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ِواٗ ٚثئخ ٚاالٔزْبه األاػبٔٝ اٌؼواق ثٖٛهح ػبِخ ٚثغلاك ثْىً فبٓ ِٓ أفطبه 

بوخ ِوٗ ال١ٍّب فٟ أٚافو اٌموْ اٌضبِٓ ػْو ، ٚوبْ ِٓ ث١ٓ أُ٘ ٘نٖ االِواٗ اٌفز  ٍٚ 

اٌّلْ  ٘الن اٌجْو ٚرلِوصبه ٍٍج١خ وج١وح ٚٔزبئظ ِلِوح رإكٞ اٌٝ آاٌطبػْٛ ، اٌنٞ وبْ ٌٗ 

  ً ال١ٍّب ثؼل أْ ٠جلأ اٌَىبْ ثبٌٙوة ٚاٌفواه ِٓ ٚاٌؾووخ اٌَىب١ٔخ ٚااللزٖبك٠خ  فٚال ػٓ ّ

٘نا اٌٛثبء اٌمبرً ف١ْخ االٕبثخ ثٗ ، ِّب أٍفو ػٓ مٌه  رٍف اٌّؾب١ًٕ اٌيهاػ١خ ٌؼلَ ٚعٛك 

ف ا١ٌل٠ٚخ ثَجت ِٓ ٠و٠ٚٙب ، ٚرؼطً اٌؾووخ االلزٖبك٠خ اٌّزّضٍخ ثإٔؾبة اٌّٙٓ ٚاٌؾو

ٔزْبه ٚثبء اٌطبػْٛ اٌٝ رٛلف إٌْبٛ اٌزغبهٞ ، اِٛرُٙ أٚ ٘وٚثُٙ ِٓ اٌّل٠ٕخ ، وّب أكٜ 

رواعغ اٌؾووخ اٌؼ١ٍّخ ثَجت رٛلف اٌوؽالد اٌؼ١ٍّخ  فٚال ػٓ ٚػلَ ٚفٛك اٌزغبه ا١ٌٙب  ،

 .ٕبثزُٙ ثٙنا اٌّوٗ ٚٚفبح اٌىض١و ِٓ اٌؼٍّبء إل

اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ ؽ١ش ػّذ اٌفٛٙٝ  ثَجت ِٛد   و اٌطبػْٛ ثْىً ِجبّو ػٍٝأص   ٚلل

٘وثُٙ ٌٍٕغبح ِٓ اٌّوٗ ، ِٓ ٕ٘ب عبءد فىوح اٌجؾش ثٙلف  اٌىض١و ِٓ االِواء ٚاٌّٛظف١ٓ أٚ

 ػٍٝ ِغًّ اٌؾ١بح اٌؼبِخ فٟ ثغلاك  7387ٔزْبه اٌطبػْٛ فٟ ػبَ اصبه إٌبعّخ ػٓ ر١ٙٛؼ ا٢

 

 

Abstract: 

Iraq has suffered in general and Baghdad in particular from the 

dangers of the spread of epidemics and diseases, especially in the late 

eighteenth century, and was one of the most important of these deadly 

diseases plague, which had a large negative effects and devastating 

results lead to the destruction of people and the destruction of cities as 

well as paralyzing the movement of population and economic, 

Especially after the population began to escape and escape from this 

deadly epidemic for fear of injury, resulting in the destruction of 

agricultural crops to the absence of those who narrate, and the 

disruption of the economic movement of professionals and handicrafts 

because of their death or escape from the city, and the outbreak of 

plague epidemic stopped a And the lack of trade delegations, in 

addition to the decline of scientific movement because of the cessation 

of scientific flights and the death of many scientists to infect them with 

this disease The impact of the plague directly on political life, where 

chaos was caused by the death of many princes and employees or 

escape to escape the disease, hence came the idea of research to clarify 
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the effects of the outbreak of the plague in 1831 on the overall life in 

Baghdad 

 

 الطاعىن وأسثاته المثحث األول : تعرٌف  وتاء
 أوالً : تعرٌف وتاء الطاعىن 

أٍٛك اٌّإهفْٛ اٌملِبء وٍّخ اٌٛثبء ػٍٝ ع١ّغ أٔٛاع األِواٗ اٌّؼل٠خ اٌفزبوخ اٌزٟ 

، ئال أْ  (7)ر١ٖت اإلَٔبْ أٚ اٌؾ١ٛاْ ، ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ ئٛاللُٙ وٍّخ ٚثبء ػٍٝ اٌطبػْٛ

، (2)ًّّ ِٓ اٌطبػْٛ ، ٚأْ اٌطبػْٛ ٚاؽلٌ ِٓ ٘نٖ األٚثئخ أاغٍجُٙ وبْ ٠لهن أْ وٍّخ ٚثبء 

فذ اٌّٖبكه اٌزبه٠ق١خ ٚثبء اٌطبػْٛ ؽَت ِب ّبع ػٕٗ آٔنان ، ٚإفخً ئ٠بٖ ثأٔٗ ِبكح  ٚلل ػو 

ٌُ ٚأوضو ِب ١ٖ٠ت إٌّبٛك اٌوفٛح ِٓ اٌغَُ ، ٠ٚظٙو ػ١ٍٗ  ٌَ ِإٌ ١ٍّخ ٠ٕزظ ػٕٙب ثضٌو ٚٚه

أ ففمبْ اٌمٍت ثبالىك٠بك فٟ وض١و ِٓ األؽ١بْ فٚالً ػٓ اؽّواه أٚ اٍٛكاك أٚ افٚواه، ٠ٚجل

اٌزم١إ، وّب أٔٙب ٕٕفزٗ ػٍٝ صالصخ أٔٛاع وبٌطبػْٛ اٌلٍِٟ ٚاٌوئٛٞ ٚاٌلثٍٟ ، ٠ٚجلٚ أْ األف١و 

 ( .8)أوضو٘ب أزْبهاً فٟ اٌوثغ االٚي ِٓ اٌموْ اٌزبٍغ ػْو

فٖٛ ثْىً ِفًٖ، ِٓ فالي االوزْبفبد ٚاٌٍٛبئً اٌؼ١ٍّخ  أِب ػٍّبء اٌطت اٌؾل٠ش فؼو 

، ٟٚ٘ ّل٠لح اٌؼلٜٚ ٍٚو٠ؼخ ( 4) ٔٗ ِٓ األِواٗ اٌٛثبئ١خ اٌمل٠ّخأاٌؾل٠ضخ ، ِإول٠ٓ ػٍٝ 

االٔزْبه ٚاٌفزه ٠ٚزَجت ثَٕجخ ٚف١بد وج١وح علاً ئما ِب أزْو فٟ ثٍٍل ِب، ٚ٘ٛ فٟ األًٕ ِٓ 

إلَٔبْ ػٓ ، ِٕٚٙب ٠ٕزمً ئٌٝ ا ( 5)األِواٗ اٌزٟ ر١ٖت اٌؾ١ٛأبد اٌمبهٙخ وبٌفئواْ

، فزٖبة  (6) ِب اٌزالٌِ اٌّجبّو ِغ اٌؾ١ٛأبد اٌّٖبثخ أٚ ػٓ ٛو٠ك اٌجواغ١شئ ٛو٠م١ٓ،

اٌغلك اٌٍّفب٠ٚخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌفقن ٚاإلثٜ ٚاألمْ ٚرجلأ ثبٌزٚقُ ، ٚرٕزمً اٌغواص١ُ ئٌٝ اٌلَ 

 .ِجبّوحً 

ل٠ل ، األٌُ اٌْل٠ل اٌّٖؾٛة ثؾّٝ ٚلْؼو٠وح ِغ رم١إ ٚػطِ ّ :ِٚٓ اثوى أػواٙٗ

فٚالً ػٓ ٕلاع ٚ٘ن٠بْ، ٚرظٙو فٟ ا١ٌَٛ اٌضبٌش ِٓ اإلٕبثخ كِبًِ ٍٛكاء رأفن ثبٌزٚقُ 

 ً ًٌ فٟ ّفبء اٌّٖبة ٚٔغبرٗ ِٓ اٌّٛد  ، ١ّئبً ف١ْئب ٚئما ِب رم١ؾذ ٘نٖ اٌلِبًِ ٠ىْٛ ٕ٘بن أِ
ٔٙب رإكٞ ئٌٝ ٚفبرٗ ػٍٝ األغٍت فٟ ا١ٌَٛ اٌقبٌِ ِٓ ا. أِب ئما ثم١ذ ٍٕجخ وّب ٟ٘ ف( 1)

إلٕبثخ ، وّب رىْٛ فوٕخ ٔغبح اٌّٖبة ّٚفبئٗ وج١وح ئما ثمٟ ؽ١بً ئٌٝ ِب ثؼل ا١ٌَٛ اٌؼبّو ، ا

وّب ٠ٕزمً اٌطبػْٛ ِٓ ِٕطمخ ئٌٝ أفوٜ ثْىً ٍو٠غ ، ئما ٌُ رزقن اٌزلاث١و اٌٛلبئ١خ اٌالىِخ 

ٔزْبه اٌغًٙ ، اٚ٘نا ِب وبْ أِوا  َِزؾ١الً ِغ روكٞ اٌقلِبد فٟ ثغلاك ٚ ، ٌّٕغ أزْبهٖ

 .( 3)فٚال ػٓ ػلَ ٚعٛك اٌطوائك ٚاٌٍٛبئً اٌىف١ٍخ  ثّٕغ أزمبٌٗ ِٓ ِىبْ ئٌٝ آفو

 

 سثاب الرئٍسة لتفشً وتاء الطاعىن ثاوٍا : األ

 

ال١ٍّب ٚ٘بعُ ٚثبء اٌطبػْٛ ثغلاك ِواد ػل٠لح ثْىً وبًِ أٚ فٟ أعياء ِقزٍفخ ِٕٙب 

ِو أؽ١بٔب ِغ ف١ٚبْ ٔٙو كعٍخ األٔزْبه اٌٛثبء اإٌّبٛك اٌّؾبم٠خ ٌٕٙو كعٍخ  ، ٚلل ريآِ 

ٔزْبه اٌٛثبء ِٓ عٙخ فٚال ػٓ رل١ِو اٌّل٠ٕخ ًّٚ ؽووزٙب ِٓ عٙخ ااٌنٞ ٠ي٠ل ِٓ ٍوػخ 

 ( .9)أفوٜ 

 ، ً ئال أْ األٍجبة  ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ رؼلك ؽبالد ٚثبء اٌطبػْٛ ثجغلاك اٌّزجب٠ٕخ ى١ِٕب

  اٌوئ١َخ ٌؾلٚصٙب رجمٝ مارٙب ِغ رغ١واد ث١َطخ ٟٚ٘ وب٢رٟ: 
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اٌؼواق ثّب ف١ٙب اٌؼبّٕخ ثغلاك فٟ ظً ؽىُ  _ األىِبد االلزٖبك٠خ اٌزٟ رؼوٗ ٌٙب7

أٍجبة ٛج١ؼ١خ وؾلٚس اٌغفبف ٚاٌغلة ئٌٝ  ( ، اٌزٟ ٠وعغ ثؼٚٙب7387 -7149) اٌّّب١ٌه

، أٚ ( 71)ٚاٌف١ٚبٔبد ٚا٢فبد اٌيهاػ١خ ٚاألٚثئخ ٚاألِواٗ اٌزٟ ر١ٖت اٌؾ١ٛأبد ِٓ ٔبؽ١خ

ؾوٚة ٚاٌفزٓ اٌلاف١ٍخ ٚوَبك اٌزغبهح ٚاؽزىبه اٌّٛاك اٌغنائ١خ ، ٚػلَ رٛفو ألٍجبة ثْو٠خ وبٌ

ٔٙب رإكٞ ا، ِّٚٙب وبٔذ أٍجبة ٘نٖ األىِبد ، ف ( 77)اٌْوٚٛ اٌٖؾ١خ ف١ٙب ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ

ئٌٝ ؽلٚس اٌمؾٜ ٚاٌّغبػبد اٌزٟ ٠قٍفٙب ػبكح أزْبه ٚثبء اٌطبػْٛ أٚ ثبٌؼىٌ ، ٚلل ٠ىْٛ 

َ 7387، ٠ٚزٚؼ  ؽلٚس مٌه وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ ٛبػْٛ ػبَ ( 72)أفوٜ ِالىِبً ٌٙب فٟ أؽ١بْ

ِغ ٔمٔ اٌّٛاك اٌغنائ١خ اٌزٟ ال رىفٟ ٌَل اٌؾبعخ أٚ رىْٛ غ١و ٕؾ١خ
 

١ٚ٠ٚف اثٓ فٍلْٚ 

ً ثْو٠خ أفوٜ  ال315)د وبالٙطواثبد ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌفزٓ  ٔزْبه ٚثبء اٌطبػْٛ٘ـ( أٍجبثب

، ٚ٘نا  (78)اٌفزٓ الفزالي اٌلٌٚخ ف١ىضو اٌٙوط ٚاٌمزًوضوح اٌّغبػبد ... ٚوضوح ٚٚوضوح اٌمزٍٝ 

َ ثَجت اٌؾوٚة ٚاٌٖواػبد اٌزٟ رلٚه  7387ِب وبْ ٠ؾلس ِغ ٔٙب٠خ ؽىُ اٌّّب١ٌه ػبَ 

ث١ٓ اٌؾىبَ ، ِّب ٠قٍك فٛٙٝ ١ٍب١ٍخ ٠ٕغُ ػٕٙب أىِخ الزٖبك٠خ ، فزغٍك اٌّل٠ٕخ أٍٛالٙب ، 

 – 7317، وّب ؽلس فٟ ٍٕٛاد اٌطبػْٛ  (74)ٚرجلٚ وأٔٙب ِل٠ٕخ أّجبػ فب١ٌخ ِٓ اٌَىبْ 

7312 – 7318 . 

 

 _ هكاءح إٌّبؿ ٚاٌظوٚف اٌج١ئ١خ :2

ئْ ػلَ اٍزمواه إٌّبؿ ِب ث١ٓ اٌغبف ِوح ٚاٌوٛت ِوح أفوٜ ، فٚالً ػٓ ػلَ 

اٍزمواه اٌؾواهح ٚاٌجوٚكح ٚرٍٛس اٌٙٛاء ١ِٚبٖ األٔٙبه فٟ األٚلبد اٌزٟ رَجك ِٛاٍُ 

أصٕبء فٟ اٌطبػْٛ ، ٚ٘نا ِب أولرٗ ثؼ٘ اٌّٖبكه اٌزبه٠ق١خ  اٌف١ٚبٔبد ِٓ أٍجبة ؽلٚس

م رىْٛ ١ِبٖ ، ئٔزْبه ٚثبء اٌطبػْٛ اِغ  خاٌؾل٠ش ػٓ ف١ٚبٔبد ٔٙو كعٍخ اٌزٟ وبٔذ ِزيإِ

كعٍخ ٍِٛصخ ثبٌٛثبء ٚغ١و ٕبٌؾخ ٌٍْوة ٚئم ِب كلمٕب فٟ اٌطٛاػ١ٓ اٌزٟ إٔبثذ ثغلاك ثْىً 

أٚ ف١ٚبٔٗ كٚهاً وج١واً فٟ ؽلٚس اٌّغبػبد اٌزٟ  كعٍخ ػبَ ، ٔغل أْ ٌٕمٖبْ َِٕٛة ٔٙو

 .( 75)رإكٞ ئٌٝ ؽلٚس اٌطبػْٛ 

 _ اٌزٍٛغ اٌؼّوأٟ ٚريا٠ل أػلاك اٌَىبْ :8

ّقطٜ ٔز١غخ ٌزيا٠ل أػلاك اٌئْ رٍٛغ اٌّلْ فٟ ثغلاك ٚوضوح اٌجٕبء اٌؼّوأٟ غ١و 

فَؼ اٌقب١ٌخ اٌزٟ رَّؼ  اٌَىبْ ف١ٙب ، ٠إكٞ ئٌٝ رٍٛس ث١ئٟ ثَجت وضوح األث١ٕخ ، ٚػلَ ٚعٛك اٌ

اٌٙٛاء ، ِّب ٠زَجت فٟ أزْبه األٚثئخ اٌزٟ رٛكٞ ثؾ١بح اٌىض١و ، ٠ٚىْٛ ٘نا ػبكحً فٟ  ثزقٍقً

، ٚلل أول اثٓ فٍلْٚ ػٍٝ أْ اٌزٍٛغ ( 76)اٌّلْ اٌىج١وح اٌّىزظخ ثبٌَىبْ أوضو ِٓ غ١و٘ب

اٌغبٌت فَبك اٌٙٛاء ثىضوح  ... ٍٚججٗ فٟ“اٌؼّوأٟ أؽل َِججبد أزْبه األٚثئخ ِٓ فالي لٌٛٗ : 

 .( 71) “ْ اٌّٛد ٠ىْٛ فٟ اٌّلْ اٌّٛفٛهح اٌؼّواْ أوضو ِٓ غ١و٘ب ثىض١و اٌٚٙنا ف اٌؼّواْ ...

_ ػلَ ٚعٛك األٍب١ٌت اٌٛلبئ١خ اٌّزطٛهح ٌّؼبٌغخ األٚثئخ ٚاألِواٗ فٟ ثغلاك فٚالً 4

ػٓ ػلَ اال٘زّبَ ثبٌٕظبفخ ، ٚل١بَ اٌَىبْ ثاٌمبء األٍٚبؿ ٚاٌمبمٚهاد ٚع١ف اٌؾ١ٛأبد ا١ٌّزخ 

 . (73)فٟ اٌطولبد ِٚغبهٞ األٔٙبه 

ٕبىي وبٌفئواْ ٚغ١و٘ب ، _ اٌزّبً اٌّجبّو ِغ اٌؾ١ٛأبد اٌمبهٙخ اٌزٟ رٕزْو فٟ ا5ٌّ

ال ١ٍّب أٔٗ ِٓ األٚثئخ اٌزٟ ر١ٖت اٌمٛاهٗ ٚفٟٙ رْىً اؽل أٍجبة اإلٕبثخ ثبٌطبػْٛ، 

 .( 79) ِٕٚٙب رٕزمً ئٌٝ اإلَٔبْ
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 م 1381المثحث الثاوً :  تغذاد ووتاء الطاعىن عام 
اٌؼواق ِٚؾبفظبرٗ ثىضوح ، ٚلل ٍغٍذ ثغلاك أٚي ظب٘وح ٌؾلٚس ٘بعُ ٚثبء اٌطبػْٛ 

م رفْٝ اٌٛثبء فٟ ٘نٖ إٌَخ ٌّلح فَّخ أّٙو رمو٠جب ، ئَ ، 7639ٚثبء اٌطبػْٛ فٟ ػبَ 

ّقٔ  711.111اػ ػلك وج١و ِٓ إٌبً ، ؽ١ش لله اٌؼلك االعّبٌٟ ٌٍٛف١بد ٚؽبٕلا أه

، ٚػبٚك ٚثبء اٌطبػْٛ ظٙٛهٖ ثجغلاك فٟ (21)ِٓ ِقزٍف اٌطجمبد االعزّبػ١خ فٟ ثغلاك رمو٠جب 

 .( 27)ّقٔ ١ِٛ٠ب  711ٍزّو أوضو ِٓ صالصخ أّٙو لبرال اَ 7691ٚاٌؼبَ اٌزبٌٟ 

عزبػ اٚثلأ إٌْبٛ اٌٛثبئٟ فٟ اٌؼواق فالي اٌموْ اٌضبِٓ ػْو رل١ِو٠ب ، ؽ١ش 

َ لبكِب ِٓ 7112اٌطبػْٛ ِٕبٛك ِقزٍفخ ِٓ اٌجالك ، ؽ١ش ظٙو اٌطبػْٛ فٟ ثغلاك ػبَ 

ٍزبٔجٛي ِج١لا ػلكا وج١وا ِٓ ٍىبْ ثغلاك ، ٚلل ٕٚف اٌّإهؿ اٌجغلاكٞ )ػجل اٌوؽّٓ ا

ٌجغلاك فٟ هٍبٌخ وبرجب ِب ٖٔٗ : " جٗ ، أؽلاس ٚثبء  اٌطبػْٛ ٚاٌلِبه اٌنٞ ٍج  ( 22)ا٠ٌَٛلٞ ( 

أْ اٌل١ٔب كاه ٔىل ٌُ ٠ٍَُ ِٓ ِٖبثٙب أؽل ، فجغلاك ٚاٌجٖوح ِٚب ٚاالّ٘ب  –أٞ أفٟ  –أػٍُ 

ٍ٘ٙب ثبٌَٕجخ اٌٝ غ١وّ٘ب لجً ؽٍٛي اٌطبػْٛ ف١ّٙب فٟ أهغل ػ١ِ ٚإٔ٘بٖ ٚأػلي ٚلذ وبْ أ

 .( 28)ٚأػالٖ ، ٠ل إٌفبق ُِٕٙ لبٕوح ٕٚفمخ اٌْمبق ٌل٠ُٙ فبٍوح ..." 

م ثٍغذ ٚفٟ اٌؾم١مخ ٌمل عبء ٕٚف ػجل اٌوؽّٓ ا٠ٌَٛلٞ ٌٍطبػْٛ ِطبثمب ٌٍٛالغ ئ

، ٚوبٔذ ٘نٖ أوجو ِٛعخ ٚثبئ١خ  فٟ ا١ٌَٛ ّقٔ(  7111خ )١ٌٚخ لواثلبئّخ اٌٛف١بد األ

وبْٔٛ  79، فمل ٍغٍذ ثغلاك ِغ ثلا٠خ (28) ِأٍب٠ٚخ فٟ أٚافو اٌموْ اٌضبِٓ ػْو رغزبػ اٌؼواق

، ّقٔ  511 -411ّجبٛ ِٓ اٌؼبَ ٔفَٗ ِؼلي ٚف١بد ٠زواٚػ ث١ٓ  6َ ؽزٝ 7118اٌضبٟٔ 

  .( 24)ّقٔ  7311َ اٌٝ  7118ّجبٛ  21 هرفغ اٌولُ فٟاٚلل 

هرفبع ِؼلي ٚف١بد اٌطبػْٛ اٌنٞ ؽٖل صٍضٟ اؾذ ثغلاك ِل٠ٕخ ِٙغٛهح ثَجت أٙ

ٍىبْ اٌّل٠ٕخ رمو٠جب ؽَت رمو٠و ١ٌٍَل وٌٛف١ً اٌغواػ اٌٍّؾك ثبٌّم١ّ١خ اٌجو٠طب١ٔخ فٟ ثغلاك 

اٌٝ  251.111م لله ِؼلي اٌٛف١بد اٌنٞ ٠زواٚػ ث١ٓ ئفٟ ٍجؼ١ٕبد اٌموْ اٌضبِٓ ػْو، 

ِٓ ػبَ  أّٙوػبٚك اٌطبػْٛ اٌظٙٛه ِوح أفوٜ فٟ ثغلاك ٌؼلح ، ٚلل  رموثب( 25) 811.111

 . (26)ْ إٌبً ٌُ رزّىٓ ِٓ كفٓ ثؼ٘ ِٛرب٘ب ئٔزْود اٌغضش فٟ اٌطو٠ك ؽزٝ بف، َ 7135

ٌُٚ ٠ىٓ اٌموْ اٌزبٍغ ػْو ِقزٍفب ػٓ اٌموْٚ اٌزٟ ٍجمزٗ ثَجت ريا٠ل ٘غّبد ٚثبء 

أػٛاَ  خْٛ ثغلاك ِوح أفوٜ ِلح صالصم ٙوة اٌطبػئاٌطبػْٛ ٚاٌقَبئو اٌجْو٠خ اٌفبكؽخ ، 

( ِي٠ال ثنٌه اٌؼل٠ل ِٓ ػالِبد اٌؾ١بح فٟ اٌّل٠ٕخ ، ؽَت  7318 – 7312 -7317ِززب١ٌخ )

ٕٚف اٌّإهؿ اٌؼوالٟ هٍٛي اٌىووٌٟٛ، اٌنٞ ٕٚف أؽلاس ٘نا اٌطبػْٛ ٚفَبئوٖ 

 . ( 21)ّقٖب ١ِٛ٠ب 11اٌجْو٠خ اٌزٟ وبٔذ رًٖ ثْىً ٠ِٟٛ اٌٝ 

 7387ه٠ـ اٌؼواق اٌؾل٠ش وبْ فٟ ػبَ باٌٛثبئٟ االوضو فزىب ٌٍطبػْٛ فٟ رْ اٌزفْٟ ئ

ٔزْبه اٌطبػْٛ فٟ ػَّٛ ِؾبفظبد م وبٔذ ثغلاك ِوويا  هئ١َ١ب ال، ئَ ِٛٙٛع اٌلهاٍخ 

ِب ئفمل رىْٛ عٍجذ ػلٚاٖ  ،ٔزمبي اٌٛثبء اٌٝ ثغلاك ا٠ّىٓ رؾل٠ل ِٖله ٚٛو٠مخ  اٌؼواق ، ٚال

، أٚ ِٓ ( 23)٠ب اٌٝ ا١ٌٍَّب١ٔخ ٚوووٛن ِٕٚٙب اٌٝ ثغلاك ِٓ ِٖو ِٚٓ صُ ػٓ ٛو٠ك ٍٛه

َ فٟ 7387، ٚلل عبء ٕٚف ٛبػْٛ ػبَ  (29)ػجو فبٔم١ٓ ٚا١ٌٍَّب١ٔخ ٚهاٚٔلٚى ٠واْئ

ِنوواد أٔزٟٛٔ أْ ووٚفو ، ٚ٘ٛ ِجْو ػبُ فٟ ثغلاك ّٚب٘ل ؽٖبك ٚثبء اٌطبػْٛ فٟ 

، ٚلل ريآِ اٌٛثبء ِغ ( 81)َ 7387ِب٠ٌ  27َ ٌغب٠خ 7387أماه 23ٍىبْ ثغلاك اٌنٞ ثلأ ِٓ 

ٔزْبه اٌٛثبء ا، ٍٚبُ٘ فٟ ى٠بكح ( 87)ِٓ اٌج١ٛد اٌجغلاك٠خ ػلكاف١ٚبْ ٔٙو كعٍخ اٌنٞ ؽطُ 

ٚف١ّخ ٌلهعخ ٍّّذ ِفبًٕ  7387صبه إٌبعّخ ػٓ ٛبػْٛ ٚلل وبٔذ ا٢، ثَوػخ أوجو 

   . اٌؾ١بح اٌؼبِخ فٟ ثغلاك



 لؼاء شاكر الشريػيد.
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ٚثبء اٌطبػْٛ ٚأزْبهٖ ف١ٙب ِواد فؼٍٝ اٌوغُ ِٓ رؼوٗ ثغلاك ٌٙغّبد ػل٠لح ِٓ 

م ٠ؼل ئ، 7387وض١وح ، ئال أْ ؽلح أزْبهٖ ٚآصبهٖ ػٍٝ ٍىبْ ثغلاك وبٔذ ؽ١ٍٖزٙب ِورفؼخ ػبَ 

لٜٛ فٟ ٔٛػٗ ِٓ ؽ١ش اٌقَبئو اٌجْو٠خ ٚاٌّبك٠خ ٚثبء اٌطبػْٛ اٌنٞ ٙوة ثغلاك ٘ٛ األ

ٌٝ اٌؾىُ فٟ اٌؼواق ٚى٠بكح ئفٟ ٘نا ِغ ٕٚٛي اٌّّب١ٌه  (82)ؽَت رمبه٠و اٌّم١ّ١خ اٌجو٠طب١ٔخ

ِو ثبٌمٛح  ٚاٌملهح ػٍٝ ِٛاعٙخ األىِبد فٟ ثلا٠خ األُٙ رَُ ؽىّام ئاٌزٕبفٌ ػٍٝ اٌٍَطخ ، 

ثفًٚ ٍال١ُٕٛٙ األل٠ٛبء اٌن٠ٓ ػٍّٛا عب٘ل٠ٓ ػٍٝ عؼً ؽىُّٙ ٠زَُ ثبٌمٛح ٚإٌفٛم اٌٛاٍغ 
ِقزٍف األٕؼلح  ػٍٝؽىُّٙ ؽ١ش أفند ػٛاًِ اٌٚؼف رٕقو ، ال أْ مٌه ٌُ ٠َزّو ئ( 88)

ؽ١ش وبٔذ آصبه٘ب ٚاٙؾخ ِٓ فالي رىواه ٚلٛع أىِبد  ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ،

ػٍٝ اٌوغُ ِٓ ِؾبٚالرُٙ ا١ٌبئَخ ٌٍزغٍت  ، اٌغالء ٚأزْبه ٚاألٚثئخ وبٌطبػْٛ ثْىً ِززبيٍ 

ٓ اإلّبهح الثل ِثغلاك ٚلجً رٕبٚي كهاٍخ ٚثبء اٌطبػْٛ اٌنٞ ٙوة ِل٠ٕخ  ػٍٝ رٍه اٌّْبوً.

ئٌٝ أْ ؽلٚصٗ وبْ ِزىوهاً ، ِٚب ٘ٛ ئال ٍٍٍَخ ٠ٍٛٛخ ِٓ اٌطٛاػ١ٓ اٌزٟ ؽلصذ فٟ رٍه اٌؾمجخ 

اٌزبه٠ق١خ ، ٚوبٔذ ِززب١ٌخ ِٚزمبهثخ فٟ أؽ١بْ وض١وح ، ِّب عؼً ِّٙخ اٌؾل٠ش ػٓ وً ٚاؽلح 

ثغلاك  ٌنٌه عبءد فىوح كهاٍخ ٚثبء اٌطبػْٛ فٟ؛ ِٕٙب ثْىً ِٕفًٖ أِواً فٟ غب٠خ اٌٖؼٛثخ 

ػٕٗ اٌزٟ ٍّّذ ِوافك اٌؾ١بح اٌؼبِخ  خصبه اٌّزورجا٢ َٝ ثٙلف ر١ٍَٜ اٌٚٛء ػٍ 7387ٌؼبَ 

 ٌزظٙو اٌلهاٍخ ثْىً أوبك٠ّٟ ِزىبًِ .

َ وبهص١خ ٚفط١وح ػٍٝ  7387وبٔذ اٌزلاػ١بد اٌزٟ هافمذ ٚثبء اٌطبػْٛ ػبَ 

اٌخ اٌؾىُ اٌٍّّٛوٟ فٟ ىئفؼٍٝ اٌَّزٜٛ ا١ٌَبٍٟ أٍُٙ اٌطبػْٛ فٟ رٙل٠ُ ٚ اٌَّز٠ٛبد وبفخ،

فو اٌؾىبَ اٌّّب١ٌه فٟ ثغلاك ِٓ لٖوٖ آم ؽوَ ٚثبء اٌطبػْٛ )كٚاك ثبّب (، ئاٌؼواق ، 

االعزّبػ١خ فمل  صبه، أِب ا٢(84)ٚعٕٛكٖ ، اٌن٠ٓ ٘وثٛا أٚ ِبرٛا ثَجت االٕبثخ ثٛثبء اٌطبػْٛ 

غلاك١٠ٓ كْٚ أْ ٠فوق ث١ٓ وبٔذ فظ١ؼخ ٌٍغب٠خ ، فمل ؽٖل اٌٛثبء و١ٍب أٚ عيئ١ب أهٚاػ اٌَىبْ اٌج

ٙؾذ ّٛاهع ثغلاك ١ٍِئخ ثبٌغضش اٌٍّمبح فٟ أٚفبكَ ، ٚ يٍ أٚ وج١و ٚٛفً أٚ ٚا وٚ فم١أغٕٟ 

وً ِىبْ ٚأٙؾٝ اٌؼل٠ل ِٓ االٛفبي أ٠زبِب ٚرووٛا فٟ ّٛاهع ٚأىلخ ثغلاك كْٚ ث١ذ أٚ ِأٜٚ 
(85 ) . 

اٌزم١َّبد ٚاٌزلهعبد ٍزطبع أْ ٠مٟٚ ػٍٝ وً اْ ٚثبء اٌطبػْٛ ئ :٠ّٚىٓ اٌمٛي

ِب اٌىبهصخ أغ١ٕبء ٚاٌفمواء ػٍٝ ؽل ٍٛاء ، اٌٙو١ِخ ٚاالعزّبػ١خ ، فمل ٘بعُ اٌٛثبء األ

 7387لل وبٔذ ِوٚػخ فٟ أهلبِٙب إٌٙبئ١خ ، فّٓ ِغّٛع ٍىبْ ثغلاك ػبَ ، ٚاٌل٠ّٛغواف١خ 

ثغلاك  رمو٠جب ِٓ ٍىبْ( 86)( 711.111( َّٔخ ، لزً اٌطبػْٛ )751.111اٌجبٌغ ٠ِٛنان )

، رُ اٌمٚبء ف١ٙب ػٍٝ أوضو  بٞ ثّؼلي فَّخ ٚف١َّٓ ٠ِٛ، أِب٠ٌ(  27 –أماه  23ٌٍّلح ِٓ )

ػٍٝ  االٚثئخ فزىب وبْ ِٓ أوضوَ 7387ِٓ صٍش ٍىبْ ثغلاك ِّب ٠ٛٙؼ أْ ٚثبء اٌطبػْٛ ػبَ 

 .(81)ثبكح اٌَىب١ٔخ ٙواه اٌىبهص١خ ٚاإلِو اٌؼٖٛه َٔجخ اٌٝ األ

 م  1381عىن على مذٌىة تغذاد  عام ثر الطاأالمثحث الثالث : 
ال١ٍّب اٌٛثبئ١خ ِٕٙب وبٌطبػْٛ آصبه ٍٍج١خ ِٚٓ اٌطج١ؼٟ أْ ٠ىْٛ الٔزْبه األِواٗ 

ػٍٝ ِغو٠بد اٌؾ١بح فٟ اٌّغزّغ ، ٚال رمزٖو ٘نٖ ا٢صبه ػٍٝ عبٔت ِؼ١ٓ كْٚ غ١وٖ، ثً 

 فٟ اٌجالك اٌّٛثٛءحا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌؼ١ٍّخ  ػٖفذ ثّقزٍف عٛأت اٌؾ١بح

 . ( 83)فو ِٓ ؽ١ش اٌْلح ، ِٚٓ ٚثبء ئٌٝ آفوآال أٔٙب رجب٠ٕذ ِٓ عبٔت ئٌٝ ئ ،

 أٚال : أصو اٌطبػْٛ فٟ اٌغبٔت ا١ٌَبٍٟ

َ ٟ٘ فٟ اٌغبٔت ا١ٌَبٍٟ  7387ُ٘ اٌزلاػ١بد اٌقط١وح ٌٛثبء اٌطبػْٛ ػبَ أوبْ ِٓ 

ىاٌخ ؽىُ اٌّّب١ٌه اٌن٠ٓ ئٍخ اٌٝ ٔزْبه ٚثبء اٌطبػْٛ فٟ ثغلاك ٚف١ٚبْ ٔٙو كعا، ؽ١ش أكٜ 
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م أٙؾذ ثغلاك رَٛك٘ب اٌفٛٙٝ ئ،  7387ٌٚغب٠خ  7149ؽىّٛا اٌؼواق ِٕن ثلا٠خ ػبَ 

ٚاٌّغبػخ ال١ٍّب ثؼل أْ ٘وة ثؼ٘ ٚالرٙب ، اٌن٠ٓ فزه اٌٛثبء ثق١وح لٛاكُ٘ ٚعٕٛكُ٘ 

 . (89)ِٓ اٌغضش اٌّزؼفٕخ اٌزٟ ِألد اٌطولبد ٚاالهٕفخ  الئٙؾذ اٌمٖٛه فب١ٌخ أٚ

 

 ثر الطاعىن فً الجاوة االقتصادي واالجتماعً  أ ثاوٍا :

ئْ ؽلٚس اٌطبػْٛ ٠إكٞ ئٌٝ ًّ اٌؾ١بح االلزٖبك٠خ فٟ اٌجالك اٌّٛثٛءح ، ٠ٚزَجت فٟ 

وض١و ِٓ األؽ١بْ ثقٍك أىِبد غالء رٛكٞ ثؾ١بح اٌىض١و ِٓ اٌَىبْ ، ٔز١غخ ٌمٍخ اٌّٛاك اٌغنائ١خ 

، ٠مبثٍٙب اهرفبع وج١و فٟ األٍؼبه ، ٌنٌه ٠ٚطو اٌَىبْ ( 41)أٚ هكاءرٙب ئْ رٛفود فٟ األٍٛاق

ئٌٝ أوً ٌؾَٛ ا١ٌّزخ ٚع١ف اٌؾ١ٛأبد وبٌمطٜ ٚاٌىالة ٚغ١و٘ب، ف١إكٞ ئٌٝ ئٙؼبف إٌّبػخ 

ػٕلُ٘ ٚال ٠مْٛٚ ػٍٝ ِمبِٚخ ٚثبء اٌطبػْٛ ٚغ١وٖ ِٓ األٚثئخ اٌزٟ رٕزْو ثبٌزيآِ ِغ اٌفمو 

 .( 47) رٕزْو اٌغضش فٟ اٌطولبد ٌؼلَ ٚعٛك ِٓ ٠مَٛ ثلفٕٙبٚاٌجإً ، فزىضو َٔجخ اٌٛف١بد ، ٚ

ً  ٚوّب وبٔذ األٍٛاق رٚطوة فٟ ِضً ٘نٖ  اٌظوٚف  ٚعٛك اٌىض١و ِٓ  ال ١ٍّب ثؼل أْ ل

فٍُ ٠ىٓ ثبإلِىبْ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌمّؼ فٟ  اٌّٛاك اٌغنائ١خ ف١ٙب ثَجت اٌف١ٚبْ ٚرٍف اٌّؾب١ًٕ

اٍزّو اٌؾبي ٌّلح فَّخ أّٙو ؽزٝ ًٕٚ ٚ 7387اٌَٛق ثأٞ صّٓ فٟ ِٕزٖف ١َٔبْ ػبَ 

فبهرفؼذ أٍؼبه  ، ، وّب ػي ٚعٛك اٌّبء(42)( لوّب251ٍؼو و١ٍٛ اٌمّؼ فٟ ّٙو أ٠ٍٛي )

، فىبٔذ ا٢صبه اٌٍَج١خ (42)ٚظٍذ اٌّغبػخ اٌزٟ هافمذ رفْٟ اٌطبػْٛ أِوا فط١وا ،  اٌَمب٠خ

ذ أٍؼبه اٌمّبُ اٌنٞ ٠ىفٓ ػٍٝ إٌبؽ١خ االلزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ أوضو ٚٙٛؽبً ، ؽ١ش اهرفؼ

اهرفؼذ أٍؼبه األك٠ٚخ ٚاالػْبة اهرفبػبً ٍِؾٛظبً، ٚىاكد أهثبػ اٌؼطبه٠ٓ  ثٗ األِٛاد، وّب

ٌؼلَ للهرُٙ ػٍٝ ّواء األك٠ٚخ ٚاألغن٠خ ثَجت ؛ ٚاٌؾىّبء ِمبثً ِٛد اٌفمواء ِٓ اٌؼبِخ 

 .( 48)أقفبٗ َِزٛاُ٘ اٌّؼ١ْٟ ٚاٌٖؾٟ، ف١ٖجؾٛا ٛؼّبً ٌٙنا اٌٛثبء 

أزْبه ٚأكد األٚٙبع االلزٖبك٠خ ا١ٌَئخ فٟ ثغلاك ثَجت األٚثئخ ئٌٝ أؼلاَ األِٓ 

اٌىض١و ِٓ اٌظٛا٘و االعزّبػ١خ ا١ٌَئخ، وظب٘وح اٌفَبك ٚؽٛاكس اٌَولخ ٚاٌٍَت فٟ األىلخ 

ٚاٌْٛاهع ، فٍُ ٠ؼل اٌْقٔ لبكهاً ػٍٝ اٌقوٚط ِٓ كاهٖ ثؼل أماْ اٌؼْبء ألكاء اٌٖالح ٌٚٛ 

١ٌٓ ثبٌؾبٌخ اٌقط١وح اٌزٟ أَِذ ػ١ٍٙب ِٚجبالح اٌَّإ ال، ٚ٘نا وٍٗ ٠مبثٍٗ (44) لوبْ عبه اٌَّغ

ْٔغبٌُٙ ثىضوح إٌياػبد ٚاٌٖواػبد ف١ّب ث١ُٕٙ ، وّب أْ أزمبي اٌطبػْٛ ئٌٝ ثغلاك ٚمٌه ال

وّب ٚئٔزبط اٌّؾب١ًٕ اٌيهاػ١خ، ٌٝ أٙواه وج١وح ثبٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ ئاٌؾ١ٛأبد فٟ ٚلزٙب أكٜ 

اٌن٠ٓ ِبرذ ف١ّٙب أػلاك وج١وح ِٓ األثمبه  7318ٚ  7312 ٚ 7317 بػْٛ ٍٕخؽلس فٟ ٛ

فٚالً ػٓ ِٛد أػلاك وج١وح ِٓ اٌفالؽ١ٓ فالي  اٌزٟ ٠َزقلِٙب اٌفالؽْٛ فٟ أػّبي اٌيهاػخ 

ّ  (45)  رفْٟ اٌٛثبء، ٚ٘غوح اٌمَُ ا٢فو ف١ْخ اإلٕبثخ ثٗ ب عؼً األهاٟٙ رجمٝ ثٛهاً ِٓ ، ِ

ّ   لٍخ ٝف١إكٞ ئٌكْٚ ىهاػخ ،  ً ػٍٝ اٌغبٔت االعزّبػٟ اإلٔزبط اٌيهاػٟ، ِ ب ٠إصو ٍٍجب

ٚاٌّؼ١ْٟ ٌٍفوك ثَجت ػلَ ٚعٛك كفً وبٍف ٔز١غخ ٌزٛلف أػّبي اٌيهاػخ، ونٌه اٌؾبي ثبٌَٕجخ 

ٌٍزغبهح، فأٙب وبٔذ رؼبٟٔ ِٓ وَبك وج١و فٟ ِضً ٘نٖ اٌظوٚف ثَجت لٍخ اٌجٚبئغ اٌٛاهكح 

ؽل أٍجبة رلٟٔ أ، ئم ِب للِٛا، ٚ٘نا (46)إلٕبثخ ثبٌطبػْٛ ٚاٌّٖلهح ثَجت ف١ْخ اٌزغبه ِٓ ا

اٌَّزٜٛ اٌّؼ١ْٟ ٌٍفوك وّب ٌُ ٠مزٖو اصو اٌٛثبء ػٍٝ اٌطجمخ اٌفم١وح ، ٚئّٔب رؼلاٖ ئٌٝ األغ١ٕبء 

ٚهعبي اٌلٌٚخ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ رّزؼُٙ ثَّزٜٛ الزٖبكٞ ٚاعزّبػٟ ػبٍي ، ئم رٛفٟ اٌىض١و ُِٕٙ 

 .( 41)اٌؾىبَ ٚثٕبرُٙ ٚىٚعبرُٙ ٚأِوائُٙ  وأثٕبء فٟ اٌطبػْٛ اٌنٞ ٙوة ثغلاك
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١خ ٚاٌؼ١ٍّخ فٟ ثغلاك ٔز١غخ فصو ٍٍجٟ وج١و ػٍٝ اٌؾ١بح اٌضمبأٌمل وبْ ٚثبء اٌطبػْٛ ما 

 ِٓ اإلٕبثخ ثبٌطبػْٛ ِٓ ٔبؽ١خ، ؼلَ ئِىب١ٔخ اٌزغّغ ، ف١ْخٌٌزٛلف اٌلهًٚ ٚاٌؾٍمبد 

اٌّٛثٛء ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ ، فٚالً ػٓ ٚفبح اٌىض١و  ٚئ١ٌٗ ٚرٛلف اٌوؽٍخ فٟ ٍٛت اٌؼٍُ ِٓ اٌجٍل

، ئم ١ْ٠و ثٙنا ( 43)ِٓ اٌؼٍّبء ٚاٌفمٙبء ِٓ مٚٞ االفزٖبٕبد اٌّقزٍفخ ثَجت رفْٟ اٌطبػْٛ 

اٌٖلك اٌّإهؿ ػجل اٌوؽّٓ ا٠ٌَٛلٞ فٟ وزبثٗ )ؽٛاكس ثغلاك ٚاٌجٖوح ( ، ػٓ ٚفبح اٌؼالِخ 

َ ، ػٍّب 7118ٌّفزٟ االٍالِٟ ا١ٌْـ )ٕجغخ هللا اٌىوكٞ ( ، أصو ئٕبثزٗ ثبٌطبػْٛ فٟ ػبَ ٚا

أٔٗ ِٓ اٌؼٍّبء اٌجبهى٠ٓ فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٌٚل٠ٗ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّإٌفبد فٟ ػٍُ إٌّطك  ٚاٌفٍَفخ 

 .(49)ٚرف١َو اٌؾل٠ش 

وّب أّبه اٌّإهؿ ػجبً اٌؼياٚٞ فٟ وزبثٗ ئٌٝ ثؼ٘ اٌْق١ٖبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌل١ٕ٠خ اٌزٟ 

وبْ اٌطبػْٛ ٍججب ِجبّوا فٟ اٌمٚبء ػ١ٍُٙ ٚأثوىُ٘ ا١ٌْـ ئٍّبػ١ً ثٓ أٍل اٌىبظّٟ أؽل 

 .(51)ػٍّبء اٌىبظ١ّخ ٌٚل٠ٗ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّإٌفبد فٟ اٌغبٔت اٌل٠ٕٟ 

 

 

 تاء الطاعىن ومه  المثحث الراتع : سثل الىقاٌة 
، الرقبم اإلعواءاد  ػٍٝ اٌوغُ ِٓ اٌَؼٟ اٌؾض١ش ِٓ لجً اٌلٌٚخ ٚاٌؼبِخ فٟ آْ ٚاؽل

ٌُٚ  اٌىف١ٍخ ٌٍؾل ِٓ أزْبه ٚثبء اٌطبػْٛ ٚاٌمٚبء ػ١ٍٗ، ئال أْ رٍه اإلعواءاد وبٔذ ػم١ّخ

 ئم ٌُ رىٓ رٛعل أٞ ئعواءاد اؽزواى٠خ ٌزغٕت اإلٕبثخ ثبٌٛثبء ،رىٓ ثبٌَّزٜٛ اٌّطٍٛة 

ٚاٌؾل ِٓ أزْبهٖ فٟ ِغزّغ ٠َٛكٖ اٌفمو ٚاٌغًٙ ٠ٚوىػ رؾذ ؽىُ اٌّّب١ٌه اٌن٠ٓ وبٔٛا 

٠زٖبهػْٛ ػٍٝ اٌٍَطخ ِّب ٠ٛٙؼ مٌه رىواه ػلك اٌّواد اٌزٟ ٙوة ف١ٙب اٌطبػْٛ ثغلاك 

 .( 57)فالي اٌمو١ٔٓ اٌضبِٓ ػْو ٚاٌزبٍغ ػْو 

 وبٔذ الاٌزٟ ارقن٘ب اٌؾىبَ ثؾك اٌؼبِخ فٟ أٚلبد رفْٟ ٚثبء اٌطبػْٛ ئْ االعواءاد 

رزغبٚى اٌلػبء ٚاالثزٙبي اٌٝ هللا ، ٚهفغ اٌّظبٌُ ، ٚئىاٌخ إٌّىو وبٌئب ٚاٌقّو الػزمبكُ٘ أٔٙب 

، ٌٚنٌه وبْ اٌؼبِخ فٟ ثغلاك ٠جزٍْٙٛ اٌٝ هللا ٍججبً فٟ ؽلٚس األىِبد وٕٛع ِٓ اٌؼمبة اإلٌٟٙ 

ال١ٍّب أُٔٙ وبٔٛا ٠فزموْٚ ئٌٝ ٚثؼلَ ٚعٛك ػالط ٌٗ، بء ػُٕٙ ٚمٌه الػزمبكُ٘ ٌوفغ اٌٛث

اٌٍٛبئً اٌٛلبئ١خ وّب فٟ ٚلزٕب اٌؾبٌٟ وبٌؾغو اٌٖؾٟ ٚاٌؼيي، ٚئثؼبك اٌؾ١ٛأبد فبهط اٌّلْ 

 .(52)ٚئغالق إٌّبٛك اٌّٛثٛءح ٌّٕغ أزْبهٖ 

ٚػٍٝ ِب ٠جلٚ أْ اٌلٌٚخ ٌُ رزٛلف ػٕل مٌه ثً وبٔذ رمَٛ ثبرقبم ئعواءاد الزٖبك٠خ 

ؽلس  ال أْ ِبئ، ػل٠لح وزٛف١و اٌّٛاك اٌغنائ١خ ٚرَؼ١و٘ب ِٚؾبهثخ االؽزىبه ٚهفغ اٌٚوائت 

ٌٝ ئ، 7387ػىٌ مٌه ؽ١ش أكٜ االٔزْبه اٌٛاٍغ ٌٛثبء اٌطبػْٛ  ٚف١ٚبْ ٔٙو كعٍخ ػبَ 

، ٚفٟ وض١و ِٓ ( 58)بع أٍؼبه اٌؾجٛة ٚاٌمّؼ فٟ ِل٠ٕخ ثغلاك ٚٙٛاؽ١ٙب هرفاريا٠ل اٌغالء ٚ

ؽلٚس ٠إكٞ ئٌٝ األؽ١بْ رىْٛ إٌز١غخ ػى١َخ، ؽ١ش رقزفٟ اٌجٚبئغ ِٓ األٍٛاق ، ِّب 

ِٚٓ اإلعواءاد اٌٛلبئ١خ اٌٖؾ١خ اٌزٟ وبْ ٠مَٛ ثٙب اٌؼبِخ فٟ ثغلاك ػٕل أزْبه ٚثبء  . اٌّغبػخ

ٗ ، ػلَ اٌلفٛي ئٌٝ األِبوٓ اٌّٛثٛءح ٚؽّبِبد األٍٛاق ٚاالثزؼبك اٌطبػْٛ ٌزغٕت اإلٕبثخ ث

 .( 54) ػٓ اٌزغّؼبد ، ٚ٘نا ِب وبْ ٠ٕٖؼ ثٗ اٌؼٍّبء ٚاٌؾىّبء آٔنان
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، ٚلل وبْ األف١و أّل٘ب فطوا ٚفزىب ِٓ ؽ١ش ػلك اٌٛف١بد فٟ رمبه٠و  7387ٚ 7322ٚ

ٌطبػْٛ صٍضٟ ٍىبْ ثغلاك ، ٘نا ئٙبفخ اٌٝ اٌزلاػ١بد اٌّؼزّل٠خ اٌجو٠طب١ٔخ ، ئم ٍ٘ه ثٛثبء ا

اٌقط١وح اٌزٟ فٍفٙب ٚثبء اٌطبػْٛ ػٍٝ ٍىبْ ثغلاك فٟ وبفخ اٌّغبالد ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ 

لل  7387ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ، األِو اٌنٞ ٠ٛٙؼ أْ ا٢صبه اٌزٟ فٍفٙب ٚثبء اٌطبػْٛ ٌؼبَ 

ثبء اٌطبػْٛ فٟ ئٍمبٛ اٌؾىُ اٌٍّّٛوٟ فٟ اٌؼواق وبٔذ وبهص١خ ثىً اٌم١بٍبد ، ئم أٍُٙ ٚ

 ٚٔٙب٠خ ؽىُ كٚاك ثبّب اٌنٞ ٌُ رَزط١غ إالؽبرٗ اٌٛلٛف أِبَ ٘نٖ اٌىبهصخ اٌجْو٠خ . 
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 ٓ211 

، 8145ػجل اٌىٕبٟٔ : كٚاك ثبّب ٚإٔالؽبرٗ فٟ اٌؼواق ، ٕؾ١فخ اٌّلٜ ، اٌؼلك - .75

  2174أماه 87إٌَخ اٌؾبك٠خ ػْو ، 

ك ثبّب اٌٝ ٔٙب٠خ ػجل اٌؼي٠ي ١ٍٍّبْ ٔٛاه : ربه٠ـ اٌؼواق اٌؾل٠ش ِٓ ٔٙب٠خ ؽىُ كٚا .76

 7963ؽىُ ِلؽذ ثبّب ، اٌمب٘وح ، 

ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػجل هللا ا٠ٌَٛلٞ اٌجغلاكٞ : رأه٠ـ ؽٛاكس ثغلاك ٚاٌجٖوح ، ؽممٗ  .71

 7931، ثغلاك ، 2ٚللَ ٌٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ اٌلوزٛه ػّبك ػجل اٌَالَ هٚؤف ، ٛ
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)735 ) 
 

 7326اٌٝ ٍٕخ 7773ػضّبْ ثٓ ٍٕل اٌجٖوٞ : ِطبٌغ اٌَؼٛك رأه٠ـ اٌؼواق ِٓ ٍٕخ  .73

 7997، رؾم١ك ػّبك ػجل اٌَالَ هٚؤف ، ثغلاك ، 

غبٌِ فٚو ؽَٓ اٌلٚهٞ ، اٌىٛاهس اٌطج١ؼ١خ ٚآصبه٘ب فٟ اٌؼواق ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌلٌٚخ  .79

اٌؼجب١ٍخ، أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ غ١و ِْٕٛهح ِملِخ اٌٝ ِغٌٍ و١ٍخ ا٢كاة ) عبِؼخ ثغلاك : 

7996 ، )َ 

 

 7، ٛ 7973 -7351لبٍُ اٌغ١ٍّٟ : ربه٠ـ اٌؼواق اٌٛثبئٟ فٟ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ االف١و  .21

 ، ثغلاك 

 

وبهٍزٓ ١ٔجٛه : هؽٍخ ١ٔجٛه اٌٝ اٌؼواق فٟ اٌموْ اٌضبِٓ ػْو ، روعّخ ِؾّٛك  .27

 ؽ١َٓ اال١ِٓ ، ثغلاك ، 

 

ِغّٛػخ ِإٌف١ٓ، اٌٍّٛٛػخ اٌطج١خ اٌؾل٠ضخ، روعّخ: اؽّل ػّبه ٚآفوْٚ،  .22

  5َ(:ط7911)اٌمب٘وح 2ٛ

 

ِؾّٛك اٌؾبط لبٍُ ، اٌطت اٌٛلبئٟ إٌجٛٞ ، ثؾش ِْٕٛه ّٙٓ وزبة ثؾٛس إٌلٚح  .28

 7َ ( : ط7939اٌمطو٠خ اٌواثؼخ ٌزبه٠ـ اٌؼٍَٛ ػٕل اٌؼوة ) إًٌّٛ : 

 

 717، ٓ 2119ٌؼواق اٌؾل٠ش ، ثغلاك ، ٔٙبك ػٍٟ ِغ١ل : ربه٠ـ ا .24

 

٠ٍٛف كه٠ِٚ غٛأّخ ، اٌطبػْٛ ٚاٌغفبف ٚأصوّ٘ب ػٍٝ اٌج١ئخ فٟ عٕٛة اٌْبَ  .25

)األهكْ ٚفٍَط١ٓ( فٟ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ ، ثؾش ِْٕٛه فٟ ِغٍخ ػٍَٛ ف١ٍٖخ ) كِْك : 

 74-78َ( :ع7938

 

 قائمة الهىامش :
)اٌمب٘وح 2ٚآفوْٚ، ٛ روعّخ: اؽّل ػّبهِغّٛػخ ِإٌف١ٓ، اٌٍّٛٛػخ اٌطج١خ اٌؾل٠ضخ،  .7

  183-5ٓ/181َ(:ط7911

  4ٓ/425َ(:ط7963)ِٖو: 8اؽّل ػط١خ هللا، اٌمبًِٛ اإلٍالِٟ، ٛ  .2

٠ٍٛف كه٠ِٚ غٛأّخ ، اٌطبػْٛ ٚاٌغفبف ٚأصوّ٘ب ػٍٝ اٌج١ئخ فٟ عٕٛة اٌْبَ )األهكْ   .8

/  74-78َ( :ع7938ك : ٚفٍَط١ٓ( فٟ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ ، ثؾش ِْٕٛه فٟ ِغٍخ ػٍَٛ ف١ٍٖخ ) كِْ

ٓ284 . 

َ( ، ٓ 2118) ث١وٚد : 3ْٚ ، ٛػجل اٌوؽّٓ ثٓ دمحم اٌؾٚوِٟ ، ِملِخ اثٓ فٍل .4

283. 

وبهٍزٓ ١ٔجٛه : هؽٍخ ١ٔجٛه اٌٝ اٌؼواق فٟ اٌموْ اٌضبِٓ ػْو ، روعّخ ِؾّٛك ؽ١َٓ  .5

 78، ، ٓ 7965اال١ِٓ ، ثغلاك ، 

فٟ اٌؼواق ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌلٌٚخ غبٌِ فٚو ؽَٓ اٌلٚهٞ ، اٌىٛاهس اٌطج١ؼ١خ ٚآصبه٘ب  .6

 .284َ( ، 7996ٓة ) عبِؼخ ثغلاك : اٌؼجب١ٍخ، أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ غ١و ِْٕٛهح ِملِخ اٌٝ ِغٌٍ و١ٍخ ا٢كا

 . 283ٓ  اٌّٖله اٌَبثك ،  ِملِخ اثٓ فٍلْٚ ، .1

ِؾّٛك اٌؾبط لبٍُ ، اٌطت اٌٛلبئٟ إٌجٛٞ ، ثؾش ِْٕٛه ّٙٓ وزبة ثؾٛس إٌلٚح  .3

 . 768/ٓ 7َ ( : ط7939ٌزبه٠ـ اٌؼٍَٛ ػٕل اٌؼوة ) إًٌّٛ : اٌمطو٠خ اٌواثؼخ 
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 ( 1العدد )

 2013( اذار)

 

  (736(  

 

 768اٌّٖله ٔفَٗ ، ٓ  .9

 88، ٓ 2119، ث١وٚد ،  7971 -7369ػجل اٌىو٠ُ اٌؼالف : ثغلاك اٌمل٠ّخ ،  .71

ٍز١فٓ ٍَّٟ٘ ٌٛٔىو٠ه : أهثؼخ لوْٚ ِٓ ربه٠ـ اٌؼواق اٌؾل٠ش ، روعّخ عؼفو اٌق١بٛ ،  .77

 216، 7934ٓث١وٚد ، 

 اٌّٖله ٔفَٗ  .72

 73، ٓ 7999، ث١وٚد ،  8ػجل اٌوؽّٓ ثٓ دمحم اٌؾٚوِٟ : ِملِخ أثٓ فٍلْٚ ، ط .78

 48، ٓ  2111أؽّل ٍٍّبْ دمحم : ربه٠ـ اٌؼواق اٌؾل٠ش ، ، ث١وٚد ،  .74

ؽ١َٓ ػٍٟ اٌّٖطفٝ : االصبه االلزٖبك٠خ ٌف١ٚبٔبد ٔٙوٞ كعٍخ ٚاٌفواد ، ِغٍخ أثؾبس  .75

 75اٌجٖوح ، اٌؼلك ، إٌَخ ، ٓ 

هاٍبد فٟ اٌزبه٠ـ االلزٖبكٞ ٚاالعزّبػٟ ٌٍؼواق ٚفٍَط١ٓ فٟ اٌؼٙل ػٍٟ ّبوو ػٍٟ : ك .76

 16، ٓ  2113اٌؼضّبٟٔ ، ث١وٚد ، 

  21، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  8ػجل اٌوؽّٓ ثٓ دمحم اٌؾٚوِٟ ، ط .71

 74ؽ١َٓ ػٍٟ اٌّٖطفٝ : اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  .73

 81ِغّٛػخ ِإٌف١ٓ : اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  .79

،  7، ٛ 7973 -7351ٛثبئٟ فٟ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ االف١و لبٍُ اٌغ١ٍّٟ : ربه٠ـ اٌؼواق اٌ .21

 28، ٓ  2171ثغلاك ، 

،  2119، ث١وٚد ،  6، ط 7387 -7141ػجبً اٌؼياٚٞ : رأه٠ـ اٌؼواق ث١ٓ أؽزال١ٌٓ  .27

 ٓ211 

ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػجل هللا ا٠ٌَٛلٞ اٌجغلاكٞ : رأه٠ـ ؽٛاكس ثغلاك ٚاٌجٖوح ، ؽممٗ ٚللَ ٌٗ  .22

  42، ٓ 7931، ثغلاك ،  2جل اٌَالَ هٚؤف ، ٛٚػٍك ػ١ٍٗ اٌلوزٛه ػّبك ػ

 48لبٍُ اٌغ١ٍّٟ : اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  .28

 55اٌّٖله ٔفَٗ: ٓ  .24

،  2119، ث١وٚد ،  1، ط1872 -7387ػجبً اٌؼياٚٞ : ربه٠ـ اٌؼواق ث١ٓ أؽزال١ٌٓ  .25

 ٓ48 

، اٌمب٘وح ،  2، 7971ٛ -7369ع١ًّ ٍِٛٝ إٌغبه : االكاهح اٌؼضّب١ٔخ فٟ ٚال٠خ ثغلاك  .26

7997 ٓ ،31 

هٍٛي اٌىووٌٟٛ : كٚؽخ اٌٛىهاء فٟ ربه٠ـ ٚلبئغ ثغلاك  اٌيٚهاء ، روعّخ ٍِٛٝ وبظُ  .21

 748ٔٛهً ، ث١وٚد ، ك.د ، ٓ 

 88لبٍُ اٌغ١ٍّٟ : اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  .23

 اٌّٖله ٔفَٗ .29

 اٌّٖلهٔفَٗ  .81

 1ؽ١َٓ ػٍٟ اٌّٖطفٝ : اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  .87

 83لبٍُ اٌغ١ٍّٟ : اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  .82

ئك ثه : ربه٠ـ اٌّّب١ٌه اٌىٌٛٗ ِٕل ، روعّخ دمحم ٔغ١ت أهِٕبىٞ ، ثغلاك ، ١ٍٍّبْ فب .88

7967 ٓ ٓ ،22-28 

، إٌَخ 8145ػجل اٌىٕبٟٔ : كٚاك ثبّب ٚإٔالؽبرٗ فٟ اٌؼواق ، ٕؾ١فخ اٌّلٜ ، اٌؼلك  .84

  2174أماه 87اٌؾبك٠خ ػْو ، 

ّب اٌٝ ٔٙب٠خ ؽىُ ػجل اٌؼي٠ي ١ٍٍّبْ ٔٛاه : ربه٠ـ اٌؼواق اٌؾل٠ش ِٓ ٔٙب٠خ ؽىُ كٚاك ثب .85

 744، ٓ  7963ِلؽذ ثبّب ، اٌمب٘وح ، 

 44لبٍُ اٌغ١ٍّٟ : اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  .86

 اٌّٖله ٔفَٗ .81

 45، ٓ 7931ػٍٟ اٌٛهكٞ : كهاٍخ فٟ ٛج١ؼخ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ ، ثغلاك ،  .83

اٌؼّوٞ: ثغلاك وّب ٕٚفٙب اٌوؽبٌخ االعبٔت فٟ اٌموْٚ اٌقَّخ االف١وح ،   ٍؼبك٘بكٞ .89

 54 -58، ٓ 7954ثغلاك ، 
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،  7326اٌٝ ٍٕخ 7773ػضّبْ ثٓ ٍٕل اٌجٖوٞ : ِطبٌغ اٌَؼٛك رأه٠ـ اٌؼواق ِٓ ٍٕخ  .41

 15، ٓ  7997رؾم١ك ػّبك ػجل اٌَالَ هٚؤف ، ثغلاك ، 

،  2، روعّخ عؼفو اٌق١بٛ ، ٛ 7384 ع١ٌّ ث١ٍٟ فو٠يه : هؽٍخ فو٠يه اٌٝ ثغلاك فٟ .47

2174  ٓ ،45 

 261لبٍُ اٌغ١ٍّٟ : اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  .42

 281، ٓ  6ػجبً اٌؼياٚٞ : اٌّٖله اٌَبثك ، ط .48

 ٍؼبك اٌؼّوٞ : اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  .44

 51، ٓ  2111ٕفبء أؽّل ػٍٟ : ِْىٍخ ا١ٌّبٖ فٟ اٌؼواق ، ثغلاك ،  .45

 اٌّٖله ٔفَٗ  .46

  21ػضّبْ ثٓ ٍٕل اٌجٖوٞ : اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ .41

 241، ٓ  6ػجبً اٌؼياٚٞ : اٌّٖله اٌَبثك ، ط .43

 97 -91، ٓ 1، ط7312 -7387ػجبً اٌؼياٚٞ : اٌّٖله اٌَبثك ،  .49

 776 -774، 3ٓ، ط7971 -7312ػجبً اٌؼياٚٞ : اٌّٖله اٌَبثك ،  .51

 717، ٓ 2119ٔٙبك ػٍٟ ِغ١ل : ربه٠ـ اٌؼواق اٌؾل٠ش ، ثغلاك ،  .57

 81لبٍُ اٌغ١ٍّٟ : اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ .52

  82اٌّٖله ٔفَٗ :ٓ .58

  85اٌّٖله ٔفَٗ ، ٓ .54

 

 

 

 

 

 

 

 


