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 وٍرستخوآلةِآ  هَليوألنوآلةِأ اِةوألرِيةِألتدوآلةآل ت

 (9481-9191) 
 روألبًني بًية مشوآلاًيل

 
حثِشِأ يلِآ لفووآلةآل رَييِونٍك ٍلٍي وف سوفٍنًأ نًأ وإ ل و        آلةِأ اِةوألرِيةِأهٍليوألنو

وؤتةِنِاتووة اوآلإةِنِاتووة وةٍ: مٍووكأ وإٍوووؤوآلةِأ ؤيٍوٍَوون أ ؤتفلىل ألوووألي  ٍي وو 
اَسِوأ  ؤ ، ٍمِوأ ىتشول ألوي ٍوةتأ أ بًو    لَشِونِأ ؤ  ، وبكول ...يشيِاتة ويشٍوو  وٍنوآل

، لً  يلً  بَنيِأ يٍول لَشِونِأ   نوآلةِأؤهَليوأل( تجنيس، تتنينس ) اٍو ةٍهنٍسةِأ ؤهوآلنِسِأ
اَلِوو  يٍوول إٍوووؤوآلةِأ، وإٍوووؤوآلةِأ ًٍووأ اِةيِووأ لٍِنِيِووأ ولٍفوِسِووأ باٍينوو  ؤلَشِوونِأ  

 .بٍلحوألؤ بلَشِنِأ يَمِأ   اِةيِأ لٍِنِيِألً إٍوؤوآلةِأ: ؤ:،  ؤ ِوًأ
 

اْسووِةِأ  تةِأ ؤهَليوألنوووآلةِأ اِةوألرِيووةِأةٍيشوو : اٍيوور رَييِوونِك منوألإِيِووأو
 : يلِآ بنوآلمز أ يشٍةاَسِي أ اِةآلوألي أ

لٍفنتوةِأ ؤاوآلرإو    ( االرسيليسل تايربيسي )إطِيةِأ ؤإشٍودووِةِأ إٍ ن ِيِوةِأ    .1
 . سِِيِأبفٍلهِأ مٍدإِيِأ ؤؤِرِا ةيشٍ

 اِرِإِيِأ لَ ز ًُّّأ ووحتًأ ؤلَشِنِأ/  ؤحٍد( اإلخضيل تاينين  )ٍوآلبِشِأ إةٍمنِأ  .2
إلتلِوو  باوآلرإوو  ويشَووطحِآ وإٍوٍإووةً  لوودٍر ِأ    ( سووورًية) حٍوودةِأ

 .1 بًية اِةوألوِيًأ ؤٍِةوأل وآلةِأ وسِفووآلةِأ
 رِيِأ، وإوآل1481يشوآللِم يشًنةِأ ؤ / إطِيةِأ ؤإٍطوًُّّأٍ يِةِأ الوآلرإ   .3

 ؤٍبوًا لً  بٍينِةآل إٍشحدِن أ لٍفوِسةِأ ؤهَليوألن أ وطثت ِةِأ إشٍحلفُأ     
 وآلةثلً   ِك إوآلرِيِأ وإ وآلؤَرً  يٍموآلمِاتة لٍوستخاٍيكِأ ؤإسوآلر َ    
 . ةآلِأهَليوألنوآل آل   

 

 إِيِأدموودِف ىلِشِووأ ةً ًيلِيِووأ مٍوو/  هَليوألنوووآلةِأ اِةوألرِيووةِأؤ ؤرِيشِووأ ؤةٍيشوو تةِأ
يٍل ِودًا  (. 1111 -1481)واِف بزٍ نِوأ   اوآلرإو  اتووٍي و   : إةٍمحِأ يلً  بدوآلٍةِأ
ي لأٍو حلوآلىِطِأ هَليوألنِيِأ ؤمتمل ألوألي بً  بنٍفًُّّ اوآلإةٍ ؤرِيشٍك ؤمِاًف لً  حِأًش

آو هًأِوأ  /  بِةٍر يشوآلرِي ىلِشِأ ةًبيلِيِأ مٍدإِيِأ/ حٍد هًأِأ، و/ اوآلرإ  / 
 .اْحًوألنِأ
 

                                                 
1

اتة نتشِنُِأ يشةٍيسِِيِأ بشَم ؤوآلرٍيِةِأ، و ؤِرِا/  (سوآلرًية)هوآلمشُأ إٍحنِيًأ ٍةتأ أ بلَشِنٍك سوِؤِيِأ  اتة 
ىنتسًووأ   فوووألحل حلوووآلىِطٍيًُّّك ىٍوونًوألىِيًأ ب ِووك ه تلِوو )ؤِرِا حٍديسووِِيِأ / ؤسوووآلرًية هٍووو حٍوودٍمِأ سوونتطِةِأ ؤ

 (.ىوتسةِأ بأًية إٍوؤوآلةِأ ؤإٍدحنِأ بنوآل درِا، يِِق ،"أآلستمةِ" بٍم لةِأ ؤ
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حزِيِووأ يلِووآ   سٍووو هَليوألنوووآلةِأ اِةوألرِيووةِأ بفٍلووهِأ ةرٍيِنِووأ ؤؤِرِا ؤةيشٍ
لأٍ وِا ؤحٍي أ هٍو اوآلرإ  بهٍوبيِأ إٍ و ِيِأ ؤاتوِي، امتٍك ؤاٍرب ِأ يشووآلؤِوًا  

أ إشوتحِيِأ  ةِإِأ بنتشِأ ؤةَمشَشةِأ ؤٍنوآليشيِ إشٍةاوآلسًأإطِيِأ ينِأ وإٍ ن ِيًأ 
  ووآلحِنِيًأ وٍحمٍدةِنوآلآلةآل إشوتحِيوآلةً  إٍدحنِيوةِأ يٍةتِوةِأ    حٍيوًًُّّوإَةآلطٍورِنوآلةآل 

إٍشووحدِن أ اٍإًيوونٍِيًأ . بٍِوبٍنووةً  لٍموودتنِيوآلةِأ ؤيِلمِووأ إٍ و ِيِووأ إطٍووورِا  
ؤلَ وزِأ سووِؤِيِأ ؤوآلٍوةِنِيِأ إلتلِِو  هٍوو ؤٍيشوةِأ       ( إخضيل )ميِمِأ ينِوأ بكوآلبِشِوأ   
مِووأ هِ ِووأ مٍدإِيووةِأ وب وآلؤرِنِووأ وطنِنِووأ   أإطوآلٍٍسووةِ ؤاوآلرإوو  لكِووةوأل وآلةآلِأ

يٍل ِدًا ىيِشِأ يلً  لَ زِأ اوآلرإتِيِأ يٍفتلِو   . ؤيٍفتفُأ ؤٍ نٍفًُّّ اوآلإةٍي اوآلوإتِيًأ
حوآلىِطِووأ هَليوألنِيِووأ  . اٍو ًٍوواف ًِوتووةِأ هٍووو  ٍيكلِوو  ؤلَشِوونٍك سِووفوِيِأ ؤِرِيِووأ     

ؤؤِرِا ةيشٍ سووِِيِأ وإطًووأ لًوو  ؤإٍشووحدِن أ إشٍوودوا إشوووآلرًا لًوو  باٍربٍ تنِووةِأ 
لدٍر ِأ رِإِأ بشَن أ ؤٍمدِف ىلِشِأ مٍدإِيِأ اٍيكِأ ؤإوآلنةًا لِآ اوآلرإ  بطتنوةِأ  

ؤإطٍووورِا لَ ووزِآ  :ؤِةِأ مبَةيٍأوودِنوآلةآلِأ ؤإٍوووؤوآلةِأ إٍ و ِيووةِأ بووآلحِووأ ؤحوووآل
ومٍطتنوةِأ   إلتلِيِ  للَشِنِأ ٍةِ ِنِيِأ ؤإَنً  إشٍووآليأ يلِآ ةٍيش تةِأ ةرتوفةِأ 

 .ةِأؤهَليوألنوآلةِأ اِةوألرِي
 

بَحثِشِووأ يلِووآ ةٍيشوو تةِا ؤهَليوألنوووآلةٍي سوووآلٍِل   اوآلإووةِنِي أ وستِسِووي أ     
وٍنوآليشيِي أ وإٍنؤوآلةِنِيًأ إشٍحلفُأ ؤلِ  ىتشلٍي ف ؤوتشًوأ ليٍوإِنِوأ يٍول اَس وأ     

و ِودًا ةٍيشو تةِأ   . ل  يوآللفِنِي أ ؤاِةت باوآلرحِأ ؤيشوِيةِأ وإ ٍهٍيةِأ ؤاٍنًأ سووآلٍِ 
هَليوألنِيةِأ إةٍروآلً أ يلِآ حدِا حٍلِةِأ اِنٍنِِيةِأ هٍو ةٍيش تةِأ ؤِرِيةِأ ؤيٍمٍك 

ةِأ لتووودوآلاْحِووونِيًأ اٍيكِوووأ ؤإشووووآلرًا لِوووآ ت وٍىوتشِووواتة بووواِنفأل ةرًيوووك ؤِوًا 
 .ىنتةِأخبتنِيًأ هٍو ًوآلرِة و اٍريِأ ؤٍلِآ وريشَملِآ ًلب ِةِآ  ؤهَليوألنوآلةٍي

 

 وآلةِآلأرستخلتدوآلةِآلأ وٍإٍشِلِ  ؤت 
/  ةِأ ؤهَليوألنووووووآلةٍيإٍشوووووِلِ  ؤتلتووووودوآل

يشووووآلرِيً  و ٍووول يشووووآلوِيًأ ؤٍىلِشِوووأ مٍووودإِيِأ   
إفٍلَ حلً  لةٍرةًيك إنِووِةِأ، حودِا إَنٍي وف    

ةِأ ىِتوودةِأ مبٍشووحدِن أ إٍ وون ِيًأ آلهَليوألنووو
وهٍونِآ ةٍوؤتوةِنِيِأ ي ألووِأ هِوِنِاتوة، وآي    

أ ىِتوودةِأ مبوآلوؤنًووأ ةِآليووك هَليوألنوووؤةٍرةً
آي ؤهٍونِوووآ اوآلإوووةِنِيِأ ي ألووووِأ    اِةوألوِيًوووأ
 (مبحل تاينحلف تايدينس تواينحلف تايقومس )تهٍليِاتة

إوآلرِيِأ إستمِنِأ ؤٍنفَللً  بًيوة إٍشوحدِن أ   . 
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إوووآلبوًا لًوو   : بٍنفِ ووةِأ ؤإٍطأٍ يِووةِأ وبِووةٍيًُّّ ؤرِيشِووأ هٍووو اوآلرإوو  وإِووةوِةِآ   
 : ًٍ نًأ وإ ل   وهَليوألن أ ؤبًاةِيِأ ينِأسفٍن

 

 :هَليوألنوآلةِأ ىِتدةِأ مبشٍدوا إٍ ن ِيًأا و 
 (9111-9488)إٍشحدِن أ ىنوألةَسةِنةِيًأ .  9.ا
 

ؤًٍ وتونًا  ت ألووِأ سوفٍوًٍ نِأ    أ ىنتسًوأ هٍوو يِلمِوأ اِةوألرِيِوأ    ن بوآل وِا ؤهَليوأل
هٍووو ( سوووآلرًية)أ بلَشِوونِأ حٍوودةِأ ؤىوتسوول ألوألي إٍشووحدِن أ اٍإًيوونٍِيً  ؤبٍ وووِا

إدتنألووةِأ ؤاوآلرإوو  بنوآل  ِووأ مٍوودإِيِأ ؤةَيشوووتك اْحِوِيِووأ ؤيشًوونةِأ إشووي حِيةِأ  
إٍشووووووووحدِن أ اٍإًيوووووووونٍِيًأ . 1481

ىَِدل ألوألي الِ ِأ يشووآل لِ  هٍنألأِووِا   
ب وآلؤرِنِأ هٍليِوأ ؤيٍلتفُوأ ؤٍ نٍوف    
اوآلإووةٍي ؤ وووًأ ل ألوووألي محووِِا    

طٍورِنوآلةِأ ؤاٍإتنوووووووآلةِأ وإَووووووة
بدِ وٍح إَنٍي ف . 2ؤهَليوألنوآلةٍي 
اٍ وووِ َم : ومووش ،3إِوووي يوووحنك 

ؤَحنِوووأ ويشٍمِش وووأ تشووووأل   : وموووش
ويٍوسف ويٍوونِك وبِأِوأ وإيٍِووِا    

يَثوِيِوأ   :اْحًونألنًأ  لَشِنٍك لَشِون أ / اٍنًأ يِدي   ألوِو سطٍو : مشوآلاًيل ؤحِنكٍلدًا
دإِيِأ ؤهَليوألنِونًا  و اِنو  ينِوأ يٍ لِو  مٍو    ويٍونِيِأ واًنهلًيشِيِأ وىِوسِيِأ، وٍأٍو 

ًٍ وتوونا / إَنيِن ووأ  81حٍوودٍمِأ ٍةتثِووةِأ إهٍأي ووأ ىنتسًووأ هٍووو   . اِةوألوِيًووأ
مشوآلاًيوول بِوودٍ   ىيِشِووأ ينِووأ إكوآلىش ووأ بيٍوود ( 1411- 1411)يشًوونألة /  ؤبٍ وووِا

أ هٍووو حٍوود ؤوآلبِِِووأ ىوتشِوو ىنتسًووأؤحٍنكٍلوودًا ويشٍمِشِووأ حنِنتشوووأل  اٍ وووِ َم  و
 .4"ٍةِ ِأ ؤلوآلمِطُأ"ةْحوألة يشَمِأ 

  

بتلِفِووأ يوووٍح ؤت ألوووِأ    ًٍ وتوونًا ؤبٍ وووِا   إشوووآلحةِأ ؤسووفٍوًٍ نِأ / 
ؤت ألوووِأ موآلربِووأ ِ لووةِأ، وإَنوودرً  ٍٍوود   / موآلربِووأ لسووفٍوًٍ نِأ يٍووةتو  

نِوأ  لطَخ ؤًٍ وتونا ؤبٍ ووِا  إٍِووآلبًأ هِنً  مِأ مِنوأليًأ بَوإِزِأ يلً  سفٍوًٍ نِأ 
إٍا ِأ بًاةِيِوأ يلِوآ مٍطتنووآلةِأ     .سفٍويٍوإِأتلً  سوآلٍِلً  ؤ( روألًنِمِأ)وسِيِأ ىِ

                                                 
2
لِ  هٍو لَشِونِأ ولِو  بوةوآلرهِمِأ    : يِثدت  ألوِو إَندت ؤلِ  إشٍوةٍىةِأ ؤاِةوألوِيًأن ِيًأ ؤإٍ إشٍدوًا لً  إِفت  ألوِو  

 .ولِ  بفوِسةِأ
3

 .يٍم إٍشحدِنِأ ىرًيٍَنس 1482اِةوألوِيًأ مٍدإِي أ ؤرحَشلً  الٍةآلرِا ؤاٍإرًيٍِأ يشًنألةِأ ؤ  / إِوي يوحنك تلً  حٍد 
4

، بيٍد إشٍمشِنِأ حنِنتشوأل  ا و م ومشوآلاًيل (1411- 1411)يشَن أ  81ؤ  ًٍ وتنًا ؤبٍ وِا/  ٍةِ ِأ ؤلوآلمِطُأ 
  .1411بِدٍ ، اورإ  
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ؤإشٍوووم وآلةً  بسوووفٍوأًأ نِأ لفووووآلة رَيووويِك إشٍةاَسِووونً  ولِووو  إ لوووةِأ اٍيووور   
 ًٍ وتوونًا ؤبٍ وووِا إوووآلموَ لً   .ٍِووةوأل أيًُّّك طٍوونمًأ / حٍوودٍمِأ  ؤإوآلؤ و ألوووألي

  طَأ ووأ ؤوآلٍووةِنِي أ واِف ةًبًيلِي ووأ وىوَسوولً    ٍةتثِووةِأ ةٍوؤتووةِنِي أ وحأَشوولً  
إلوووألاُأ يوآللفِنِي ووأ وةٍيشوو تةِنِي أ واٍةآلوِيًووأ وإًاإوونًا يٍوول لَشِوونِأ وسَووفوِيوآلةِأ  

 ألووِو  ت  اِأ ؤإًاإونا ٍوةتأ أ هٍوو سوفٍوًٍ نِأ    ؤلِ  ىوآليشِخِأ، سووأل  .وجيوألهوِىتِأ
ةً  وبَوش ًٍوؤِا ةوآلوهِمًوأ ي ألووِو    بلَ زِأ اوآلرإتيِأ اٍو نفتل   ةحوألة إٍ ٍأألؤِنوآل

يشَومِن أ  . لَشِنِأ اَنهلًيشِيِأ/ سوآلريِيِأ ملِستِِيِأ اٍو / ٍةِ ِأ مٍدتشِأ اَي / 
ؤٍٍةِ  أ لً   ألوِأ يدت  أ، وبشَن أ مٍدإِي أ إنِةِأ رٍبوةِأ ؤإشٍووةىِن أ بٍكةِ وةِأ    

حَزيِوأ ٍوةتثِأ    إٍشحدِن أ ي ألوِو بيِةٍي ف، اَلِ  حٍد إًواإواِ ىتشولً    :ؤإًاإنا
يشَكلِ  مٍدإِيِأ ؤىتشلً  ىوتسِوأ  (. إوألرتسِأ)بيٍد حدِا نَِثِأ اِةوألرِيةِأ يشَمِآ 

 .5طوآلرِا ؤاِرِرِة ، مِأ 1111ت ألوِأ بشًنألةِأ ؤ  ًٍ وتنا ؤبٍ وِاهٍو 
 

بشوآلرِيِأ يٍوحِيِأ ي ألوِأ وباٍربٍع ىِةوِةِأ و ٍووةِأ ىٍلهووو يٍوحِيِوأ بوو     
( لوألهووووأل)ةِأ ؤسوووفٍوًٍ نِأ ىوتسوووةِأ بفِوووةِأ مٍدإِيوووةِأ    ىِوووةوِةِأ، اِ( 11-12)

ةٍي ف آ حٍدٍمِأ وَإزًأ يٍةتُِأ وةْحووأل إشٍحلوآلىًأ يلِآ ةلِة هِ  أ وبَحثِشِأ يلِ
ؤيِ ةًمًوأ حودٍةِأ واِف آي إشٍوحلوآلىًأ يلِوآ     / اْةِيِأ يلِوآ حودِا اِةِأ يشوِتلةِأ    

وٍنهٍلِيِووةآلِأ إشٍووووآلرًا ينِووأ ل تِيوووآلةِأ    اِةآلوِةِأ اً .أل6 أللفوووآلةآل يشوووآلحلِفِأ ؤلوألهووو  
 .ةٍوؤتةِنِيةِأ ؤسفٍوًأ نِأ

 .1484. ايشع: و اٍيهِأ بة ىِاً  ىةحتِأ اٍير إِورًيشِأ بٍ ووآلحل
 .184يوحنك : لي ِثِأ سِ دوآلةِأ بوة آو بٍ وِا و

 .هليِنأ: و اِنِأ يشوأل  يشوآلؤرت ِاخل  لي ِثِأ س دوآلةِا الو وألي
  .22812يو  
 

نطتونًا   ًٍر وتنا ؤبٍ وِا/ اتة رِبِأ اًًٍُّّحِةِأ 
اَنهلٍند، اٍِِنتِوأ  بِةٍيًُّّ اٍوًٍأ ةًبًيلِي أ ب ليٍوإِنِأ هٍو
 21إَسووةٍريِنِأ جٍوإِنِيِووأ إِسوووألحل إشَووحلً   . واٍإًريٍِووأ
-1411يشًونةِأ  / ىنتسًوأ   ًٍ وتونًا ؤبٍ ووِا  / إَنيِنِوأ  

فوِيوآلةِأ ةٍيشوو تةِأ ؤسَوو )هٍووو ٍووةِبً  يٍووةتو طتمِنِووأ   1114
اٍنًوأ إَنيِن وأ   (. 1112 وحٍدةُأ ،بوول   سوآلريِيةِأ بدِوًا إةٍحنًا

ؤوتشًووووأ مبِسوووووألحل إٍحزوآليًووووأ ي ألوووووِو اٍيكٍنوووووِةِأ    
ىوأللتطتِِي ووأ ؤ ِلًووني يٍوإِووةِأ وبَوإِووزِأ ٍِولِوودِا ؤلَشِوونِأ سِووفوِيِأ حٍوودةِأ       
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 . 111، ىو 1111مشوايل، بوآل وِا ؤطثت ِةِأ، بٍ دِؤ  روألبًني بية 
6

 .111 ، فاإٍأوآليِأ ؤ ِِروألبني بية مشوآلاًيل،  



 1 

إطول  وآلهِيِوأ ةرتوفِأ    بهِنٍي وف هٍوو ؤوآلوِيشًوأ لَشِونِيًأ      وإشٍوةٍىةِأ ؤاِةوألوِيًوأ 
اَلِ  و يٍم حثِل و اًٍحِةِأ ؤىتشل ألوألي ؤوتشًأ بيٍود    . ويشثتلِ  حٍدةِأ ؤٍَةبوآلةآلِأ

 .إِسوحل لِ  يلِآ يدت ةِأ ؤوآلٍةٍي ف اَؤيوألف
 

طوآلوِنًووأ ؤ ٍكِوووًا إشٍوووةوآلىًأ ينِووأ بٍِنِيووةِأ  / مِوونوأليًأ واِف ٍِووةوألب أ 
ِةٍروآلً أ  ي ألوِة اِنٍنِِيةِأ أ حدٍِا ىِسوأليةِأ، واِ ِاًٍ وتنًا ؤبٍ وِؤسفٍوًٍ نِأ 

ك ٍحد َلشِنِأ سِوفِويِأ إشٍووةىِأ ؤىِيشِوأ يلًو  إطوووآلرِا يٍوإِوأ بِوٍةر يٍوإِوأ اِىَو         
اوآلرإتِيِوأ اتنِوأ حٍشوحِةِأ    ؤوآلٍوةِنِيِأ  ؤةوآلرًِ إٍمللً  بَنيِأ ي ألوِأ يٍول لَ وزِأ   

لثِووأ وٍلووآلحِووأ ؤةِاإًوو  لَشِوونِأ    و وآلهِيِووأ بِوووآلؤِف ًٍ نِووأ موِ ِووأ ي ألوووِو لٍِ    
 ِد ِأ بوِيِأ ي ألووِأ اتودِا باتودِا حٍود لَشِونِأ      . إوآلىلحِأ هٍو يًدةِأ ملِستِِيِأ

اتوة  ألووِأ لًو      1422بشٍونألةِأ ؤ   .إٍودحنِي أ  أ حٍدةِأ إَسةٍٍلِنِ  باِةوألوِيًأسِفوِيِ
وةىِنوآلةِأ يشوثوألق  مِنوأليًأ ىنت ٍف ًوآلً أ ؤإشٍو  811 ؤًٍ وتنًا ؤبٍ وِاسفٍوًأ نِأ 

يوووآلإوِا   .إَنيِنًووأ ًٍووأ ىِيشوو   ألوووِو إزوآلبن ووأ     111 ٍوول   811موآلوبِأًووأ ؤ / 
يشَون أ،   21حيًوأ لًو    : ؤ:شِأ مٍودإِيِأ،   إةَحلً   ٍل حوآلةِف ىلِ ؤًٍ وتنًا ؤبٍ وِا

ًأ نِوأ يٍوةتو ٍيو ِوأ ؤمٍوم حِيًوأ يلًو  حٍود هَليوألنِوأ ىوتسِوأ            وِا ِا يلًو  آو 
 .مِأبلَشِنٍك يَ

  

 وِيًووأ ِزِلٍ إٍشووحدِن أ ووآلإِيًووأ مِووةوأللتِِي أ  . 2ا و    
(9481-9194) 
 

هٍووووو إًاًٍلووووةِأ ؤتلتوووودوآلةِأ  هَليوألنِووووأ ةرٍيِنِووووأ
ىوتسِا بيٍفتفوآلةِأ  مِلِ  ؤيشوِرِاوآلةِأ تلً  ورستخ

ؤاٍ ِ ِوووةِأ مِوووةوأللتِِي أ ل ِزِوِيًوووأ ىنٍنسِووويًأ هٍوووو   
يشَون أ بِوةٍر    84 :ؤ:،  1411اوآلرإ  ةوآلث بشًونألةِأ ؤ  

ؤمِلِو   ، وبَحيِيِوأ يلًو  هَليوألنِوأ    ًٍ وتنًا ؤبٍ ووِا 
نفَِلًو  بلَشِونِأ حٍودةِأ    . 1111 ٍل يشًنألةِأ ؤ  ؤيشوِرِا

سَوفوِيوآلةٍي بلَشِونٍك يٍوةتِِأ، وىوَسولً      / وإوآلموَ لً  مِأ مِنوأليً  طوآلئس وأ  
تِوألي ويٍوول ييِوود ا إلوووألاُأ ةٍوؤتووةِنِي أ حثِشِووأ ةوآلنِي ووأ يوآللفِنِي ووأ يٍوول اتووة 

هَليوألن أ اْحًنألنًأ ؤنفَِل ألووألي بوآي   / يِنةوآلةِنِيًأ، طٍث ً  بَش يشٍفِِا ي ألوِا 
نتربتوودًَ، وإ ٍوودوِنً    رً  سِوويوألإوآلةً  ت ألوووِا إٍشووحدِنِأ روىِاًيوول   . يَوودِنِأ

 ِوودًا إ لووةِأ / بٍلحوووألؤ حٍوودٍمِأ اًٍحِووةِأ . سوووأللوألإوآلي وإًِِتووز :اِةوألوِيًووأ
ٍٍوةِ ِأ اٍِِنِيِوأ إِسووألحل إشِوحِأ يلًو        .ًٍوأ ؤإٍ و ِوأ   ف لأِوةٍيًُّّ اٍر يِأ يلٍيإطِ

 (.1111-1414)حلثتشِةِأ ؤيشًنألةِأ ؤةٍرةًيك وةلِة 
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اٍ ِ ِووةِأ مِووةآلوأللتِِي أ ؤوألإتنتكِي ووأ يشووكتن أ مبٍوووًل  وِليِووأ ؤؤِ وووٍح ؤ 
إٍشوحدِن أ  ةٍر إِوأ ؤ حٍودٍمِأ يشَون أ بِو    1421نفِ ِأ ينِأ حدِا إٍطأٍ ةِأ بشًنألةِأ ؤ 

إٍطأٍ وةِأ ؤؤوألإتنتكِي وأ لِو     . اتطٍليِن أ إشٍوحلوآلىًأ ينِوأ باٍ ِ ِوةِأ ىنٍنسِويًأ    
يِلآ ىوِسِوأ اِىلِو  حٍود هَليوألنِوأ لِو  بَلشِونِأ ملِسوتِيِأ ولِو  بسووآلًرية ٍأٍوو           

 يِأبِرٍأ ؤإٍوً  بآو ًٍ نِأ ي  ألوِأ اٍب َلةِأ ؤلَشِنِأ إلتلِ  بٍمشتحِي أ ؤإدتنألةِ
حٍد ةٍوسِوفِأ يطتفِوأ بٍم لوةِا ؤٍلتلِو  ؤوٍوؤًا     / ولِ   ألوِأ سوآلرًية، يشثوألق 

ىِوسِووأ  ألوووِة  ٍلتلِوو  ؤوٍوؤًا.  1111-1111/ واِف آو مِووأ ةلِووة يشَوون أ بلَشِوونٍك  
 . هٍو إٍوً ( 1111-1112/ )يِأ وىوٍنسِيِأ وسوآلريِيِأ بةلِةِأ لَشِن أ اٍرٍبِ

 

شحدِن أ مِةوأللتِِي أ ؤيشٍةاوآلسًوأ ينِوأ هٍوو    وحشتحةِأ يلِآ ٍِد وآلرًا ؤإٍ
لِ  ينِأ طثِ ِأ إَندي إَةحِأ ؤيَسنتك يشَن أ  1431يشًنألةِأ ؤ / اوآلرإ  وحٍسوِ ِأ 

  1421بشًووونألةِأ ؤ . مٍوودإِي أ بوووآي ؤلٍيووة  ألووووِا ل ألوووألي إٍطثٍ وووةِأ ؤتلِنِيووةِأ    
اًورتفو ، اتنِوأ   / ا إٍطأٍ وةِأ ًيووألرةِأ   حودِ  7إٍيةوآليًأ يلً  ىوأل  بًيجِواي  

/ ىيِشِووأ يلِووآ إشوووآلحلَفةِأ بٍحوودِا اْحًوووةِأ بَووش رٍبووةِأ إَنِووآ إوآليووةي ةِأ      
يشَون أ   32: ؤ:، 1412ويشٍووآليًأ يلِآ بفَلحِنِأ بشًونألةِأ ؤ   1418بٍلجتِِأ بشًنألةِأ ؤ 

 .بِةٍر إٍطأٍ ةِأ ؤاٍإًينٍِيًأ
  

 (9191-9441) يكي أاَنهلًإٍشحدِن أ . 8ا و 
إِووف يح حِثشٍووحلً  هٍووو  وهَليوألنِووأ ؤٍةلِووةِأ ؤ 

تووودوآلةآلِأ ؤىوَسووولً  بسووووآلرًية   لإٍشوووِلِ  ؤت
ملِسووتِِيِأ وباَنهلًيشِوويِأ اْةًا  وبسوووآلريِيِأ 

، وىتشولً   اِةوألر/ اَهنِةِأ : لً  ةْحوألة يشَمِأ
ىوتسِووأ بيٍفتفوووآلةِأ ؤإٍشووحدِن أ اَنهلًيكِي ووأ  

ةآلِأ ؤيٍلتفِوأ إشٍوم ِأ   ؤٍِنةَربوألرت  ِيووألروآل 
وىوِسِووأ . 1441-1441يشًوونةِأ / اٍرةر إِكلًووني 

ينِووأ اَنهلتكِي ووأ إَنوودرً  هَليوألنِووأ اْحًوألنِووأ  
يشوووآلحلِفِيِأ هٍووو لٍنوودِي وبلَشِووونِأ اَنهلًيشِوويِأ بٍلحوووألؤ وإنوودر   ِيوووألروآلةِأ  

أ هَليوألنِوأ حيًوأ   ، اِ ِو اِةوألرِيِوأ  إ ٍلةِأ يشوآلحلِفِيةِأ ؤإٍشحدِنِأ: ؤإِكلًني بشَم
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منًأ . أ بٍيةوآلةِأ رِبِأ موآلربِأ ٍِشحَدِن أ مِةوأللتِِي أ ل ِزِوِيًأهٍو حدِ 1434بشًنألةِأ ؤ  بَويِأ هٍو إِةِأ ؤحٍسوِوِأ 

اًَْللً  لفِوتس ٍِهمٍووةِأ ؤمَويِنًو ، بشًونألةِأ ؤ     1412لً  يوآللفِنً  يشٍووِيِأ مبٍدرٍيشةِأ ؤل ِزِوِيًأ، وبشًنألةِأ ؤ 
اٍيكِوأ   1441حَدِنِأ  ٍول يشًونةِأ ؤ   بِوةٍر سويِمةً  ٍمشتشِوأ وىلِحِوأ يلًو  ٍايور ٍإشو       / بَديِوِأ يلً  التوِي  1421

 1441س  ٍول  أ ؤٍةِب أ، ىيِشِأ يلًو  هٍوو ىِووت   ؤبَديِوِأ يلً  ةَنيِنوآلةآل الوألروألىِأ وبلِهِأ يلً  بكةِ ةِأ وطثِ ةِ
ِِنتِوأ  ٍول ؤٍإنيوآلحًوأ يلًو  ِةإِوأ          1112وبِةٍر ًٍني بَحزِمِأ يلً  لأٍلجيِِأ  ٍل  و ٍوِةأ بَحيِيِوأ يلًو  هٍٍوو ٍا

 .1121شًنألةِأ ؤ ب
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وحشوووتحةِأ يلِوووآ ٍِووود وآلرًا ؤإٍطأٍ وووةِأ ؤإٍشوووحدِن أ     . 1111-1411/ لًووو  
يشَونألةِأ بِوةٍر إٍطأٍ وةِأ     81 ، 1441اَنهلتكِي أ إطِيِأ يلِوآ الوآلرإو  بشًونألةِأ ؤ    

 1442ؤاٍإًينٍِيًأ، وىيِشِأ يلِآ نفتثوةِأ ب َودِي إطِيوةِأ ؤإِكلًوني بشًونألةِأ ؤ      
بَشووثِِِآ ينِووأ   1111وبشًوونألةِأ ؤ . 1441لحِنِووأ بشًوونألةِأ ؤ  وإشٍووووآليًأ يلِووآ بفَ 

إٍشوووحدِن أ اِ ِوووأ إٍطأٍ وووةِأ باوآلرإووو  وإٍأيوآلنًوووأ ىيِشِوووأ يلِوووآ إوآلىلَحوووةِأ   
آي إشٍوةٍىةِأ يٍةتو . وإوآلرحَطةِأ بيٍد إ وآلإن أ ؤيًدةِأ ؤإٍدحنِأ بِةٍر ًٍني
أ لً  اَلِآ إٍ ٍأودِنوآلةِأ  طتمِنةِأ ؤإشٍدروآلةِأ اَنهلًيكِيةِأ ؤٍِنةٍربوألرت ؤ وً

 ألووِة سويِم أ اِنٍنِِي وأ ؤإٍشوحدِنِأ     أ يٍول هَليوألنووآلةِأ اِةوألرِيوةِأ ت   إَةرٍمشِنةِ
، (1411ٍِمووووربي  )ةوآلرًِ إٍمللِوووو  ؤلَ ووووز أ سوووووآلويِيًأ سوووووِؤِي أ )إِكلًووووني 

 (.1111اٍٍسفوألرؤ )ولَكستِوألي ؤلَ ز أ سوآلويِيًأ سوِؤِي أ 
 

 (9198-9419) ةآلوألؤآلٍسِيًأسنِيًأ اٍووآلوإٍشحدِن أ . 8ا و 
 

وبشوووووآلرِيِأ ؤؤِرِا ؤيَسوووووتك ىوَسوووول ألوألي إٍشووووحدِن أ 
ووآلسنِيًأ اٍوةآلوألؤوألٍسِيًأ حٍد سفٍوًٍ نِأ يٍوحِيِوأ ةْحووألة   

 1111-1118/ ، اوآلرإوووو  اٍرةآلوألؤوألٍسِوووويةِأ : يشَوووومِأ 
 سووووت ةِأ. سوووووآلرًية وروآلسوووونِيِأ : شِوووون أوبووووةرًيك لَ

 ألوووِأ مٍشتشِووأ روآلسوونِيِأ ىووتمًني ألإوآلةِآ حثِشِووأ يؤسِوويو
 11، حيًوأ يلِوآ   8 يشلًيموي ؤسِولِمَس إ ٍودرِنً   رِب  و

/ إطًوأ ل ألووألي اًٍحِوةِأ     يٍوم حثِول لِو    . يشَن أ بٍلحووألؤ 
 .9  ِدًا إ لةِأ التدٍي
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، حووةَإلً  لوٍ طِووأ 1448س بشًوونألةِأ لتوودِا بٍِوتووةِأ ؤاوآل لِوو  بسِوولِم ىتشوولً  ي رِبوو  يشووليموي ؤسِوولِمَس  

 ٍوودِإِأ إ ووِِا اوآلرإوو  حٍوود /  وووًأ لًوو   ٍوول ىلِطووةِأ   .ؤموِيووةً  مبٍدرٍيشووةِأ ؤيشوولتح أ اًوٍنهِلِي ووأ ؤاوآلرإوو  
إطًأ لً  ٍِوًل  يٍم رِب  بَنيِمًني اٍرسِنتس وىلَحل ألوألي يٍوم   1123ؤ بشًنألةِأ  . أمبٍطأٍ ةِأ ؤاوألوةآلوألؤوألٍسِي

. 1111إووآلنيَحلً  بٍمدتنألوةِأ ؤٍَوإِنشِو  بشًونألةِأ ؤ     . رٍبتيٍي ف يشٍمِشِأ يٍوسَف مَليِةِأ مبٍطأٍ وةً  اِةوألرِيوةِأ  
مودِف حووآلؤِةِأ هٍوو    / يشَونًأ   21، 1121بشًونألةِأ ؤ   .ةُأ وإًاإونًا وٍوةِب أ لِو  طثت  وأ    يشثتِِأ يلًو  رِبِوأ إوآليشوحِ   

س ٍةَ لً  حٍد هوآلمشِأ سَفوِيِأ يٍوةتو طتمِنِوأ ةحووألة    ؤسِلِمإنِحِأ يشلًيموي : إشوآلحةِأ اٍرِبِيةِأ ويِِمِيةِأ
اِ ِأ إشوآلحةِأ ط َنِآ ىًاوًا مٍدإِي أ ". ت Journey of Tears in road of blood:سِفٍو ؤؤَإ  أ باوآلرحِأ ؤؤَإِأ"يشَمِأ 
 . ةِأحدٍ اِةوألرِيةِأ باَسكًيمِأ وسوآلٍِلِ  واِف بسوآلهلِسِأ هٍو إشوآلحةٍي: ؤِةِأؤحوآل

9
بشًونألةِأ  ( إٍودحنِأ )بشَمِأ  أتشوأليِي أ هٍو برٍيوآلة حدِا إ ٍلةِمِةوأللتِِي أ هٍو اٍةآلرِا ؤلَثنِك ىوِسِأ ينِأ اٍ ِ ِةِأ  

يِوأ  بِرٍوسِوفنِيًأ واٍإنِي وأ بلَشِونِأ اٍ    وِة إلووألاُأ يوآللفِنِي وأ  ف، نِفِِأ  ألوِأ ةٍرةًيك هِ  أ بيٍوحِوأ وحِثشِوأ  ألو   1414
 21بٍلحوألؤ، و ِيوألروآلةِأ ؤاٍ ِ ِةِأ ؤٍلِنِيةِأ ؤمٍدتشِأ يٍوسف، رً  سِيوألإوآلةِآ ت ألووِأ لووتس يشًويحوأل َِوةحِأ     

أ بَش يٍو ِأ ؤحٍي أ ؤحٍود هَليوألنِوأ   ، وتلً  آو إَةح1111ِيشَن أ، بَ مِوِا يلِآ إٍدحنِأ برٍيوآلةِيةِأ  ٍل يشًنألةِأ ؤ 
 .اتوي/ لأٍو  يٍفتفِأ ب ِلمِأ اْسوآلرِيِأ
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 : اوآلإةِنِي أ  ليوألنوآلةِأ ىِتدةِأ باِةوألوِيًأب و هَ
 (9194 -9111) ثِأؤٍٍو  سفٍوًأ نِأ. 9ب و 

ىوِسِووأ ينِووأ حٍوودٍمِأ  1114و ٍوول  1112بشًوونألةِأ ؤ 
يلٍيم ووأ اوألوإتِيًووأ بوًيشِوونوآلةِأ ؤيوووألحِنٍك إوأليشًووأ 

، حٍد سفٍوًٍ نِأ يشَويِأ لِو  اْسوِِا مبٍشوحدِن أ    10
دةِأ وبنتشِأ هٍليِأ ؤحمٍيٍ ٍٍو ثِأإٍ ن ِيًأ بشًم 

أ وحدِا اوآلإةِأ إِوًا حٍود لَشِونِأ اِىَوك    اٍير حٍد يٍمِ ؤٍلٍي ف إنِوِةِأ ؤاِةوألوِيًأ
إشوآلرًا لًو  إَنيِنًو     ؤٍٍو ثِأ سفٍوًٍ نِأ. إفٍل و أ لشوآلإِ  أ يًدةِنِي أ إشٍحلفُأ

و يٍوحِيِوأ   مٍدإِيِأ بةإِنًأ ىِةوِةِأ يٍوحِاتة وإَنيِنِأ ؤةرًيك ىيِشِأ يلً  ىٍلهو
اِةِأ . ىِووةوِةِأ 21 – 12 و ٍوول حوووآلةِف حٍيًوو ، وإَنيِنِووأ ؤىِووةوِةً   وِيِووأ يلًوو     

بفِووألسوووآلةآلِأ (. حٍوود ٍو ثووأ ًيوووألرا بنقشوو  بومت ووا  )ؤسووفٍوًٍ نِأ ت ألوووِأ  
اوآلإةِنِيةِأ ؤِرِيةِأ اِةوألرِيةِأ إشٍووآليًأ يلِآ ةٍيش تةِأ ؤهَليوألنوآلةِأ  ٍٍو ثِأؤ

أ حٍود نِطووألرِا حٍيِوأ يٍول طووآلوِرِا ؤرَ شِو       و ثِوأ ٍٍهٍو اوآلإوةٍي، و وِيِوأ يلًو     
اوآلإووةِنِيِأ حٍوودةِأ وحٍوود إٍأوآليِووأ اِنٍنِِيِووأ مِووأ يدِيووةِأ وٍةِ ووةِأ ؤةٍيشوو تةٍي 
اوآلإةِنِيةِأ ؤِرِيةِأ، اٍيكِأ ؤسِيوألإ أ ؤاِ ِأ هَليوألنِأ مٍدإِي أ ي ألووِو هٍوو بنٍوفًُّّ    

ً وآلةِأ / اوآلإةٍي ؤٍةَ ل ألوألي وإوآلٍوًَل ألوألي بفوِيشةِأ ؤً وآلةِأ ؤةٍوؤتةِأ 
مِووأ طوآلئسِوأ، رً  سِوويوألإِآ رِبو  يوووألحنِك إوآليشًوأ ب ًووأ لًو  لٍفوِسِووأ     . ؤاوآلإوةِأ 

، ورِبِأ ه  وأ إشٍووَر  ألووِأ    مِنِيِأ هٍو ٍنوآليشيِأ اِةوألرِيِأوإٍوووآلحًأ يوآللفِنِأ يِل
ؤ ِوووًأ حٍوود هَليوألنِووأ اوآلإووةِنِيِأ  : تلًوو  ٍٍو ثِووأىوِسووةِأ ؤ/ ؤنتشِووأ اَسِوويِأ 

يٍمووآلؤ ا مٍودإِي أ   / حٍد  ٍٍو ثِأشِنُِأ ؤىِاً  حشتثِأ نت رِبِأاتة . واٍةآلرِنِيِأ
هٍو طوآلِورِا ؤسووآلٍِلِ  ؤاوآلإوِةيوآلةِأ هٍوو بنٍوف اوآلإوٍةي، لِو  بٍلحووألؤ ؤىلِطِوأ         
ي ألوِأ بَلشِنِأ ٍيممِيِأ اوآلإوةِنِيِأ حٍودةِأ، اَلِو  بوآي ؤٍهشوموآلنًأ ي ألووِأ حودِا        

 ِأ لفوآلويشِووونًأ وىوآللِ  وووأ يًووودةِنِي أ  تِيووووآلةِأ اوآلإةِنِيوووةِأ هِوِنِيوووةِأ وبَسووووِ
 .ؤإشوآلويًأ ي ألوِو ىلِطِأ لفِةِأ

 :نيِنِأ مٍدإِيِأ بَِوِيِأ يوٍحمبَ
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، مَويِنً  مٍدإِيِأ ىوآلرَملً  هٍو اوآلرإ ،  ومَويِنً  يَلِيِأ  1412بَويِأ هٍو اوآلرإ  مبِةِأ ؤهوآلهةِىِأ يشًنةِأ ؤ  
وآليوألرك ويشَِللً  سِو دوآلةِأ ؤهٍليوألنووآلةِأ يشَونةْأ ؤ    ىوآلرَملً  هٍو اٍإرًيٍِأ بكلِنِيةِأ ؤٍوآلهلٍية بٍمدتنةِأ ؤني

دِنِأ هٍو ٍِيًأ، ت ألوِأ حٍد  ٍدِإِأ إٍ ٍأبَديِوِا يلً  الوآلرإ  وةِإِأ إٍِووآليًأ يلً  لَشِنٍك هٍو ٍلِنِيةِأ ؤاٍإن. 1111
، (تِِةِأ ؤلَشِنِأ سووآلريِيِأ سووِؤِيِأ  ىِس)ستملً  حٍد ٍةِ ِأ هوٍإِطتِِيِأ . ًٍويِأ إٍوؤوآلةِنِيِأ وٍنوآليشيِيِأ ؤاوآلإةٍي

، وإندرً  ىتشلً  طثت ِأ 1124، وةَنيِأ طٍث ً  باوآلرإ  ةَنيِنوآلةآل بشًنألةِأ ؤ  1112ىوتسِأ باوآلرإ  يشًنألةِأ ؤ 
 "رً  سِيوألإوآلةِأ ؤإ لوةِأ يٍوةتو طتمِنوةِأ     روآلبَوة ىوأللتسياي. و بيٍفتفوآلةِأ ؤرِب  ؤ1142بشتكِهوأل بٍشنٍةآل 

 .، ىِوسِأ باٍإرًيٍِأ" َنهًأ اٍِِدمتِي أ اِةوألوِيًأ
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اِ ِووا روآلًنِمِووأ بَووة جِوووًب ؤ ِوووًأ بًيووة    "
وبَوووود هِشًووووإ لشوووووآللُ  : هٍوسِووووأ ؤإَلٍووووة

اوآلإووةِنِي أ لِوو  ب ٍين ووأ ؤةوؤتووةِأ إِهٍووو   
سووآلرِيِأ ولِو     حِدأل يَسوآلرِا. ؤاوآلإةِنِيوآلةِا

ةٍبٍوع  : إٍدحنِيِأ ولِو  إ و ِيِوأ  : حِوجتِيِأ
 . 11 "الةرِا ولوِةٍي ؤبأٍك وسثك

 

ىوَسلً  رِبِأ إلوألاُأ ٍةتأ أ بيٍد ٍِةوألب أ إشٍم  أ هٍو اوآلإةٍي  ٍٍو ثِأ
/ بَكلِيِووأ يلًوو  . اٍيوور إِوووت ةاوألإِووأ اوألؤوأل وبنوويِمًني اٍرسِوونتس واْحًووننًأ  

إَنيِنِوأ  .  1111و ٍول يشوثِ     1118ٍِنوألي ا / ؤةٍرةًيك يشَن أ  ىوِسةِأ مِأ إَةحِأ
 .1114ت ألوِأ ؤيٍوحِأ ؤٍِنوألي ب  يشًنألةِأ ؤ  ٍو ثِأاْحِوِيِأ ؤ

حٍد ةَيشوِرِا طثت ِأ مبٍطأٍ وةِأ ؤإٍشوحدِن أ ىنوألةَسوةِنةِيًأ وإشووآلؤرِا     
 :ٍٍو ثِأمِأ اٍإًريٍِأ  ِد ِأ ٍةً لً  بوآلؤ 

، ٍفَشل ألوألي ةيَشو ِأ ل َسووِا يلٍيم وأ اوآلوإَيونِيًأ وإشوآلةاَسول ألوألي حودِا       1112بٍحزتوِي يشًنةِأ ؤ  
اِ ِأ ست ةِأ حثِشِوأ ي ألووِأ اِنوفأل يلٍيم وأ بَوش إِووًا       . ست ةِأ مِأ ىوِسةِأ ؤحٍد سفٍوًٍ نِأ اوآلإةِنِيِأ

وآلًهِوِا ىتشلً  يثتدِا حٍد س. وَ شًأ اوآلإةِنِي أ إَةمٍدإِن أ هٍو اوآلإةِأ ب ِلًني يٍوإِةِأ هٍو اوآلرإ 
إٍطث ووةِأ ) يٍمٍي ووف مِووأ طثِ ووةِأ ؤسووفٍوًٍ نٍي ف هٍووو إٍطأٍ ووةٍي  

ٍٍد اِن  سِويم  لكلٍي وف إلووألاُأ     (و سِيوألإِأ  ؤإٍشحدِن أ اٍإًينٍِيًأ
وىِوي  اٍ وِا ؤطثِ ِأ مِأ طِثوألي أ ويِ ثو  حٍود ىوآلريِنِوأ يٍوحِيِوأ     

حودِا يٍفتفووآلةِأ    وإووبوًا لًو   اِ ِأ سفٍوًٍ نِأ إوآلر َشولً   . رَإزِيِأ
إَةرٍمشِنووةِأ بًيووة اْسوووآلوِيًأ، ورِبِووأ وىوتشِوواتة هٍووو اٍإًريٍِووأ     
إشوووآلرًا ل ألوووألي لِوو  بٍلحوووألؤ إشٍوووةوآلىًأ بٍز ِنووةِأ ؤسووفٍوًٍ نِأ اَلِوو  

 وآلةِإِوووأ ؤيشًووونألةِأ مٍدإِيوووةِأ  . إ ٍووودوآلرًا لف ووووآلةِأ اوآلإةِنِيوووةِأ 
ًٍ نِأ مِووأ لٍيووة لًوو  منِيووةِأ ًوآلًِيووةِأ حزًأل ألوووألي إشٍةاَسِوون أ ؤسووفٍو

اتنِووأ لِوو  مووًِ  لَأٍي ووف ولِوو  ٍلًوو  ل ألوووألي اَلِوو  إوآلًيَوودل ألوألي       
 .12وسِندِنٍي ف ىتشل ألوألي بَش وِبًأ إَنٍك . 12َِنينِِأ ؤىِةوِةِأ   

 

 :إٍأوآلي أ 
. 1141، بوول   (و ٍول اَؤيووألف  يشووآلرِيِآ  )/ و هِربًيللِأ يِونِك، ةٍيش تةِأ ؤهَليوألنوآلةِأ اِةوألرِيوةِأ  

 (باٍِِنِيِأ)
. 1112وحٍوودةُأ، بووول   ةٍيشوو تةِا ؤسَووفوِيوآلةِأ اْسوووآلريِيةِأ بوودِوًا إةٍحوونًا   . ووو رؤوأللووس إِسوووآلحل 

 (أباٍِِنِيِ)
 (يِأواٍرٍبِ بسوآلرًية. )1111بوآل وِا ؤطثت ِةِأ، بٍ دِؤ . و روألبًني بية مشوايل

ةٍيش تةِأ ىِستِةِا ؤسَفوِيوآلةِأ اِةوألرِيةِأ حٍدةِا، اٍإًريٍِوا  (. أمٍشتشِ)و مشوآلايل جربايل ؤحنأ 
 (سوآلرية) .1111

 (سوآلرًيةب). 1412، 83جلد و سفٍوًأ نِأ ؤًأ وتنًا ؤبٍ وِا، 
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  .1112 ؤٍٍو ثِأ، إَنيِنِأ مٍدإِيِأ يشًنةِأ سفٍوًأ نِأ 
12

 ، يشِيِألًبكلٍي ف ؤوآلبُِِأ، ىِةِأ ؤلَشِنِأ اَنه حزت لسفٍوًأ نِأ ؤٍٍو ثِأ 
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يول  نِأ حنِنتشووأل  اٍ ووِ م ومشوآلاً  يشَن أ، بيٍود إشٍمشِو   81ًٍ وتنًا ؤبٍ وِا ؤ /  طُأو ٍةِ ِأ ؤلوآلمِ
 (سوآلرًيةب.  )1411 إٍطأ ةِأ ؤإشننًا اإنٍيًأ: بِدٍ ، اوآلرإ 

 .(سوآلرًيةب. ) (1114 – 1112)، يوحنك إوأليشًأ، يشٍث ِأ ؤوآلبُِِأ و سفٍوًأ نِأ ؤٍٍو ثِأ
 .1411، رىايل نتربيدً، اوآلرإ  (1411 – 1414)و مِلِ  ؤيشوِرِا 


