘ه المُث٘ررح ّالرركناُن الاٙرر٘ح ّالالررْي الٌؽاٌرر٘ح تؤر٘ررافح
الـــــٔ العو خ ارظٌث٘ح ؼ٘س الٌقرْق الٕرل٘ث٘ح ( الركًاً٘ه الٕرْنٗح ّالركناُن الث٘هّذ٘رح ) فقرك اهرد ارهراناخ
الٕل٘ث٘ح تٙهب الٌقْق هي الكًاً٘ه المُث٘ح ّالرٖ عهفد تالكًاً٘ه الْٕنٗح ّاًرّرهخ فرٖ تر ق الّرام ّٗعرورك
الٕل٘ثْ٘ى فٖ ٘هب ذلك الٌقْق علٔ المُة المٕ ٗعلثَ ذعان الوغهب العهترٖ الرٔ ٌرْاؼل تر ق الّرام ّعهفرد
تالْٕنٗح ًٍثح الٔ هكٌٗح ( ْٔن )(  ) 69اها الكناُن الث٘هّذ٘ح فكاًرد ذٙرهب اٗٙرا ً هري ثرل الٕرلث٘٘ي فرٖ
اٌْاا الوكى الّاه٘ح ارـهٓ ( ) 96
ّظِهخ فٖ الرعاه خ الرعانٗح فرٖ اٌرْاا ؼلرة كرملك الركًاً٘ه الث٘ىًيٌ٘٘رح الوٍرواج ( الثٍراخ ) ّكاًرد
ذٍرإّ عّررهج قناُررن ار اًِررا فقرركخ ٘ورِرا هررع تكاٗررح القررهى الصرراهي الِعرهٕ ّؼلررد هؽلِررا العولررح ارٗيال٘ررح
الوعهّفررح ب ( الرركّكاخ ) (  ) 90فوٌررم اّاـرره القررهى الٍرراقي الِعررهٕ ٘ررهتد الثٌك ٘ررح عولررح لُث٘ررح ـأررح
ٌو٘د الكّكاخ ّعهفد فٖ اٌْاا الّها تاٌن الثٌك ٖ اّ ارفهًررٖ ّأرثؽد هعهّفرح فرٖ الرعرانج الكّل٘رح
لك ح ٌكرِا ّ كن الكٌٗان الْاؼك هٌِا تٍثعح عّه قنُن ( . ) 99اها عي قّن الٙهب فاًِا كاًد هْظرْقج فرٖ
ت ق الّام هٌم اوهٌح كٗوح ّـ و الؽقثح هْْ٘عح الثؽس كاًد ٌُاح انتع ههاكى ناٍ٘٘ح لٙهب الٌقرْق فرٖ
( ؼلة قهّل ٚهاتلً ّؼوراج ) (  ) 98لرغيرٖ ؼاظرح اٌرْاا تر ق الّرام ّهٌِرا اٌرْاا ؼلرة هري العور خ
الٌقكٗررح تعررك الرٌْررع الكث٘رره الررمٕ ِررِكذَ الوثرراقرخ الرعانٗررح الكاـل٘ررح ّالفانظ٘ررح ّ.كرراى علررٔ نأي اقانج قّن
الٙهب ُمٍ ِفٓ ٗكعٔ ( الورْلٖ ) ّكاًد لَ ٌليح علٔ العاهل٘ي فِ٘را ُّرن ( الوّرانف ) الرمٕ ٗقرْم تؽار
ظو٘ع الوؽرْٗاخ هي لُرة ّفٙرح ّذؽهٗره ّوى ع٘رانٕ الرمُة ّالاٙرح شرن ( الوقركم ) الرمٕ ْٗكرل ال٘رَ ؼار
ع٘انٕ المُة ّالاٙح ّالٍثااك الرٖ ذٕل قان الٙهب الٔ ظاًة للك ٌُراح ّظراان اـرهٓ فرٖ قّن الٙرهب
ُّرٖ الٌقرراَ ّالٍررثاح ّالٙرهاب ف٘وررا كرراى ارِرهاف علررٔ ُررمٍ الركّن هرري ّاظثرراخ القا٘رٖ لٙررواى ِررهع٘ح
الٌقررررررررررررررررْق الرررررررررررررررررٖ ذٕرررررررررررررررركن عرررررررررررررررري قان الٙررررررررررررررررهب ّ ررررررررررررررررك ذرْ ررررررررررررررررن قّن الٙررررررررررررررررهب
اؼ٘اً را ً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً عرري أرركان الٌقررْق تٍررثة لررح نٔرر٘كُا هرري الوعرراقى الٌقكٗررح
( . ) 90
ّلررن ذقرٕرره اٌررْاا ؼلررة علررٔ ّظرراان ّاعورراو الث٘ررع ّالّررهاء العاقٗررح تررل ِررِكخ ُررمٍ ارٌررْاا ذقرركٗن ـرركهاخ
ّّظاان اـهٓ ؼ٘س كاًد ذعهٕ عول٘اخ الٕ٘هفح فٖ اٌْاا ّؼْاً٘د قاـل الوكى ّالق م ( . ) 95
ق ـ الوكاٗ٘ررل ّارّواى فررٖ أٌررْاا ؼلررة  :هرري ارهررْن الوِوررح الوهذثيررح تؤلٍررْا ُررٖ ارّواى ّالوكاٗ٘ررل ّالرررٖ
اذٍررود ترٌررْم ّؼرركاذِا ّذثاٌِٗررا هرري هكٌٗررح الررٔ اـررهٓ ًّظررهاً لوررا لِررما الٌظررام هرري اُو٘ررح فقررك اّكلررد هِوررح
ارِهاف علَ٘ فٖ اٌْاا هكى الكّلح العهت٘ح ارٌ ه٘ح الٔ هٍرؤّو ٗرٕرن ترؤلرقْٓ ّالرْنم ّ .تالٌٍرثح لوكٌٗرح
ؼلة فقك اٌرعولد ارّواى الرٖ ِام اٌرعوالِا فٖ الث ق الّاه٘ح ُّٖ ارّ ٘ح الرٖ كاًد ذٍإّ ٌر٘ي قنُورا ً
ّالهٚررل الؽلثررٖ الررمٕ ٍٗررإّ (  ) 796قنُوررا ً ّالقٌيرران الررمٕ ٍٗررإّ (  ) 996ك٘لررْ غررهام (  . ) 90اهررا
الوكاٗ٘ل الوٍرفكهح فٖ ت ق الّام ّهٌِا هكٌٗح ؼلة فِٖ الٌٍثل القا٘ى الك٘لعَ الغهانٍ ّالرٖ ذعٌٖ العكو
هي ٔرْف اّ ِرعه ّذقركن (  ) 09ك٘لرَ ( ّ )97الوكرْح الرمٕ ٗعرك هري الوكاٗ٘رل الهاٍ٘ر٘ح الررٖ اٌررفكهد فرٖ
اٌرْاا ؼلررة ّكراى كررل هكرْك٘ي ًّٕررن ؼلث٘رر٘ي ذٍرإّ غررهانٍ قهّرق٘ح ٌّررثع ّٗثراخ هٕررهٗح ( . ) 96اهررا
هقرراًٗ٘ ارٚررْاو فٌِرراح لناعرراى ارّو للقورراَ ّالصرراًٖ لرر نٖ ّارّو اكصرره اًرّرراناً ًً ًً ًً فررٖ الرعررانج
ّٗفرلن هي هكٌٗح الٔ اـهٓ فالمنام الؽلث٘ح ذٍإّ ( ٌ ) 07 / 9رٌر٘وره ّلِرما الرمنام هكراى الٕركانج فرٖ
الرعانج هع الٌِك ّفاني فٖ العْٕن الٌْئ ( . ) 99
ُـ ـ اله اتح علٔ ارٌْاا  :تعك اى ذؤٌٍد ارهٕان ّالوكى فٖ الكّلح العهت٘ح ارٌر ه٘ح ًّّريد اٌرْا ِا كراى
لىاها اى ذفٙع ذلك ارٌْاا رًظوح ّ ْاً٘ي ٘اتيح ّلن ٗرهح الرعاهل فِ٘ا ٍٗ٘ه ّفل ُْٓ الرٌاً ّهٕرالػ
الرعان ّاُرل الٍرْا فْظرك ًظرام الؽٍرثح الرمٕ ذثلرْن تورهّن الرىهي ّظِرهخ ّظ٘ارح الوّرهف علرٔ ارٌرْاا
ّٔان ٗكعٔ ( الوؽرٍة ) ّلن ذكي ّظ٘اح الؽٍثح هٌٕثا ً ٙاا٘ا ً تالوعٌٔ الك ٘ل للٌظه فٖ الوظرالن اّ القٙراء
العاقٕ ّاًوا كاى هٌٕة قٌٖٗ اـ ٖ اان علٔ اٌاي ارهره ترؤلوعهّف ّالٌِرٖ عري الوٌكره شرن ذيرْن ُرما
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الوٌٕة لّ٘ول ّاظثاخ اـهٓ ّـأح فٖ الوكى فلن ذعك الؽٍثح هها ثح الٍلْح ّارـ ا فقّ ٛاًورا هها ثرح
هفرلن ارًّيح ار رٕاقٗح ّتملك اـمخ هعٌٔ اِول ُّرْ هها ثرح ارٌرْاا ( ِّ ) 066ركلد نكري اٌاٌرٖ
ل ِهاف الؽكْهٖ علٔ الرٌظ٘ن الرعانٕ فٖ الوكى هي ـ و ارِهاف علٔ ارٌْاا ّالرعانج الكاـل٘ح ّعلٔ
ارّواى ّالوكاٗ٘ل ّهي ارؼركان ّالغ ء ّهها ثح الغُ ّهٌع الهتا فٖ الوعاه خ الرعانٗح ّعراقج هرا ٗكرْى
للوؽرٍة هكاى فٖ الٍْا ذكعٔ ( قكَ ) ٗها ة هـــــرـي ـ لِرا العراهل٘ي ف٘رَ ّٗهاعرٔ فرٖ اـر٘ران الوؽرٍرة
ارهاًح ّارٌررقاهح ّالٕرهاهح فرٖ الركٗي ّالٍروعح الؽٍرٌح ( ّٗ ) 060رٌقرل الوؽرٍرة فرٖ ارٌرْاا هرع اعْاًرَ
ّهررررري ت٘رررررٌِن عهٗرررررن الٍرررررْا ّالرررررمٕ ٗوصرررررل الٍررررراعك ارٗوررررري للوؽرٍرررررة ّٗكرررررْى عهٗرررررن كرررررل ؼهفرررررح
ـث٘هتٌٕاعرِاّاٌال٘ة الغُ فِ٘ا ّهوا ٌِل عولِن ُْ ذعوع أؽاب كل ؼهفح فٖ ٌْا ـاْ تِرن ؼ٘رس
ٗقْم العهٗن ترقكٗن الوٍاعكج للْالٖ ّالوؽرٍة لرٌا٘م القاًْى ّٗيلل علٔ العهفاء اؼ٘اًا ً اٌرن ارهٌراء ّّٗررهٚ
فِ٘ن اٗٙا ً اى ٗكًْْا هي اُل الصقح ّارهاًح ( . ) 069
 0ـ الخاتوة
ؼلة ّاؼكج هي أ كم الوكى العهت٘ ح فٖ ت ق الّام أٔثؽد توهّن الىهي هي أُن الوهاكرى الرعانٗرح فرٖ الّرها
ارٌ هٖ تؽكن هْ عِا العغهافٖ علٔ اليهٗل ت٘ي العهاا ّت ق الّام ف ً ٙعي ّفهج ّظْقج اًراظِا الىناعٖ
ّالٕرررٌاعٖ فكررراى رترررك هررري ذرررْافه ارٌرررْاا الكث٘رررهج ّتفرلرررن أرررٌافِا لرٍررررْعة للرررك الٌّرررا ٚالىناعرررٖ
ّالٌٕاعٖ  .اى ّفهج ارٌْاا فٖ ؼلة ّارُروام الكث٘ه ترٌظ٘وِا ّذْف٘ه الفكهاخ الوٕهف٘ح هي عو خ ًقكٗرح
هفرلاررَ ّهكاذررة للٕرر٘هفح ـلررل ع رراخ ذعانٗررح هررع الورركى الوعرراّنج لِررا ّكررملك هررع هفرلررن تلرركاى الّررها
ّالثلكاى ارّنّت٘ح .اى ٌعح أٌْاا ؼلرة ّق رح ذٌظ٘وِرا ّذفٕٕرِا الٍرلعٖ ّكرملك اُرورام الكّلرح توها ثرح ذلرك
ارٌررْاا عرري ٚهٗررل الوؽرٍررة ّهعاًّ٘ررَ قل٘ررل علررٔ هرركٓ الريررْن ار رٕرراقٕ الررمٕ ّٔررلد ال٘ررَ هكٌٗررح ؼلررة
ّهٌاٚقِا فٖ ذلك الؽقثح الىهٌ٘ح .
 5ـ الهىاهش :

(  )0اى المٕ تٌٔ هكٌٗح ؼلة اّرً هلك هي هلْح الؤْل ٗقاو لَ تلْكً الؤْلٖ ّكاى ك اتركأ هلكَ فٖ ٌٌح ش شح ىرف ّذٍعوااح ّذٍع
ّشواً٘ي ثل الو٘ ق شن اًِا ـهتد ّظكق عوانذِا ٌلْ ْي تعك هْخ ارٌكٌكن تؤشٌرٖ عّهج ٌٌح ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽوْٕ ِِاب الكٗي اترٖ
عثك هللا ( خ ُ 090ـ ) هععن الثلكاى قان ٔاقن ( ت٘هّخ  0998م) ض 969 ْ 9اتري العر كٗن كوراو الركٗي اترٖ القاٌرن عوره تري
اؼوك تي ُثح هللا ( خ ُ 006ـ ) وتكج الؽلة هي ذانٗؿ ؼلة قان الكرة العلو٘ح  ( 0ٚت٘هّخ  0990م) ْ  6ـ . 9
( ل٘ركى 0999م ) ا. 077ْ 0
(  ) 9اتي ؼْ ل اتْ القاٌن الٌٕ٘ثٖ ( خ ُ 807ـ ) ْٔنج ارنٖ هيثعح تهٗل 9 ٚ
ٗا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض. 969ْ 9
(ٗ ) 8ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض 968 ْ 9اتي العكٗن وتكج الؽلة ْ. 7
( ٗ ) 0ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض. 969ْ 9
(  ) 5الوٕكن ًاٍَ ض. 969 ْ 9
(  ) 0الث لنٕ اتْ الؽٍي اؼوك تي ٗؽ٘ٔ تي ظاته فرْغ الثلكاى هكرثح الِ و ( ت٘هّخ
0966م ) ْ . 006
هْٔرْفح تالٌىاُرح ٌّرعح الف٘ره ّ٘ٚرة
(  ) 7اًياك٘ح ٕ ُّٖ :ثح العْأن هي الصغْن الّاه٘ح ُّرٖ هري اع٘راى الرث ق ّاهِاذِرا
الِْاء ّعمّتح الواء ّكصهج الاْاكَ تٌِ٘ا ّت٘ي ؼلة ْٗم ّ ل٘لح ّالوٍرافح تٌِ٘ورا عراههج ذرىنم الؽٌيرح ّالّرع٘ه ذؽرد ِرعه الىٗررْى ٌٗظره :
ٗا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض 900 ْ 0ـ . 907
(  ) 6الث لنٕ فرْغ الثلكاى ْ. 006
(  ) 9اتي العكٗن تغ٘ح اليلة فٖ ذانٗؿ ؼلة ذؽق٘ل ٌِ٘ل وكان قان الاكه ت٘هّخ ض0
ْ. 09
( ٌٗ )06ظه  :القلقٌّكٕ اتْ العثاي اؼوك تي علٖ ( خ ُ 690ـ ) ٔثػ ارعّرٔ فرٖ ٔرٌاعح ارًّراء ( ق .م ق .خ ) ض 999 ْ 0ـ
 986اترري الّررؽٌَ هؽررة الرركٗي اتررْ الاٙررل هؽوررك الؽلثررٖ ( خ ُ 660ررـ ) الرركن الوٌرفررة فررٖ ذررانٗؿ هولكررحؼلة الويثعررح الكاشْل٘ك٘ررح
( ت٘هّخ  0969م ) ْ . 905
(  )00كاه ٚاب  :تلكج ت٘ي الوعهج ّهكٌٗح ؼلة فٖ تهٗح هعيّح لً٘ لِرن ِرهب ار هرا ٗعوعًْرَ هري ه٘راٍ ارهيران فرٖ الٕرِانٗط ٌٗظره :
ٗا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض.076ْ 0
( ٌ ) 09هه٘ي  :تلكج هِّْنج هي اعواو ؼلة ٘ل اًِا ٌو٘د تؤٌن ٌهه٘ي اتي ال٘اى تي ٌام تي ًْغ علَ٘ الٍ م ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽوْٕ
هععن الثلكاى ض. 905 ْ 8
(  ) 08العثْو  :هٗح كث٘هج الٔ ظٌة ه ؼح ؼلة ّفِ٘ا ٌٕٗرة ًِره تيٌراى ُّرْ ًِره الرمُة ف٘رىّق هٌرَ كص٘ره هري تلركاى الّرام ّتعرٗ
العىٗهج ّٗٙوي توااح ّعّهّى الن قنُن فٖ كل عام ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض. 067 ْ 9
(  ) 00ظثل ٌوعاى  :ظثل فٖ قٗان تٌٖ ذو٘ن ّ ٘ل اٌن هْ ع فٖ الّام فَ٘ ثه عوه تي عثك العىٗى ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى
ض. 956ْ 8
(  ) 05عىاو  :ارنٖ الٕلثح ُّٖ تلكج فِ٘ا لعح ّلِا نٌراا ِوالٖ ؼلرة ُّرٖ ٘ٚثرح الِرْاء عمترح الوراء ٌٗظره ٗ :را ْخ الؽورْٕ
هععن الثلكاى ض. 006 ْ 0
ىُلَ ٌٗظه ٗ :را ْخ الؽورْٕ هععرن
(  )00ذل تاِه :لعح ؼٌٕ٘ح ّكْنٍ ّاٌعح فٖ ِوالٖ ؼلة ّلِا نتٗ ّاٌْاا ُّٖ عاههج
الثلكاى ض. 06 ْ 9
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(  ) 07هٌثط  :هكٌٗح كث٘هج ّاٌعح لاخ ـ٘هاخ كص٘هج ّانواا ّاٌعح تٌِ٘ا ّت٘ي ؼلة عّهج فهاٌؿ ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلركاى
ض. 960 ْ 5
(  ) 06ذ٘ىٗي  :هٗح كث٘هج هي ًْاؼٖ ؼلة ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض. 00 ْ 9
(  ) 09الثاب ّٗ :عهف تثاب تىاعَ تلكٍ فٖ ٚهف ّاقٕ تيٌاى هي اعواو ؼ لة تٌِ٘ا ّت٘ي ؼلة عّرهج اه٘راو ُّرٖ لاخ اٌرْاا ٗعورل
فِ٘ا كهتاي كص٘ه ّٗؽول الٔ هٕه ّقهّل ٌٍّٗة الِ٘ا ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكا < . 868 ْ 0
(  ) 96تىاغَ  :تلكج هي اعواو ؼلة فٖ ّاقٕ تيٌاى ّفِ٘ا عْ٘ى ّه٘اٍ ظانٗح ّاٌْاا ؼٌٍح ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلركاى ض
. 069ْ0
(  ) 90قنكَْ  :ؼٕي هب اًياك٘ح ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض. 059 ْ 9
( ٌٗ ) 99ظه  :اتي الّؽٌَ الكن الوٌرفة فٖ ذانٗؿ هولكح ؼلة ْ  905القلقٌّكٕ ٔثػ ارعّٔ ض 996ْ 0ـ . 986
(  ) 98اتي الّؽٌح الكن الوٌرفة فٖ ذانٗؿ هولكح ؼلة ْ . 905
(  ) 90الث٘هٍ  :تلك هب ِوٍ٘ا ٚت٘ي ؼلة ّالصغْن الهّه٘ح ُّٖ لعح ؼٌٕ٘ح ّلِا نٌراا ّاٌع ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽورٖ هععرن الثلركاى
ض. 590 ْ 0
(  ) 95لعح ظعثه  :علٔ الاهاخ هقاتل ٔا٘ي الرٖ كاًد الْ عح فِ٘ا ت٘ي هعاَّٗ ّاه٘ره الورؤهٌ٘ي علرٖ ( م ) كاًرد ذعرهف تكٌّره فرولكِرا
نظل ٗقاو لَ ظعثه تي هالك فٍو٘د تاٌوَ ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض. 896 ْ 0
(  ) 90الهُا  :هكٌٗح فٖ العىٗهج ت٘ي الؤْل ّالّام تٌِ٘وا ٌرح فهاٌؿ ٌو٘د تؤٌن المٕ اٌرؽكشِاُّْ الهُاء تي الثلٌكٕ تي هالك تي قعه
ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض. 060 ْ 8
(  ) 97هليَ٘  :تلكٍ هي ت ق الهّم ذراـن الّام ّكاًد للوٍلو٘ي ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض . 098 ْ 5
(  ) 96قٗهكٖ  :لن اظك لِا ذعهٗن فٖ الوععن .
(  ) 99قنًكٍ  :لن اظك لِا ذعهٗن فٖ الوععن .
(  ) 86ارتلٍر٘ي  :هكٌٗح هِّْنج تث ق الهّم ّكاًد ت٘ك الوٍلو٘ي ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض . 75ْ 0
(  ) 80أ ٗاي  :لن ٗمكهُا ٗا ْخ الؽوْٕ فٖ هععوَ .
( ٚ ) 89هٌْي  :هكٌٗح تصغْن الّام ت٘ي اًياك٘ح ّؼلة ّت ق الهّم ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض . 96 ْ 0
ْ . 089
(  ) 88ىلًَ  :تلك هي الصغْن هب الوٕٕ٘ح ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض 0
( ٌ ) 80هفٌككان  :لن ٗمكهُا ٗا ْخ الؽوْٕ فٖ هععوَ .
(  : ًٌ٘ ) 85لن ٗمكهُا ٗا ْخ الؽوْٕ فٖ هععوَ .
(  ) 80اتي ؼْ ل ْٔنج ارنٖ ا 077ْ 0ـ . 076
( ٗ ) 87ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض. 098ْ 9
(  ) 86اتي العكٗن تغ٘ح اليلة فٖ ذانٗؿ ؼلة ض. 009ْ 0
( ٗ ) 89ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض. 965 ْ 9
(  ) 06اتي العكٗن تغ٘ح اليلة ض. 00ْ 0
(  ) 00الوٕكن ًاٍَ ض. 099ْ 0
(  ) 09الوٕكن ًاٍَ ض. 099ْ 0
(  ) 08اتي ؼْ ل ْٔنج ارنٖ اّ 076ْ 0اًظه اٗٙاًًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ٗ :ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض 968ْ 9اتري
العكٗن تغ٘ح اليلة ض. 00ْ 0
(  ) 00اتي العكٗن تغ٘ح اليلة ض. 06ْ 0
(  ) 05الوٕكن ًاٍَ ض. 06ْ 0
(  ) 00اتٖ الاكاء عواق الكٗي اٌواع٘ل تي هؽوك تي عوه ( ُ 789ـ ) ذقْٗن الثلكاى قان ٔاقن ( ت٘هّخ ت  .خ ) ْ. 980
(  ) 07اتي العكٗن تغ٘ح اليلة ض. 06ْ 0
(  ) 06الوٕكن ًاٍَ ض. 005 ْ 0
(  ) 09الوٕكن ًاٍَ ض. 098ْ 0
(  ) 56الوٕكن ًاٍَ ض. 099ْ 0
(  ) 50اتي ٌع٘ك الوغهتٖ علٖ تي هٌْٔ ( خ ُ 077ـ ) كراب العغهاف٘ح ذؽق٘ل اٌواع٘ل العهتٖ ( ت٘هّخ  0976م) ْ. 058
(  ) 59اتي العكٗن تغ٘ح اليلة ض. 06ْ 0
(  ) 58القلقٌّكٕ ٔثػ ارعّٔ ض 090 ْ 0ـ ّ 099اًظه اٗٙا ً  :قٗواًك م  .ي .الاٌْى ارٌ ه٘ح ذهظوح اؼوك هؽوك عٍ٘ٔ قان
الوعانف ( القاُهج 989ْ ) 0956
(  ) 50اتي تيْ َٚهؽوك تي عثك هللا ( خ ُ 779ـ ) ذؽاح الٌظان فٖ غهااة ارهٕان ّععااة ارٌاان ذؽق٘ل علرٖ الوٌرٕره الكرراًٖ
( ت٘هّخ 0975م ) ض 65ْ 0تي الّؽٌَ الكن الوٌرفة فٖ ذانٗؿ هولكح ؼلة ْ. 950
(  ) 55القلقٌّكٕ ٔثػ ارعّٔ ض 090 ْ 0ـ  . 099الغىٕ كاهل تري ؼٍر٘ي الؽلثرٖ ( خ ُ 0970رـ ) ًِره الرمُة فرٖ ذرانٗؿ
ؼلة الويثعح الوانًّٖ ( ؼلة ق .خ ) ْ. 860
( ٗ ) 50ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض 067 ْ 9القىٌّٗرٖ وكهٗرا تري هؽورْق ( خ ُ 069رـ ) أشران الرث ق ّـثران العثراق قان
ٔاقن ( ت٘هّخ . 68ْ ) 0906
(  ) 57اتي العكٗن تغ٘ح اليلة ض. 00 0ْ 0
(  ) 56قٗواًك م .ي الاٌْى ارٌ ه٘ح ْ. 989
(  ) 59اتي ؼعَ الؽوْٕ ذقٖ الكٗي ا تْتكه تي علٖ تي هؽوك ( خُ 687ـ ) شوهاخ ارّناا ذؽق٘ل هؽوك اتْ الاٙل اتهاُ٘ن ( ا لقاُهج
 008 ْ ) 0970قٗواًك م .ي الاٌْى ارٌ ه٘ح ْ. 986
(  ) 06قٗواًك م .ي الاٌْى ارٌ ه٘ح ْ . 055
(  ) 00رهًٌ ذعانج ٌْاؼل ٌْنَٗ ْ 999ـ . 998
(  ) 09اتي ٌع٘ك الوغهتٖ كراب العغهاف٘ح ْ  058الكثٍٖ٘ ؼوكاى عثك الوع٘ك ّأـهّى قناٌاخ فٖ ذانٗؿ ار رٕاق ارٌر هٖ
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جملة العلوم االنسانية ................................................كلية الرتبية -صفي الدين احللي
( تغكاق . 080ْ ) 0966
ظاهعح تغكاق هيثعح الرعل٘ن العالٖ
(  ) 08اتي هٌظْن اتْ الاٙل ظواو الكٗي هؽوك تي هكهم لٍاى العهب م 06قان ٔاقن
(  ) 00الثٍراًٖ تيهي قااهج الوعانف مِٚ ( 06هاى ق .خ ) ْ 985ـ . 980
(  ) 05الّ٘هاوٕ عثك الهؼوي تي ًٕه تي عثك هللا ( خُ 569ـ ) ًِاٗح الهذثح فٖ ٚلة الؽٍثح ذؽق٘ل الٍ٘ك الثاو العهٌٗرٖ ( القراُهج
. 09 ْ ) 0900
(  ) 00الكثٍٖ٘ ؼوكاى ّاـهّى قناٌاخ فٖ ذانٗؿ ار رٕاق العهتٖ ارٌ هٖ ْ. 005
(  ) 07الوٕكن ًاٍَ ْ. 005
(  ) 06الوٕكن ًاٍَ ْ. 005
(  ) 09اتي العكٗن وتكج اليلة هي ذانٗؿ ؼلة قان الكرة العلو٘ح ( ت٘هّخ  50ْ ) 0990ـ . 57
(  ) 76اتي تيْ َٚذؽاح الٌظان ض 007ّْ 66ْ 0الؽو٘هٕ هؽوك تي عثك الوٌعن الهّٖ الوعيران فرٖ ـثره ار يران ذؽق٘رل
ْ 090الكثٍ٘ررٖ ؼورركاى ّاـرهّى قناٌرراخ فررٖ ذررانٗؿ ار رٕرراق العهتررٖ
اؼٍراى عثرراي قان القلررن ( ق  .م ٚثررع ) 0975
ارٌ هٖ ْ. 066
(  ) 70اتي العكٗن تغ٘ح اليلة ض. 07ْ 0
(  ) 79اتي ظث٘ه اتْ الؽٍ٘ي هؽوك تي اؼوك ( ُ 000ـ ) نؼلح تي ظث٘ه ( القاُهج  0987م ) ْ  960ـ . 960
( ) 78اتي تيْ َٚالوٕكن الٍاتل ض. 007ْ 0
(  ) 70اتي تيْ َٚالوٕكن ًاٍَ ض. 66ْ 0
(  ) 75هؽوك اٌعك ٚلً ارشان ارٌ ه٘ح ّالرانٗف٘ح فٖ ؼلة هيثعح الره ٖ ( قهّل 0950م) ْ. 008
(  ) 70اتي العكٗن تغ٘ح اليلة ض. 07ْ 0
( ) 77اتي ظث٘ه الوٕكن الٍاتل ْ 960ـ . 960
(  ) 76اتي العكٗن تغ٘ح اليلة ض. 005ْ 0
(  ) 79اليًْٖ ٌْٗن ظهظً٘ ظثْ الرٌظ٘واخ الرعانٗح فٖ ت ق الّام ت٘ي الغىّٗي الوغْلٖ ّالر٘وْنٕ نٌالح هاظٍر٘ه غ٘ه هٌّْنٍ
ْ 75
كل٘ح ارقاب ( ظاهعح تغكاق ) 0968
(  ) 66اليًْٖ ٌْٗن ظهظً٘ ظثْ الوٕكن ًاٍَ ْ. 76
(  ) 60الفىنظٖ علٖ تي الؽٍي تي ُّاي الىت٘كٕ ( خ ُ 609ـ ) العقْق اللؤلؤٗح فٖ ذانؾ الكّلح الهٌرْل٘ح ذؽق٘رل هؽورك تٍرًْٖ٘
عٍل هيثعح الِ و ( القاُهج  ) 0900ض. 060ْ 9
(  ) 68اتي تيْ َٚالوٕكن الٍاتل
(  ) 69اليًْٖ ٌْٗن ظهظً٘ ظثْ الوٕكن الٍاتل ْ. 79
ض 096ْ 0ـ. 080ْ 099
(  ) 60اليًْٖ ٌْٗن ظهظً٘ ظثْ الوٕكن الٍاتل ْ. 76
(  ) 65اتْ الاكاء ذقْٗن الثلكاى ْ . 900
(  ) 60اليًْٖ ٌْٗن ظهظً٘ ظثْ الوٕكن الٍاتل ْ. 79
ْ 006ـ . 009
( ٌ ) 67ع٘ك عاِْن العٕه الووال٘كٖ فٖ هٕه ّالّام ( القاُهج  0905م )
(  ) 66اتي العكٗن تغ٘ح اليلة ض. 09ْ 0
( ْٔ ) 69ن  :هكٌٗح هِّهج هّهفح علٔ تؽه الّام قاـلح فٖ الثؽه هصل الكن علٔ الٍاعك ٗؽ٘ ٛتِا الثؽه هي ظو٘ع ظْاًثِا ار الهاتع المٕ
ْ . 088
هٌَ ِهّم تاتِا  ..افررؽِا الوٍلوْى فٖ اٗام عوه تي الفياب ( نٖ ) ٌٗظه ٗ :ا ْخ الؽوْٕ هععن الثلكاى ض8
(  ) 96القىٌّٖٗ وكهٗا تي هؽوك تي هؽوْق اشان الث ق ّـثان العثاق ْ 907نٌٍٗ٘واى ٌر٘اي ذانٗؿ الؽهّب الٕل٘ث٘ح ذهظورح
الٍ٘ك الثاو العهتٖ ( ت٘هّخ  0907م ) ض 006 ْ 8ـ . 009
(  ) 90هؽوك عثك الهؼوي وكٖ الٌقْق العهت٘ح هاِ٘٘ا ّؼا٘هُا الوؤٌٍح الوٕهٗح العاهح للرؤل٘ن ّالرهظوح ّاليثاعح ّالٌّه ( هٕه
 0900م ) ْ 90ـ . 99
(  ) 99القلقٌّكٕ اتْ العثراي اؼورك تري علرٖ ٔرثػ ارعّرٔ فرٖ ٔرٌاعح ارًّراء ض 087ْ 8ـ  086نٌٍٗر٘واى ٌرر٘اي ذرانٗؿ
الؽهّب الٕل٘ث٘ح ض. 009ْ 8
(  ) 98هؽوك عثك الهؼوي وكٖ الٌقْق العهت٘ح هاِ٘٘ا ّؼا٘هُا ْ. 085
الِعررهٕ ) كّرن ارٌرهان العلو٘رح ترركان
(  ) 90الكراهلٖ هٌٕرْن تري تعررهٍ الرمُثٖ ( عراَ فر ٖ الٌٕررن ارّو هري القرهى الٍراتع
الٙهب الوٕهٗح ذؽق٘ل عثك الهؼوي فِوٖ ( ق .م  96ْ ) 0900ـ 98القلقٌّكٕ اتْ العثاي اؼوك تي علٖ الوٕكن الٍاتل
ض. 908ْ 7
(  )9 5الكّاقنٕ اتٖ تكه تي عثك هللا تي أت٘ك ( خ هٌرٕن القرهى الصراهي الِعرهٕ ) الركنج الىك٘رح فرٖ اـثران الكّلرح الرهك٘رح ذؽق٘رل
ْ . 90
أّرنؾ ُانهاى ( القاُهج  0970م)
(  ) 90الّ٘هاوٕ عثك الهؼوي تي ًٕه تي عثك هللا ( خُ 569ـ ) ًِاٗح الهذثَ فٖ ٚلة الؽٍثَ ذؽق٘ل الٍ٘ك الثاو العهٌٖٗ ( القاُهج
 0900م) ْ.09
(  ) 97القلقٌّكٕ اتْ العثاي اؼوك تي علٖ ٔثػ ارعّٔ ض. 900ْ 0
(  ) 96الوٕكن ًاٍــــــــــــــــــَ ض. 900ْ 0
( ٌُ ) 99رً فالره الوكاٗ٘ل ّارّواى ارٌ ه٘ح ّها ٗعاقلِا فٖ الٌظام الورهٕ ذهظوح كاهل العٍلٖ ( عواى ق .خ ) ْ 00ـ . 06
ْ. 099.
(  ) 066الكثٍٖ٘ ؼوكاى ّأـهّى قناٌاخ فٖ ذانٗؿ ار رٕاق العهتٖ ارٌ هٖ
(  ) 060اتي ارـْج هؽوك تي هؽوك تي اؼوك القهِٖ ( خُ 799ـ ) هعالن القهتح فٖ أؼكام الؽٍثح ذؽق٘ل هؽوك هؽوْق ِعثاى ّٔكٗل
( ت٘رهّخ
اؼوك عٍ٘ٔ ( القاُهج ً٘ 896ْ ) 0970قْر وٗراقٍ الؽٍرثح ّالوؽرٍرة فرٖ ارٌر م الويثعرح الكاشْل٘ك٘رح
 0908م ) ْ. 87
(  ) 069اتي تٍام هؽوك تي اؼوك الوؽرٍة ( عراَ ـر و القرهى الصراهي الِعرهٕ ) ًِاٗرح الهذثرح فرٖ ٚلرة الؽٍرثح ذؽق٘رل ؼٍرام الركٗي
ْ 07ـ  06القلقٌّكٕ اتْ العثاي اؼوك تي علٖ الوٕكن الٍاتل ض  076ْ 09ـ. 079
الٍاههااٖ ( تغكاق  0906م )
( ت٘هّخ  007ْ ) 0950ـ . 006
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