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 ًا()أمنٛشد 1436ّٖـ/839ايسميٛغطاؾٝا ايتاضى١ٝ ٚايطٛاعني يف ايُٝٔ طاعٕٛ  

9 

تعس األٚب١٦ ٚاألَطاض َٔ ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ اييت تعطض هلا ايُٝٔ خالٍ ايعسٜس َٔ  املًدص

ايكطٕٚ َٚٓٗا ايكطٕ ايتاغع اهلذطٟ اـاَؼ عؿط املٝالزٟ، سٝح اْتؿط يف تًو ايؿرت٠ 

 ايهٛاضخ اييت أصٝبت بٗا ايُٝٔ آْصاى .َطض ايطاعٕٛ، ًَجٌ أخطط 

ّ، يًٛقٛف ع٢ً طبٝعت٘، ٚضصسٙ، 1436ٖـ/839ٚيصا دا٤ ٖصا ايبشح يسضاغ١ طاعٕٛ        

َٚست٘، ٚدػطاؾٝت٘، َٚعطؾ١ إدطا٤ات ايػًط١ اؿان١ُ سٝٓٗا ػاٙ ٖصا املطض، َٚا تطتب 

اهلسف مت االعتُاز  عًٝ٘ َٔ آثاض زميٛغطاؾ١ٝ، ٚاقتصاز١ٜ، ٚع١ًُٝ ٚز١ٜٝٓ، ٚيتشكٝل ٖصا

ع٢ً املصازض ايتاضى١ٝ ٚنتب ايرتادِ، ٚاالغتؿاز٠ َٔ نتب ايطساي١ ٚاؾػطاؾٝني ايصٜٔ 

ظاضٚ ايُٝٔ، ٚشنطٖٚا يف َصٓؿاتِٗ خالٍ ايعصط ايٛغٝط، ٚبعس االطالع ع٢ً ٖصٙ املصازض 

َٓٗا: إٔ ٚاملطادع، ٚؾشصٗا، ٚؼطٟ املعًَٛات ايٛاضز٠ ؾٝٗا، ثِ ايتٛصٌ إىل عسز َٔ ايٓتا٥ر 

ّ نإ ٚاؾسّا عرب ايبشط َٔ بطبط٠ إىل عسٕ عٔ ططٜل املػاؾطٜٔ، ٚايصٟ 1436ٖـ/839طاعٕٛ

عا٢ْ َٓ٘ ايُٕٝٓٝٛ ملس٠ عاَني عػب املصازض، اَتس خالهلا ع٢ً َػاس١ ٚاغع١ َٔ أدعا٤ 

ايُٝٔ بس٤ا بعسٕ، َٚٓٗا إىل ؿر ٚتعع، ٚإب، ٚٚصٛال إىل صٓعا٤ ٚصعس٠ ٚسذ١، ٚاتطح َٔ 

بشح اقتصاض زٚض ايػًط١ اؿان١ُ ع٢ً إدطا٤ات ز١ٜٝٓ، تِٓ عٔ ؾِٗ خاط٧ خالٍ اي

يتعايِٝ اإلغالّ اؿٓٝـ ايصٟ أَطْا بايتساٟٚ، ٚبصٍ نٌ األغباب ملٛاد١ٗ أٟ َطض َٔ 

ّ ايٛاغع، ٚعذع ايػًط١ اؿان١ُ 1436ٖـ/839األَطاض، ٚقس نإ الْتؿاض َطض طاعٕٛ

٢ اؾاْب ايسميٛغطايف، ٚاالقتصازٟ، ٚايعًُٞ، آْصاى عٔ َٛادٗت٘ آثاضّا ٚخ١ُٝ ٚنبري٠ عً

 ٚايسٜين.

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايباسح ٜٛصٞ بإقا١َ ْسٚات ع١ًُٝ سٍٛ خطٛض٠ األَطاض َٚٓٗا ايطٛاعني،         

ٚغبٌ ايٛقا١ٜ َٓٗا َٚهاؾشتٗا، نُا ٜٛصٞ بتصشٝح املؿَٗٛات اـاط١٦ يس٣ ايٓاؽ عٔ 

يطب١ٝ ملٛاد١ٗ األَطاض أٜا ١ٜٝٓ ٚاتعايِٝ اإلغالّ اؿٓٝـ يف بصٍ ناؾ١ األغباب ايس

 ناْت.

 

 ز/عبس اؿُٝس و٢ٝ قُس ايصربٟ

١ ايرتب١ٝ ٚاآلزاب ٚايعًّٛ نًٝ –أغتاش ايتاضٜذ  املػاعس

 ١ٝ يًؿ٦ٕٛ األنازمي١ًْٝا٥ب عُٝس ايه ٚ-خٛالٕ 



 

758 
 

 2016ديسمرب  -العدد الثامن  يوليو  -لسنة الرابعة  ا جامعة الناصرمجلة 

 

 د.عبد الحميد يحيى محمد الصبري          الديموغرافيا التاريخية والطواعين في اليمن

اؿُس اهلل ضب ايعاملني، ٚايصال٠ ٚايػالّ ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني، ٚبعس ؾٝعس ايبشح      

عٓٗا َٔ نٛاضخ طبٝع١ٝ ٚأٚب١٦ َٔ أِٖ املٛضٛعات يف سكٌ ايسميٛغطاؾٝا  ريف ايتكًبات املٓاخ١ٝ َٚا ٜٓت

األَطاض ٚاألٚب١٦ املطتبط١ بؿػاز اهلٛا٤ ٚتًٛخ ايب١٦ٝ، َٚع أ١ُٖٝ  ايتاضى١ٝ، ملا ي٘ َٔ اضتباط ٚثٝل يف تؿؿٞ

املٛضٛع إال أْ٘ مل وغ باٖتُاّ ايباسجني ايُٝٓٝني، يف سني خطت أٚضٚبا خطٛات َتكس١َ، ٚتٛصًت إىل ْتا٥ر 

 ق١ُٝ، أؾازت ايبشح ايعًُٞ مبذاالت٘ املدتًؿ١. ٜٚأتٞ ٖصا ايبشح يٝؿتح ايططٜل أَاّ ايباسجني، ٜٚؿشص

 تٓاٍٚ أسساخ ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ.ُُِٖٗ يف

ٚقس تٓاٍٚ ايباسح ٖصا املٛضٛع ضغِ ايعٛا٥ل املصسض١ٜ ْٚسض٠ تٛؾطٖا، َٚع شيو متت احملاٚي١ يف مل ؾتاتٗا َٔ  

نتب األخباض ٚاؿٛيٝات ٚايرتادِ ٚاملٓاقب ٚتسٜٚٔ بعض املؤضخني ألسساخ ٖصا ايٛبا٤ ايكاتٌ ٚأٖٛاي٘، غري إٔ 

ٔ ططٜل اإلؾاضات بأٚصاف عا١َ ال تػعـ يف ايبشح، باإلضاؾ١ إىل إٔ املتصؿح هلصٙ املصازض أغًبٗا دا٤ت ع

هس أْٗا تؿري إىل أمسا٤ بعض ايؿدصٝات امل١ُٗ ٚايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ايصٜٔ تٛؾٛا َٔ دطا٤ ٖصا ايطاعٕٛ، 

 ٚايصٜٔ ٜٓتُٕٛ إىل بعض املسٕ اي١ُٝٓٝ، زٕٚ إٔ تؿري ٖصٙ املصازض إىل ايعا١َ.

نُا أْٓا ْطَٞ َٔ ٚضا٤ ٖصا ايبشح ٚزضاغ١ َجٌ ٖصٙ ايهٛاضخ إىل تصشٝح بعض املؿاِٖٝ ٚاملعتكسات      

اـاط١٦، اييت تػًػًت تعايُٝٗا َٚباز٥ٗا يف أٚغاط اجملتُع ايُٝين، ٚساٚيٓا َٔ خالٍ ٖصا ايبشح ايتكصٞ 

َٚٓٗا  -آْصاى–ٔ عٔ األغباب ٚايعٛاٌَ اؿكٝك١ٝ، اييت ناْت غببا يف اْتؿاض األَطاض يف ايُٝ

 ّ. 1436ٖـ/839طاعٕٛ

أثٓا٤ اـٛض يف ٖصا ايبشح ٚادٗتٓا عس٠ صعٛبات متجًت أُٖٗا يف عسّ ٚدٛز زضاغات مي١ٝٓ يف َجٌ ٖصٙ       

املٛاضٝع. ٚضغِ شيو إال إٔ ايباسح ععّ ع٢ً إٔ ٜؿتح  ْاؾص٠ دسٜس٠ يًباسجني ايُٝٓٝني، مبا تٛؾط يسٜ٘ َٔ 

 َعًَٛات عٔ ٖصا ايطاعٕٛ .

 َؿه١ً ايبشح :

ّ يف ٖصا ايبشح بني ثالخ َكاضبات، مجعت بٝٓٗا اإلؾهاي١ٝ 1436ٖـ/839تطاٚست َعاؾ١ َٛضٛع طاعٕٛ      

ايط٥ٝػ١ٝ يًُٛضٛع، ٖٚٞ إبطاظ اؿطٛض ايكٟٛ يًطٛاعني ٚاألٚب١٦ خالٍ ايعصط ايٛغٝط يف ايُٝٔ، ٚتتب٢ٓ 

َست٘ ايع١َٝٓ، ٚؼاٍٚ املكاضب١ ايجا١ْٝ إٔ تٛضح إىل ّ 1436ٖٚـ/839املكاضب١ األٚىل يف ضصس تاضٜذ َٚصسض طاعٕٛ
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سس َا دػطاؾ١ٝ ايطاعٕٛ َٚٛقـ ايػًط١ اؿان١ُ ػاٖ٘، يف سني تعطض املكاضب١ األخري٠ اآلثاض ٚايعٛاقب 

 ّ، ع٢ً اؾٛاْب ايسميٛغطاؾ١ٝ، ٚاالقتصاز١ٜ، ٚايس1436.١ٜٖٝٓـ/839اييت خًؿٗا طاعٕٛ 

 أٖساف ايبشح:

إىل إدطا٤ زضاغ١ َػتؿٝط١ ٚداز٠ عٔ أِٖ ٚأخطط ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ اييت تعطض هلا  ٜٗسف ٖصا ايبشح     

ّ، 1436ٖـ/839اجملتُع ايُٝٔ خالٍ ايكطٕ ايتاغع اهلذطٟ/ اـاَؼ عؿط املٝالزٟ، َٚٓٗا زضاغ١ طاعٕٛ 

 ٚطبٝعت٘ َٚصسضٙ، نُا ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل تٛضٝح دػطاؾ١ٝ ٖصا ايطاعٕٛ، ٚإدطا٤ات ايػًط١ اؿان١ُ

آْصاى، نُا ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل َعطؾ١ اآلثاض اييت خًؿٗا ايطاعٕٛ ٚإظٗاض خطٛض٠ َاخًؿ٘ َٔ ْعٜـ 

 زميٛغطايف ٚاقتصازٟ ساز .

 أ١ُٖٝ ايبشح:

ّ أُٖٝ٘ بايػ١ يف نْٛ٘ ميجٌ زضاغ١ دسٜس٠ ١َُٗٚ يف تاضٜذ ايُٝٔ 1436ٖـ/839ٜهتػٞ َٛضٛع طاعٕٛ     

غطاؾ١ٝ ٚاقتصاز١ٜ ٚاييت ناْت غببا يف تٛقـ عذ١ً اؿطن١ ٚايُٓا٤ ايٛغٝط، ٚملا تطتب عًٝ٘ َٔ آثاض زميٛ

ٚايتطٛض ايػهاْٞ يف ايُٝٔ آْصاى.

 أغباب اختٝاض ايبشح:

ّ، ضغبت٘ 1436ٖـ/839يكس نإ َٔ األغباب اييت زؾعت ايباسح إىل ايتؿهري ٚايبشح ٚايهتاب١ يف طاعٕٛ     

٘ اجملتُع ايُٝين آْصاى، ؾكس نإ وصس األضٚاح ايؿسٜس٠ يف إبطاظ ايٓعٜـ ايسميٛغطايف ايصٟ تعطض ي

ايبؿط١ٜ بامل٦ات بٌ باألآلف خاص١ املسٕ ايهبري٠، ٚع٢ً ٚد٘ اـصٛص طبك١ ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ ٚايكطا٠، ؾُٔ 

، ٖٚصا َا أنسٙ ايٛاغعٞ َٛضشا (1)دطا٤ ٖصا ايطاعٕٛ نإ ميٛت يف ايّٝٛ ايٛاسس َٔ اـُػُا١٥ إىل األيـ

ا َٔ دطا٤ ٖصا ايطاعٕٛ أْ٘ " نإ ىطز َٔ صٓعا٤ نٌ ّٜٛ َا١٥ دٓاظ٠، ٚيف آخط ّٜٛ َٔ ٍٖٛ ايهاضث١ ٚسستٗ

 . (2)ؾٗط ضَطإ أخطدت أيـ ٚغبعُا١٥ دٓاظ٠، ٚثاْٞ أٜاّ ايعٝس نصيو"

بٓا٤ ع٢ً شيو َٚٔ خالٍ ٖصٙ األضقاّ هس َٛضٛع ايسضاغ١ َربضات٘ ٚأغباب اختٝاضٙ ٚاـٛض ؾٝ٘،         

ٜس٠ شات ص١ً باملٓار يف ايُٝٔ ٚآثاضٙ يف سسٚخ ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ َٚٓٗا طاعٕٛ ٚاقتشاّ فاالت دس

                                                           
ٌذ٠جغ، أثٛ اٌع١بء ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٍٟ: لشح اٌؼ١ْٛ ثأخجبس ا١ٌّٓ ا١ٌّّْٛ، ؽممٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ، ِؾّذ ثٓ ػٍٟ  األوٛع اٌؾٛاٌٟ، ِىزجخ اثٓ ا - 1

، اثٓ اٌؾس١ٓ، ٠ؾ١ٝ: غب٠خ األِبٟٔ فٟ أخجبس اٌمطش ا١ٌّبٟٔ، رؾم١ك ٚرمذ٠ُ: سؼ١ذ ػجذ 483َ، ص2006٘ـ/1421، 1اإلسشبد، صٕؼبء، غ
 . 512َ، ص1668٘ـ/1288عؼخ، ِؾّذ ِصطفٝ ص٠بدح، اٌمسُ اٌضبٟٔ، داس اٌىبرت اٌؼشثٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، اٌمب٘شح، اٌفزبػ ػبشٛس، ِشا

، 2اٌٛاسؼٟ، ػجذ اٌٛاسغ ثٓ ٠ؾ١ٝ: ربس٠خ ا١ٌّٓ اٌّسّٝ فشعخ اٌَّٙٛ ٚاٌؾضْ فٟ ؽٛادس ربس٠خ ا١ٌّٓ، اٌذاس ا١ّٕ١ٌخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، غ - 2

 . 206َ، ص1682٘ـ/1402، 3َ، غ1641٘ـ/1366
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ّ. باإلضاؾ١ إىل إٔ ٖصا املٛضٛع َاظاٍ دسٜسّا ع٢ً املهتب١ اي١ُٝٓٝ سٝح مل تٛدس ي٘ أٟ زضاغات 1436ٖـ/839

 غابك١.

 َٓٗر ايبشح ٚخطت٘:

ع املعًَٛات ٚؾل َا ٚقؿت عًٝ٘ َٔ كتًـ اتبعت يف ٖصٙ ايسضاغ١ املٓٗر ايتاضىٞ، ٚشيو بايتتبع ٚمج     

ّ، َٚعطٝات٘ ٚزضاغ١ ٖصٙ املعطٝات ٚؼًًٝٗا ٚاالغتسالٍ بٗا يًٛصٍٛ إىل 1436ٖـ/839املصازض سٍٛ طاعٕٛ

خالص١ تطِ أِٖ ايٓتا٥ر ٚاالغتٓتادات، نُا اقتط٢ املٓٗر ططٜك١ نتاب١ ايتاضٜذ اهلذطٟ َٚا ٜكابً٘ َٔ 

يو قسض اإلَهإ، ٚقس مت تكػِٝ ايبشح إىل ثالث١ َباسح يف نٌ َبشح ايتاضٜذ املٝالزٟ، قاٚال ضبط ش

ثالث١ َطايب َٚٗست هلا مبكس١َ ٚخامت١ ٚاغتٓتادات ٚتٛصٝات، ٚقس اعتُس ايبشح اإلهاظ يف تٓاٍٚ ٖصا 

 املٛضٛع  .

 ٚقس مت تكػِٝ ايبشح ع٢ً ايٓشٛ األتٞ:    

 ٙ َٚست٘.ّ ٚطبٝعت٘ َٚصسض1436ٖـ/839املبشح األٍٚ: تاضٜذ طاعٕٛ -

 املطًب األٍٚ: تاضٜذ ايطاعٕٛ .

 املطًب ايجاْٞ: َصسض ايطاعٕٛ.

 املطًب ايجايح:املس٠ ايع١َٝٓ يًطاعٕٛ .

 ّ ٚقٛت٘ ٚإدطا٤ات ايػًط1436.١ٖـ/839املبشح ايجاْٞ: دػطاؾ١ٝ طاعٕٛ  -

 املطًب األٍٚ: دػطاؾ١ٝ ايطاعٕٛ.

 املطًب ايجاْٞ: ق٠ٛ ايطاعٕٛ َٚػُٝات٘.

 ا٤ات ايػًط١ اؿان١ُ.املطًب ايجايح: إدط

 ّ.1436ٖـ/839املبشح ايجايح: اآلثاض اييت خًؿٗا طاعٕٛ -

 املطًب األٍٚ: األثط ايسميٛغطايف.

 املطًب ايجاْٞ: األثط االقتصازٟ.

 املطًب ايجايح: األثط ايسٜين ٚايعًُٞ.
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 املبشح األٍٚ

 ّ ٚطبٝعت٘ َٚصسضٙ َٚست٘.1436ٖـ/839تاضٜذ طاعٕٛ

ّ، قسٚز٠ 1436ٖـ/839كسَٗا املصازض ايتاضى١ٝ اي١ُٝٓٝ، ٚنتب ايرتادِ سٍٛ طاعٕٛ إٕ املعًَٛات اييت ت     

َٚكتطب١، ؾٗٞ أٚصاف تؿري إىل ايبالز بأنًُٗا، ضُٔ إؾاضات عا١َ ٚغطٜع١، ٚضغِ غٌ اإلؾاضات املتعًك١ 

  ٘ .بٗصا ايطاعٕٛ غٛف ْػًط ايط٤ٛ مبا تٛؾط َٓٗا بتهٜٛٔ ؾهط٠ سٍٛ بسا١ٜ ايطاعٕٛ َٚصسضٙ ٚطبٝعت

 ّ ٚطبٝعت٘.1436ٖـ/ 839املطًب األٍٚ: تاضٜذ طاعٕٛ 

ّ، ؾكس أضر نٌ َٔ ابٔ ايسٜبع، ٚابٔ 1436ٖـ/839تتؿل املصازض ايتاضى١ٝ اي١ُٝٓٝ سٍٛ تاضٜذ بسا١ٜ طاعٕٛ       

، غري أْٗا مل تػُح بتشسٜس ايؿرت٠ ايع١َٝٓ بسق١، سٝح (1)1436ّٖـ/839اؿػني إٔ ايطاعٕٛ زخٌ عسٕ غ١ٓ 

شنط ايّٝٛ ٚايؿٗط، ؾًُا ؼسخ ابٔ ايسٜبع عٔ ٖصا ايطاعٕٛ مل ٜٛضز ايتاضٜذ ايسقٝل يهٌ َٔ ايّٝٛ  أغؿًت

ٚايؿٗط، يهٓ٘ تتبع اْتكاي٘ ؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا، طٛاٍ ايػٓتني تكطٜبا، ٚع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ أؾازْا بإٔ ايطاعٕٛ عِ 

ا٤، ٚباملكابٌ قصطت املصازض كتًـ ايبٛازٟ اي١ُٝٓٝ، مل ٜػتجٔ اؿٛاضط ايهرب٣، مبا ؾٝٗا َس١ٜٓ صٓع

ايتاضى١ٝ األخط٣ سسٜجٗا عٔ ٖصا ايطاعٕٛ، ٚيٝؼ ٖٓاى تعاضض بني كتًـ ايطٚاٜات سٍٛ ايػ١ٓ اييت 

، بُٝٓا (2)تعطض هلا ايُٝٔ ملطض ايطاعٕٛ أْ٘ يف غ١ٓ تػع ٚثالثني ٚمثإ َا١٥ سصٌ يف ايُٝٔ طاعٕٛ ععِٝ

يف غ١ٓ  ا١ُ تؿٝس إٔ ايطاعٕٛ زخٌ َس١ٜٓ صٓعا٤ َٚا سٛهل، َعًَٛات قٝ(4)، ٚايٛاغعٞ(3)أضاف ابٔ ايسٜبع

ّ، ٚمتٝع ايٛاغعٞ عٔ غريٙ سٝح زقل يف ؼسٜس زخٍٛ ايطاعٕٛ َس١ٜٓ صٓعا٤، ٚشيو يف ؾٗط 1437ٖـ/840

ّ، اتصٌ 1436ٖـ /839ّ، يهٔ باملكابٌ أؾاض و٢ٝ بٔ اؿػني إىل أْ٘ يف آخط غ١ٓ 1437ٖـ/840ؾعبإ َٔ غ١ٓ 

  (5)يعٛاٖطايطاعٕٛ بصٓعا٤ ٚا

                                                           
اثٓ اٌذ٠جغ، أثٛ اٌع١بء ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٍٟ: لشح اٌؼ١ْٛ ثأخجبس ا١ٌّٓ ا١ٌّّْٛ، ؽممٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ: ِؾّذ ثٓ ػٍٟ األوٛع اٌؾٛاٌٟ، ِىزجخ  - 1

، اثٓ اٌؾس١ٓ، ٠ؾ١ٝ: غب٠خ األِبٟٔ فٟ أخجبس اٌمطش ا١ٌّبٟٔ، رؾم١ك 483َ،، ص2006٘ـ/1421اإلسشبد، صٕؼبء، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 
ذ٠ُ: سؼ١ذ ػجذ اٌفزبػ ػبشٛس، ِشاعؼخ: ِؾّذ ِصطفٝ ص٠بدح ،اٌمسُ اٌضبٟٔ، داس اٌىبرت اٌؼشثٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، اٌمب٘شح، ٚرم

 .  512َ، ص1668٘ـ/1288
َ، 1616اثٓ اٌذ٠جغ، ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٍٟ: ثغ١خ اٌّسزف١ذ فٟ ربس٠خ ِذ٠ٕخ صث١ذ، رؾم١ك:ػجذ اهلل اٌؾجشٟ،ِشوض اٌذساسبد ا١ّٕ١ٌخ، صٕؼبء، - 2

َ، اٌغّٙٛس٠خ 1681٘ـ/1401، اٌخضسعٟ، أثٛ اٌؾسٓ ػٍٟ اثٓ اٌؾسٓ:اٌؼسغذ اٌّسجٛن ف١ّٓ ٌٟٚ ِٓ اٌٍّٛن، طجؼخ صب١ٔخ ِصٛسح،106ص
َ(: 1540٘ـ/641، ثبِخشِخ، أثٛ اٌط١ت ثٓ ػجذاهلل ثٓ اؽّذ)د514ـ513، ص1/6اٌؼشث١خ ا١ّٕ١ٌخ، ٚصاسح اإلػالَ ٚاٌضمبفخ، ِششٚع اٌىزبة 

ٚف١بد أػ١بْ اٌذ٘ش، اٌّغٍذ اٌضبٌش، دساسخ ٚرؾم١ك: ِؾّذ ٠سٍُ ػجذ إٌٛس، إصذاساد ٚصاسح اٌضمبفخ ٚاٌس١بؽخ، صٕؼبء  لالدح إٌؾش فٟ
 . 3563ـ3562َ، ص2004٘ـ/1425

 .   483اثٓ اٌذ٠جغ: لشح اٌؼ١ْٛ، ص  - 3
، ٠2خ ا١ٌّٓ، اٌذاس ا١ّٕ١ٌخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، غاٌٛاسؼٟ، ػجذ اٌٛاسغ ثٓ ٠ؾ١ٝ: ربس٠خ ا١ٌّٓ اٌّسّٝ فشعخ اٌَّٙٛ ٚاٌؾضْ فٟ ؽٛادس ربس - 4

 . 206َ، ص1682٘ـ/1402، 3َ، غ1641٘ـ/1366
اٌظٛا٘ش: وً ِب اسرفغ ِٓ اٌجٍذاْ ٠سّٝ ظب٘شا، وزا ثبإلظبفخ إٌٝ ِؾٍٗ وظب٘ش ّ٘ذاْ، اٌّشاد ثٙب عجبي ّ٘ذاْ ٚسّٟ ثٙزا االسُ رس١غ  - 5

 .    563، َ، ط، ص2ٌٛادٞ، ٠ٚش١غ ٚاٌؼم١ٍٟ، اٌؾغشٞ، ِغّٛع ثٍذاْ ا١ٌّٓ، ِظاٌظب٘ش ِٓ ارسبع ثٕٟ صش٠ُ، ٚ٘ٛ ٠شًّ ِذ٠ٕخ خّش ٚا
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، غري إٕ تؿدٝص ٖصا املطض ٜػتسعٞ االعتُاز ع٢ً ايسضاغات اؿسٜج١، َٚكابًتٗا َع َا أٚضزت٘ (1)ٚصعس٠

املصازض ايتاضى١ٝ اي١ُٝٓٝ يف ٖصا اجملاٍ ع٢ً ايطغِ َٔ ؾشتٗا، ٚاعتُست ع٢ً َا خًؿ٘ ٖصا ايطاعٕٛ عسزّا 

نس إٔ ٖصا ايٛبا٤ ٜتعًل بايطاعٕٛ غٛا٤ نإ َٔ نبريّا َٔ اهلايهني ٚايٓعٜـ ايسميٛغطايف، مما هعًٓا ْؤ

ايٓٛع املػ٢ُ بايطاعٕٛ ايسًَٞ، ايصٟ تعٗط آثاضٙ ع٢ً املصاب، ٚقس ٜؿؿ٢ املصاب َٔ ٖصا املطض، ٚقس ٜؤزٟ 

إىل ايٛؾا٠، أٚ ايٓٛع اآلخط املعطٚف بايطاعٕٛ ايط٥ٟٛ، َٚٔ أعطاض٘ إٔ املصاب تأخصٙ قؿعطٜط٠، ٚمل تعٗط عًٝ٘ 

، ٚيف ٖصا ايػٝام أؾازْا ابٔ ايسٜبع، ٚو٢ٝ بٔ (2)غاع١، ٚتتعؿٔ دجت٘ بػطع24١ٛت خالٍ ايسَاٌَٝ، ٚمي

ّ، ايصٟ عصـ بايُٝٔ ؾًكس نإ ميٛت يف ايّٝٛ ايٛاسس 1436ٖـ/839اؿػني بٓص بايؼ ايسالي١ عٔ طاعٕٛ 

إٔ ٖصا ايطاعٕٛ َٔ  ، ٚبايتايٞ ٖصا ايعسز ايهبري يف ايٛؾٝات نإ َٜٛٝا ٜؿري إىل(3)َٔ اـُػُا١٥ إىل األيـ 

 ايٓٛع ايجاْٞ "ايطاعٕٛ ايط٥ٟٛ".

ّ، َٚٓٗا تػطب إىل ؿر ٚأبني ثِ 1436ٖـ/839ٖٚهصا نًص مما غبل إىل إٔ ايطاعٕٛ ظٗط بعسٕ يف عاّ         

 ّ ْٚعٌ ْتػا٤ٍ: َا َصسض ايطاعٕٛ ؟1437ٖـ/840إىل ْٛاسٞ تعع، ٚٚصٌ إىل صٓعا٤ ٚضٛاسٝٗا يف عاّ 

 املطًب ايجاْٞ

 1436ّٖـ/839طاعٕٛ  ضَصس

ّ، ٜعترب اَتسازّا 1436ٖـ / 839تبني يًباسح بعس االطالع ع٢ً فُٛع١ َٔ املصازض إٔ َصسض طاعٕٛ        

ّ، سٝح تطى دٝٛبا َٓععي١ بعس امػاضٙ ٚظًت ٖصٙ 1434ٖـ/837يًٛبا٤ ايصٟ تعطض ي٘ ايُٝٔ خالٍ عاّ

ّ، ٚغاعس شيو األَطاض ايػعٜط٠ اييت 1436ٖـ839اؾٝٛب خاَس٠ ملس٠ غ١ٓ يٝعٛز املطض َٔ دسٜس يف غ١ٓ

غكطت ع٢ً اؾٗات اؾٓٛب١ٝ َٔ ايُٝٔ، اييت اغتُطت ألنجط َٔ ؾٗطٜٔ أؾاضت إىل شيو بعض املصازض أْ٘:" 

ٖـ سصٌ خطٜـ ععِٝ ٚنجط املطط ٚٚقع يف َس١ٜٓ ظبٝس َطط ععِٝ...ٚمل ٜبل بٝت إال سصٌ ؾٝ٘ 837يف غ١ٓ 

َٜٛا َتصٌ األٜاّ ٚايًٝايٞ مل ٜٓكطع غاع١ ٚاسس٠ ٚعِ املٛت مجٝع اـطاب ٚغاٍ ايٛازٟ ْٝؿا ٚغتني 

 ".(4)ايبًسإ

                                                           
 . 512اثٓ اٌؾس١ٓ: غب٠خ األِبٟٔ، اٌمسُ اٌضبٟٔ، َ، ط، ص - 1
خ، اٌجضاص، ِؾّذ األ١ِٓ: ربس٠خ األٚثئخ ٚاٌّغبػبد ثبٌّغشة فٟ اٌمش١ٔٓ اٌضبِٓ ػشش ٚاٌزبسغ ػشش، ِٕشٛساد و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔسب١ٔ - 2

 .   61َ، ص1662اٌشثبغ، 
 .  512،غب٠خ األِبٟٔ، ص483لشح اٌؼ١ْٛ، ص - 3
  514ـ  513،اٌخضسعٟ: اٌؼسغذ اٌّسجٛن، َ، ط، ص106اثٓ اٌذ٠جغ: ثغ١خ اٌّسزف١ذ، َ، ط، ص - 4
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ٜٚتطح إٔ األَطاض ايػعٜط٠ ٚاملػتُط٠ يف دٓٛب ايُٝٔ، أغُٗت يف ظٗٛض ٖصٙ اؾٝٛب اييت ناْت خاَس٠،         

صٙ ايؿرت٠ يف ٚاْسالع األَطاض ٚاْتؿاضٖا ع٢ً ْطام ٚاغع، باإلضاؾ١ إىل إٔ َطض ايطاعٕٛ قس ظٗط خالٍ ٖ

، األؾطٜك١ٝ ايٛاقع١ يف اؾٗات املكاب١ً يًػٛاسٌ اي١ُٝٓٝ اؾٓٛب١ٝ، َٚٔ ايطبٝعٞ دسا إٔ تتأثط (1)َس١ٜٓ بطبط٠

ايُٝٔ مبا سٌ باملسٕ األؾطٜك١ٝ ايػاس١ًٝ، عرب ايػؿٔ ايتذاض١ٜ ٚاملػاؾطٜٔ ايكازَني إىل ايُٝٔ، ٚعسٕ ع٢ً 

ٓا أثٓا٤ ظٗٛضٙ يف بطبط٠ أنس شيو ابٔ ايسٜبع ٚد٘ اـصٛص اييت تعطضت ملطض ايطاعٕٛ َتعاَ

". ٚاضح َٔ خالٍ ايٓص ٚسس٠ ايهاضث١ املتُج١ً (2)بكٛي٘:"ٚنإ ابتساؤٙ يف غ١ٓ تػع ٚثالثني يف بطبط٠ ٚعسٕ

 يف ايطاعٕٛ ايصٟ أمل بايُٝٔ ٚبعض املسٕ اإلؾطٜك١ٝ يف ٚقت ٚاسس.

شط عرب ايػؿٔ ايتذاض١ٜ، ٚاملػاؾطٜٔ ايكازَني َٔ ٚاتطح إٔ ٖصا املطض اْتكٌ إىل ايُٝٔ عٔ ططٜل ايب        

متجٌ أْؿط املسٕ ايتذاض١ٜ، َٚٓٗا اْتكٌ ايطاعٕٛ تسضهٝا  -آْصاى–املٛا٧ْ اإلؾطٜك١ٝ، سٝح ناْت عسٕ 

 ست٢ عِ مجٝع األضاضٞ اي١ُٝٓٝ، نُا غاعس يف اْتؿاض ٖصا املطض عس٠ عٛاٌَ َٓٗا:

ع١ً ٚنإ ٜػُع زٜٚٗا نايطعس يف أَه١ٓ بعٝس٠ ّ، ظٗطت ايٓاض يف دبٌ األب1435ٖـ/838يف غ١ٓ  

، َٚٔ خالٍ ايٓص ٜتطح إٔ ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ (4)ٚاؾطز٠ َٚا قاضبٗا َٔ ايرباضٟ (3)ناؿ١ٝ

َٚطاعؿاتٗا ايػًب١ٝ هلا تأثري ب٦ٝٞ ٚصشٞ، ٚالؾو إٔ آثاض ٖصا ايربنإ أغِٗ يف ظٗٛض ايطاعٕٛ 

 خالٍ ٖصٙ ايؿرت٠ 

١ ٚاْتؿاض األَطاض، خالٍ ؾرت٠ ٚقٛع ايطاعٕٛ يف بعض اؾٗات اضتؿاع زضد١ اؿطاض٠ ٚايططٛب 

اي١ُٝٓٝ، َجٌ عسٕ ٚؿر ٚأبني ٚغريٖا، مما دعٌ ٖصٙ املٓاطل ٚاؾٗات ؾسٜس٠ ايٛبا٤، ٜٚؤنس شيو 

َا أٚضزت٘ بعض املصازض سٝح شنطت إٔ ؾط٠ٚ بٔ َػٝو املطازٟ قاٍ:"ٜا ضغٍٛ اهلل إٕ أضضا عٓسْا 

تٓا ٚضٜؿٓا، ٖٚٞ ٚب١٦ٝ ؾسٜس٠ ايٛبا٤، ؾكاٍ ي٘ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٜكاٍ هلا: أبني ٖٞ أضض َري

                                                           
ثٓ ػجذاهلل  ِذ٠ٕخ ثشثشح: ثالد ث١ٓ اٌؾجشخ ٚثالد اٌضٔظ ٚا١ٌّٓ، ػٍٝ سبؽً ثؾش ا١ٌّٓ ٚثؾش اٌضٔظ، أظش اٌؾّٛٞ، ٠بلٛد - 1

، ٚروش اٌّٙذأٟ، أٔٙب لبطؼخ ِٓ ؽذ سٛاؽً ا١ٌّٓ 361٘ـ، 1361، داس صبدس، ث١شٚد، 1َ(: ِؼغُ اٌجٍذاْ، ِظ1188٘ـ/626)د
َ(: صفخ عض٠شح اٌؼشة، 610٘ـ/360ٍِزؾمخ فٟ اٌجؾش ثؼذْ ِٓ ٔؾٛ ِطبٌغ س١ًٙ إٌٝ ِب ششق ػٕٙب، أثٛ اٌؾسٓ ثٓ أؽّذ ثٓ ٠ؼمٛة )د

 . 63َ، ص2008٘ـ/1426، ِىزجخ اإلسشبد، صٕؼبء، 2ألوٛع، غرؾم١ك: ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ا
 .  483اثٓ اٌذ٠جغ: لشح اٌؼ١ْٛ، ص - 2
اٌٍؾ١خ: ثٍذح ِٓ رٙبِخ ػٍٝ سبؽً اٌجؾش األؽّش شّبٌٟ اٌؾذ٠ذح ػٍٝ ِس١شح ١ِٛ٠ٓ ٟٚ٘ فشظخ ٚادٞ ِٛس، اٌؾغشٞ، ِغّٛع ثٍذاْ ا١ٌّٓ،  - 3

 .  616، َ، ط، ص2ِظ
 .  482ْٛ، صاثٓ اٌذ٠جغ: لشح اٌؼ١ - 4
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ايػاس١ًٝ أْٗا  (2)، ٚيف املٓش٢ شات٘ عطف عٔ َس١ٜٓ غالؾك١(1)ٚغًِ"زعٗا"، ؾإٕ َٔ ايكطف ايتًـ"

، إْٗا ٚب١٦ٝ قات١ً يًػطبا٤، َٚٔ ثِ ؾايعاٌَ ايطبٝعٞ ٜطتبط بعاٖط٠ ؾػاز (3)ٚب١٦ٝ، أٚضز املكسغٞ

، ٚبايتايٞ ٖصٙ ايعٛاٌَ غاعست يف اْتكاٍ (4)٠ َا ىايط٘ َٔ ايعؿٔ ٚايططٛبات ايؿاغس٠اهلٛا٤، يهجط

عس٣ٚ ٖصا املطض َٔ َس١ٜٓ عسٕ إىل بك١ٝ املسٕ اي١ُٝٓٝ األخط٣ َجٌ ؿر ٚأبني ٚتعع ٚغريٖا.

يف اْتكاٍ َٚٔ ثِ ْػتٓتر إٔ ايتشٛالت املٓاخ١ٝ ؾهًت َعط١ً ب١ٜٛٝٓ أملت بايُٝٔ ٚأغُٗت إىل دٛاْب عس٠      

ايعس٣ٚ ٚسسٚخ املطض، ٚظازت َٔ تؿاقِ سس٠ ايٓعٜـ ايبؿطٟ عهِ عٛاٌَ اْتكاٍ ايعس٣ٚ، بعس َا تبني إٔ 

 ايطاعٕٛ ٚاؾس َٔ خاضز ايُٝٔ، األَط ايصٟ تطًب َٓا َعطؾ١ املس٠ ايع١َٝٓ اييت اغتػطقٗا ايطاعٕٛ يف ايُٝٔ.

 املطًب ايجايح

 1436ّٖـ/839املس٠ ايع١َٝٓ يطاعٕٛ

ّ، 1437ٖـ/840ّ، ٚغ1436١ٖٓـ/ 839ّ، يف ايُٝٔ ؾرتٙ ط١ًٜٛ تطاٚست بني غ1436١ٖٓـ/839غتُط طاعٕٛ ا     

، ٚاْتكٌ َٔ عسٕ تسضهٝا إىل ؿر ٚأبني (5)سٝح نإ ابتسا٤ ايطاعٕٛ يف غ١ٓ تػع ٚثالثني يف بطبط٠ ٚعسٕ 

ال ؾٗطّا، يتٓكٌ ايطاعٕٛ َٔ َس١ٜٓ ، غري إٔ املصازض ايػايؿ١ ناْت ضٚاٜاتٗا ع١َُٝٛ مل ؼسز َّٜٛا ٚ(6)ثِ تعع

َس١ٜٓ إىل أخط٣، ٚاملؤيـ ايٛسٝس ايصٟ أٚضز يٓا إؾاض٠ يف غا١ٜ األ١ُٖٝ ٖٛ ابٔ ايسٜبع، أْ٘ يف غ١ٓ أضبعني زخٌ 

ّ، اتصٌ 1436ٖـ/839، بُٝٓا ٜؿري ابٔ اؿػني إىل إْ٘ يف آخط غ١ٓ (7)ايطاعٕٛ َس١ٜٓ صٓعا٤ ْٚٛاسٝٗا

مما ٜؤنس إٔ َطاسٌ اْتكاٍ ايطاعٕٛ َٔ عسٕ إىل صٓعا٤ اغتػطم  ،(8)ايطاعٕٛ بصٓعا٤ ٚايعٛاٖط ٚصعس٠

عاَّا ناَاّل، ٚمما ٜسعِ املالسع١ إٔ ايطاعٕٛ اغتُط يف ايعسـ ست٢ ايػ١ٓ املٛاي١ٝ، ؾدالٍ غ١ٓ 

، ؾًٗو َٓ٘ خال٥ل ال وصٕٛ، َٚٓ٘ َات اإلَاّ املٗسٟ يسٜٔ (9)ّ، غط٣ ايطاعٕٛ إىل بالز املػاضب1437ٖـ/840

                                                           
َ(: وزبة االخزصبص ر٠ً ربس٠خ ِذ٠ٕخ صٕؼبء، ؽممٗ: ؽس١ٓ ػجذاهلل اٌؼّشٞ، 1226٘ـ/626اٌؼششبٟٔ، ٔظبَ اٌذ٠ٓ سشٞ ثٓ فع١ً)د - 1

َ(: ربس٠خ ِذ٠ٕخ صٕؼبء، رؾم١ك ٚدساسخ: ؽس١ٓ 1068٘ـ/460، اٌشاصٞ، اؽّذ ثٓ ػجذ اهلل)د526َ، ص1681٘ـ/1401، دِشك، 2غ
 .  144َ، داس اٌفىش، دِشك، سٛس٠ب، ص1681٘ـ/1401، 2َ، غ1686٘ـ/1406، 3ػجذاهلل اٌؼّشٞ، غ

، َ، ط، 2غالفمخ: لش٠خ ػٍٝ سبؽً اٌجؾش األؽّش ِٓ سبؽً ثالد اٌضسا١ٔك وبٔذ ِٓ لجً فشظخ صث١ذ، اٌؾغشٞ، ِغّٛع  ثٍذاْ ا١ٌّٓ، ِظ - 2

 .625ص
ٗ ٚفٙبسسٗ، ِؾّذ ِخضَٚ، داس إؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، ث١شٚد، ٌجٕبْ، اٌّمذسٟ: أؽسٓ اٌزمبس١ُ فٟ ِؼشفخ األلب١ٌُ، ٚظغ ِمذِزٗ ٚ٘ٛاِش - 3

 .  85(، ص1اٌسٍسٍخ اٌغغشاف١خ)
 (.  6605اثٓ ١٘ذٚس: ِب١٘خ األِشاض اٌٛثبئ١خ، ِخطٛغ اٌخضأخ اٌؾس١ٕخ، اٌشثبغ، سلُ) - 4
 .  483اثٓ اٌذ٠جغ: لشح اٌؼ١ْٛ،ص - 5
 .  ١512ٓ: غب٠خ األِبٟٔ، َ، ط، صاثٓ اٌؾس 83اثٓ اٌذ٠جغ: لشح اٌؼ١ْٛ، َ، ط، ص، - 6
 .  483اثٓ اٌذ٠جغ: لشح اٌؼ١ْٛ،  - 1
 .  512اثٓ اٌؾس١ٓ: غب٠خ األِبٟٔ، َ، ط، ص - 8
 .  115اٌّغبسة: ثٍذ ِٓ ٔبؽ١خ صؼفبْ ٚأػّبي ؽشاص، اٌؾغشٞ، ِغّٛع ثٍذاْ ا١ٌّٓ، َ، ط، ص - 6
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، ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ غط٣ ايطاعٕٛ إىل صعس٠ (1)بٔ و٢ٝ املطتط٢ يف ؾٗط صؿط َٔ ٖصٙ ايػ١ٓ يسٜٔ اهلل أمحس 

، ٚالؾو أْ٘ اغتػطم ٚقتا طٜٛال َتٓكال بني املسٕ ٚاألضٜاف، بُٝٓا (3)ٚايعُٝؿ١ (2)صعس٠ ٚبالز سذ١ ٚؾعب

عا٤، ؾكس بُٝٓا ٜبني يٓا أسس املؤضخني، َطاسٌ اْتكاٍ ايطاعٕٛ يف ايػ١ٓ ٚايؿٗط ايصٟ زخٌ ؾٝ٘ ايطاعٕٛ صٓ

نإ سػب قٛي٘:" إٕ ايطاعٕٛ ابتسأ َٔ َس١ٜٓ تعع، ٚإْ٘ مل ٜعٍ ٜتتبعٗا قط١ٜ قط١ٜ...ست٢ ٚصٌ صٓعا٤ يف 

، ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ٖصٙ ايطٚا١ٜ يف ايتسقٝل يف ؼسٜس ايؿٗط ايصٟ زخٌ ؾٝ٘ (4)ّ"1437ٖـ/840ؾٗط ؾعبإ َٔ غ١ٓ 

ّ، سٝح ٜطٝـ إٔ ايطاعٕٛ اغتُط إىل 1437ٖـ/840ايطاعٕٛ صٓعا٤، ٚإٔ ايطاعٕٛ أَط٢ عؿط٠ أؾٗط َٔ غ١ٓ

١ دٓاظ٠، ٚثاْٞ أٜاّ ؾٗط ؾٛاٍ َٔ ايػ١ٓ املصنٛض٠، ٚأْ٘ يف آخط ّٜٛ َٔ ؾٗط ضَطإ أخطدت أيـ ٚغبعُا٥

 ايعٝس نصيو.

يكس ٚقع ٖصا سػب ايٛاغعٞ إٔ َالظ١َ ايطاعٕٛ ايصٟ زاّ بك١ٝ غ١ٓ مثإ َا١٥ ٚأضبعني، أْ٘ اْتكٌ إىل بالز       

سذ١، َٚٓٗا إىل ؾعب ٚايعُٝؿ١، نٌ شيو ٜؿري إىل إٔ ايطاعٕٛ اغتُط يؿرت٠ ظ١َٝٓ تكسض  صعس٠ ٚبالز

 ّ.1436ٖـ/839َعطؾ١ دػطاؾ١ٝ طاعٕٛبعاَني، َتٓكال بني كتًـ املسٕ اي١ُٝٓٝ، ٖٚصا ٜسؾعٓا إىل 

 بشح ايجاْٞامل

 ّ ٚقٛت٘ ٚإدطا٤ات ايػًط١ اؿان١ُ .1436ٖـ/839دػطاؾ١ٝ طاعٕٛ

١ٝ املػتدًص١ َٔ ُدٌ أدٓاؽ ايهتب اييت مت االطالع عًٝٗا، عباض٠ عٔ إؾاضات َتؿطق١ إٕ املاز٠ ايتاضى

ٚع١َُٝٛ ٚضزت بؿهٌ ٖاَؿٞ ٚغري َباؾط عٔ ق٠ٛ ايطاعٕٛ ٚدػطاؾٝت٘، ٚزٚض ايػًط١ يف اؿس َٔ اْتؿاضٙ، 

تًـ املسٕ يصيو نإ ايطدٛع إىل نتب ايرتادِ ٚايطبكات ٚاييت أؾاضت إىل تٛادس ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤  يف ك

 اي١ُٝٓٝ، ٚغٓٛضح شيو باآلتٞ:  

 املطًب األٍٚ

 1436ّٖـ/839دػطاؾ١ٝ طاعٕٛ

تتعسز ايٓصٛص اييت تؿري إىل إٔ ايطاعٕٛ نإ عَاَّا يف ايُٝٔ، ٜٚهؿٞ إٔ ًْكٞ ْعط٠ ع٢ً تػطب        

، َٚٔ خالٍ ايطاعٕٛ ٚاْتكاي٘ َٔ َس١ٜٓ إىل أخط٣ ست٢ عِ ايُٝٔ نًَ٘، باالعتُاز ع٢ً أٚصاف اإلخباضٜني

                                                           
 .  513اثٓ اٌؾس١ٓ: غب٠خ األِبٟٔ، َ، ط، ص - 1
، 2ة اٌسٛدح  ٚإ١ٌٗ رٕست سٛدح شظت ٚوبٔذ ٘غشح شظت ِٓ ِذاسط اٌؼٍُ فٟ ا١ٌّٓ، اٌؾغشٞ، ِغّٛع ثٍذاْ ا١ٌّٓ، ِظشظت: ثٍذ لش - 2

 .  452َ، ط، ص
 .  484ـ483اثٓ اٌذ٠جغ: لشح اٌؼ١ْٛ،  - 3
 .  206اٌٛاسؼٟ: ربس٠خ ا١ٌّٓ اٌّسّٝ فشعخ اٌَّٙٛ ٚاٌؾضْ، َ، ط، ص - 4
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ضصس بعض ايطٚاٜات اييت شنطت بعض املسٕ اي١ُٝٓٝ، ٚتطادِ بعض ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ٚايٛال٠، ايصٜٔ تٛؾٛا َٔ 

 دطا٤ ٖصا ايطاعٕٛ ٚايصٜٔ ٜٓتُٕٛ إىل بعض املسٕ اي١ُٝٓٝ.

 َس١ٜٓ ؾؿٞ اؾ١ٗ اؾٓٛب١ٝ ساٍٚ ايباسح ضصس املسٕ اييت غط٣ إيٝٗا ايطاعٕٛ، ؾكس بسأ ظٗٛض ايطاعٕٛ يف     

، ٚالؾو إٔ ايطاعٕٛ ضطب ٖصا ايٓطام (1)عسٕ، ثِ تػطب إىل ؿر ٚأبني ثِ إىل ْٛاسٞ تعع ثِ زخٌ ثعبات

اؾػطايف، الغُٝا ايكط٣ ٚاألضٜاف احملٝط١ بٗصٙ املسٕ عرب ايططٜل ايربٟ، ايصٟ ٜطبط بني صٓعا٤ ٚعسٕ ططٜل 

، ثِ اغتؿط٣ تسضهٝا إىل َس١ٜٓ (3)اض ٚصٓعا٤، ٚاؾٓس ٚشٟ أؾطم ٚإب ٚشَ(2)دبًٞ ٜبسأ َٔ عسٕ إىل اؾ٠٤ٛ 

ّ، ايؿكٝ٘ ٖاؾِ، ٚايؿكٝ٘ ؾطف ايسٜٔ أبٛ ايكاغِ بٔ 1436ٖـ/839شٟ ايػؿاٍ، سٝح تٛؾ٢ َٔ َطض طاعٕٛ

، سٝح (5)، َٚٓٗا تػطب إىل شٟ دب١ً(4)قُس ايؿعيب، ٚايؿكٝ٘ بطٖإ ايسٜٔ إبطاِٖٝ بٔ قُس ايربٜٗٞ

ٝ٘ مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ عُط، ٚايكاضٞ ٚدٝ٘ ايسٜٔ عبس ايطمحٔ عبساهلل تٛؾ٢ ؾٝٗا َتأثطا بٗصا املطض ايؿك

ّ، سٝح شنطت 1436ٖـ/839، ايؿ٤ٞ ْؿػ٘ ؾٗست٘ َس١ٜٓ إب يف غ١ٓ(6)بٔ أبٞ بهط، ٚٚيسٙ مجاٍ ايسٜٔ قُس

 . األَط ْؿػ٘(7)املصازض أْ٘ تٛؾ٢ ؾٝٗا ايؿكٝ٘ قُس بٔ عبساهلل ايهاًٖٞ، َتأثطا َٔ ٚبا٤ ايطاعٕٛ املصنٛض

، عٓسَا تطدِ يعسز نبري َٔ ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ يف كالف إب، ٚايصٜٔ ناْت ٚؾاتِٗ يف (8)السع٘ ايربٜٗٞ

، ٚاَتس بعس شيو ع٢ً ْطام دػطايف ٚاغع مشٌ املٓاطل (9)1436ّٖـ/839ٖصا املدالف َتأثطٜٔ َٔ أمل طاعٕٛ

با٤ ايكاضٞ عؿٝـ ايسٜٔ بٔ ، ٚممٔ تٛؾ٢ بٗا َتأثطا بٗصا ايٛ(10)املٓاطل ايٛغط٢ ٚاؾب١ًٝ، ؾكس مشٌ املدازض

                                                           
 .   483اثٓ اٌذ٠جغ: لشح اٌؼ١ْٛ،  - 1
اٌغٛءح: ثٍذ   لش٠ت اٌغٕذ ِٓ أسض ا١ٌّٓ، ٟٚ٘ ف١ّب ِعٝ ِسىٓ اٌٍّٛن ِٚٓ اٌّذْ اٌىجبس اٌّؼشٚفخ ثىضشح اٌؼٍّبء ٚاٌفعالء، اٌؾغشٞ،  - 2

 . 236ـ 235، َ، ط، ص1ِغّٛع ثٍذاْ ا١ٌّٓ، ِظ
َ، 1661٘ـ/1381ذ عبثش ػجذ اٌؼبي، َ(: ِسبٌه اٌّّبٌه، رؾم١ك: ِؾ653ّ٘ـ/346االصطخشٞ، اثٓ إسؾبق إثشا١ُ٘ ثٓ ِؾّذ اٌفبسٟ )د - 3

 .  28ـ 21ٚصاسح اإلسشبد اٌمِٟٛ، اٌغّٙٛس٠خ اٌّزؾذح، ص
اٌجش٠ٟٙ، ػجذ اٌٛ٘بة ػجذ اٌشؽّٓ اٌسىسىٟ: طجمبد صٍؾبء ا١ٌّٓ، اٌّؼشٚف ثزبس٠خ اٌجش٠ٟٙ، رؾم١ك: ػجذ اهلل ِؾّذ اٌؾجشٟ، ِىزجخ  - 4

 .  141ـ 136َ، ص1664٘ـ/1414، 2اإلسشبد، صٕؼبء، غ
رٞ عجٍخ: ِٓ أػّبي إة ٟٚ٘ فٟ اٌغٕٛة اٌغشثٟ ػٓ إة، ٚرسّٝ راد إٌٙش٠ٓ ٟٚ٘ ِٓ أؽسٓ ِذْ ا١ٌّٓ ٚأٔض٘ٙب ٚأط١جٙب، اٌؾغشٞ،  - 5

ِؾّذ ثٓ أؽّذ: ِغّٛع ثٍذاْ ا١ٌّٓ ٚلجبئٍٙب، رؾم١ك ٚرصؾ١ؼ ِٚشاعؼخ: إسّبػ١ً ثٓ ػٍٟ األوٛع، اٌّغٍذ األٚي، ِىزجخ اإلسشبد، 
 . 34صَ، 2004٘ـ/1425، 3صٕؼبء، غ

 .  133ـ 126ـ 128اٌجش٠ٟٙ: طجمبد صٍؾبء ا١ٌّٓ، ص  - 6
، َ، ط، 3، ثبِخشِخ: لالدح إٌؾش، ِغٍذ515،اٌخضسعٟ: اٌؼسغذ اٌّسجٛن، َ، ط، ص112ـ111اثٓ اٌذ٠جغ: ثغ١خ اٌّسزف١ذ، َ، ط، ص - 1

 . 3563ـ3562ص
 .  61ـ 66ـ 65ـ 64ـ 62اٌجش٠ٟٙ: طجمبد صٍؾبء ا١ٌّٓ، ص  - 8
َ، فٟ ِذ٠ٕخ إة اٌفم١ٗ عّبي اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ؽسٓ اٌجش٠ٟٙ، ٚاٌفم١ٗ عّبي اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ٠ٛسف 1436٘ـ/836ِشض طبػْٛ رٛفٝ ِٓ  - 6

االششفٟ اٌىالٌٟ، ٚاٌؼالِخ عّبي اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ػجذاهلل اٌىبٍٟ٘، ٚصفٟ اٌذ٠ٓ اؽّذ ثٓ ػجذاهلل اٌىبٍٟ٘، ٚصفٟ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼجبط أؽّذ 
 .  61ـ 66ـ 65ـ 64ـ 62ُ وض١ش، اٌجش٠ٟٙ: طجمبد صٍؾبء ا١ٌّٓ، ص ثٓ أثٟ ثىش اٌجش٠ٟٙ، ٚغ١ش٘

 .   46اٌّخبدس: ِٓ أػّبي إة ِزصٍخ ثٙب ِٓ عٙخ اٌشّبي، ٟٚ٘ وض١شح اٌخ١شاد، اٌؾغشٞ، ِغّٛع ثٍذاْ ا١ٌّٓ ٚلجبئٍٙب، َ، ط، ص - 10
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، ٚتٛغٌ يف اؾباٍ ايعاي١ٝ ست٢ ٚصٌ َس١ٜٓ صٓعا٤، يف ايػ١ٓ ايجا١ْٝ َٔ (1)عًٞ بٔ قُس غامل 

، ؾؿٞ ؾٗط قطّ َٔ ايػ١ٓ املصنٛض٠ َات املٓصٛض عًٞ بٔ صالح َتأثطا بٗصا (2)1437ّٖـ/840اْتؿاضٙ

ت ي٘ آثاضًا بػريٖا َٔ املسٕ ٚايكط٣، سٝح تٛيف ، ٚمل ٜهتـ ٖصا املطض ع٢ً صٓعا٤، بٌ تعساٖا ٚناْ(3)املطض

، ٚٚاصٌ ايطاعٕٛ ظسؿ٘ ست٢ (5)1437ّٖـ/840، بايطاعٕٛ املصنٛض ٚقرب بٗا يف غ١ٓ(4)اإلَاّ املٗسٟ بايعؿري

، ٚممٔ تٛؾ٢ بٗا َتأثطا بٗصا املطض عبساهلل بٔ عبس ايطمحٔ بٔ ايؿكٝ٘ مجاٍ ايسٜٔ (6)ٚصٌ إىل َٓطك١ سطاظ

، ٜٚبسٚ إٔ ايطاعٕٛ قس ٚدس أضضٝ٘ َٓاغب١ الْتؿاض ايعس٣ٚ، سٝح اَتس دػطاؾٝا (7)ايسٜٔ املؿٗٛض بايؿٓٝين

، ٚاملالسغ إٔ املؤيـ أت٢ ببعض (10)ٚؾعب ٚايعُٝؿ١ (9)، ٚصعس٠(8)إىل اؾٗات ايػطب١ٝ يٝػٛز بالز سذ١

املٓاطل  ايطبط سني تعًل األَط باؾٗات ايػطب١ٝ، ٚيعٌ املكصٛز ٖٓا ٖٛ دٗات سذ١ ٚصعس٠، ٚالغُٝا إٔ ٖصٙ

 تكع ع٢ً َػاؾات بعٝس٠ َٔ صٓعا٤ .

َٔ خالٍ ٖصٙ اإلؾاضات ايػايؿ١ ايصنط ْػتٓتر إٔ ٖصا ايطاعٕٛ ادتاح َػاس١ دػطاؾ١ٝ ٚاغع١ خالٍ 

ّ، ٚشنطت املسٕ ٚايكط٣ اييت أصابٗا ايطاعٕٛ، غري إٔ ٖٓاى َسُْا مل تتططم 1437ٖـ/840ّ،1436ٖٚـ/839غٓٛات

َٛت، ٚؾب٠ٛ، ٚاملٗط٠، ٚغريٖا َٔ املسٕ، ٜٚبسٚ إٔ ٖصٙ املٓاطل ناْت مبٓأ٣ عٔ ٖصا يصنطٖا املصازض، َجٌ سطط

ايطاعٕٛ، ٚيعٌ َا غاعس شيو ايصشاضٟ اييت تؿصٌ بني ٖصٙ املٓاطل، ٚاييت سايت زٕٚ ٚصٍٛ ٖصا املطض 

 إيٝٗا.

 

 

 

                                                           
 .  56ـ 55اٌجش٠ٟٙ: طجمبد صٍؾبء ا١ٌّٓ، ص - 1
 .   206، اٌٛاسؼٟ: فشعخ اٌَّٙٛ ٚاٌؾضْ، َ، ط، ص483صاثٓ اٌذ٠جغ: لشح اٌؼ١ْٛ، َ، ط،  - 2
 .  513اثٓ اٌؾس١ٓ: غب٠خ األِبٟٔ، اٌمسُ اٌضبٟٔ، َ، ط، ص - 3
   561اٌظف١ش: ؽصٓ ِٓ أػّبي ؽغخ ِشٙٛس ٠ؼشف ثظف١ش ؽغخ، اٌؾغشٞ، ِغّٛع ثٍذاْ ا١ٌّٓ ٚلجبئٍٙب، َ، ط، ص - 4
 .  201ـ 206اٌٛاسؼٟ: فشعخ اٌَّٙٛ ٚاٌؾضْ، َ، ط، ص - 5
ؽشاص: صمغ ٚاسغ غشثٟ صٕؼبء، ِشوضٖ ِٕبخخ فٟ سأط عجً ؽشاص رجؼذ ػٓ صٕؼبء ِشؽٍز١ٓ، اٌؾغشٞ، ِغّٛع ثٍذاْ ا١ٌّٓ، َ، ط،  - 6

 .   252ص
 .   55ـ 48اٌجش٠ٟٙ: طجمبد صٍؾبء ا١ٌّٓ، َ، ط، ص - 1
ً، ٚثالد ؽغخ ٚاسؼخ ٚأػّبٌٙب وض١شح، اٌؾغشٞ، ؽغخ: ثٍذ ِشٙٛس ِٓ ثالد ّ٘ذاْ فٟ اٌشّبي اٌغشثٟ ِٓ صٕؼبء ػٍٝ ِسبفخ صالس ِشاؽ - 8

 .243،244، 242ِغّٛع ثٍذاْ ا١ٌّٓ، َ، ط، ص
صؼذح: ِخالف ثب١ٌّٓ ث١ٕٗ ٚث١ٓ صٕؼبء سزْٛ فشسخب، ٚصؼذح ِذ٠ٕخ ػبِشح آٍ٘خ ٠مصذ٘ب اٌزغبس ِٓ وً ثٍذ ٚثٙب ِذاثغ األدَ ٚعٍٛد اٌجك  - 6

 .  461ع ثٍذاْ ا١ٌّٓ، َ، ط، صاٌزٟ ٌٍٕؼبي، ٟٚ٘ خصجخ وض١شح اٌخ١ش، اٌؾغشٞ، ِغّٛ
 .   484ـ 483اثٓ اٌذ٠جغ: لشح اٌؼ١ْٛ، َ، ط، ص - 10
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 املطًب ايجاْٞ

 ّ َٚػُٝات1436ٖ٘ـ/839ق٠ٛ طاعٕٛ

ّ، بكٛهلِ:"سصٌ يف ايُٝٔ 1436ٖـ/839َات ١َُٗ تؿري إىل ق٠ٛ طاعٕٛأٚضزت املصازض ايتاضى١ٝ َعًٛ      

، ٚيًطٚا١ٜ َػعاٖا اؿكٝكٞ عٝح ال تٓطٟٛ ع٢ً َبايػ١ بسيٌٝ إٔ املصازض أؾاضت إىل عع١ُ (1)طاعٕٛ ععِٝ"

عع١ُ ٖصا ايطاعٕٛ، ٚنجط٠ اهلايهني ٚإخال٤ يًكط٣ ٚاملٓاظٍ يف كتًـ اؾٗات اي١ُٝٓٝ، ٚاضتباطا بعع١ُ 

لس إٔ ايتكًبات املٓاخ١ٝ ٚايعطٚف ايطبٝع١ٝ احمل١ًٝ الْتؿاض ايعس٣ٚ ظازت َٔ ق٠ٛ ايطاعٕٛ، ٚأغِٗ ايطاعٕٛ 

يف تؿاقِ سس٠ ايطاعٕٛ، تصطؾات ايٓاؽ ايبسا١ٝ٥ ٚايتكًٝس١ٜ، ٚضعـ قسضتِٗ ع٢ً ايتعاٌَ َع ٖصٙ األٚب١٦، 

إٔ ْؿري إىل تطزز األٚب١٦ نٌ شيو أغِٗ يف تؿؿٞ ايطاعٕٛ ٚتعاظُ٘ ٚاْتؿاضٙ ع٢ً ْطام ٚاغع، نُا هب 

ٚتٛايٝٗا ع٢ً ؾرتات ظ١َٝٓ َتكاضب١، ٚاييت غببت ْعٜؿا زميٛغطاؾٝا خطريا دعٌ اجملتُع ٜكع ؼت َأغا٠ 

ّ، َصساقا يصيو َا تعطضت ي٘ َس١ٜٓ ظبٝس ٚغريٖا يف غ١ٓ 1436ٖـ/839سكٝك١ٝ، ظٗطت آثاضٖا يف طاعٕٛ 

َٚٔ املعطٚف إٔ ٖصا ايٛبا٤ املصنٛض نإ ععُٝا، ؾكس  ،(2)ّ، ملٛت ععِٝ ٚنجط املطض يف ايٓاؽ1434ٖـ/837

ّ، 1436ٖـ/839، ٚال ْػتبعس إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايطاعٕٛ قس أثط بطاعٕٛ غ١ٓ (3)مشٌ مجٝع ايبًسإ ٚعِ املٛت ؾٝٗا

ٚأنػب٘ ق٠ٛ تسَري١ٜ، ألْ٘ دا٤ بعس عاّ ٚاسس َٔ ٚقٛع٘، ٚاييت ناْت ْتا٥ذ٘ ناضث١ٝ ٚعع١ُٝ َٚأغا١ٜٚ 

 ُين آْصاى .ع٢ً اجملتُع ايٝ

ّ، نإ عٓٝؿا ؾكس ؾتو بأعساز ٖا١ً٥ َٔ غان١ٓ اجملتُع 1436ٖـ/839ٚخالص١ ايكٍٛ ؾإٕ طاعٕٛ       

ايُٝين آْصاى، ٚع٢ً كتًـ األعُاض ٚايطبكات، َٚٔ ايٓصٛص ايساي١ ع٢ً شيو َا أؾاضت إيٝ٘ املصازض َٔ أْ٘ 

اصطٕٚ هلصا ايطاعٕٛ َٔ ايهًُات اييت تػعؿِٗ َات بايُٝٔ بػبب٘ َٔ أعٝاْٗا خال٥ل ال وصٕٛ، ٚمل هس املع

يف ٚصـ األٖٛاٍ اييت خًؿٗا، ؾعربٚا عٓ٘ ْٚعتٛٙ بعس٠ أيكاب متٝعٙ عٔ غريٙ َٔ ايطٛاعني ٚاألٚب١٦ ايػابك١ 

. ٚبايتايٞ زيت ٖصٙ ايتػ١ُٝ ع٢ً ق٠ٛ ايطاعٕٛ ٚؾساس١ اهلسض (4)ٚايالسك١، ؾكس عطف بػ١ٓ اؾؿ١ً 

ٟ اغتُط سػب تتبع ايطاعٕٛ ملس٠ غٓتني أطاٍ ؾٝٗا فاٍ ايٓعٜـ ايسٜٛغطايف، ايسميٛغطايف ايصٟ خًؿ٘ ٚايص

                                                           
، َ، ط، 3، ثبِخشِخ: لالدح إٌؾش، ِغٍذ515، اٌخضسعٟ: اٌؼسغذ اٌّسجٛن، َ، ط، ص111اثٓ اٌذ٠جغ: ثغ١خ اٌّسزف١ذ، َ، ط، ص - 1

 . 206، اٌٛاسؼٟ: فشعخ اٌَّٙٛ ٚاٌؾضْ، َ، ط، ص3562ص
 .  106ثغ١خ اٌّسزف١ذ، َ، ط، ص  اثٓ اٌذ٠جغ: - 2
 .  106اثٓ اٌذ٠جغ: ثغ١خ اٌّسزف١ذ، َ، ط، ص  - 3
، ثبِخشِخ: 515،اٌخضسعٟ: اٌؼسغذ اٌّسجٛن، َ، ط، ص483، لشح اٌؼ١ْٛ، َ، ط، ص112ـ111اثٓ اٌذ٠جغ: ثغ١خ اٌّسزف١ذ، َ، ط، ص - 4

ؾُ ػٓ اٌؼظُ ٚاٌشؾُ ػٓ اٌغٍذ ٚاٌط١ٓ ػٓ ،  ِٚؼٕٝ اٌغفٍخ: عفً: أٞ عفً ا3562ٌٍ، َ، ط، ص3ثبِخشِخ: لالدح إٌؾش، ِغٍذ
األسض، ٠غفٍٗ عفال ٚعفٍخ والّ٘ب لششٖ، لبي األص٘شٞ: ٚاٌّؼشٚف ثٙزا اٌّؼٕٝ عٍفذ، ٚوبْ اٌغفً ِمٍٛة ٚعفً اٌط١ش ػٓ اٌّىبْ: 

 .    643اٌمب٘شح، صطشد٘ب، اثٓ ِٕظٛس: ٌسبْ اٌؼشة، رؾم١ك: ػجذاهلل ػٍٟ اٌىج١ش ٚآخشْٚ، اٌّغٍذ األٚي، ثبة اٌغ١ُ، داس اٌّؼبسف، 
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مما ٜسؾعٓا شيو إىل ايتػاؤٍ: َا اإلدطا٤ات  اييت اؽصتٗا ايػًطات اؿان١ُ يف ايُٝٔ يًشس َٔ اْتؿاض 

 ّ ؟. 1436ٖـ/839طاعٕٛ 

 املطًب ايجايح

 إدطا٤ات ايػًط١ اؿان١ُ

ػٝاغ١ٝ اؿان١ُ يف ايُٝٔ آْصاى بططٜك١ أٚ بأخط٣ ايتدؿٝـ أٚ اؿس َٔ بايطغِ َٔ قاٚي١ ايػًط١ اي      

ّ، ٚظسؿ٘ َٔ َٓطك١ إىل أخط٣، غري إٔ ايباسح مل وصٌ ع٢ً تسخٌ طيب ٚاضح، 1436ٖـ/839اْتؿاض طاعٕٛ 

ؾايػًطإ ايعاٖط األٜٛبٞ تصسم بصسقات نجري٠، يعٌ اهلل ىؿـ ع٢ً ايٓاؽ َٔ آثاض ٖصا املطض، ٜٚبسٚ إٔ 

ٖصٙ اإلدطا٤ات نإ ًٜذأ إيٝٗا أؾطاز اجملتُع يسض٤ َجٌ ٖصٙ ايهٛاضخ، ؾًِ ٜهٔ أَاَِٗ غ٣ٛ ايتصسم َجٌ 

باملاٍ ٚقطا٠٤ ايكطإٓ ٚايسعا٤ يطؾع ايطاعٕٛ، باإلضاؾ١ إىل اعتكاز عا١َ ايٓاؽ ٚايػًط١ اؿان١ُ بأ١ُٖٝ 

ٌ ايػًط١ ملػاعس٠ ايطع١ٝ بعض ايهتب نهتاب صشٝح ايبداضٟ، ٚلس ضُٔ ٖصٙ اإلؾاضات املتٛؾط٠ إىل تسخ

يًتدؿٝـ َٔ ٍٖٛ ٖصا ايطاعٕٛ، ؾكس أَط ايػًطإ ايعاٖط بكطا٠٤ ايكطإٓ ٚقطا٠٤ صشٝح ايبداضٟ ٚبايسعا٤ 

، ٚايعٌُ عسٜح ايٓيب ص٢ً -عع ٚدٌ-. ٜٚبسٚ إٔ ٖصٙ اإلدطا٤ات متجًت بايًذ٤ٛ إىل اهلل (1)ي٘ ٚيًُػًُني

 ، ٚشيو يًتدؿٝـ َٔ سس٠ ٍٖٚٛ َا سٌ بِٗ .(2)زاٚٚا َطضانِ بايصسق١" اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :"

باملكابٌ ؾإٕ األطبا٤ ٚايبُٝاضغتاْات ناْت َٛدٛز٠ بأعساز قسٚز٠، َٚع شيو مل ٜهٔ هلا أٟ زٚض ػاٙ       

ٖصا املطض، ألْ٘ نإ َٔ األَطاض غري املعطٚؾ١، ٚمل ٜهٔ ي٘ عالدًا َهتؿؿا آْصاى، ٚيصا نإ ايٓاؽ ٜٛادٕٗٛ 

باغتػالّ، ٜٚطغبٕٛ أْؿػِٗ بايؿٗاز٠، ؿسٜح املصطؿ٢ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:"ايطاعٕٛ  األٚب١٦ ٚايطٛاعني

ؾٗاز٠ ألَيت، ٚخع أعسا٥هِ َٔ اؾٔ، غس٠ نػس٠ اإلبٌ، ؽطز باإلبط ٚاملطاؾل، َٔ َات ؾٝ٘ َات ؾٗٝسا، َٚٔ 

إىل إٔ بالز ايُٝٔ  ، باإلضاؾ١(3)أقاّ ؾٝ٘ نإ ناملطابط يف غبٌٝ اهلل، َٚٔ ؾط َٓ٘ نإ نايؿاض َٔ ايعسـ"

ناْت سسٚزٖا َؿتٛس١، ٚمل ْعجط ع٢ً أ١ٜ إؾاض٠ ؾُٝا ىص ْعاّ اؿذط ايصشٞ ٚاالسرتاؽ َٔ ايسٍٚ 

 اجملاٚض٠، ٚضبط مجٝع ايكازَني غٛا٤ يف اؿسٚز ايرب١ٜ، أٚ ايبشط١ٜ، ٚقس ٜطدع شيو إىل عس٠ أَٛض َٓٗا:

 ٟ .ضغب١ ايػًط١ يف تسؾل ايٛاؾسٜٔ إيٝٗا يسعِ اؾاْب ايتذاض .1

                                                           
 .  483اثٓ اٌذ٠جغ: لشح اٌؼ١ْٛ، َ، ط، ص  - 1
، داس اٌفىش، 3أخشعٗ اٌج١ٙمٟ فٟ اٌسٕٓ اٌىجشٜ، وزبة اٌغٕبئض، ثبة ٚظغ ا١ٌذ ػٍٝ اٌّش٠ط ٚاٌذػبء ٌٗ ثبٌشفبء ِٚذاٚارٗ ثبٌصذلخ، ط - 2

 .  382دْٚ ِىبْ ٚربس٠خ اٌطجغ، ص
خ األؽبد٠ش اٌصؾ١ؾخ ٚشٟء ِٓ فمٙٙب ٚفٛائذ٘ب، اٌّغٍذ اٌشاثغ، اٌّىزجخ اإلسال١ِخ، ػّبْ، األسدْ، األٌجبٟٔ، ِؾّذ ثٓ ٔبصش اٌذ٠ٓ: سٍسٍ - 3

 .   561(، ص1628َ، سلُ اٌؾذ٠ش )2000٘ـ/1406، 3ِىزجخ اٌّؼبسف، اٌش٠بض، غ
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 عذع ايػًط١ عٔ ضبط سسٚزٖا، َٚٓع تسؾل ايٛاؾسٜٔ إيٝٗا . .2

َٛقع ايُٝٔ ايٛغٝط بني بًسإ ؾطم آغٝا ٚأؾطٜكٝا، ٚزٍٚ ايبشط األبٝض املتٛغط، دعًٗا ْكط١  .3

 ايتكا٤ ٚعبٛض يتًو ايبًسإ.

إٔ  مما غبل تبني إٔ إدطا٤ات ايػًط١ ضس َطض ايطاعٕٛ ناْت ضعٝؿ١ ٚيٝؼ هلا زٚض ٜصنط، ٚالؾو      

ّ ٚتٓكً٘ 1436ٖـ/839اْعساّ أغًٛب ايٛقا١ٜ ٚاالسرتاؽ ٚاؿذط ايصشٞ يف ايُٝٔ غٌٗ اْتؿاض َطض طاعٕٛ

 بػٗٛي١ مما دعً٘ وصس أضٚاح اآلآلف َٔ ايبؿط.      

 املبشح ايجايح

 1436ّٖـ/ 839آثاض طاعٕٛ

اقِ ايعسٜس َٔ املؿهالت. أز٣ ضعـ زٚض ايػًط١ اؿان١ُ يف ايُٝٔ ػاٙ اْتؿاض َطض ايطاعٕٛ، إىل تؿ      

ٚيف اجملاالت املدتًؿ١، ٖٚصا ٜعين إٔ هلصا املطض آثاضًا اْعهػت ع٢ً نجري َٔ اؾٛاْب، ٚغٓطنع يف عجٓا ٖصا 

 ع٢ً األثط ايسميٛغطايف ٚاالقتصازٟ ٚايسٜين ٚايعًُٞ .

 املطًب األٍٚ

 األثط ايسميٛغطايف.

ّ، تطتب عًٝ٘ ْعٜـ زميٛغطايف 1434ٖـ/837ٝس ٚغريٖا يًعاّ عطؾٓا إٔ ايُٝٔ أصٝب مبطض ٚبا٤ يف َس١ٜٓ ظب      

ساز بػبب املٛت اؾُاعٞ يًػهإ، ٚاألضقاّ اييت شنطٖا ابٔ ايسٜبع، تسٍ ع٢ً ٍٖٛ ايهاضث١، ؾكس شنط أْ٘ ٚقع 

، ٚعاز ٖصا املطض (1)مبس١ٜٓ ظبٝس َٛت ععِٝ ست٢ بًؼ ايصٜٔ ىطدٕٛ َٔ األبٛاب يف نٌ ّٜٛ ثالثني َٝتا

ٖـ غ٣ٛ عاّ ٚاسس، 839ٖـ/ ٚطاعٕٛ 837ّ، أٟ مل ٜؿصٌ بني َطض ٚبا٤ 1436ٖـ/ 839ط٠ أخط٣ يف عاّ اـطري َ

 ٚبٗصا تعٛز احمل١ٓ ع٢ً ايُٝٓٝني َٔ دسٜس قبٌ إٔ ٜتعاؾٛا َٔ احمل١ٓ األٚىل.

.  ّ إىل اْٗٝاض زميٛغطايف ساز باجملتُع ايُٝين بػبب اهلالى اؾُاعٞ يًػها1436ٕٖـ/839ٚأز٣ طاعٕٛ        

، ٚ"ًٖو َٓ٘ (2)دعًت بعض ايهتاب ٜٛصؿْٛ٘ بأٚصاف ٖا١َ َٓٗا:"َات بػبب٘ َٔ أعٝاْٗا خال٥ل ال وصٕٛ"

، بُٝٓا أغؿٌ ٖؤال٤ ايهًتاب شنط ايعا١َ اييت متجٌ ؾطو١ (4)، ٚ"أخ٢ً املسٕ ٚايكط٣"(3)عامل ال وص٢"

                                                           
 .  106اثٓ اٌذ٠جغ: ثغ١خ اٌّسزف١ذ، َ، ط، ص  - 1
 .515، اٌخضسعٟ: اٌؼسغذ، َ، ط، ص483ح اٌؼ١ْٛ: َ، ط، ص، لش112ـ 111اثٓ اٌذ٠جغ: ثغ١خ اٌّسزف١ذ، َ، ط، ص - 2
 .  512اثٓ اٌؾس١ٓ: غب٠خ األِبٟٔ، اٌمسُ اٌضبٟٔ، َ، ط، ص - 3
 .   206اٌٛاسؼٟ: فشعخ اٌَّٙٛ ٚاٌؾضْ، َ، ط، ص - 4
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ّ، نإ 1436ٖـ/839س إٔ طاعٕٛ نبري٠ يف اجملتُع، ٚع٢ً ايطغِ َٔ طابعٗا ايٛصؿٞ ايعاّ، إال أْٗا تؤن

ؾسٜسا، ٚأْ٘ أٚز٣ عٝا٠ عسز نبري َٔ ايٓاؽ يف املسٕ ٚايكط٣ ع٢ً سس غٛا٤ . ٚالؾو إٔ ؾ١٦ ايطعؿا٤ 

ٚاملػانني ناْت أنجط ضشاٜاٙ، ٚمل تهٔ ايؿ٦ات املٝػٛض٠ ٚايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ مبٓأ٣ عٔ ضطبات ٖصا ايطاعٕٛ، 

 يصٜٔ تٛؾٛا بايُٝٔ َٔ دطا٤ ٖصا ايطاعٕٛ .، يعسز نبري َِٓٗ ٚا(1)ؾكس تطدِ ايربٜٗٞ

ّ، سصس أضٚاح املػتطعؿني َٔ غٛاز 1436ٖـ/839ٚيف املٓش٢ شات٘ أضاف ابٔ ايسٜبع ْصا ٜهؿـ إٔ طاعٕٛ      

اجملتُع ٜٚسقل يف عسز اهلايهني يف َس١ٜٓ عسٕ ٚتعع، ٚأنس ٖصا ايٓص و٢ٝ بٔ اؿػني، ؾكس شنط ابٔ 

ٓ٘ بطع١ عؿط أيؿا ع٢ً ايتكطٜب، َٚٔ تعع نصيو َٚا بُٝٓٗا أنجط َٔ ايسٜبع إْ٘:"ًٖو َٔ أٌٖ عسٕ َ

، َٚٔ ثِ ميجٌ ٖصا ايٓص زيٝال ٚاضشا ع٢ً ٍٖٛ ٖصا ايطاعٕٛ، ٚيف ٖصا ايػٝام أؾازْا و٢ٝ بٔ (2)شيو"

اؿػني بٓص بايؼ ايسالي١ عٔ ٖصا ايطاعٕٛ ايصٟ عصـ بايُٝٔ، ؾكس أؾاض أْ٘:" نإ ميٛت يف ايّٝٛ ايٛاسس 

، ٚبايتايٞ متجٌ ٖصٙ ايٓصٛص أ١ُٖٝ بايػ١، ٚتبني ؾكط عسز (3)ُػُا١٥ إىل األيـ، ٚخًت قط٣ نجري٠"َٔ اـ

ايٛؾٝات يف عسٕ ٚتعع، ٚيٝؼ أعساز اهلايهني يف مجٝع أما٤ ايُٝٔ، َٚعًّٛ إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ األَطاض تؤزٟ 

بني طؿٌ ٚضدٌ ٚاَطأ٠ ٚال بني غين  إىل فاظض سكٝك١ٝ يف ايب١ٝٓ ايسميٛغطاؾ١ٝ ٚايػها١ْٝ، ؾايهاضث١ ال متٝع

ٚؾكري، ؾكس ؾتو ايطاعٕٛ بايٓاؽ َٔ كتًـ ايؿ٦ات ٚاألعُاض، ٚإٔ ايطاعٕٛ ْاٍ َٔ ايػهإ َكصسٙ، األَط 

ايصٟ ٜرتتب عًٝ٘ ٖالى بؿطٟ ٜصعب تعٜٛط٘ يف ؾرت٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ سٝح اَتس يٝؿٌُ املٓاطل اؾٓٛب١ٝ 

 ٚايػاس١ًٝ يًُٝٔ.

أ٣ عٔ ٖصا املطض اـطري، ؾكس أنست اإلؾاضات اَتساز ٖصا ايطاعٕٛ إىل أٚغاط ايُٝٔ مل تهٔ صٓعا٤ مبٓ     

ٚأعايٝٗا يف اؾٗات ايؿُاي١ٝ، خالٍ ايػ١ٓ ايتاي١ٝ، ٚاْتكًت بًٛاٙ إىل ٖصٙ اؾٗات، ؾكس شنط ايٛاغعٞ أْ٘ 

دٓاظ٠، ٚثاْٞ  نإ ىطز َٔ صٓعا٤ نٌ ّٜٛ َا١٥ دٓاظ٠، ٚيف آخط ّٜٛ َٔ ؾٗط ضَطإ أخطدت أيـ ٚغبعُا١٥

، عًُا إٔ َس١ٜٓ صٓعا٤ َٚا سٛهلا ناْت عاَط٠ باملػانٔ (4)ايعٝس نصيو، ست٢ أغًكت ايسٚض ٚاملػادس

، مما هعًٓا (5)ٚايػهإ سٝح أسصٞ َا سٛهلا َٔ ايسغانط ٚايكط٣ بعؿط٠ آالف قط١ٜ َٔ دٛاْبٗا األضبع١

 ّ .1436ٖـ/839عٕٛلعّ إٔ صٓعا٤ َٚا سٛهلا تعطضت يٓعٜـ زميٛغطايف ساز دطا٤ طا

                                                           
 اٌجش٠ٟٙ: طجمبد صٍؾبء ا١ٌّٓ، َ، ط، .   - 1
 . 512األِبٟٔ، اٌمسُ اٌضبٟٔ، َ، ط، ص ، اثٓ اٌؾس١ٓ: غب٠خ483اثٓ اٌذ٠جغ: لشح اٌؼ١ْٛ: َ، ط، ص  - 2
 .  483، اثٓ اٌذ٠جغ: لشح اٌؼ١ْٛ، َ، ط، ص512اثٓ اٌؾس١ٓ: غب٠خ األِبٟٔ، اٌمسُ اٌضبٟٔ، َ، ط، ص - 3
 .   206اٌٛاسؼٟ: فشعخ اٌَّٙٛ ٚاٌؾضْ، َ، ط، ص - 4
 141اٌشاصٞ: ربس٠خ ِذ٠ٕخ صٕؼبء، َ، ط، ص - 5
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يكس نإ ٖصا ايطاعٕٛ ؾعٝعا سكا ؾًِ تًُٗ٘ ايهتب ايتاضى١ٝ يف خربٖا فُال، ؾكس عِ ايُٝٔ غًٗ٘      

ٚدبً٘، ٚمل ٜهس ٜػًِ َٓ٘ أٟ بٝت، سٝح تبني َٔ خالٍ اإلؾاضات إٔ ايطاعٕٛ مشٌ مجٝع َٓاطل ايُٝٔ، ٚأْ٘ 

ا، ٚاملسٕ ع٢ً ٚد٘ اـصٛص اييت ناْت عاَط٠ نإ ٚاغعا َٚٗٝال، ٚخًـ ؾطاغا يف غان١ٓ ايُٝٔ عَُٛ

 بايػهإ ٚاييت اغتٗسؾٗا ايطاعٕٛ .

يكس ناْت األٚب١٦ ؾاعال يف نجري َٔ ايتشٛالت ايسميٛغطاؾ١ٝ اييت عطؾٗا ايُٝٔ، َٚا شيو إال إٔ ٖصٙ      

، ٚيعًٓا ايعاٖط٠ ناْت َٔ ايؿٍُٛ ٚاؿس٠. عٝح ؼهُت يف َا عساٖا َٔ دٛاْب اؿٝا٠ يف ايُٝٔ آْصاى

ْػتٓتر َٔ خالٍ َا قسَت٘ بعض املصازض َٔ أضقاّ هلا زالالت ١َُٗ سٍٛ َا خًؿ٘ ٖصا ايطاعٕٛ ْٚطدح نٌ 

 شيو إىل عٛاٌَ عسٜس٠ غاعست ع٢ً اْتؿاض ايطاعٕٛ بني كتًـ ؾ٦ات اجملتُع ايُٝين َٚٓٗا :

ّ، ٚالؾو إٔ ٖصا 1434ـ/837ّٖ، دا٤ بعس غ١ٓ ع٢ً تعطض ايبالز يٛبا٤ غ١ٓ 1436ٖـ/839أٚال: إٕ طاعٕٛ 

ّ، 1434ٖـ/837األخري خًـ َآغًٝا بؿط١ٜ سكٝك١ٝ بؿعٌ َا نإ ٜرتتب عًٝ٘ َٔ ؾتو بايػهإ، ٚأغِٗ ٚبا٤ 

ّ، ؾاضتؿعت ايٛؾٝات ٚقًت ايٛالزات، ٚاْٗاض عسز ايػهإ، ٚبايتايٞ ظاز 1436ٖـ /839يف إهاز ب١٦ٝ خصب١ يطاعٕٛ 

١ سكٝك١ٝ أثطت يف ايب١ٝٓ ايػها١ْٝ كًؿ١ خػا٥ط بؿط١ٜ ؾازس١ َٔ سس٠ ايٓعٜـ ايسميٛغطايف، قسثا خًدً

 يف اجملتُع، ٜصعب تعٜٛط٘ يف ؾرت٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ، ٚشيو ضادع إىل تهطاض ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ، ٚتكاضبٗا ايعَين .

ثاْٝا: اغتُطاض ايطاعٕٛ غٓتإ، َهٓ٘ َٔ ايعسـ ببط٤، ست٢ مشٌ مجٝع املٓاطل اي١ُٝٓٝ مما أطاٍ اهلسض 

 ٛغطايف يف ظٌ غٝاب أٟ ضؤ١ٜ غٝاغ١ٝ، أٚ ع١ًُٝ، أٚ طب١ٝ .ايسمي

ثايجا: ق١ً ثكاؾ١ اجملتُع ايطب١ٝ ايتكًٝس١ٜ ٚعذعِٖ يف إهاز عالز ٜكِٝٗ َٔ َطض ايطاعٕٛ َٚكاَٚت٘ 

 ٚاؿس َٔ اْتؿاضٙ .

طض ضابعا: اؾٌٗ املػتؿطٟ يف أٚغاط ايُٝٓٝني آْصاى، مما دعًِٗ ال ٜبصيٕٛ أٟ دٗس ٜكِٝٗ َٔ ٖصا امل

 املعسٟ ٚاـطري .

خاَػا: ايٓعط٠ ايس١ٜٝٓ ايطٝك١ أٚ ايعادع٠ ملكا١َٚ ٖصا املطض، ؾايٓاؽ ٜعتربٕٚ املٝت بٗصا املطض ؾٗٝسا، 

َصساقا يصيو َا نإ ٜكّٛ ب٘ ايؿكٝ٘ تكٞ ايسٜٔ عُط بٔ عٝػ٢ اـطٝب، ايصٟ تٛؾ٢ بٗصا ايطاعٕٛ، سٝح 

شيو نً٘ غٌٗ اْتؿاض ايعس٣ٚ، ٚاْتكاٍ املطض بني  ،(1)نإ ٜكّٛ بسؾٔ ايػطبا٤ ٚوًُِٗ إىل املكابط

                                                           
 .   112ط، ص اٌجش٠ٟٙ: طجمبد صٍؾبء ا١ٌّٓ، َ،  - 1
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األؾداص ٚايعا٥الت ٚايكبا٥ٌ ٚايكط٣، َٚٔ ثِ ظاز َٔ سس٠ ايٓعٜـ ايسميٛغطايف . ٚفٌُ ايكٍٛ ؾإٕ َطض 

  أصابٗا.ايطاعٕٛ ٜؿٛم مجٝع األَطاض ايٛبا١ٝ٥، غٛا٤ يف ق٠ٛ اْتؿاضٙ ٚغطعت٘، أٚ يف ؾس٠ ٖالى ايػان١ٓ اييت

ٍ ؾإٕ ٖصا املطض اـطري نإ َٔ أعٓـ ٚأخطط ايهٛاضخ اييت ضطبت ايُٝٔ خالٍ ٖصا ٚخالص١ ايكٛ     

ايعصط، ؾكس سصس ايهجري َٔ أضٚاح غان١ٓ املسٕ اي١ُٝٓٝ ٚأضٜاؾٗا ع٢ً سٍس غٛا٤، ٚايصٜٔ ميجًٕٛ ايطنٝع٠ 

 األغاغ١ٝ يف ايبٓا٤ ٚايت١ُٝٓ.

 املطًب ايجاْٞ:

 األثط االقتصازٟ

ريا بايػا يف املٝسإ االقتصازٟ، ؾايعٓصط ايبؿطٟ ٜعس ايطنٝع٠ األغاغ١ٝ يًشٝا٠ نإ هلصا ايطاعٕٛ تأث      

االقتصاز١ٜ نٕٛ ايطاعٕٛ أز٣ إىل ٖالى عسز نبري َٔ غان١ٓ ايُٝٔ آْصاى، نايؿالسني ٚايصٓاع 

، ٚاؿطؾٝني، ٖٚصٙ ايؿ٦ات تعس املطتهع األغاغٞ القتصاز أٟ بًس ٚبٗالى ٖصٙ ايؿطو١ أز٣ إىل ضعـ اإلْتاز

ٚإىل اْعساّ ايػًع ايتذاض١ٜ ٚاْعساّ األقٛات، سٝح تؿري املصازض ايتاضى١ٝ اييت اٖتُت بصنط ٖصا ايطاعٕٛ أْ٘ 

عصـ ٚبٓػب١ نبري٠ ايعٛاصِ ايتذاض١ٜ شات ايٓؿاط ايتذاضٟ ٚايعضاعٞ ٚايٛاقع١ ع٢ً خطٛط ايتذاض٠، 

اْت املعٚز ايط٥ٝؼ هلصٙ املسٕ بايػًع ٚاؿٛاضط ايػًطا١ْٝ املٛؾٛض٠ ايعُطإ خاص١، ٚاملسٕ ٚايكط٣ اييت ن

ٚاملٛاز ايػصا١ٝ٥ ٚاملٛاؾٞ ٚغريٖا، َجٌ َس١ٜٓ عسٕ ٚأبني ٚتعع ٚظبٝس  ٚإب ٚصٓعا٤ ٚصعس٠، ٚيهٌ َس١ٜٓ َٔ ٖصٙ 

املسٕ خصٛص١ٝ تٓؿطز بٗا عٔ غريٖا، مبٛقعٗا اؾػطايف، ٚعطنتٗا ايتذاض١ٜ ٚاؿطؾ١ٝ، ٚيف َكس١َ ٖصٙ املسٕ 

جاب١ ايعاص١ُ االقتصاز١ٜ يًُٝٔ، ٚقط١ تٛقـ ٚتعٚز يًػؿٔ ايتذاض١ٜ خالٍ ؾرت٠ عسٕ اييت ناْت تعس مب

، ٚمما دا٤ يف ٚصـ ايطساي١ ٚاؾػطاؾٝني (1)ايسضاغ١، سٝح ٚصؿٗا ايكًكؿٓسٟ بأْٗا َس١ٜٓ شات سط ٚإقالع 

ػطب، َٚعسٕ ٚاملؤضخني يعسٕ آْصاى أْٗا بًس دًٌٝ عاَط آٌٖ بايػهإ زًٖٝع ايصني ٚؾطض٘ ايُٝٔ، ٚخعا١ْ امل

. ٚالؾو إٔ اؿطن١ ايتذاض١ٜ اْهُؿت يف ٖصٙ املس١ٜٓ، بػبب (2)ايتذاض٠ نجري ايكصٛض َباضى ع٢ً َٔ زخً٘

ّ، ؾكس ًٖو َٔ أٌٖ عسٕ ؾٝ٘ بطع١ 1436ٖـ/839ٖالى ْػب١ نبري٠ َٔ غانٓتٗا دطا٤ تعطضٗا يطاعٕٛ 

عسٕ، أثط غًبا ع٢ً ايٓؿاط ايتذاضٟ َٔ غان١ٓ  -آْصاى–، ٚبايتايٞ إٕ ٚؾا٠ ايعسز املصنٛض (3)عؿط أيؿا 

                                                           
، 5َ، ط 1622َ(: صجؼ األػشٝ فٟ صٕبػخ اإلٔشبء، عّغ داس اٌىزت اٌّصش٠خ، اٌمب٘شح، 1641٘ـ/812اٌمٍمشٕذٞ، أثٛ اٌؼجبط أؽّذ )د - 1

 .  10ص
د، ٌجٕبْ، اٌّمذسٟ: أؽسٓ اٌزمبس١ُ فٟ ِؼشفخ األلب١ٌُ، ٚظغ ِمذِزٗ ٚ٘ٛاِشٗ ٚفٙبسسٗ، ِؾّذ ِخضَٚ، داس إؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، ث١شٚ  - 2

 .84، ص11اٌسٍسٍخ اٌغغشاف١خ
 .512، اثٓ اٌؾس١ٓ: غب٠خ األِبٟٔ، اٌمسُ اٌضبٟٔ، ص483اثٓ اٌذ٠جغ: لشح اٌؼ١ْٛ، ص - 3
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أَٛاال نجري٠، أٚ ضمبا ٜهٕٛ ألسسِٖ املطنب ايععِٝ ظُٝع َا  -آْصاى–ٚاؿطيف، ؾكس نإ يتذاض عسٕ 

، ؾإشا َا قٛضْت ٖصٙ ايٛضع١ٝ مبا تعطضت ي٘ عسٕ (1)ؾٝ٘ ال ٜؿاضن٘ ؾٝ٘ غريٙ يػع١ َابني ٜسٜ٘ َٔ األَٛاٍ

بل أْ٘ قط٢ ع٢ً ؾطو١ ١َُٗ َٔ ايتذاض ٚاؿطؾٝني ٚايصٓاع، ؾكس َٔ ٚبا٤ ايطاعٕٛ املصنٛض تبني مما غ

 (4)ٚايعداز (3)، ٚايجٝاب ايعس١ْٝ(2)تعسزت بٗا كتًـ ايصٓاعات ٚاؿطف َجٌ صٓاع١ ايعطٛض ٚاؿًٞ

ٚتػبب يف ٖالى عسز نبري  (5)ٚغريٖا َٔ ايصٓاعات ٚاؿطف، ٚظاز األَط غ٤ًٛا ظسـ ايطاعٕٛ مٛ ؿر ٚأبني

ٚتعس ؿر ٚأبني ع٢ً ٚد٘ اـصٛص املعٚز ايط٥ٝؼ ملس١ٜٓ عسٕ باملٛاز ايػصا١ٝ٥ ٚاؿبٛب ٚاملاؾ١ٝ، َٔ غهاْٗا، 

، ٚيف ٖصا ايصسز (6)ٚإىل أبني تٓػب عسٕ، ٚشيو ألٕ بطِٖ ٚؾٛانِٗٗ ٚخططِٖ َٓٗا يهجط٠ ايكط٣ ٚاملعاضع بٗا

إ، ٚقس ْؿطت ؾٝ٘ ظضاع١ ٚصـ اهلُساْٞ إٔ كالف أبني َتصٌ مبدالف ؿر، ٖٚٛ خصب ايرتب١ آٌٖ بايػه

. ٜٚتطح يٓا إٔ ايطاعٕٛ (7)ايكطٔ ٚاملٛظ ٚغريٙ َٔ اـططٚات ٚايؿٛان٘ ٚزضت ع٢ً أًٖ٘ أضباسا طا١ً٥

َٚطاعؿات٘ ايػًب١ٝ ناْت أنجط تأثريًا ع٢ً املعاضعني عٝح تطادعت َػاسات األضاضٞ ايعضاع١ٝ ٚأصابٗا 

 اضٞ ايعضاع١ٝ .ايرتادع ٚايطنٛز مبٛت ؾطو١ ١َُٗ ناْت تعٌُ باألض

ٚاؾسٜط شنطٙ إٔ ايطاعٕٛ اَتس يٝؿٌُ َس١ٜٓ تعع ثِ ثعبات ٚنإ ميٛت يف ايّٝٛ ايٛاسس َٔ       

اـُػُا١٥ إىل األيـ، ٚتعساٖا إىل َس١ٜٓ إب ٚدٗاتٗا، سٝح أؾاضٚا إٔ َس١ٜٓ تعع ساضط٠ ًَو ايُٝٔ ٖٚٞ 

عٓٗا خصٛب١ تطبتٗا ٚتٓٛع قاصًٝٗا  ، ٚايطادح إٔ دٗات تعع ٚإب عطف(8)َٔ أسػٔ َسٕ ايُٝٔ ٚأععُٗا

ايعضاع١ٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ ٚتؿتٗط برتب١ٝ املٛاؾٞ ٚدٛزتٗا، َٚٔ ثِ ناْت تصسض َٓتذاتٗا ايعضاع١ٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ إىل 

كتًـ دٗات ايُٝٔ ٚتباع بأغعاض َطتؿع١ ْعطا يطٝب ؿُٗا ٚدٛز٠ دًٛزٖا ؾكس بًؼ مثٔ ايجٛض اؾٓسٟ 

 .(9)َٓٗا ثالثني زٜٓاضا َطٛقا

                                                           
َ(: سؽٍخ ثٓ ثطٛطخ )رؾفخ إٌظبس فٟ غشائت األِصبس ٚػغبئت األسفبس، 1311٘ـ/116اثٓ ثطٛطخ، أثٛ ػجذاهلل ِؾّذ ثٓ إثشا١ُ٘ )د - 1

، 2، ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ اٌؼش٠بْ، ٚساعؼٗ ٚأػذ فٙبسسٗ، ِصطفٝ اٌمصبص، داس إؽ١بء اٌؼٍَٛ، ث١شٚد، ٌجٕبْ، غعضء أٚي، لذَ ٌٗ ٚؽممٗ
 260َ، ص1662٘ـ/1412

اثٓ اٌّغبٚس، ِؾّذ ثٓ ِسؼٛد ثٓ ػٍٟ: صفخ ثالد ا١ٌّٓ ِٚىٗ ٚثؼط اٌؾغبص) اٌّسّٝ ربس٠خ اٌّسزجصش(، رؾم١ك، اٚسىش ٌٛفغش٠ٓ، طجغ  - 2

 . 233ـ 248َ، ص1651سٕخ١ٌذْ، ِطجؼخ ثش٠ً، 
 ،  36، ص1661اثٓ اٌفم١ٗ، أثٛ ثىش أؽّذ ثٓ ِؾّذ: ِخزصش اٌجٍذاْ، طجغ ١ٌذْ، ِطجؼخ ثش٠ً، سٕخ - 3
 .148اثٓ اٌّغبٚس: صفخ ثالد ا١ٌّٓ، ص  - 4
 .512،اثٓ اٌؾس١ٓ: غب٠خ األِبٟٔ، اٌمسُ اٌضبٟٔ، ص483اثٓ اٌذ٠جغ: لشح اٌؼ١ْٛ، َ، ط، ص - 5
 .85اٌزمبس١ُ، َ، ط، ص اٌّمذسٟ: أؽسٓ  - 6
، ؽممٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ، ِؾّذ ثٓ ػٍٟ األوٛع، إصذاساد ٚصاسح اٌضمبفخ 2اٌّٙذأٟ، أثٛ ِؾّذ اٌؾسٓ ثٓ اؽّذ ثٓ ٠ؼمٛة: وزبة اإلو١ًٍ، ط  - 1

 . 54٘ـ، ص1425َ/2004ٚاٌس١بؽخ، صٕؼبء، 
 .258سؽٍخ اثٓ ثطٛطخ: رؾفخ إٌظبس، َ، ط، ص  - 8

، 2ذ ثٓ ٠ؼمٛة: صفخ عض٠شح اٌؼشة، رؾم١ك، ِؾّذ ثٓ ػٍٟ األوٛع، ِىزجخ اإلسشبد، صٕؼبء، غاٌّٙذأٟ، اٌؾسٓ ثٓ أؽّ  - 6

 .316َ، ص2008٘ـ/1426
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، (2)، نُا بًػت َٔ ايؿٗط٠ أٜطا ايبكط اـسٜط١ٜ(1)ٚبًؼ مثٔ اؾًس َٓٗا بعؿط٠ َجاقٌٝ ٚأنجط ٚإىل عؿطٜٔ 

، ٚبايٓعط إىل ايٓعٜـ ايسميٛغطايف ايصٟ خًؿ٘ ٖصا ايطاعٕٛ يػهإ ٖصٙ اؾٗات، ٚباملكاض١ْ مبا (2)اـسٜط١ٜ

إٕ ٚؾا٠ ايعسز املؿاض إيٝ٘ ٚصؿ٘ ايطساي١ ٚاؾػطاؾٕٝٛ هلصٙ املسٕ َٚس١ٜٓ تعع ع٢ً ٚد٘ اـصٛص، ٚبايتايٞ ؾ

ّ، أثط غًبا ع٢ً ايٓؿاط ايعضاعٞ ٚاؿٝٛاْٞ، ٚشيو بٛؾا٠ 1436ٖـ/839غابكًا يف دٗات تعع َٔ دطا٤ طاعٕٛ 

 ايعاًَني يف فاٍ ايعضاع١ ٚتطب١ٝ املاؾ١ٝ .

١ ّ، نإ ؾسٜس ايٛطأ٠ يف اؾٗات ايؿُاي1436ٖٝـ/839ٜبسٚ َٔ خالٍ َا شنطت٘ املصازض إٔ طاعٕٛ 

ٚاؾب١ًٝ، ٚقس ٜطدع شيو إىل نجاؾ١ ايػهإ ٚقطبٗا َٔ احملاٚض ايتذاض١ٜ ايط٥ٝػ١ٝ، سٝح نإ ٜطبط بني 

، سٝح (3)صٓعا٤ ٚعسٕ ططٜكًا ػاضًٜا دبًًٝا ٜبسأ َٔ عسٕ إىل اؾؤ٠ ٚاؾٓس ٚشٟ أؾطم ٚإب ٚشَاض ٚصٓعا٤

 . (4)أنست إٔ ايطاعٕٛ املصنٛض نجط يف اؾباٍ َٚات بػبب٘ خال٥ل ال وصٕٛ

ٚاؾسٜط بايصنط إٔ ٖصا اإلقًِٝ اؾتٗط غصٛب١ أضاضٝ٘ ٚتٓٛع قاصًٝ٘ َٚٓتذات٘ ايعضاع١ٝ، ٚضخا٤       

إال زيٌٝ ع٢ً إٔ ايُٝٔ عَُٛا  وأغعاضٙ ؾًِ تًُٗ٘ نتب ايطساي٘ ٚاؾػطاؾٝني ٚاملؤضخني آْصاى، َٚا شي

ام شيو َا شنطٙ اهلُساْٞ َٔ إٔ ناْت تٓعِ باـري ايٛؾري ٚاظزٖاض اؿٝا٠ ايصٓاع١ٝ ٚايتذاض١ٜ، َصس

ايُٝٔ ٚتػ٢ُ شَاض ٚضعني ٚايػشٍٛ َصط ايُٝٔ، الٕ ايصض٠ ٚايرب  ’كالف شٟ دط٠ ٚخٛالٕ ٜػ٢ُ خعإ

، ٚيف ايػٝام شات٘ ٜصـ ابٔ ضغت١ صٓعا٤ بكٛي٘:"يٝؼ بايُٝٔ ٚال (5)ٚايؿعري تبك٢ يف ٖصٙ املٛاضع املس٠ ايهجري٠

، ٚتبعا يصيو تؿٝس املصازض ايػابك١ إٔ (6)ٚال أنجط أٖال ٚخريا" ٚال بتٗا١َ ٚال باؿذاظ َس١ٜٓ أععِ َٓٗا

اؿطن١ ايتذاض١ٜ بصٓعا٤ ناْت ْؿط١ ٜٚهؿٞ إٔ ْصنط ضٚا١ٜ ايطاظٟ اييت تؿري إىل ٚدٛز َاٜكطب َٔ أضبع 

ٚمخػني َعصط٠ يًػُػِ)اؾًذالٕ(، ٚسٛايٞ ثالث١ ٚثالثني َطش١ٓ يطشٔ ايكطظ ايصٟ ٜسبؼ ب٘ اؾًٛز 

اإلضاؾ١ إىل ٚدٛز ؾطو١ نبري٠ َٔ ايٝس ايعا١ًَ املسضب١ يف َس١ٜٓ صٓعا٤ ٚغريٖا، ٚاييت تعٌُ يف ، ب(7)ٚاألزّ

                                                           
 .320اٌّٙذأٟ: اٌصفخ، َ، ط، ص  - 1
 . 320اٌّٙذأٟ: اٌصفخ، َ، ط، ص  - 2
، اٌغّٙٛس٠خ اٌّزؾذح، يّذ عبثش ػجذ اٌؼبَ(: ِسبٌه اٌّّبٌه/ رؾم١ك: ِؾ653٘ـ/346االصطخشٞ، اثٓ إسؾبق إثشا١ُ٘ ثٓ ِؾّذ اٌفبسٟ)د - 3

 .28ـ 21َ، ص1661٘ـ/1381اٌّزؾذح، ٚصاسح اإلسشبد اٌمِٟٛ، 
ـ 3562، َ، ط، ص3، ثبِخشِخ: لالدح إٌؾش، ِغٍذ515، اٌخضسعٟ: اٌؼسغذ، َ، ط، ص106اثٓ اٌذ٠جغ: ثغ١خ اٌّسزف١ذ، َ، ط، ص - 4

3563. 
 .214اٌّٙذأٟ: اٌصفخ، َ، ط، ص  - 5
، ١ٍ٠ٚٗ وزبة اٌجٍذاْ، رأ١ٌف اؽّذ ثٓ أثٟ ٠ؼمٛة ثٓ ٚاظؼ ا١ٌؼمٛثٟ، طجغ 1ػٍٟ اؽّذ ثٓ ػّش: األػالق إٌف١سخ، اٌّغٍذاثٓ سسزخ، أثٛ   - 6

 .106َ، ص1863ِذ٠ٕخ ١ٌذْ، ِطجؼخ ٠ش٠ً، 
 .164اٌشاصٞ: ربس٠خ ِذ٠ٕخ صٕؼبء، َ، ط، ص  - 1
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اجملاٍ اؿطيف ٚايصٓاعٞ، سٝح ٚدست هلِ خاْات نجري٠ ٚقالت ؾٝٗا خًل نجري ٜعًُٕٛ أٚاْٞ اؾعع ٚأْٛاع 

 .(1)اـطظ

ٚتآنال يف ق٣ٛ اإلْتاز ٚؾكسإ ايٝس ايعا١ًَ املسضب١ ٚتٛقؿت املعاٌَ  ٜٚتطح إٔ ايطاعٕٛ أؿل تسَريًا  

ٚاملٓؿآت ايصٓاع١ٝ ٚتكًصت املػاسات ايعضاع١ٝ. الغُٝا يف املٓاطل اـصب١ َجٌ صٓعا٤ ٚغريٖا َٔ املٓاطل 

 ايؿُاي١ٝ ٚاؾب١ًٝ .

يت مشًٗا َٔ املسٕ اي (2)ٚناْت َس١ٜٓ صعس٠ ٚسذ١ ٚغريٖا َٔ املسٕ نأؾعب ٚايعُٝؿ١      

 (3)ّ، َٚٔ املعطٚف إٔ َس١ٜٓ صعس٠ اؾتٗطت ظٛز٠ ايهطّٚ، ٚنجط٠ ايؿٛان٘ ٚعٌُ ايسباؽ1436ٖـ/839طاعٕٛ

ٚاغتدطاز اؿسٜس ايصًب ٚتعسٜٓ٘، ٚنإ ٜصٓع بٗصٙ املس١ٜٓ ايطنا٤ اؾٝس ٚاألْطاع اؿػ١ٓ َٚٓٗا ٜطتؿع 

ناْٛا أنجط عطض١ ٚتططضا َٔ غريِٖ يف ، َٚٔ ثِ تؿٝس ٖصٙ ايٓصٛص إٔ اؿطؾٝني ٚاملعاضعني (4)أزّ دٝس

 اؾاْب اؿطيف ٚايصٓاعٞ بػبب ق١ً اإلْتاز، ٚاْعساّ ايٝس ايعا١ًَ .

ٖٚهصا ميهٔ إٔ ْػتٓتر َٔ خالٍ اإلؾاضات ايػايؿ١ إىل إٔ ايبالز ناْت تعٝـ َٔ دطا٤ ٖصا ايطاعٕٛ       

عطًا يًٓكص ايهبري يف ايٝس ايعا١ًَ امطاطا ٚتطادعا اقتصازٜا خطريا أثط ع٢ً باقٞ ايكطاعات األخط٣،ْ

ايؿت١ٝ ٚاملسضب١، ٚنإ ْصٝب املسٕ ايط٥ٝػ١ٝ نبريًا مما أز٣ إىل مجٛز ضأؽ املاٍ ايصٓاعٞ ٚضعـ االقتصاز 

 ايُٝين آْصاى.

 املطًب ايجايح

 األثط ايسٜين ٚايعًُٞ

ق١ بني أؾطاز اجملتُع ايُٝين إٕ َا ٜٓبػٞ اإلؾاض٠ إيٝ٘ ٖٛ إٔ ؾ١٦ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ متتعت مبها١ْ َطَٛ      

خالٍ ايعصط ايطغٛيٞ، َٚٔ دا٤ بعسِٖ، ؾشًُٛ يٛا٤ ايٛعغ ٚاإلضؾاز ٚإَا١َ  املػادس ٚايؿت٣ٛ ٚايتسضٜؼ 

َٚػاعس٠ احملتادني ٚؾض ايٓعاعات ٚايسؾاع عٔ ايعا١َ أَاّ ايػًطات اؿان١ُ اؾا٥ط٠، نٌ شيو َهِٓٗ 

     ايسٜين ٚايعًُٞ بؿهٌ خاص.اجملاٍ  َٔ ايتأثري ايهبري ع٢ً اجملتُع بؿهٌ عاّ ٚيف

ٚيكس غاِٖ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ يف قطا٤ سٛا٥ر ايٓاؽ ٚاإلصالح بِٝٓٗ ٚضطبٛا أضٚع األَج١ً يف ؾعٌ اـري      

ٚتطمجٛا شيو إىل ٚاقع عًُٞ اؽص أؾهاال كتًؿ١ َجاٍ شيو ايؿكٝ٘ ايصاحل مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ أبٞ 

                                                           
 112، ص1اثٓ سسزخ: األػالق إٌف١سخ، َ، ط، ِغٍذ  - 1
 . 484ـ 483فشح اٌؼ١ْٛ، َ، ط، ص اثٓ اٌذ٠جغ:  - 2
 . 64، ٘بِش، ص1اٌّٙذأٟ: اإلو١ًٍ، ط  - 3
 . 86اٌّمذسٟ: أؽسٓ اٌزمبس١ُ، َ، ط، ص  - 4
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(، نإ َؿٗٛضا بؿعٌ اـري قبٛبا عٓس ايٓاؽ نجري اجملاب١ٗ يف ايػعٞ ٚضا٤ 1437ّٖـ/840ايػطٚض ايربٜٗٞ )ت

، ؾطال عٔ زٚضِٖ يف قاضب١ بعض ايعازات ايػ١٦ٝ اييت ناْت َتؿؿ١ٝ بني (1)دًب املصاحل ألبٓا٤ فتُع٘

ايٓاؽ، ٚيف َٛاد١ٗ أصشاب ايػًط١ ٚاملاٍ ٚايتصسٟ يػٝاغ١ اؿهاّ يف ؾطض ايططا٥ب ٚغريٖا، ٚنإ َٔ 

، ؾهاْٛا خري َٔ تجل بِٗ (2)بطظ ٖؤال٤ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ايؿٝذ أمحس بٔ عًٛإ يف ضغايت٘ غطؽ ايؿٝطإأ

ايعا١َ، ٚايٛاقع إٔ شنط املصازض ايتاضى١ٝ ٚنتب ايرتادِ هلؤال٤ ايعًُا٤ ٚايرتنٝع عًِٝٗ أثٓا٤  تعطض 

ِ َٔ زٚض باضظ يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ، ّ، مل ٜهٔ اعتباطٝا بٌ نإ َٛاظٜا ملا نإ هل1436ٖـ/839ايبالز يطاعٕٛ

 ٚاالدتُاع١ٝ ٚايس١ٜٝٓ َٚٓعي١ عاي١ٝ يف قًٛب ايعا١َ .

ّ عذ١ 1436ٖـ/839ٚتؿري ايكطا٥ٔ إىل ٚدٛز غًٛنٝات اغتػال١َٝ َٔ قبٌ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ػاٙ طاعٕٛ     

ايسٜٔ قُس بٔ ٜٛغـ إٔ شيو ٜعترب ٖطٚبا َٔ ايكسض، ٖٚصا َا أنسٙ أسس املؤضخني َٔ إٔ ايؿكٝ٘ مجاٍ 

، ٚيف ايػٝام شات٘ ٜصنط إٔ ايؿكٝ٘ ايٛاعغ تكٞ (3)ّ، ٚمل ٜؿط 1436َٖ٘ٓـ/839األؾطيف ايهاليٞ  تٛؾ٢ بطاعٕٛ

ّ، ٜسؾٔ ايػطبا٤ ٚوًُِٗ إىل 1436ٖـ/839ايسٜٔ عُط بٔ عٝػ٢ اـطٝب، نإ يف أٜاّ ايؿٓا٤ بٗصا ايطاعٕٛ 

ٖٓٝات ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ٚعسّ انرتاثِٗ َٔ َطض ايطاعٕٛ ، ٚمما ٜصسم سطٛض ٖصا ايػًٛى يف ش(4)املكابط

 (5)إٔ ايؿكٝ٘ تكٞ ايسٜٔ املصنٛض غابكا، قبٌ إٔ ًٜكٞ خطب٘ اؾُع١ ْع٢ ْؿػ٘ ٚأعًِ اؿاضطٜٔ بكطب َٛت٘

ّ، َٚٔ ثِ ٜعهؼ ٖصا ايػًٛى االغتػالَٞ ؾهط٠ َؿازٖا إٔ َٔ َات 1436ٖـ/839ايصٟ تٛؾ٢ مبطض طاعٕٛ

ؿٝس إٔ ايطاعٕٛ ٚاد٘ بصٖٓٝات غًب١ٝ ظازت َٔ تؿاقِ ايعس٣ٚ ٚتهاثط املٛت٢ يف صؿٛف بايطاعٕٛ ؾٗٝسًا، ٜٚ

 طبك١ ١َُٗ َٔ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤. ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤، يصيو ظٗط خًٌ زٜين متجٌ يف ٚؾا٠

ّ، ايصٟ تعطضت ي٘ ايُٝٔ إىل إٔ املٛت أصاب نٌ ايؿ٦ات االدتُاع١ٝ، غري إٔ 1436ٖـ/839ٚيكس أز٣ طاعٕٛ     

املصازض خصت ايٛدٗا٤ َٔ اجملتُع، مبا ؾِٝٗ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ٚاملؿا٥ذ، ٚأؾاضت إيِٝٗ بأمسا٥ِٗ ٚاملسٕ اييت 

غهٖٓٛا، َجٌ: اؿاؾغ مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ أبٞ بهط اـٝاط ٚقاضٞ تعع ايعطؾاْٞ ٚأخٝ٘ ايكاضٞ أبٞ بهط، 

ُا٤ ٚايؿكٗا٤ بٗصا ايطاعٕٛ يف دٗات إب ، ٚممٔ َات َٔ ايعً(6)ٚقاضٞ ايس٠ًَٛ ٚمجع َٔ ايؿكٗا٤ ٚاملؿا٥ذ

                                                           
 .143اٌجش٠ٟٙ: طجمبد صٍؾبء ا١ٌّٓ، َ، ط، ص  - 1
ىش اٌّؼبصش، ث١شٚد، ، داس اٌف2َ(: د٠ٛاْ اٌفزٛػ، رؾم١ك، ػجذ اٌؼض٠ض سٍطبْ طب٘ش إٌّصٛة، غ1266٘ـ/665اثٓ ػٍٛاْ، أؽّذ)د  - 2

 .500ـ 468َ، ص1665٘ـ/1416
 .62اٌجش٠ٟٙ: طجمبد صٍؾبء ا١ٌّٓ، َ، ط، ص  - 3
 .112اٌجش٠ٟٙ: طجمبد صٍؾبء ا١ٌّٓ، َ، ط، ص  - 4
 اٌّصذس اٌسبثك ٔفسٗ.  - 5
 .3562ص ،3، ثبِخشِخ: لالدح إٌؾش، ط483، لشح اٌؼ١ْٛ، َ، ط، ص112ـ 111اثٓ اٌذ٠جغ: ثغ١خ اٌّسزف١ذ، َ، ط، ص  - 6
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ٚاؾٓس َِٓٗ قاضٞ اؾٓس ايؿكٝ٘ قُس بٔ ابٞ بهط اؾبًٞ ٚعبس ايٛيٞ قُس ايٛسطٞ، ٚإمساعٌٝ بٔ 

، ٚغريِٖ ٚيف اإلطاض ْؿػ٘ ٖٓاى (1)عبساهلل بٔ قُس ايطميٞ، ٚايؿكٝ٘ قُس بٔ عبساهلل ايهاًٖٞ مبس١ٜٓ إب

طاعٕٛ، َِٚٓٗ إَاّ ايعٜس١ٜ عًٞ بٔ صالح، ٚنجري َٔ أعٝاِْٗ عًُا٤ مبس١ٜٓ صٓعا٤ ًٖهٛا بٗصا اي

، َٚٔ ايعًُا٤ ايهباض ايصٜٔ ًٖهٛا بٗصا ايطاعٕٛ ايعال١َ أمحس بٔ و٢ٝ ساٜؼ، ٚاإلَاّ املٗسٟ (2)ٚؾكٗا٥ِٗ

ّ نإ ي٘ اْعهاغًا خطريًا ع٢ً اؾاْب ايسٜين 1436ٖـ/839، ٚمما تكسّ ٜتطح يٓا دًٝا إٔ طاعٕٛ (3)بايعؿري

جكايف، سٝح قط٢ ع٢ً أغط ع١ًُٝ نإ هلا زٚضا باضظا يف ْؿط ايعًِ ٚؾعٌ اـري ٚتكسِٜ املػاعس٠ يف كتًـ ٚاي

َٓاطل ايُٝٔ اييت أصابٗا ايطاعٕٛ، ٚؾُٝا ًٜٞ ْبني ظسٍٚ يبعض أمسا٤ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ايصٜٔ ًٖهٛا بٗصا 

 ايطاعٕٛ.

 ّ 1436ٖـ /839ا بطاعٕٛ ( يبعض ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ايصٜٔ تٛؾ1ٛدسٍٚ ضقِ )      

 ٚظٝؿت١ اغِ اهلايو
غ١ٓ 

 ٚؾات٘
 اغِ املصسض َهإ ٚؾات٘

عع ايسٜٔ قُس إبطاِٖٝ بٔ عًٞ 

 املطتط٢

زاع١ٝ 

ٚقاضًٝا 

 َٚؤيـ

8

 ٖـ40
 صٓعا٤

ايربٜٗٞ، طبكات صًشا٤ 

 20ايُٝٔ، ّ، ؽ، ص

أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ و٢ٝ 

 ايعُطاْٞ
 عاملًا ٚٚظٜطًا

8

 ٖـ40
 صٓعا٤

، ّ، ؽ، ايربٜٗٞ، ايطبكات

 22ص

 ؾكًٝٗا عبساهلل عبس ايطمحٔ مجاٍ ايسٜٔ
8

 ٖـ40
 55ـ 48ايربٜٗٞ، ّ، ؽ، ص سطاظ

عؿٝـ ايسٜٔ بٔ عًٞ بٔ قُس 

 بٔ غامل

ؾكًٝٗا 

 ٚقاضًٝا

8

 ٖـ40
 56ـ55ايربٜٗٞ، ّ، ؽ، ص املدازض ـ اب

 69ـ67ايربٜٗٞ، ّ، ؽ، ص املدازض  إب8ؾكًٝٗا ٚدٝ٘ ايسٜٔ عبس ايطمحٔ ابٔ 

                                                           
 .3562، ص3، ثبِخشِخ: لالدح إٌؾش، ط515، اٌخضسعٟ: اٌؼسغذ، َ، ط، ص112ـ 111اثٓ اٌذ٠جغ: ثغ١خ اٌّسزف١ذ، َ، ط، ص  - 1
، اٌٛاسؼٟ: فشعخ اٌَّٙٛ ٚاٌؾضْ، َ، ط، 515، اٌخضسعٟ: اٌؼسغذ، َ، ط، ص484ـ 483اثٓ اٌذ٠جغ: لشح اٌؼ١ْٛ، َ، ط، ص  - 2

 .206ص
 .206َّٙٛ ٚاٌؾضْ، َ، ط، صاٌٛاسؼٟ: فشعخ اٌ  - 3
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اإلَاّ صؿٞ ايسٜٔ أمحس بٔ 

 قُس بٔ غامل

 ٖـ39 ٚقاضًٝا

مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ عُط بٔ 

 غعٝس بٔ إبطاِٖٝ
 ؾكًٝٗا

8

 ٖـ40
 75ـ74ايربٜٗٞ، ّ، ؽ، ص إب

صؿٞ ايسٜٔ أمحس بٔ عًٞ بٔ 

 ساَس
 عاملًا ٚقاضًٝا

8

 ٖـ39
 79ايربٜٗٞ، ْؿػ١، ص ايؿٛايف

إبطاِٖٝ ابٔ صؿٞ ايسٜٔ أمحس بٔ 

 عًٞ بٔ ساَس

َٔ بٝت   

 عًِ

8

 ٖـ39
 79ايربٜٗٞ، ْؿػ٘، ص ايؿٛايف

مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ 

 ٜٛغـ األؾطقٞ ايهاليٞ
 ؾكًٝٗا

8

 ٖـ39
 إب

ايربٜٗٞ، ْؿػ١، 

 92ص

مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ عبساهلل 

 ايهاًٖٞ

ؾكًٝٗا 

 َٚسضغًا

8

 ٖـ39
 إب

ايربٜٗٞ، ّ، ؽ، 

 95ـ94ص

صؿٞ ايسٜٔ أمحس بٔ عبساهلل 

 ايهاًٖٞ
 عاملًا

8

 ٖـ30
 إب

ايربٜٗٞ، ّ، ؽ، 

 96ـ95ص

مشؼ ايسٜٔ ٜٛغـ بٔ قُس 

 غاظٟ
 ؾكًٝٗا ٚأَريًا

8

 ٖـ39
 إب

ايربٜٗٞ، ّ، ؽ، 

 105ص

تكٞ ايسٜٔ عُط بٔ عٝػ٢ 

 اـطٝب

َسضغًا 

 ٚخطٝبًا

8

 ٖـ39
 إب

ايربٜٗٞ، ّ، 

 111ؽ،ص

 ؾكًٝٗا ٚعاملًا مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ عُط
8

 ٖـ39
 إب

ايربٜٗٞ، ّ، ؽ، 

 176، 133ص

ٚدٝ٘ ايسٜٔ عبس ايطمحٔ بٔ 

 هلل بٔ ابٞ بهطعبسا
 قاضًٝا

8

 ٖـ39
 إب

ايربٜٗٞ، ّ، ؽ، 

 133ص

مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ قُس بٔ 

 عُط
 قاضًٝا

8

 ٖـ39
 شٟ أؾطم

ايربٜٗٞ، ّ، ؽ، 

 137ص
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 ؾكًٝٗا ايؿكٝ٘ ٖاؾِ
8

 ٖـ39
 شٟ ايػؿاٍ

ايربٜٗٞ، ّ، ؽ، 

 139ص

ؾطف ايسٜٔ أبٛ ايكاغِ بٔ قُس 

 بٔ قُس ايؿعيب
 ؾكًٝٗا

8

 ٖـ39
 شٟ ايػؿاٍ

ّ، ؽ،  ايربٜٗٞ،

 139ص

بطٖإ ايسٜٔ إبطاِٖٝ بٔ قُس 

 بٔ إبطاِٖٝ ايربٜٗٞ
 ؾكًٝٗا

8

 ٖـ39
 شٟ ايػؿاٍ

ايربٜٗٞ، ّ، ؽ، 

 141ص

عؿٝـ ايسٜٔ غعٝس بٔ عُط 

 ايػٛضقٞ

ؾكًٝٗا 

 َٚسضغًا

8

 ٖـ39
 154ايربٜٗٞ، ّ، ؽ، ص دبٌ غٛضم

عؿٝـ ايسٜٔ ْادٞ بٔ غعٝس 

 ايػٛضقٞ
 ؾكًٝٗا

8

 ٖـ39
 دبٌ غٛضم

بل، ايربٜٗٞ، َصسض غا

 154ص

مشؼ ايسٜٔ عًٞ بٔ زاٚز 

 اهلُساْٞ، املؿٗٛض باؿساز

َعاضعًا َٚٔ 

 ايصاؿني

8

 ٖـ39
 دبٌ غٛضم

ـ 156ايربٜٗٞ، ْؿػ٘، ص

 159ـ158

مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ أمحس 

 ايكٗاَٞ

ؾكًٝٗا 

 َٚسضغًا

8

 ٖـ39
 159ايربٜٗٞ، ْؿػ٘، ص املػطب١

ٚدٝ٘ ايسٜٔ عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ 

 بهط بٔ ؾكري

ؾكًٝٗا 

 سضغًاَٚ

8

 ٖـ39
 162ـ161ايربٜٗٞ، ْؿػ٘، ص اؾٓس

مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ عبساهلل 

 ايطبٛعٞ

 َٔ

 ايصاؿني

8

 ٖـ39
 156ايربٜٗٞ، ْؿػ٘، ص ايعطٜبني

 ؾكًٝٗا ٜٛغـ بٔ عُطإ بٔ ْعُإ
8

 ٖـ39
 159ايربٜٗٞ، ْؿػ٘، ص املػطب١

 ؾكًٝٗا مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ عًٞ
8

 ٖـ39
 164ايربٜٗٞ، ْؿػ٘، ص ايًؿر

ٝـ ايسٜٔ عباؽ بٔ عًٞ عؿ

 ايهطميٞ
ٍِ  ؾٝذ عً

8

 ٖـ39

األؾعٛب، 

 ععي١ غاَح
 171ايربٜٗٞ، ْؿػ٘، ص
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ضضٞ ايسٜٔ أبٛ بهط بٔ قُس بٔ 

 أبٞ بهط
 ؾكًٝٗا

8

 ٖـ39
 172ايربٜٗٞ، ْؿػ٘، ص دي

مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ عًٞ بٔ 

 عبس ايطمحٔ اؾربتٞ
ٍِ  ؾٝذ عً

8

 ٖـ39
 226ـ227ايربٜٗٞ، ْؿػ٘، ص تعع

ٔ عبس ايٛيٞ بٔ قُس ٚيٞ ايسٜ

بٔ عبساهلل  بٔ سػٔ ايٛسصٞ 

 اـٛالْٞ

 ؾكًٝٗا
8

 ٖـ39
 229ـ 228ايربٜٗٞ، ْؿػ٘، ص تعع

مجاٍ ايسٜٔ أبٛ ساَس قُس 

األنرب بٔ أبٞ بهط بٔ قُس بٔ 

 صاحل اهلُساْٞ

 عاملًا
8

 ٖـ39
 تعع

ـ 230ـ 229ايربٜٗٞ، ْؿػ٘، ص

231 

عبس ايطمحٔ بٔ ضضٞ ايسٜٔ أبٛ 

 شامبهط ٜٛغـ بٔ إغ
 ؾكًٝٗا ٚعاملًا

8

 ٖـ39
 329ايربٜٗٞ، ْؿػ٘، ص عسٕ

قُس بٔ َػعٛز بٔ غعس بٔ 

 ؾهٌٝ
 عاملًا ٚقاضًٝا

8

 ٖـ39
 336ايربٜٗٞ، ْؿػ٘، ص عسٕ

إمجااًل مما غبل لس إٔ اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ٚايس١ٜٝٓ آْصاى أصابٗا ايطعـ ٚاإلْٗٝاض ْتٝذ١ ٚؾا٠ عسز نبري      

ّ، أغًكت ايسٚض 1437ٖـ/840كاؾ١ٝ، ؾكس أؾاض ايٛاغعٞ إىل أْ٘ بػبب طاعَٕٛٔ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ٚاألطط ايج

، َٚٔ ثِ ٖصا ايؿطاؽ ايبؿطٟ خًل دًٛا َٔ ايٝأؽ ٚايكًل أٚس٢ (1)ٚاملػادس ٚتعطًت املعابس ٚاملؿاٖس

 يًُؤضخني املعاصطٜٔ هلصا ايطاعٕٛ بإٔ ضنعٚا ع٢ً ؾ١٦ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ .

 تعًٝل ٚاغتٓتادات:

 َكاضب١ ايٓصٛص املتعًك١ بٗصا ايطاعٕٛ إىل َا ًٜٞ: ْػتٓتر بعس

ْعٚع املؤيؿني ايُٝٓٝني يف ٖصا ايطاعٕٛ إىل ايعُّٛ ٚاالٖتُاّ بايكطاٜا ايػٝاغ١ٝ  .1

 ٚايعػهط١ٜ اييت ناْت تؿٗسٖا ايبالز آْصاى.

                                                           
 .206اٌٛاسؼٟ: فشعخ اٌَّٙٛ ٚاٌؾضْ، َ، ط، ص  - 1

 
 



 

787 
 

 2016ديسمرب  -العدد الثامن  يوليو  -لسنة الرابعة  ا جامعة الناصرمجلة 

 

 د.عبد الحميد يحيى محمد الصبري          الديموغرافيا التاريخية والطواعين في اليمن

تؿػري املٌٝ ايٛاضح يف ايٓصٛص ايتاضى١ٝ اي١ُٝٓٝ إىل إٔ َطض ايطاعٕٛ نإ ٜٛاد٘  .2

 ٕ املطعٕٛ ؾٗٝس .باالغتػالّ ٚأ

ّ، ٚاؾس َٔ ايبشط عرب َٝٓا٤ عسٕ، َٚٓٗا تػطب إىل بك١ٝ األضاضٞ 1436ٖـ/839إٕ طاعٕٛ  .3

 اي١ُٝٓٝ .

ّ، اضتبط اضتباطا ٚثٝكا مبا ناْت تعاْٝ٘ بعض اؾٗات َٔ اضتؿاع 1436ٖـ/839إٕ طاعٕٛ  .4

 يسضد١ اؿطاض٠ ٚايططٛب١ .

 اـامت١:

ّ، متٝع بايؿس٠ 1436ٖـ،839ٓٗٞ ٖصا ايبشح إال إٔ ْؿري إىل إٔ طاعٕٛال ٜػعٓا يف ْٗا١ٜ ٖصا ايبشح إٔ ْ     

ٚايؿٍُٛ ٚأت٢ يف َكس١َ ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ اييت عطؾٗا ايُٝٔ خالٍ ٖصا ايكطٕ بػبب َاخًؿ٘ َٔ خػا٥ط 

بؿط١ٜ ؾازس٘، ٚاْعهاغات ٖصٙ اـػا٥ط ع٢ً اؿٝا٠ االقتصاز١ٜ ٚايس١ٜٝٓ، ٚالؾو إٔ ايُٝٔ خالٍ ٖصٙ ايؿرت٠ 

ٜعين َٔ ايؿٛض٢ َٚعاٖط ايطعـ، ٚع٢ً ٚد٘ اـصٛص عٓسَا ناْت ايسٚي١ ايطغٛي١ٝ متط بطٛضٖا  نإ

ايٓٗا٥ٞ، مما دعٌ األَٛض تػري زٕٚ إٔ تهٕٛ يًسٚي١ أٟ زٚض يف َٛاد١ٗ ايطاعٕٛ ٚإٔ ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ مل تكِ 

يصسقات ٚايسعا٤ ٚايتكطب إىل بأٟ إدطا٤ات ع١ًُٝ ْادش١ ملٛاد١ٗ ٖصا ايطاعٕٛ، ٚإمنا اتػِ زٚضِٖ يف تكسِٜ ا

اهلل يطؾع َاسٌ بِٗ َٔ بال٤، ٚظاز األَط غ٤ًٛا إىل داْب ايطاعٕٛ تالؾٞ ٚغكٛط ايسٚي١ ايطغٛي١ٝ يٝعٜس 

 ايٛضع تأظَا ٚصعٛب١ .

ّ اغتُط ملس٠ غٓتني َتٓكال بني أٚغاط اجملتُع، ٚأْ٘ 1436ٖـ/839َٔ خالٍ ايٓصٛص اييت تبني إٔ طاعٕٛ     

يػًا يف زميٛغطاؾ١ٝ ايبالز، ٚأز٣ إىل ْكص سكٝكٞ يف عسز َٔ ايػهإ، ٚإىل ٖالى عسز نبري َٔ أثط تأثريًا با

ايؿالسني ٚاؿطؾٝني، مما تػبب يف تكًص َػاس١ األضاضٞ ايعضاع١ٝ ٚخطاب زٚض ايصٓاع١، ٚألٕ ايُٝٔ ناْت 

ا ايُٝٔ قبٌ سًٍٛ تٓعِ مبػت٣ٛ اقتصازٟ َتُٝع أؾاض إىل شيو اؾػطاؾٕٝٛ ٚايطساي١ ايعطب ايصٜٔ ظاضٚ

ايطاعٕٛ املصنٛض، سٝح ٚصؿٛا ايُٝٔ بأْ٘ بًس َتٓٛع مبٓتذات٘ ايعضاع١ٝ ٚبطخا٤ أغعاضٙ ٚدٛز٠ ؿَٛ٘ إىل غري 

شيو َٔ األٚصاف، َٚا شيو إال زيٌٝ ع٢ً إٔ ايُٝٔ عطف ْؿاطا اقتصازٜا َطَٛقا، ٚالؾو إٔ 

ا، ٖٚٛ َا ٖسف ايبشح  إىل ايٛصٍٛ إيٝ٘ يف ّ أغِٗ يف تطادع ايعضاع١ ٚايصٓاع١ ٚاضُشالهل1436ٖـ/839طاعٕٛ

 . ٙثٓاٜا
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ّ زٚض َِٗ ٚخطري يف تطادع ايُٝٔ ٚأْ٘ قط٢ ع٢ً عسز نبري َٔ خري٠ 1436ٖـ/839نُا نإ يطاعٕٛ      

ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤، ٖٚٛ َا ٚضشٓاٙ غابكا يف األثط ايسٜين ٚايعًُٞ ٚلس شيو يف نتاب طبكات صًشا٤ 

ٔ عبس ايطمحٔ املعطٚف بايربٜٗٞ ٚغريٙ َٔ نتب ايرتادِ اييت تؿري إىل ٚؾا٠ عسز ايُٝٔ يًُؤضر عبس ايٖٛاب ب

نبري َٔ ضداٍ ايسٜٔ ٚايكطا٠، ٚنإ يصيو أععِ ايٓتا٥ر ع٢ً اؾاْب ايسٜين ٚايعًُٞ، ٖٚٛ َا ٖسف  

ايبشح يتٛضٝش٘ ٚتبني َٔ خالٍ شيو أْ٘ مل ٜكع ععٍ املصابني بايطاعٕٛ، بٌ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ناْت 

ك٠ٛ ايتكايٝس االدتُاع١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚغػٌ املٝت ٚزؾٓ٘ باإلضاؾ١ إىل ضعـ َكا١َٚ اجملتُع يًُطض أغِٗ يف ي

 ْؿط املطض ٚتطٚه٘ .

 ايتٛصٝات ٚاملكرتسات:

قٝاّ ٚظاض٠ ايصش١ بعٜاز٠ ايتجكٝـ ايصشٞ غطط ٚبا٤ َطض ايطاعٕٛ، ٚؾل بطاَر َعتُس٠ زٚيًٝا َٔ  .1

 ٚاملػُٛع١ ٚاملط١ٝ٥ . خالٍ األدٗع٠ اإلعال١َٝ املكط٠٤ٚ

تٓعِٝ َػريات إعال١َٝ َربف١ ٜػاِٖ بٗا املدتصٕٛ َٔ األطبا٤. ػٛب ايطٜـ ايُٝين، يتعٜٚس  .2

 املٛاطٓني باملعًَٛات اييت تؤزٟ يًٛقا١ٜ َٔ َطض ايطاعٕٛ .

تؿهٌٝ ؾإ َطنع١ٜ ٚقادط صش١ٝ يف َسٕ املٛا٤ْٞ ايبشط١ٜ، نْٛٗا َصسض ض٥ٝؼ يسخٍٛ  .3

 ض١ٜ اي١ُٝٓٝ .املطض إىل اؾُٗٛ

إزخاٍ َٛاز َٓٗذ١ٝ ضُٔ َكطضات ايسضاغ١ يف املساضؽ األغاغ١ٝ ٚايجا١ْٜٛ، بػطض ايتعطف ع٢ً  .4

 َطض ايطاعٕٛ ٚأغباب٘ ٚأْٛاع٘، ٚاؿس َٔ اْتؿاضٙ ٚايٛقا١ٜ َٓ٘ .

ايتٛاصٌ َع املٓعُات ايسٚي١ٝ املتعًك١ بايصش١ ٚايب١٦ٝ ملعطؾ١ ناؾ١ املػتذسات ٚاـربات اييت  .5

 ٗا األعاخ املدرب١ٜ يًشس َٔ املطض ٚاْتؿاضٙ .تٛصًت إيٝ

تٛص١ٝ اؾٗات املع١ٝٓ ٚايعًُا٤ بتصشٝح ايٓعط٠ اجملتُع١ٝ ػاٙ األَطاض، ٚإٔ زٜٓٓا اإلغالَٞ أَط  .6

 ببصٍ األغباب ايؿطع١ٝ ملٛاد١ٗ أٟ َطض َٚٓٗا أَطاض ايطاعٕٛ.
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 قا١ُ٥ املصازض ٚاملطادع:

اض ايكطط ايُٝاْٞ، ؼكٝل ٚتكسِٜ: غعٝس عبس ايؿتاح ابٔ اؿػني، و٢ٝ: غا١ٜ األَاْٞ يف أخب .1

عاؾٛض، َطادع١، قُس َصطؿ٢ ظٜاز٠، ايكػِ ايجاْٞ، زاض ايهاتب ايعطبٞ يًطباع١ ٚايٓؿط، ايكاٖط٠، 

 .1968ّٖـ/1288

ابٔ ايسٜبع، أبٛ ايطٝا٤ عبس ايطمحٔ بٔ عًٞ: قط٠ ايعٕٝٛ بأخباض ايُٝٔ املُٕٝٛ، سكك٘ ٚعًل عًٝ٘،  .2

   . 2006ّٖـ/1427، 1األنٛع اؿٛايٞ، َهتب١ اإلضؾاز، صٓعا٤، طقُس بٔ عًٞ  

ابٔ ايسٜبع، عبس ايطمحٔ بٔ عًٞ: بػ١ٝ املػتؿٝس يف تاضٜذ َس١ٜٓ ظبٝس، ؼكٝل:عبس اهلل  .3

 . 1979ّاؿبؿٞ،َطنع ايسضاغات اي١ُٝٓٝ، صٓعا٤،

   ّ.١ٓ1967ابٔ ايؿكٝ٘، أبٛ بهط أمحس بٔ قُس: كتصط ايبًسإ، طبع يٝسٕ، َطبع١ بطٌٜ، غ .4

ابٔ اجملاٚض، قُس بٔ َػعٛز بٔ عًٞ: صؿ١ بالز ايُٝٔ َٚه٘ ٚبعض اؿذاظ) املػ٢ُ تاضٜذ  .5

 .  1951ّاملػتبصط(، ؼكٝل، اٚغهط يٛؾػطٜٔ، طبع يٝسٕ، َطبع١ بطٌٜ، غ١ٓ

ّ(: ضس١ً بٔ بطٛط١ )ؼؿ١ ايٓعاض يف 1377ٖـ/779ابٔ بطٛط١، أبٛ عبساهلل قُس بٔ إبطاِٖٝ )ت .6

ض ٚعذا٥ب األغؿاض، دع٤ أٍٚ، قسّ ي٘ ٚسكك٘، قُس عبس املٓعِ ايعطٜإ، ٚضادع٘ ٚأعس غطا٥ب األَصا

 . 1992ّٖـ/1412، 2ؾٗاضغ٘، َصطؿ٢ ايكصاص، زاض إسٝا٤ ايعًّٛ، بريٚت، يبٓإ، ط

، ًٜٚٝ٘ نتاب ايبًسإ، تأيٝـ امحس بٔ 7ابٔ ضغت١، أبٛ عًٞ امحس بٔ عُط: األعالم ايٓؿٝػ١، اجملًس .7

 . 1893ّاضح ايٝعكٛبٞ، طبع َس١ٜٓ يٝسٕ، َطبع١ ٜطٌٜ، أبٞ ٜعكٛب بٔ ٚ

، 2ّ(: زٜٛإ ايؿتٛح، ؼكٝل، عبس ايععٜع غًطإ طاٖط املٓصٛب، ط1266ٖـ/665ابٔ عًٛإ، أمحس)ت .8

 . 1995ّٖـ/1416زاض ايؿهط املعاصط، بريٚت، 

ِٝ، زاض املعاضف، ابٔ َٓعٛض: يػإ ايعطب، ؼكٝل: عبساهلل عًٞ ايهبري ٚآخطٕٚ، اجملًس األٍٚ، باب اؾ .9

     . ايكاٖط٠

 (.    9605ابٔ ٖٝسٚض: َا١ٖٝ األَطاض ايٛبا١ٝ٥، كطٛط اـعا١ْ اؿػ١ٝٓ، ايطباط، ضقِ) .10

ّ(: َػايو املُايو، ؼكٝل: 953ٖـ/346الصطدطٟ، ابٔ إغشام إبطاِٖٝ بٔ قُس ايؿاغٞ )تا .11

   . ١ٜ املتشس٠ّ، ٚظاض٠ اإلضؾاز ايكَٛٞ، اؾُٗٛض1961ٖـ/1381قُس دابط عبس ايعاٍ، 
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ؼكٝل:  ،ّ(: َػايو املُايو953ٖـ/346االصطدطٟ، ابٔ إغشام إبطاِٖٝ بٔ قُس ايؿاغٞ)ت .12

 . 1961ّٖـ/1381قُس دابط عبس ايعاٍ، اؾُٗٛض١ٜ املتشس٠، ٚظاض٠ اإلضؾاز ايكَٛٞ، 

األيباْٞ، قُس بٔ ْاصط ايسٜٔ: غًػ١ً األسازٜح ايصشٝش١ ٚؾ٤ٞ َٔ ؾكٗٗا ٚؾٛا٥سٖا، اجملًس  .13

ّ، ضقِ اؿسٜح 2000ٖـ/1406، 3يطابع، املهتب١ اإلغال١َٝ، عُإ، األضزٕ، َهتب١ املعاضف، ايطٜاض، طا

(1928) .       

ايربٜٗٞ، عبس ايٖٛاب عبس ايطمحٔ ايػهػهٞ: طبكات صًشا٤ ايُٝٔ، املعطٚف بتاضٜذ ايربٜٗٞ،  .14

   . 1994ّٖـ/1414، 2ؼكٝل: عبس اهلل قُس اؿبؿٞ، َهتب١ اإلضؾاز، صٓعا٤، ط

ايبعاظ، قُس األَني: تاضٜذ األٚب١٦ ٚاجملاعات باملػطب يف ايكطْني ايجأَ عؿط ٚايتاغع عؿط،  .15

 .1992َّٓؿٛضات ن١ًٝ اآلزاب ٚايعًّٛ اإلْػا١ْٝ، ايطباط، 

ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣، نتاب اؾٓا٥ع، باب ٚضع ايٝس ع٢ً املطٜض ٚايسعا٤ ي٘ بايؿؿا٤ َٚساٚات٘  .16

   . ايؿهط، زٕٚ َهإ ٚتاضٜذ ايطبع، زاض 3بايصسق١، ز

اؿذطٟ، قُس بٔ أمحس: فُٛع بًسإ ايُٝٔ ٚقبا٥ًٗا، ؼكٝل ٚتصشٝح َٚطادع١: إمساعٌٝ بٔ  .17

             . 2004ّٖـ/1425، 3عًٞ األنٛع، اجملًس األٍٚ، َهتب١ اإلضؾاز، صٓعا٤، ط

 . ٖـ1397اض صازض، بريٚت، ، ز1ّ(: َعذِ ايبًسإ، َر1188ٖـ/626اؿُٟٛ، ٜاقٛت بٔ عبساهلل )ت .18

اـعضدٞ، أبٛ اؿػٔ عًٞ ابٔ اؿػٔ:ايعػذس املػبٛى ؾُٝٔ ٚيٞ َٔ املًٛى، طبع١ ثا١ْٝ  .19

 . 1/6ّ، اؾُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ اي١ُٝٓٝ، ٚظاض٠ اإلعالّ ٚايجكاؾ١، َؿطٚع ايهتاب 1981ٖـ/1401َصٛض٠،

ٝل ٚزضاغ١: سػني عبساهلل ّ(: تاضٜذ َس١ٜٓ صٓعا٤، ؼك1068ٖـ/460ايطاظٟ، امحس بٔ عبس اهلل)ت .20

   . ّ، زاض ايؿهط، زَؿل، غٛضٜا1981ٖـ/1401، 2ّ، ط1989ٖـ/1409، 3ايعُطٟ، ط

ّ(: نتاب االختصاص شٌٜ تاضٜذ َس١ٜٓ 1229ٖـ/626ايعطؾاْٞ، ْعاّ ايسٜٔ غطٟ بٔ ؾطٌٝ)ت .21

 . 1981ّٖـ/1401، زَؿل، 2صٓعا٤، سكك٘: سػني عبساهلل ايعُطٟ، ط

ّ(: صبح األعؿ٢ يف صٓاع١ اإلْؿا٤، مجع زاض ايهتب 1941ٖـ/812س )تايكًكؿٓسٟ، أبٛ ايعباؽ أمح .22

 . 5ّ، ز 1922املصط١ٜ، ايكاٖط٠، 

املكسغٞ: أسػٔ ايتكاغِٝ يف َعطؾ١ األقايِٝ، ٚضع َكسَت٘ ٖٚٛاَؿ٘ ٚؾٗاضغ٘، قُس كعّٚ، زاض  .23

   .(1إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، يبٓإ، ايػًػ١ً اؾػطاؾ١ٝ)
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اغِٝ يف َعطؾ١ األقايِٝ، ٚضع َكسَت٘ ٖٚٛاَؿ٘ ٚؾٗاضغ٘، قُس كعّٚ، زاض املكسغٞ: أسػٔ ايتك .24

 . 11إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، يبٓإ، ايػًػ١ً اؾػطاؾ١ٝ

ّ(: صؿ١ دعٜط٠ ايعطب، ؼكٝل: قُس بٔ 970ٖـ/360اهلُساْٞ، أبٛ اؿػٔ بٔ أمحس بٔ ٜعكٛب )ت .25

  .2008ّٖـ/1429، َهتب١ اإلضؾاز، صٓعا٤، 2عًٞ األنٛع، ط

، سكك٘ ٚعًل عًٝ٘، قُس 2اهلُساْٞ، أبٛ قُس اؿػٔ بٔ امحس بٔ ٜعكٛب: نتاب اإلنًٌٝ، ز  .26

 . ٖـ1425ّ/2004بٔ عًٞ األنٛع، إصساضات ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚايػٝاس١، صٓعا٤، 

ايٛاغعٞ، عبس ايٛاغع بٔ و٢ٝ: تاضٜذ ايُٝٔ املػ٢ُ ؾطد١ اهلُّٛ ٚاؿعٕ يف سٛازخ تاضٜذ ايُٝٔ،  .27

  .1982ّٖـ/1402، 3ّ، ط1947ٖـ/1366، ١ُٝٓ2 يًٓؿط ٚايتٛظٜع، طايساض ايٝ

ّ(: قالز٠ ايٓشط يف ٚؾٝات أعٝإ ايسٖط، 1540ٖـ/947باكط١َ، أبٛ ايطٝب بٔ عبساهلل بٔ امحس)ت .28

اجملًس ايجايح، زضاغ١ ٚؼكٝل: قُس ٜػًِ عبس ايٓٛض، إصساضات ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚايػٝاس١، صٓعا٤ 

 .2004ّٖـ/1425


