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ديل إيكلمان

ْ٠جةً ٘يث ثٌذقظ ثٌّ ّْٛٞثالؽضّجعٌ ٟىٌثِجس ٕ١ل ثٌَث٠ٚز ثٌعْ١ج٠ٚز ،دٙٛفٗ أفدو ثٌٖدٛ١ك ثٌدي ٓ٠عد
وعذ ُٙف ٟثٌٛال٠ز ٚثٌضٛٚف فِ ٟغٌح ثٌمٌْ ثٌْجهُ عٌٖ ثٌّ ١ه ،ٞدّج أًّجٖ ِدٓ هعدجةُ ًٚف١دز ٚثؽضّجع١دز
ٚفىٌ٠ددز أٍ٘ضددٗ ٌض ّددٍ ِ١ث٠ٚددز مٍددش عٍددِ ٝددٌ لددٌ ْٚصٚددجًع عددٛثه ٞثٌددَِٓ ّددٛث صعٍددك ىٌدده دّٕجوفددجس دددجلٟ
ِىٔٛجس ثٌّٖٙو ثٌٛٚف ،ٟأ ٚدّمِٛجس ثٌْ١جّز ثٌو١ٕ٠ز ثٌض ٟثٔضٙؾضٙج ِنضٍف ثألٌّ ثٌقجوّز صؾدجٖ ٕدٛ١ك ثٌٛال٠دز
ٚثٌضٛٚف.
ٚثٌذقددظ ْ٠ددٍ ٠ثٌٞدد ٛعٍددِ ٝج٘١ددز مثٌىٌثِددزم ِددٓ ف١ددظ صٛم١فٙددج ٌضذ١ددجْ ٚال٠ددز ٕدد١ل ثٌَث٠ٚددز  ٙٚد فٗ
ٚصَو١ضٗ ف ٟثٌّٛد ٠ثٌّىٕجّد ٟمجٙدز ٚثٌّغٌدد ٟعجِدز .وّدج أٔقدٗ ٠مدوَ ٌّقدز عدٓ ِنضٍدف ثٌضدوم س ثالؽضّجع١دز
ٌٍّٛدد ٠ثٌددي ٞثٔغٌّددش ف١ددٗ٘ٚ ،دد ٟثٌضددوم س ثٌضدد ٟأوْددذش عْ١ددجٚر ًأُ ِددجي ًَِ٠قسددج ،ثّددضغٌّصٗ أ٠قّددج ثّددضغّجً،
ٚمجٙز ِج ٠ضعٍك دئوْجح ثٌَث٠ٚز ثٌعْ١ج٠ٚز دعِ ٜمِٛجس ثٌٍْطز ثٌٌَِ٠ز ف ٟثٌّؾجي.
فئٌ ٝأ ٞفو صٛفك ِؤِّ ثٌَث٠ٚز ثٌعْ١ج٠ٚز ف ٟإوْجح وٌثِجصٗ ٟجدعسج ثؽضّجع١قسج ٌٙفسج؟ٚ ،إٌ ٝأ ٞفو وفً
ٌَث٠ٚضددٗ إِىجٔ١ددز إفددٌثا ثٌىٌثِددز ثٌٚددٛف١ز ثٌعْ١ددج٠ٚز ِددٓ ٟجدعٙددج ثٌضؾٌ٠ددوٚ ،ٞإٝددفج ثٌّٕقدد ٝثٌددٛثلع ٟعٍٙ١ددج
ثٌٌّصىددَ عٍدد ٝصمددو ُ٠ثٌذددوثةً ٌضؾددج ٍٚأٍِددجس ثٌعٚددٌٌٚ ،دد ٛفددِْ ٟددض٠ٛجصٙج ثٌددؤ١ج؟ ِٚددج ٔضددجةؼ ىٌدده عٍدد ٝثٌّٛدد٠
ثالؽضّجع ٟثٌي ٞثفض ٓٞثٌَث٠ٚز؟

٠عضذٌ ثٌمٌْ ٘10ـ ( َ16/فضٌر م١ٕ ًٛٙل ثٌَث٠ٚز ثٌعْ١ج٠ٚز)ٚ ،ثٌي ِٓ ،ٗ١ٍ٠ ٞأمطٌ ثٌفضدٌثس فد ٟصدجً٠ل
ثٌّغٌح ،فمو ٕٙوس ثٌذ ه أٍِز فجهر ٍّٕش ِنضٍدف ثٌّ١دجه ،ٓ٠ودجْ ثسْٔدجْ ِدٓ أٌٚدٝ ٝدقج٠ج٘جٔ ،ضدٌسث ٌٞد١ك
إِىجٔ١جصٗ ثٌّجه٠ز ٌٚض عٌ١ثصٙج ثٌٍْذ١ز ف ٟثٌموًثس ثسٔضجؽ١ز ٌٍْىجْ٠ٚ ،ىف ٟصفقد٘ ثٌّٚدجهً ثٌضد ٟأًمدش ٌٍفضدٌر،
ٌٕمف عٍِ ٝنضٍف إفٌثٍثس ثألٍِز ثٌّٖجً إٌٙ١ج.
ٚصعضذددٌ ثٌّؾجعددجس ٚثألٚدتددز ِددٓ أوغددٌ ثٌىددٛثًط ثٌطذ١ع١ددز فدد٘ ٟدديٖ ثٌفضددٌرٚ ،إٔددو٘ج ٚل سعددج عٍدد ٝثألفددٛثي
ثاللضٚددجه٠ز ٚثالؽضّجع١ددزٚ ،دّددج مٍفضددٗ ِددٓ أٍِددجس سيثة١ددز دجألّددجُ ،أٙددجدش ثٌفتددجس ثٌددؤ١ج فدد ٟثٌّؾضّد ِ ،غٍّددج
ّجّ٘ش ف ٟصىٌ ِ٠ثٌنٛف ِٓ ثٌّؾٛٙيٚ ،صٌثؽ ثألًث ٟٝثٌّنٚٚز ًٌٍَثعدز ٚثٔىّدجٓ ثٌق١دجر ثاللضٚدجه٠ز
ٚصمٍ٘ ثسِىجٔجس ثسٔضجؽ١ز ٌعّ َٛثٌّغجًدز.
ٚال صىّٓ مطًٛر ٘يٖ ثٌضٛثٌ٘ ف ٟثٔعىجّجصٙج ٚفْخ ،دً فٟٛ ٟي ِوصٙج ،ألٔقٗ لً ِج م عمو ِٓ ثٌَِٓ
ِٓ ّٕز إّٔٛ ِٓ ٚثس ِٓ ِؾجعز ،1وّج أٔقٗ ٚدقْخ ثٌوًثّجس دٍغش ّٕٛثس ثٌؾفدجف مد ي ثٌمدٌْ ٘10دـ َ16/
إفو ٜعٌٖ ّٕزٌٕٚ ،2ج أْ ٔض ًٛٚمطًٛر ٘يث ثألٌِ ٚفوثفضٗ عٍ ٝثسْٔجْ ٚثاللضٚجه عٍ ٝثٌْٛث .
ٚدجسٝجفز إٌ ٝث٢عجً ثاللضٚجه٠ز ثٌٛمّ١دز ٌٍّؾجعدجسٔ ،ؾدو ثألِدٌثٚ ٛثألٚدتدز ثٌفضجودز ،وجٌطدجع ْٛثٌديٞ
٠ذم ٝأمطٌ ثألٚدتز فض سىج دجٌٕجُ ٚدجألٔعجَ ٚثٌذٙجةُ 3عٍ ٝفدو ّدٛث  ،فجٌٛددج ثٌديٝ ٞدٌح ثٌّغدٌح ّدٕز ٘ 965دـ
 َ1559/وجْ مَتاء ػظٕم كسا سٍلً َجثالهً َأفىهّ أتاالهًَ ،صذ هم أ هلي سلهّ سهىح سهرح َسهرٕه َتؼه ٌام،4
ٚصضؾٍ ٝمطًٛصٗ أٔقٗ ثمضطف وً ثٌي ٓ٠ثّضطجعٛث ثسف س ِٓ لْجٚر ثٌّؾجعز دْذخ ثهمجًُ٘ ٌٍمّـ.
ٚفّٕ ٟز ٘987ـٚ ،َ1580 /ل س

عض ُ١دجٌّغٌح ،ف١دظ رعدٌف ددـمػها صلثوهُ م أ ٚمػها كيٕحيهحم

ِٓ وغٌر ِج أٙدجح ثٌٕدجُ ِدٓ ِدٌ ٛثٌْدعجيٚ ،5دقْدخ ِٚدجهً ثٌفضدٌر ٌدُ صىدٓ مصلحيٕحيهحم ثٌّدٌ ٛثٌٛف١دو
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يم صسرٕرُ ،ثٌىٛثًط ثٌطذ١ع١ز ف ٟصجً٠ل ِغٌح ثٌمٌْ ( َ16ثٌىٛثًط) ،ه .ه .ع / .ن .أ .ع .إ ،م ٌٙثٌٌّٙثٍ ،فجُ93 ٗ ،1988 ،

- B. Rosenberger et H.Triki: famines et èpidemies au maroc aux 16 ème et 17 siècle hespi- tom, 1 partie, vol 14,
fasc, 1,1973, p
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يم صسرٕرُ93 ٗ ،ُ َ ،
- B. Rosenberger et H.Triki, op cit, p
B. Rosenberger et H.Triki, op cit, p
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 4صلىاصلْ أحم ته خال  ،ثالّضمٚج ألمذجً هٚي ثٌّغٌح ثألل ،ٝٚصقم١ك ٚصعٍ١ك ؽعفٌ ِٚقّو ثٌٕجٙدٌِ ،2 ٟ ،ٞطذعدز هثً ثٌىضدجح ،ثٌدوثً ثٌذٞ١دج  ،ػ،5
187– 186 ٗ ٗ ،1954
ٔ 5فْٗ ،ػ191 ٗ ،5

ثٌّؤًق ٌق١جر ثالْٔجْ ،فمو وجٔش ٕ٘جن أٌِث ٛأمٌ ٜوجٌؾيثَ ٚسٚ ،ٌٖ١ثٌضٚ ٟإْ ٌدُ صىدٓ صمضدً دجٌْدٌعز ٔفْدٙج
ثٌض ٟوجٔش ٌٛدج ثٌطجع ،ْٛق
فئْ ٔضجةؾٙج ثالؽضّجع١ز ٚثاللضٚجه٠ز ثٌّضٌصذز عٕٙج وجٔش ٚمّ١ز.
أْ ثمطدددٌ ثألٚدتدددز ِدددج ثّدددضغٌق ِٕٙدددج ٍِٕسدددج ٟددد ٠ٛس
٠ٚضٞدددـ ِدددٓ عدددوه ِدددٓ ثٌوًثّدددجس ٚثألدقدددجط ،6ق
ٚثٔضٖددددٌ فددددِٕ ٟددددجٟك ٕجّددددعز ِددددٓ ثٌددددذ هٚ ،مجٙددددز فدددد ٟثٌّٕددددجٟك ىثس ثٌىغجفددددز ثٌْددددىجٔ١ز ،وّددددج ٠ضٞددددـ ق
أْ
ثٌْددٕٛثس ثٌضدد ٟصفٖددش فٙ١ددج ثألٚدتددز ثٌنط١ددٌر صَ٠ددو ِددوصٙج عددٓ ّددٕض ٓ١عٍدد ٝثأللددً ف١ددظ دٍ د عددوه٘ج ع عددز فددٟ
ثٌمددٌْ ٘10ددـ ٚ ،َ16/أًدعددز فدد ٟثٌمددٌْ ثٌددي١ٍ٠ ٞددٗ٘ٚ ،دديث ٠ددوي عٍدد ٝق
أْ وددً أؽ١ددجي ثٌعٚددٌ صعٌٝددش ٌٛدددج
ٌِر ٚثفور عٍ ٝثأللً.
ٚعّ ٛسِددج ،فٙدديٖ ثألٍِددجس ثٌٌّوذددز وجٔددش ثعجً٘ددج وجًع١ددز ؽدد قسوث عٍددِ ٝنضٍددف ثألٙددعورٚ ،عٍدد ٝثٌٚدددع١و
ثاللضٚددجهٚ ٞثالؽضّددجعٚ ٟثٌددوّٛ٠سٌثف ٟمجٙددزٚ ،وددجْ ِددٓ ٔضددجةؼ ثألٍِددز أٞ٠ددج ثدددض

ثٌّغددٌح دددجالفض ي

ثس٠ذٌ ،ٌٞ١عوه ِٓ ِؤٗ عٍ ٝثِضوثه فٛثٌ ٟلٌْ ِٓ ثٌَِٓ ف١دظ ددوث ددجفض ي ّدذضز ّدٕز ٘818دـ ٚ ،َ1415/ال
ٔقضجػ ٌٍضيو ٌ١دّج مٍفٗ ٘يث ثالفض ي ِٓ صٌٖ٠و ٌٍْىجْ ٚإفمجًُ٘ ،دْذخ ثٌعؾَ ثٌٛثٝـ ٌٍٍْطز ثٌٌّوَ٠دز (دٕدٛ
ٟٚجُ) ،7وّج أفوط ًؽدجس عٕ١فدز فد ٟثٌّؾضّد  ،ودجْ ِدٓ ِضجٌ٘٘دج ثٌٛثٝدقز ٍعَعدز ثألفىدجً ٚثٌندٛف ِدٓ
ثٌّؾٛٙي ثٌي ٞأٙذـ  ٍَ ٠ثسْٔجْ ف ٟفٍٗ ٚصٌفجٌٗ.
ٚلو هفعش ٘يٖ ثألٍِجس ٚثٌضفٌْ١ثس ثٌغ١ذ١ز ثٌض ٟأعط١ش ٌٙج إٌ ٝثٌضعٍك دىً ِٓ ص ُّٛف ٗ١ثٌٕجُ ثٌٚد ؿ،
٠ٚذددو ٚأٔقٙددُ ٚؽددوٚث فدد ُٙ١ثٌّد ى ثِ٢ددٓٚ ،ثٌقددً ٌىددً ثٌّٖددجوً ثٌّْضعٚدد١ز ،ف١ددظ ؽعٍددّٚ ُ٘ٛددطج ِٛعٛلسددج دٙددُ،
ٚفىج سِج ال صٌه أفىجِٚ ،ُٙوجْ ِعٌٚفسج ويٌه ق
أْ ثٌٕجُ وجٔٛث ٠ذقغ ْٛعٓ ثٌقّج٠ز ثٌّجه٠دز ٚثٌّعٕ٠ٛدزِ ،دٓ ّدطٛر
ثٌطذ١عز ٚصٍْ ٠ثسْٔجْ ،فض ٌٛٚ ٝوجٔش ثٌقٍٛي ثٌّموِزِ ،ؾٌه فٍٛي صطّ١ٕ١ز ٔفْ١ز.
ٚثٌٛثل ق
أْ ٘يث ثٌعٚ ٌٚفٌ ثٌٌّصد ثٌنٚدخ ٌضىدجعٌ ثأل١ٌٚدج ٌ ،وًؽدز ثمدضٍ ٠فٙ١دج ثٌقجددً دجٌٕجددً ،فٍدُ ٠عدو
ّ٠ىٓ ثٌضّ َ١١دٍٙ ِٓ ٓ١رـ صٛٚفٗ  ِٓٚثهع ٝىٌه ًٍٚسثِْ ،ضغٍٕ ٓ١ور ثعضمجه ثٌٕجُ ف ٙ ٟفٚ ُٙف ٟلوًثصُٙ
 يم صسرٕرُ149 – 147ٗ ٗ ،ُ َ ،6

يم صسرٕرُْ.َ ،

 يمه صي ههٕه صلث ه ص  ،صددجً٠ل ثألٚدتددز ٚثٌّؾجعددجس دددجٌّغٌح فدد ٟثٌمددٌٔ ٓ١ثٌغددجِٓ عٖددٌ ٚثٌضجّ د عٖددٌ َ ،ن .أ .ع .إ دجٌٌدددجِ ،ٟطذعددز ثٌٕؾددجؿ ثٌؾو٠ددور ثٌددوثًثٌذٞ١ج 1992
 صلىاصلْ أحم ته خال  ،ُ .َ ،ػ187- 186 ٗ ٗ ،5 7صلوهاريْ يمه تهه صلإهةٖٔ ،دٌثٌّضجٔ ٟأل٘دً ثٌمددٌْ ثٌقدجه ٞعٖدٌ ٚثٌغدجٔ ،ٟصقم١دك ِقّدو فؾددٚ ٟأفّدو ثٌضٛف١دك ،ثٌٌددج ،ٟهثً ثٌّغدٌح ٌٍضد ٌ١ف ٚثٌضٌؽّددز
ٚثٌٌٕٖ ،1977 ،ػ157 ٗ ،1
 صلُ صن حسهٙٚ ،ف إفٌ٠م١ج ،صٌؽّز ِقّو فؾِٚ ٟقّو ثألم ،1983 ،ٌٞػ243- 233 ٗ ٗ ،1 -كلتخا

اي ُ  ،إفٌ٠م١ج ،صٌؽّز ِقّو فؾِٚ ٟقّو ٍٔ١ذٌ ِٚقّو ثألمٌٚٞأفّو ثٌضٛف١ك ،ثٌٌدج ،1984 ٟػ189- 188 ٗ ٗ ،2

ثٌنجًلزٚ ،لو صفٖش ٘يٖ ثٌضجٌ٘ر دىغٌر ف١ظ أٙذقش فِ ٟطٍ ثٌمٌْ ٘10ـ  ِٓ َ16/د ٓ١ثألِد ًٛثٌعضدجَ ثٌضدٟ
عٌفضٙج ثٌذ ه دقْخ أفو ثٌّٚجهً.
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ٚعٍ ٝثٌٌسُ ِٓ ٚؽٛه ٘يث ثالٔقٌثف ثٌي ٞأٙجح ثٌضٛٚف فٕ١يثن ،فمدو رٚؽدو ِدٓ ثٌَٚث٠دج ٚثأل١ٌٚدج ِدٓ
أم ٌٙلوًر فم١م١ز ف ٟثٌضنف١ف ِٓ ِعجٔجر ثٌٕجُٚ ،لًٍ ِٓ فؾُ ثٔضٖجً مجٌ٘ر ثّدضغ ي ثٌٕدجُ ِدٓ لذدـً أهع١دج
ثٌىٌثِز ٚثٌنٛثًق .ف٘ ٟيث ثسٟجً ّضذٌٍ ثٌَث٠ٚز ثٌعْ١دج٠ٚز ثٌضد ٟثعضرذدٌ ٕد١نٙج ِقّدو ددٓ عْ١د ٝأفدو ثٌٖدٛ١ك
ثٌذجًٍ ٓ٠فٙ ٟوً ثٌمٌْ ٘10ـ ٔ ،َ16/ضٌسث ٌْٕدذٗ ثٌٖدٌ٠ف أٚالسٌٚٚ ،دوق هعٛصدٗ عجٔ١سدجٌٚ ،داهٚثً ثالؽضّجع١دز
ثٌىذٌ١ر ثٌض ٟلجَ دٙج عجٌغسج.
ِٚؾًّ ثٌمٛي ،ق
فئْ ثٌمٌْ ٘10ـ َ16/د ٍِجصٗ ثٌْ١جّد١ز ٚثألٚدتدز ٚثٌّؾجعدجس ثٌضدَ١ِ ٟصدٗ ّٚد١جهر ثألفىدجً
ٚثٌّعضموثس ثٌغ١ذ١زٚ ،ثصْجع ٔطجق ثٌنٛف ِٓ ثٌّٛس ،وً ىٌه ٚفٌ ٌٍَٚث٠ج عجِز ٌَٚث٠ٚدز ثٌٖد١ل ثٌىجِدً مجٙدز
ثٌضٌٚف ثٌّ ةّز ٌضعَ َ٠ثٌق ًٛٞف ٟثٌّؾضّ ف ٟثٌضمٍٚ ِٓ ً١ل صٍه ثألٍِدجس ثٌٌّوذدز ٚثٌقدو ِدٓ مطًٛصٙدج
عٍ ٝوجفز أّٚج ٟثٌّؾضّ  ،فحٕف ذثلُي ٌذص صليضُي؟  ٚآٌ ظاٌلي تالىسثح سلّ صلؼٕسإَٔه؟ ىٌه ِج ٔقجٚي
ثٌٛلٛف عٍ١ـٗ ف٘ ٟيٖ ثٌوًثّز.

صٖىً ثٌىٌثِز ثٌٛٚف١ز إفو ٜثٌضٛثٌ٘ ثٌضجً٠ن١ز ثٌض ٟثًصذطش ثًصذجٟسدج ٚع١مسدج دضدجٌ٘ر ثٌٛال٠دز ٚثٌٚد ؿ،
ف ٌٟٕ ٟٙأّجٌٍّ ٟضٌل ٟفٌِ ٟثصخ ثٌٛال٠زٚ .لو مٍش ثٌىٌثِز لطجعسج ِْٕ١قسج ِّٙٚ ،س ِٓ ٌوْ ثٌذجفغ ٓ١ف ٟفمدً
ثٌضجً٠ل ،دجعضذجً٘ج ِؾٌه سطج فىٌٍّٛٚ ٞوٚ ٟع١ك ثالًصذج ٟدم ٜٛس١ذ١ز ،دّٕ١ج ٘ ٟف ٟثٌٛثل ٔضجػ ثؽضّجع،ٟ
ٚإفٌثٍ ٌٌٖ ٟٚصجً٠ن١زٚ ،ثٔعىجُ سوٌث٘جس ثؽضّجع١زٚ ،صؾً ٌٛثل َ٠مٌ دجٌضٕجلٞجس.9
فما صلمو ُر تالحلص ح صل ُفٕح؟
صعٌف ثٌىٌثِز د ٔقٙج أٌِ مجًق ٌٍعجهر٠ ،ض ٌٙعٍ٠ ٝو ًؽً مجٌ٘ ثٌ ٚؿ ٌ ِ١دٖ ٟفد ٟثٌقدجيٚ ،ال فدٟ
ثٌّجي٠ٚ .عٌف أفدو ثٌذدجفغ 10ٓ١ثٌىٌثِدز ثٌٚدٛف١ز د ٔقٙدج دٕ١دز أّجّد١ز فد ٟثٌفىدٌ ثٌذٖدٌ٘ٚ ،ٞد ٟوجٌذٕ١دز ثٌعم ٔ١دز
ٌِصذطز دِّٕ ٠ؾضّعٚ ،ٟد ٍّٛح ِع ٔ١ف ٟثٌٛؽٛهِّ ٟ٘ٚ ،جًّدز ٌّعضمدو هٕ٠دٚ ،ٟص و١دو ٌٙديث ثٌّعضمدوٚ ،ثٌفىدٌ
 8صلىاصلْ أحم ته خال  ،ػ164-163 ٗ ٗ ،4
 9صتلصٌٕم صلواريْ تُذشٕش ،ثسّ َ ثٌٌْ ٞف ٟثٌّغٌح ثٌعٌدًِٖٕٛ ،ٟثس ّٕ١ج ٌٌٍٕٖ131 ٗ 1995 ،1 ٟ ،
 10صتلصٌٕم صلواريْ تُذشٕشٔ ،ْ .َ ،فْٗ132 ٗ ،

ثٌىٌثِ ٠ّٔ ٟفىٌٚ ٞثؽضّجع ٌّٟٕٛٚ ،ٟثٌٕضٌر ،وّج أٔقٗ  ٠مي٠ٚ ،عًٍ وً ٕ ٟددجٌٍؾ ٛإٌد ٝثٌن١دجيٚ ،أ١ٌٚدجس
ثٌوفجع عٓ ثٌيثسٚ ،ثسٕذجعجس ثٌٕفْ١ز ،وّج أٔقٗ  ٌٟٝ٠ثٌٛع ٟصؾجٖ وً ثٌضقو٠جس ٚثٌقٛثؽَ صٌٝد١ز ّدٍٙزٚ .لدو
ثعضذٌ٘ج دجفظ ثمٌ 11صٖى ١س ٌٍٛثل ٚ ،أٍّٛدسج ًَِ٠قسج ٌٍضعذ ٌ١عٕٗ.
ٚلُْ ثدٓ عطج هللا ثٌىٌثِز ثٌٛٚف١ز إٌ ٝلّْ :ٓ١وٌثِز فْ١زٚ ،أمٌِ ٜعٕ٠ٛز٠ٚ .ومً ف ٟإٟجً ثٌٕٛع
ثألٚي وً ِج ِ٘ ٛقْ ٍُِّٛٚ ،ُٛعٍد ٝأً ٛثٌٛثلد دّدج فد ٟىٌده :صْد ً١ٙلطد ِْدجفز ِعٕ١دز فدِ ٟدور
لٌ١ٚر ،أ ٚصنٍ ِٓ ٘١عو ،ٚأّّ ٚجع مطجح ِٓ ٘دجصف ،أ ٚصىغ١دٌ ٌطعدجَ إٔ ٚدٌثح ،أ ٚإص١دجْ دغّدٌر فد ٟس١دٌ
إدجٔٙج ،أ ٚفٛٚي ِج فٍِ ٟدٓ عطدٔ ،أٙ ٚدذٌ عدٓ ثٌغديث ٌّدور صندٌػ عدٓ ثٌعدجهر ،....أ قِدج ثٌىٌثِدز ثٌّعٕ٠ٛدز
فّعٌفز هللاٚ ،هٚثَ ثٌنٖ١ز ٌٗٚ ،هٚثَ ثٌٌّثلذز ٌٗ..
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فجٌىٌثِز ،دّج ٘ ٟصؾجٌْٕ ٍٚز ِٓ ّٕٓ ثٌطذ١عز ،عوس ِٓ أوغٌ ثٌمٞج٠ج ثٌضٔ ٟجٌش ف١د سَث وذ١دٌسث ِدٓ ثٌؾدوي
ف ٟصدجً٠ل ثٌفىدٌ ثسّد ِٚ ٟثٌّديث٘خ ثٌى ِ١دز ،ددِ ٓ١ؤ٠دو ٌٙدج ِٚعدجًٌٛ ٛؽٛه٘دج ِٖٚدىه فدٚ ٟثلع١ضٙدجِّ ،دج
أعط ٝثٌم١ٞز ىٌه ثٌقؾُ ثٌدي ٞمٙدٌ فدِ ٟنضٍدف ثٌٕمجٕدجس ثٌضد ٟهثًس ًفج٘دج فد ٟأّٚدج ٟثٌعٍّدج وٍّدج أع١دٌس
ِْد ٌز ثٌىٌثِددجسٚ ،لٞدد١ز ؽددٛثٍ أْ ْٕ٠ددخ إٌدد ٝس١ددٌ ثألٔذ١ددج ِددج ال ْٕ٠ددخ إالق إٌدد ٝثألٔذ١ددج ٚفددوُ٘٠ٚ .13ذددو ٚق
أْ
ثٌّضٚددٛفز لددو ؽٛدٙددٛث ِٕددي ثٌمددوَ دٙدديث ثسٔىددجً ،ف١ددظ عٍّددٛث عٍدد ٝص ّددِ ِ١ذقددظ ٌٍددوفجع عددٓ ثٌىٌثِددز ثٌٚددٛف١ز
ٚؽٛثٍ٘ج ٌٕعسج ٔٚم س ،إى ٠ي٘ذ ْٛإٌ ٝثٌمٛي د قْ م ًٛٙثٌىٌثِجس ؽجةَ ،دً ٚثل  ،ف ٟٙع ٌٌٍٟٛ ْٛعٍٟ ٝجعضٗ،
ٚفجٙدٍز ٌدٗ عٍد ٝفْدٓ ثّدضمجِضٗٚ ،هثٌدز عٍدٙ ٝدوق هعدٛثٖ ٌٍٛال٠دزٕٚ ،دٙوس ٌدٗ دٙدج ثٌٖدٌ٠عزٌٚ .14دٓ ٠مضٚدٌ
ثٌندد ٛٛفدد ٟلٞدد١ز ثٌىٌثِددجس عٍدد ٝفضددٌر صجً٠ن١ددز دعٕٙ١ددج ،دددً صعددوهس ثٌٌّثفددً ثٌضدد ٟوجٔددش فٙ١ددج ٘دديٖ ثٌّْ د ٌز
ِٛٝٛع فٛثً ٚؽوثي ،فٙيث ثدٓ ًٕو ثٌؾو أفض ٝدًٌٚٞر صٚو٠ك ثٌىٌثِجس دٕج عٍ ٝثٌضٛثصٌ فٔ ٟمٍٙجٚ ،إؽّجع
أً٘ ثٌْٕز عٍٙ ٝقضٙج.15

 11عذوثٌٍط١ف ثٌٖجهٌ ،ٟصلر ُف َصلمجرمغ ،وماذض ه صلولن صلؼشل صلٍجلِْ ،طجد ّ ًِٖٕٛ ،ثس ؽجِعز ثٌقْٓ ثٌغجٔ95 ٗ ،1989 ،ٟ
 12وُي صلٍ ِ صلحراوٓ ،ثألهح ثٌٛٚف ٟف ٟثٌّغٌح ٚثألٔوٌِ ف ٟعٙو ثٌّٛفو13 ٗ ،ٓ٠
ٌ 13طجٌّدج أع١ددٌس ٟذ١عددز ثٌع لددز ددد ٓ١ثٌد ٌٟٛدددجٌٕذٕٚ ،ٟددىٍش ِقدد ًٛصؾجىدددجس فىٌ٠دز وغ١ددٌرِٕٙٚ ،ددج ِددج ًٚه ٌددو ٜثٌى ددجى ٞثٌددي ٞث٘ددضُ دجٌْددؤثي ثٌنددجٗ دضٍدده
ثٌع لز ،وّج ٔؾدو ثٌّدؤًك ثددٓ مٍدو ْٚأهٌد ٝددوٌ ٖٛفد٘ ٟديث ثٌّٝٛدٛع ثٌق١د ،ٞٛف١دظ أفدٌٍ ث٘ضّج سِدج مجٙسدج دْدؤثي مدٌق ّدٕٓ ثٌطذ١عدزِ ،دٓ ه ْٚأْ ٠ضؾج٘دً
ثٌْؤثي ث٢مٌ.
 أتُ تحل صلحالتاذْ ،ثٌضعٌف ٌّي٘خ أً٘ ثٌضٛٚف ،هثً ثالّ٠جْ ،هِٖك79ٚ 71 ٗ ٗ ،1986 ، ػث صللحمان صته خل َنِ ،موِز ثدٓ مٍو ،ْٚهثً ثٌٖعخ ،ثٌمجٌ٘ر ،ه .س109ٚ 85 ٗ ٗ ، 14لهُْ اسهٕىُٕن َػثه صلهل صط ها ّ ،ثٌضٚدٛف ،صٌؽّدز إددٌث٘ ُ١مًٕٛدد١و ٚعذدو ثٌقّ١دو ٠دٚ ِٔٛفْد ٓ١عغّدجْ ،وضدخ هثةدٌر ثٌّعدٌف ثسّد ِ١ز ،هثً
ثٌىضجح ثٌٍذٕجِٔٚ ٟىضذز ثٌّوًّز87-86 ٗ ٗ ،1984 ،1 ٟ ،
٠ٌٍَّ 15ددو ِددٓ ثٌضفجٙددٕ٠ ،ً١ضددٌ وضددجح :صتههلصٌٕم صلوههاريْ تُذشههٕشٚ ،ثل د ثألٍِددز ٚثٌنطددجح ثالٙددط ف ٟفدد ٟوضددخ ثٌّٕجلددخ ٚثٌىٌثِددجسٝ ،ددّٓ وضددجح
ثالّطٛسٌثف١ج ٚثألٍِز :هًثّجس ف ٟثٌىضجدز ثٌضجً٠ن١ز ٚثٌغمجف١ز29-28 ٗ ٗ ،

ٚدٌٚف ثٌٕضٌ عٓ ًؽقجْ وفز ٘يث ثٌفٌ٠ك أ ٚىثن ،ق
فئْ ِج ّٕٙ٠ج ٕ٘ج ٘ ٛو١ف ّ٠ىٓ أْ ْٔضغً ثٌٕٗٛٚ
ثٌىٌثِ١ز ف ٟثٌذقدظ ثٌضدجً٠ن ٟمجٙدز فدٕ ٟدمٗ ثالؽضّدجع ،ٟفنطدجح ثٌىٌثِدز ٠عدو مٍ١طسدج ِدٓ ثٌٛثلد ٚثٌّضن١دً،
َِ ٠سؾددج ِددٓ ثٌضددجً٠ل ٚثألّددطًٛر ،إالق أٔقددٗ ٚ -وّددج ٠ددٌ ٜأفددو ثٌذددجفغ 16- ٓ١ال صؾددخ ثٌّؾجٍفددز دّقجٌٚددز عمٍٕددز ٘دديث
ٚإْ ثٌؾجٔدخ ثألّدط ًٞٛال ٠ف١دو ،دجعضذدجً ق
ثٌنٍٚ ،٠١ثعضذجً ثٌؾجٔخ ثٌضجً٠نِ ِٕٗ ٟدجهر صٛع١م١دز ٠عضّدو عٍٙ١دج ،ق
أْ
صٌّدذجس ثسددوثع ثٌن١ددجٌ ٟصضدٌثوُ فدٛق ثٌقددوط ثٌٛثلد فضغٍمدٗ دجّددضٌّثًِّ ،دج ٠ؾعدً ِٕددٗ ِدجهر ِضّجّدىز ال ّ٠ىددٓ
صفى١ىٙجٚ ،عٍ ٝأ ٞفجي فجٌىٌثِز ٍ١ّٚز ٌٍٛٙٛي إٌِ ٝعٌفز ِٖجوً ثسْٔجْٚ ،و١ف١جس صغٍذدٗ عٍٙ١دج ،فجٌىٌثِدجس
صطٌلددش إٌدد ٝأ٘ددُ ثٌّٛثٝدد ١ثٌضدد ٟوجٔددش صٖددغً دددجي ثٌعجِددز ٚثٌّؾضّ د دٖددىً عددجَ ،فّّٙددج ثمضٍفددش ِٛثٝدد١عٙج
ِٚقجً٘ٚج ،ق
فئْ ٘وف ٙج ثألّجُ ٠ضً ٘د ٛثٌضذدج٘ ٟدّىجٔدز ثأل١ٌٚدج ٚ ،ثسٌقدجؿ عٍد ٝفجؽدز ثٌّؾضّد إٌد ُٙ١فد ٟودً
ثألفٛثيٚ ،عٍّ٠ ٗ١ىٓ ثعضذجً ثٌىٌثِز ٚع١مز صجً٠ن١ز ِٓ ٕ ٔٙج ثٌىٖف عٓ عوه ِٓ ثٌؾٛثٔدخ ثٌّغفٍدز ِدٓ صدجً٠ل
ثٌّؾضّ عٍ ٝوجفز ثٌّْض٠ٛجس ثٌْ١جّ١ز ٚثاللضٚجه٠ز ٚثالؽضّجع١ز ٚثٌٕفْ١ز ٚثٌفىٌ٠زِ ٛ٘ٚ ،دج ّدٕولك ف١دٗ الفمسدج
أعٕج ثٌقو٠ظ عٓ وٌثِجس ٕ١ل ٍث٠ٚز عٌ٠مدز ًّدنش ٚؽٛه٘دج فد ٟثٌّؾضّد ٌدٌهؿ ٠ٟٛدً ِدٓ ثٌدَِٓ ،أال ٘ٚدٟ
ثٌَث٠ٚز ثٌعْ١ج٠ٚز أٍ ٚث٠ٚز ثٌٖ١ل ثٌىجًِ وّج ٍ٠مذٙج أٙقجدٙج.

وجٔدددش ثٌىٌثِدددجس ث ٌٚدددٛف١ز ٌٖددد١ل ثٌَث٠ٚدددز ثٌعْ١دددج٠ٚز أهثر ِدددٓ دددد ٓ١أمدددٌ ،ٜصدددُ صٛم١فٙدددج ٌضذ١دددجْ ٚال٠ضدددٗ
ٙٚددد فٗ ٚصَو١ضّٙدددج فددد ٟثٌّٛددد ٠ثٌّىٕجّددد ،ٟدْدددذخ فجؽدددز ثٌٕدددجُ ثٌذْدددطج إٌددد ٝصؾدددج ٍٚأٍِدددجص ُٙثٌيثص١دددز أٚ
صٍددده ثٌّضٚدددٍز د ٝٚدددجع ُٙثالؽضّجع١دددزِٚ ،دددٓ ٘ددديث ثٌّٕطٍدددك وجٔدددش ثٌىٌثِدددز ثٌٚدددٛف١ز فدددِ ٟغدددٌح ثٌمدددٌْ
ثٌعجٕدددٌ ثٌٙؾدددٌٚ ٞثٌمدددٌ ْٚثٌضددد ٟصٍضدددٗ ،أوغدددٌ صعذ١دددٌسث عدددٓ ثألٍِدددز ثٌْدددجةورٚ ،صطٍ سعدددج مثفضٌثٝددد١قسجم ٌضؾجٍ٘ٚدددج -
وّج لجي أفو ثٌذجفغ ٓ١ف ٟثٌّٛٝٛع .-
 ِٓٚثٌّعٍ َٛق
أْ ِٚوثل١ز أ٠قز ٍث٠ٚز ،وجٔش صمجُ دقؾُ ثٌنوِجس ثٌض ٟصموِٙج ٌّٛدطٙجٚ ،لدو صضْد ٕدٌٙصٙج
٠ٚضىجعٌ عوه أصذجعٙج إىث ِج ٝجعفش ِٓ ِؾٛٙهثصٙج ف٘ ٟيث ثٌذجح ،مجٙز إىث وجٔش ثٌفضٌر ثٌض ٟصرموَ فٙ١ج ِغً ٘يٖ
ثٌنددوِجس ِْددجعور عٍدد ٝىٌدده .فددجٌمٌْ ٘10ددـ  َ 16/ثٌددي ٞدددٌٍس ف١ددٗ ثٌَث٠ٚددز ثٌعْ١ددج٠ٚز وددجْ لٌٔسددج س١ددٌ ِْددضمٌ
ّ١جّ١قسج ،ف١ظ ثٌٌٚثع عٍ ٝثٌٍْطز وجْ عٍ ٝإٔوٖٚ ،ثألٝٚجع ثالؽضّجع١ز ٚثٌيٕ٘١ز وجٔدش دجٌغدز ثٌضعم١دؤ ،ض١ؾدز
ثألٍِجس ثٌعو٠ور ٌٍع ،ٌٚع ٚر عٍِ ٝج مٍفضٗ ِٓ ث عدجً ثلضٚدجه٠ز ٚهّٛ٠سٌثف١دز ٚثّدعز ثٌٕطدجق٠ٚ .ذدو ٚق
أْ ٘ديٖ
ثٌّضجٌ٘ وجٔش هثفعسج ألْ ٠رعٍَ عْ١جٚر ٛ١ٕٚمٚ ِٓ ُٙؽٛهُ٘ ثٌّدجه ٞفد ٟثٌّقدٚ ،٠١أْ ٌّ٠دنٛث ٌِودَُ٘ إٌدٝ
 16ػث صللإف صلشارلٓ113-112 ٗ ٗ ،ُ َ ،ُ .َ ،

ؽجٔددخ دددجلِ ٟىٔٛددجس ثٌْٕدد١ؼ ثٌٚددٛف ،ٟدجعضّددجه ثٌ١ددجس لددو صذددوِٕ ٚدي ثٌٍ٘ٛددز ثألٌٚدد ٝدْدد١طزِ ،ددٓ إٟعددجَ ٚإ٠ددٛث
ٚثّضٖددفج ٚصقىددٌ ،...ُ١ىٕقٙددج وجٔددش ىثس هالالس وذددٌ ٜدجٌْٕددذز إٌددّ ٝددجوٕز ٘دد ٟأفددٛػ إٌدد ٝثٌقّج٠ددز ٚثألِددٓ
ٚثٌطّ ٕٔ١زٚ ،دجٌْٕذز إٌ١ٕ ٝل وجْ أفٛػ الوضْجح َِ٠و ِٓ ثٌٌ٘ذز ٚثٌضعض.ُ١

 -1صإلطؼا أح ذجلٕاخ صلرضا ه صالجرماػٓ فٓ غلب صلولن صلؼاشل صلٍجلْ
ٕددىٍش إٍِٔددز ثٌمقددٚ ٠ثٌؾددٛع فدد ٟصددجً٠ل ثٌّغددٌحٌ ،قضددجس ِّٙددز ٌّنضٍددف ثٌفتددجس ثٌّضٕفددير ٚثٌفجعٍددز فددٟ
ثٌّؾضّ ِٓ أفٌثه ِٚؤّْجس ٛٙف١ز ٌضٌّ١ل ل ُ١ثٌضىجفً ٚثٌضٞجِٓ ثالؽضّجع ِ ٟثٌفتجس ثٌّٕىٛدز ٚثٌّضٞدًٛر
ؽ ٛسعج .ف١ظ صٕجفْٛث ف ٟثسٔفدجق ٚصمدو ُ٠ثٌطعدجَ ٌٍؾدٛعِٕ ،ٝطٍمدِ ٓ١دٓ ِذدوأ ًةْ١د ٟلٛثِدٗ ،ق
أْ ففد ثٌدٕفِ ٌدٗ
ِىجٔز ِق٠ًٛز ف ٟثٌو ٓ٠ثالّ ِٚ ،ٟال سٌ ٚفٌَّٕز مصلوُخ ه صل ٔه كاللأس ه صلجس م.17
ٚلو الٍَ صمو ُ٠ثٌطعجَ ف ٟثٌَٚث٠ج ،أ ٌٝٚثٌّؤّْجس ثٌٚدٛف١ز فد ٟثٌّغدٌحٌ ،ىٕقٙدج أٙدذقش فد ٟثٌمدٌْ 10
٘ـ ،َ16/ؽَ س ث ِ ٙقسّج ِٓ ٌِصىَثس ٘يٖ ثٌّؤّْجسٌ ،وًؽز أٙذقش ثألٟعّز ثٌّموِز فً ٟفجدٙج ٍ١ّٚز ٌٍٖفجعز
 ًِٚسَث ٌٍذٌوز ٚوٌثِز ٙجفذٙج ،18صّٕقٗ ٍّطز ًَِ٠ز دْذخ وغٌر ثٌّْضف١وٚ ِٕٗ ٓ٠لٍز ثٌّضٛفٌ ِدٓ ثٌطعدجَ فدٟ
ًفجح ثٌَث٠ٚز أ ٚثٌ٠ٌٞـٚ ،إىث عٍّٕج فؾُ ثٌىفجف عٍ ٝثٌّْض ٜٛثاللضٚدجهٟٚ ٞذ١عدز ثٌٌودٛه ثٌدي ٞمد ُ١عٍدٝ
ثٌّمددوًثس ثسٔضجؽ١ددز ٌٍّغجًدددزٔ ،ددوًن أّ٘١ددز ٘دديٖ ثٌّّٙددز ثٌضددٕ ٟددجعش فٕٙ١ددج مجٙددز دجٌَٚث٠ددج دجعضذددجً ِددج صموِددٗ
ٌَٚثً٘ج ٌٚعجدٌ ٞثٌْذٌٍّٚ ،ً١م ٓ١ّ١دد ٓ١أفٞدجٔٙج ،دّدج ٠دوي فعد س عٍد ٝأّ٘١ضٙدج هّ ْٚدٛث٘جِّٙٚ ،دج ودجْ فٙديث
ثٌؾجٔخ ثٌٕفعٕ ٟىً عٕ ٌٚؽجىد١ز ٚإٕعجع ٌٍَٚث٠ج ثّضفجهس ِٕٗ دٖىً وذ١دٌ فد ٟصغذ١دش ألدوثِٙجٚٚ ،19مفضدٗ أّ٠دج

 17أًٚه٘دج ػثه صلٍهارْ صلثٕها فد ٟهًثّدضٗ :م صؾٍ١دجس ثٌّمجًددز ثٌّٛدط١ز فدِ ٟدٕٙؼ ثٌضىجفدً ثالؽضّدجع ٟدّضٚدٛفز ِغدٌح ثٌعٚدٌ ثٌّٛد٠١مٝ ،دّٓ أعّدجي
ثٌضٛٚف ثٌْٕ ٟف ٟصجً٠ل ثٌّغٌحًِٖٕٛ ،ثس ثٌَِٓ2013 ،2 ٟ ،
 صته قى ذ صتُ صلؼثاس صحم صلخإة صلوسىإىٓ ،ثِٔ ثٌفمٚ ٌ١عدَ ثٌقم١دٌ ،صقم١دك ِقّدو ثٌفجّدٚ ٟثهٌٚدف فدِٖٕ ًٛدًٛثس ثٌٌّودَ ثٌؾدجِعٌٍ ٟذقدظ ثٌعٍّد،ٟثٌذٌث109 ٗ ،1965 ،ٟ
 18ػث صللإف صلشاذلٓ125 ٗ ،
 19ثٌٖ ٟثٌّؤوو أْ ٝٚع١ز ثٌىفجف ثٌض ٟعجٕٙج ثٌّغٌح ف ٟصٍه ثٌفضٌر ِٓ صجً٠ل ثٌّغٌح ،فٌٛش ثٌَٚث٠دج ِٚدٓ ٝدّٕٙج ثٌَث٠ٚدز ثٌعْ١دج٠ٚز دّىٕجّدز ثٌَ٠ضدْٛ
إٌٌِ ٝوَ ثؽضّجع ٟثٔذٌ ٜإٌ ٝصمو ُ٠ثٌٌعج٠ز ٚثٌّْدجعور ٌٍّقضدجؽٚ ٓ١عدجدٌ ٞثٌْدذٚ ،ً١ودجْ ِدٓ ثٌطذ١عد ٟأْ ٠فدٌ٘ ٛديث ثٌٝٛد عٍدٍ ٝث٠ٚضٕدج ٚسٌ٘١دج ِدٓ
ٍٚث٠ج ثٌع ٌٚأْ صىٌٙ ْٛج أِ ن مجٙز دٙدج ،صْدضغٌّ ِٕضٛؽجصٙدج فد ٟصٍذ١دز ِنضٍدف ثفض١جؽدجس ٌِ٠دوٙ٠ج ٍٚٚثً٘دج ،وّدج أٔقدٗ ٚدجسٝدجفز إٌد ٝثألِد ن ثٌنجٙدز،
وجٔش ثٌَث٠ٚز صضق ِٓ ًٚؽٌث مدوِجصٙج عٍد ٝثٌٚدولجس ٚثٌٙذدجس ٚثٌَ٠دجًثسٚ .فد ٟصمدو ٌٞ٠ق
أْ ٘ديٖ ثٌفضدٌر ٕدىٍش دوث٠دز مٙد ًٛثٌَٚث٠دج ىثس ثٌّدٛثًه ثٌّجٌ١دز
ثٌىذٌ١ر ٚثألِ ن ثٌّضٕٛعز ِٓ أًثِٚ ٟٝمٌثس...
 ع .صللإف صلشاذلٓ192 ٗ ،ْ .َ ، ًثؽد ِدج وضذدٗ أحمه صلرُفٕه ِْ ،دجّ٘ز فدد ٟهًثّدز ثٌّؾضّد ثٌّغٌدد ٟفد ٟثٌمدٌْ ثٌضجّد عٖدٌ ( إٌٕٛ٠ضدجْ  ،)1912-1850ثٌدوثً ثٌذٞ١دج ِٖٕ ،دًٛثس وٍ١ددزث٢هثح ثٌٌدج ،1978 ،ٟؽَثْ ،ػ 93 ٗ ،2

صٛم١ف ف ٟثّضّجٌز ثٌٕجُ ٚثّضمطجدٌٍَ ُٙث٠ٚز ثٌعْ١دج٠ٚز ،ف١دظ ٕدىٍٛث لجعدور ثِٕدش داًثةٙدج ثٌذوٍ٠دز فدِ ٟعجٌؾدز
ِٞجعفجس ثٌىٛثًط ثٌطذ١ع١ز ِٓ م ي ثٌضىجًِ ٚثٌضٞجِٓ ثٌئٌٖ ٞصٗ فٙ ٟفٛف.ُٙ
ٚإىث ثٔضمٍٕج إٌ ٝثٌّْض ٜٛثٌع١جٔٔ ،ٟؾو ق
أْ ِنضٍف ثٌىٌثِجس ثٌٚجهًر عٓ ثٌٖ١ل ثٌىجًِ فد٘ ٟديث ثٌّٞدّجً،
صٕوًػ وٍٙج ف١ّ ٟجق ِٛثؽٙز ثٌؾٛعٚ ،صٝٛـ و١ف ودجْ ثٌندٛف ِدٓ ثٌّؾجعدز ٔٚمد٘ ثٌغديث ٠ع قٖدٔ فد ٟى٘دٓ
ثسْٔجْ ،ف ٞس عٓ فٛٚي ثٌذٌوز ف ،ٗ١فضٚ ٝإْ وجْ س ٌ١وجف سٟعجَ ثٌٛثفوِ ٛ٘ٚ ٓ٠ج ٠عذدٌ عٕدٗ ددـ مصلشهثغ
َصلح أح ه صلولٕمم٠ٚ ،20ضٞـ ٘يث ثألٌِ ِٓ إفو ٜثٌقىج٠دجس ؽدج س عٍدٌْ ٝدجْ أدد ٟثٌدٌٚث :ٓ٠مَقه كهان فهٓ
تؼض صلسىٕه فٓ حٕاج شٕخىا لما أذّ شٍل يتٕغ صيوهُصي َقه َيرخ ػلٕىها صلُفهُر هه صيذثهاع ...لو ه

ٔهايج

صلشٕخ فٓ ٌذص صلشٍل صلمثايك ػلّ ػارذٍم ...فلما كاود لٕلح صلمهٕالر أذهُوٓأ أذهاوٓ ك َكهالء صلاؼها َقهالُص لهٓ
ػى وا هه صلاؼها َصلسهمه َصلغهىم َصلثوهل شهٓء كصٕهل سال صلؼسهم فؼىه وا ىهً جاوهة قلٕهم ال ٔ هٓ تٍهذي صييكهاب
أصلُفُرك فٓ صلسثؼح أٔا  ...شم قا

ُلَص َكالء صلاؼا ٔذٌثُن فٓ ٌذي صللٕلهح ػىه شلهس صللٕهم صيخٕهل سلهّ َصرْ

أتٓ فحلصن أَصر جاَي لم ٔىح حىاسك َأود ؼٍم َصحملُص ؼحم صيَصوٓ صل ايغح َص لؤٌَا هه هاء صلهُصرْ
أصلُصرك ...فهذذص حضهل طؼها صلؼ هٕ أَجثهح ذُيضهل تالهذيجك ف هثُص ػلٕهً هه ذلهد صلمهاء فرج َوهً ػسهال طٕثها
َأطؼمُص صلُفُر ىً "ػى ا أذّ صيَصوٓ تمائًَ ،صلرٓ سرريُ سلهّ ػسهم ت ضهم تلكهح صلشهٕخٔ ،ح هٓ إلطؼها
صلضُٕف".21
ِٕٙٚج ِج ٠ضعٍك د قْ ثسٟعجَ  ٠مي فؾ سّج وذٌ١سث ٠ٚضطٍخ صؾَ١ٙثس إٝجف١ز ،وّج ف ٟإفو ٜثٌٌّ٠ٚجس م ...ها
ححاي للشٕخ صتُأ صتٓ ك ػث هللا سٕ ْ يم تهه ػمهل صليسهىاَْ صلشهيٕا ،قها تلغىهٓ أنة قثٕلهح سهيٕم َفه خ
ػلّ شٕخىا فٓ سىح ه صلسىٕه فٓ شٍل يتٕغ صيوُصي أ يتٕغ صيَ ك ...شم أنة صلشٕخ رخم سلّ رصيي فُج أٌهم
صل صي كلٍم فٓ غأح صلرؼة ه قلح ػ صلمىاَ أ صيَصوٓ ك ...شم تؼ شالشح أٔا ق يجم ه أٌهم فهاسَ ...قها
لهً ٔهها سههٕ ْ أوهها يجهم ذههاجل ههه ذجههاي صلسههُرصن َلهد ػىه ْ أ اوههح ٌَههٓ أيتؼهح َػشههلَن ػثه ص ذكههُيص َسواشهها
أيسلٍم لد ؼٓ حهاكم صلسهُرصن ...فوها لهٓ ػىه ْ سلٕهد حاجهح ولٔه سيسهالٍا ؼهد سلهّ ُالوها َسهٕ وا صلشهٕخ
صلحا م صلواة سٕ ْ يم ته ػٕسّ صلمحىاسٓ فأرخلٍم صلشٕخ َأ ل تيمم صإلواز ه ق ص ً سلّ صل صي َتيمهم
صلذكُي سلّ صلثسران تو

صلخ ح َصليلصسحم.22

 20أحم صلُصيز ،ثأل١ٌٚج ٚثٌّضٛٚفز ٚه ًُ٘ٚثالؽضّجعٚ ٟثٌْ١جّ ٟف ٟثٌّغٌح م ي ثٌمدٌٌِٔ ،18-17 ٓ١لٔٛدز ،وٍ١دز ث٢هثح عد ٓ١ثٌٖدك 1998 ،ػٗ ،2
488

 21صلغ ص أحم ته صلمٍ ْ ،ثٌٕ ًٛثٌٖجًِ فِٕ ٟجلخ فقً ثٌٌؽجي ثٌىجًِِ ،1 ٟ ،طذعز ثٌٚوق ثٌن٠ٌ١ز ،ثٌمجٌ٘ر٘ 1348 ،ـ46 ٗ ،
48-47 ٗ ٗ ،ْ.َ 22
 -صلخلٕ ٓ يم  ،ثالٔ ِ١ثٌؾٍ ً١ف٠ٌٟ ٟمز ِٕٚجلخ ّ١وِ ٞقّو دٓ ع ْٝ١ثٌمطخ ثٌىجًِٕٟ ،ؾز141-140 ٗ ٗ ،1990 ،

ٚصٛف٘ ٟيٖ ثٌٌّ٠ٚز  -دقْخ عْ١جٚر  -دموًر ٕ١ل ثٌطٌ٠مز عٍ ٝإ٠ؾدجه فٍدٛي ّدٌ٠عز ألِٖ ٞدىً ٟدجًا
٠ع١ك أهث ثٌَث٠ٚز إٍث أصذجعٙج ٍٚٚثً٘جٌ ،ىٕقٙج صضِ ّٓٞؾّٛعز ِدٓ ثٌعٕجٙدٌ ثٌّذدجٌ فٙ١دج ،فد ٚالس ٔؾدو أٔقدٗ ِدٓ
ثٌّْضقِٕ ً١طم١قسج ٚصجً٠ن١قسج أْ ٠ى ْٛأ ٞثِضوثه ٌٍَث٠ٚز ثٌعْ١ج٠ٚز مجًػ فوٚه ِىٕدجُٚ ،ددجألفٌ ٜمدجًػ فدوٚه
أْ ثٌَث٠ٚز ِج ٍثٌش ف ٟدوث٠ضٙج ثألٚ ،ٌٝٚعجٔ١سج ق
ثٌّغٌح ،دجعضذجً ق
أْ ٘يٖ ثٌَ٠جًثس ثٌّٖجً إٌٙ١ج ال ّ٠ىٓ أْ صْؾً
فٍ ٟث٠ٚز مدجح ثٌْ١ذزم أ ٞلذً ٚفجر ثٌٖ١ل دْٕٛثس ل ةً دجعضذجً ٙغٌ فؾدُ ٘ديٖ ثألم١دٌر ٚعدوَ لدوًصٙج عٍدٝ
ثّض١عجح ٌِ٠و ٞثٌَث٠ٚز ثٌىغٌ.
ٌمدددو لّٕدددج دّقجٌٚدددز ؽدددٌه ثٌقىج٠دددجس ثٌّضعٍمدددز دجسٟعدددجَ ،فٛؽدددؤج أٔقٙدددج ال صضؾدددج ٍٚثعٕضدددِ ٓ١دددٓ أٙدددً ّدددضز
ٚعٖدددٌ ٓ٠فىج٠دددز ٚلفٕدددج عٍٙ١دددج فددد ٟمصلىهههُي صلشههها م م٘ٚ ،ددديث ددددو٠ ًٖٚطدددٌؿ أوغدددٌ ِدددٓ صْدددج ي فدددٛي لدددوًر
ثٌَث٠ٚدددز عٍددد ٝصٍذ١دددز ثفض١جؽدددجس ثٌ ؽتددد ٓ١إٌٙ١دددج ٍٚثًسث ودددجٔٛث أ ٚعدددجدٌّ ٞدددذِ ،ً١مجًٔدددز ِددد ٍٚث٠دددج أمدددٌٜ
صٛؽدددو فددد ٟثٌّؾدددجي ثٌؾغٌثفدددٔ ٟفْدددٗ وَث٠ٚدددز ّددد١وّ ٞدددع١و ثٌّٖدددَٕثةٚ ،ٟثٌضددد ٟثًصذطدددش ٕدددٌٙصٙج دّدددج وجٔدددش
صموِدددٗ ِدددٓ ٟعدددجَِٚ ،ددد ىٌددده فَث٠ٚدددز ثٌٖددد١ل ثٌىجِدددً لجِدددش عٍددد ٝسدددٌثً ددددجل ٟثٌٛفدددوثس ثٌّىٔٛدددز ٌٍنٌ٠طدددز
ثٌٚددددٛف١ز ،دئّددددعجف ثٌّقضددددجؽٚ ٓ١إٟعددددجَ ثٌؾددددجةعِٛٚ ،ٓ١ثّددددجر ثٌّعدددد ،ٓ٠ٍٛفضدددد ٝصضٙددددٌ دّضٙددددٌ ثٌّٕجٙددددٌ
ٌٍٖددٌثةـ ثالؽضّجع١ددز ثٌّضؤ١ددز ٚلددش وددً أٍِددزٚ .لددو ال ٠ىدد٘ ْٛدديث ثسٟعددجَ فدد ٟدعدد ٜثٌفضددٌثس مذ د سَث ،دددً لددو
 ٠مدددي ٟجد سعدددج ِعٕ٠ٛقسدددج ،أّجّدددٗ ثألًٚثه ٚثألىودددجً وئفدددو ٜث١ٌ٢دددجس ثٌّعضّدددور ِدددٓ ٟدددٌف ثأل١ٌٚدددج ٌٍضنف١دددف ِدددٓ
ٝدددٕه ثٌعددد ٔ١عٍددد ٝثٌٕدددجُ٘ٚ ،ددد ٛأِدددٌ ال ٔدددوًِ ٞدددوٙ ٜدددقضٗ دجٌْٕدددذز إٌدددٍ ٝث٠ٚضٕدددج ،لدددو صىددد ْٛعٍدددٕ ٝدددىً
إٟجٌز فضٌثس ثٌؾٍ ُٛف ٟثٌقٌٞر أ ٚفِ ٟؾجٌِ ثٌيوٌ.
ٌمو وجْ ثٌّ ُٙعٕو ٕٛ١ك ثٌَث٠ٚز ثٌعْ١ج٠ٚز ،صٛف ٌ١ثٌغيث ألصذجع٠ٌِٚ ُٙدو ،ُٙ٠وٍّدج فٍدش فضدٌثس عؾدجف،
ٚإْ ٌُ ْ٠ضط١عٛث ثّضذوٌ ٖٛأًٚثهسثِّ ،ج ٠عٕ ،ٟق
أْ "ذُفٕل صلغذصء لهم ٔحهه سهٍال صهم صلؼه

َصي هه َصلماهل"،23

ٚوٍٙج ٔٛثل٘ عجِٕٔٙ ٝج ثسْٔجْ ثٌّغٌد ٟوغٌ١سثٚ ،ثٌّ ف أٔقٙدُ ودجٔٛث ٚثعد ٓ١صّدجَ ثٌدٛعِ ٟدج ٌعٍّٙدُ ٘ديث ِدٓ
أّ٘١ضٗ ل ٜٛٚف ٟصٌوً ُ١أّّجي ًَِ ،ٞثّدضغٌّٖ ثٌٖد١ل ثٌىجِدً ِؤّدِ ثٌَث٠ٚدز أفْدٓ ثّدضغّجًٚ ،مجٙدز ِدج
٠ضعٍك دئوْجح ثٌَث٠ٚز ثٌعْ١ج٠ٚز دعِ ٜمِٛجس ثٌٍْطز ثٌٌَِ٠ز ف ٟثٌّؾجي.
ٚدجٌٕضٌ ٌىغٌر ثٌٞقج٠ج ثٌدي ٓ٠وجٔدش صنٍفٙدُ ثٌّؾجعدجسِٚ ،دج ودجْ ٕ٠دضؼ عٕٙدج ِدٓ ٍ٘د ؽّدجع ،ٟأٙدذقش
وٌثِددجس إٟعددجَ ثٌطعددجَ أ ٚصىغ١ددٌٖ لجّد سّج ِٖددضٌ سوج دددٕ ٓ١ددٛ١ك ثٌَث٠ٚددز ثٌعْ١ددج٠ٚز ،ثٌضدد٠ ٟقفد ٌِ٠ددو٘ٚج ِددج وددجْ
أؽوثهُ٘ ٠موٌٍِّ ٗٔٛقضجؽ ٓ ِ ٓ١عجدٌ ٞثٌْذٚ ،ً١دٚ ُٕٙ١دٛ١ٕ ٓ١ك ددجلٕ ٟدٛ١ك ثٌَٚث٠دج ث٢مدٌٕٞ٠ ،ٓ٠دجف إٌدٝ
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ىٌه ق
أْ وٛثًط ثٌؾفجف ِ ِج صٌصدخ عٕٙدج ِدٓ ِؾجعدجس ٚمْدجةٌ دٖدٌ٠ز ثفضٍدش ِٛلد ثٌٚدوثًر فد ٟث٘ضّجِدجس
ِؤٌف ٟثٌّٕجلخ صقو٠وسث ،ف١ظ ثعضذٌ٘ٚج ِٓ ثٌىٛثًط ثٌىذٌٚ ،ٜعٍ٘ ٝيث ثألّجُ وجْ ثالعضمجه ًثّ سنج ٌو ٜثٌٕجُ
ق
أْ عًّ ثٌَث٠ٚز ثٌعْ١ج٠ٚز دجٌيثس ودجْ لدجهًسث عٍد ٝثٌضمٍ١دً ِدٓ ث٢عدجً ثٌٛمّ١دز ٌىدً ِؾجعدز أ ٚؽفدجف فٍدش دٙدُ
هثمً ثٌّؾجالس ثٌض٠ ٟضقٌو ْٛفٙ١ج.
ِّٙٚج ٠ىٓ ِٓ أٌِ ،فمو وجْ ٍّٛن ثسٟعجَ ِض  ٙس فِّ ٟجًّجس ٕٛ١ك ثٌَث٠ٚدز ثٌعْ١دج٠ٚزِٚ ،دٓ م ٌدٗ
ًّددنش ٚؽٛه٘ددج ٔٚفٛى٘ددج ،فدد ٟعٚددٌ عد قؼ دجٌّعددوِٚ ٓ١ثٌّضٞدد ٓ٠ًٛؽ ٛسعددج ِددٓ ؽددٌث صددٛثٌ ٟفضددٌثس ثٌّؾجعددز
ٚثٌمق ،٠ف١ظ وجْ ثٌٕجُ أفٛػ إٌ٠ ِٓ ٝىفً ٌّ ُٙو فجؽ١جص ُٙثٌغيثة١ز.
عٍددد ٝأٔقدددٗ ِدددٓ ثألّ٘١دددز دّىدددجْ ،ثسٕدددجًر إٌددد ٝأٔقدددٗ عٍددد ٝثٌدددٌسُ ِ قّدددج لجِدددش ددددٗ ٘ددديٖ ثٌَث٠ٚدددز ِدددٓ أهٚثً
صىجفٍ١دددز ٚصٞدددجِٕ١ز فددد ٟثٌّؾضّددد  ،فمدددو ّدددجّ٘ش – عدددٓ ٚعددد ٟأ ٚهٚ ْٚعددد – ٟفددد ٟإفٖدددجي صطدددِ ًٛؾضّددد
ْ٠ددددٛهٖ ثالفضمددددجْٕ٠ ،ضمددددً ِددددٓ ٝٚددددع١ز صددددٌصٌ ٓٙاِددددٌ ثٌٛثلدددد ٌٚاٍِددددجس ٚثٌٖددددوثةو ثٌّ ٍِددددز ٌٍمقددددٟٛ
ٚثٌّؾجعددددجس ،إٌددددٝٚ ٝدددد ّددددّضٗ ثألّجّدددد١ز ِقجّددددذز ثٌّْددددؤ ٓ١ٌٚعددددٓ إهثًر ثٌٖدددد ْ ثٌعددددجَ ِٚددددو ٜصددددٛفٌُ٘١
ٌىجفز ثفض١جؽجس ثٌّؾجي ثٌؾغٌثف ٟثٌي٠ ٞقىّ.ٗٔٛ
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 -2ذُفٕل صي ه َصليمأح
٠عضذدددٌ صدددٛف ٌ١ثٌقّج٠دددز ثٌٖنٚددد١ز فدددّٚ ٟددد٠ ٠ضْدددُ دجٔعدددوثَ ثالّدددضمٌثً ثٌْ١جّددد٠ ،ٟضٙدددوه ثسْٔدددجْ ف١دددٗ
ِنددجِ ٌٟددٓ وددً ٙددٛح ٚفددوح ،وددجْ ِٚددوً٘ج ثسْٔددجْ أَ ثٌطذ١عددز ،أِددٌ ٌددٗ ِددٓ ثألّ٘١ددز ِددج ؽعٍددٗ ٠قضددٝ
دج٘ضّددجَ ٕددٛ١ك ثٌَٚث٠ددج ،فدد ٓ١أٝددقش ِْدد ٌز مفددٌَم ثٌَث٠ٚددز ِددٓ أ٘ددُ أًوددجْ ثٌؾٙددجٍ ثٌٚددٛف ،ٟدددً ٚوّددج
ؽدددج فددد ٟإفدددو ٜثٌوًثّدددجسًِ ،ددد سَث ٌّّجًّدددز ثٌَث٠ٚدددز ٌْدددٍطضٙج ثٌضٕض١ّ١دددز 25إْ عٍددد٠ٌِ ٝدددو٘ج أ ٚدضفجعدددً ِددد
ِق١طٙدددج ثٌدددي٠ ٞقضٞدددٕٙج ،د١دددو ق
أْ ثٌّندددَْ ى٘دددخ دع١دددوسث فددد ٟىٌددده ،إى صدددومً ٌضمٕدددِّ ٓ١جًّدددز فعدددً ثٌقدددجِ،ٟ
عذدددٌ ّدددِ ً١دددٓ ثٌضٙدددجةٌ ٚثٌضٖدددٌ٠عجسِٚ .دددٓ ثٌضٙدددجةٌ ثٌٌّصذطدددز دّٝٛدددٛعٕج ،م١ٙدددٌ ثٌْدددٍطجْ ِقّدددو ددددٓ
عذددددو هللا ثٌّّٕددددٛؿ ٌعْ١ددددجٚر فدددد ٟفضددددٌر فىّددددٗٚ ،ثٌمجٝدددد ٟدددددجفضٌثِٚ ُٙصددددٛلٖ٠ٚ ،ٌُ٘١ددددًّ ٘دددديث ثالفضددددٌثَ
ثٌٖٛ١ك ٚثٌٌّ٠وٚ ٓ٠ثٌّمٌثس.
ٌٚعً ِج ؽعً لّ١ز مثٌقٌَم صَهثه ٍِقجف١دز ،صدٛثٌ ٟفضدٌثس ثٔعدوَ فٙ١دج ثالّدضمٌثً ثٌْ١جّدٚ ٟثاللضٚدجه،ٞ
فض ٝأٝق ٝؽَ س ث ِٓ ثٌّٖٙو ثٌْ١جّ ٟفد ٟدعد ٜثٌفضدٌثس ِدٓ صدجً٠ل ثٌّغدٌحٚ ،أٙدذـ ٍِؾد ألِدٌث عو٠دوٓ٠
 24عذو ثٌٙجه ٞثٌذ١ج ،ٛصؾٍ١جس ثٌّمجًدز ثٌّٛط١ز233 ٗ ،ُ .َ ،
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أعٕج ٌٙثع ُٙفٛي ثٌٍْطزٌٕٚ ،ج ف ٟثٌّٚجهً ثٌضجً٠ن١ز ثٌعو٠و ِٓ ثألِغٍز ثٌوثٌز عٍ ٝلٌٕٛج ٘يث ،مجٙز ٝدٌ٠ـ
ثٌٖ١ل معذو ثٌْ َ دٓ ِٖٔ١م دّٖجي ثٌّغٌح ٚمثٌقٌَ ثسهًْٟ٠م دفجُ.26
ٚدٌؽٛعٕج إٌ ٝمثٌٕ ًٛثٌ ٖجًِمٚٔ ،جهف ٚؽٛه دع ٜثسٕدجًثس فدٛي ل١دجَ ٕد١ل عْ١دجٚر ددو ًٚثٌقدجِ،ٟ
ٚلو ّّ٘ ٝيٖ ثٌقّج٠ز مدجٌى

رم أ ٚمثٌٌعج٠زم ٚإْ وجٔش ثٌقىج٠ز ثٌٛثًهر ف ٟثٌّٚوًَِّٚ ،ؽز دطجد مٌثف،ٟ

ق
فئْ ِج ٖ٠ف ٌٙج ٘ ٛثٌض و١و عٍ ٝأهث ٘يث ثٌو ،ًٚمَكان صلسلاان صلمذكُي ،ذيد كالءج صلشٕخ يمه تهه ػٕسهّ
َيػأرً َ ،ه صلمىسُتٕه سلًٕمٚ ،27مِ ٌٙفعٛي ٘يٖ ثٌقّج٠ز ،فٔ ٟؾجر ثٌٍْطجْ ثٌّيو ِٓ ًٛعٍّ١ز ثٌمضً ثٌضدٟ
وجٔش صْضٙوفٗٚ ،عٍ ٝثٌٌسُ ِ قّج لو ٠طٌفٗ ِٕطٛق ٘يث ثٌٕ٘ ِٓ أّتٍز ِٓ لذ ً١ثفضمجهٔج ألمذدجً ثٔضّدج ّدٍطجْ
دٕٟٚ ٟجُ إٌ ٝثٌَث٠ٚز ثٌعْ١ج٠ٚزٚ ،فضد ٝوضدخ ثٌضدجً٠ل ٌدُ صٖدٌ ألٕ ٞدب ِدٓ ٘ديث ثٌمذ١دًٌٚ ،د ٛودجْ ىٌده لدو صدُ
دجٌفعً ٌّج ّىش عٕٗ مثٌىٌثّٟم ف ٟمعٌّٚز ثٌّْجةًم ثٌي ٞأًك فٙ١ج ٌٙيٖ ثٌوٌٚز ٌّٚج ّىش عٕٗ مثٌٕجٙدٌٞم
ف ٟمثالّضمٚجم ،ثٌي ٞث٘ضُ دضو ٓ٠ٚأمذجً وً ثٌوٚي ثٌّضعجلذز عٍ ٝعٌٓ ثٌّغٌحِ ،د ثٌضٌو١دَ عٍدّ ٝد ُٕٙ١ٟ
أوغٌ ِٓ أ ٟٕ ٞثمٌٌ ،يث ٔعضمو ق
أْ ثٌّْىٛس عٕٗ ف ٟثٌّٚجهً ثٌعْ١دج٠ٚز٘ ،د ٛصٛم١دف ثٌْد  ٓ١ٟثٌٟٛجّدٓ١١
ٌٕفٛى عْ١جٚر ١ٕٚنٌٚ ُٙجٌـ ٘ؤال  ،مجٙز ٌ ٝٛفو ٌىً ثالٝطٌثدجس ثٌٕجٕتز ف ًٟ ٟثٌقىُ ثٌٟٛجّٚ ٟفٟ
٘يث ثٌٚوهٔ ،ؾو فىج٠ز أمٌ ٜصق ً١إٌِ ٝج ى٘ذٕج إٌ:ٟ٘ٚ ،ٗ١
م ...أنة يجال أػجمٕةا ه صلخُصيض رخم صلمغلب َصسرول ترهُصخ أسحه ِ ىهاط جىهُب صلمغهلبك َصرػهّ
صلُالٔح صلحثلِ ...فلما صذ م أتلغك ٌذص صلخثل تالسلاان أسلّ صلسلاانك ذغٕل َتوٓ حلص فٓ أ ل ٌهذص صللجهم...
فاقرضّ يأًٔ أن ٔلسم صلُ ٔل سلّ صلشٕخ سٕ ْ يم ته ػٕسّ يضهٓ هللا ذؼهالّ ...فلمها سهمغ صلشهٕخ والهح
صلُ ٔل غضة غضثا ش ٔ ص َقا قثيً هللا ه لي  ...فلما جاء صللٕم َأيصر صيػجمهٓ أن ٔىها فهٓ خلُذهً فلمها
صسرول فٓ فلصشً رتد ػلًٕ ػولب َرخلد تٕه يجلًٕ فل غرً فٓ أوصًٕٕ أخ ٕرًٕك فماخ فٓ صلُقهد َقه أيص
هللا ىً صلثالر َصلؼثارم٘ٚ ،28يث ٠عٕ ٟأٔقٗ ٔجح عٓ ثٌّنَْ ف ٝٚ ٟفو ٌضٍه ثٌفضٕز ِ١ٌ ،دٍوا ثٌعمدٌح ٌدٗ ،وّدج

أْ ِؾجي ثٌَث٠ٚزٚ ،دٛؽٗ أم٘ق ثٌ٠ٌٞـ ،مً ِؾجالس ِقف ٛس
 26دجال ٟع عٍِ ٝنضٍف وضخ ثٌضجً٠ل٠ ،ضٞـ ق
مج ٍِٚؾ ٌىً ٕن٘ ثفضٌَ دٗ ،دغد ٜثٌٕضدٌ عدٓ
ِذًٌثس ثٌضؾجةٗ إٌ٘ ٝيث ثٌ٠ٌٞـ أ ٚس .ٌٖ١وّج ثٚس ثٌَث٠ٚز ّٛث ٍث٠ٚدز عْ١دجٚر أ ٚسٌ٘١دج ثٌٕدجُ م صؾدجٖ ودً ٙدٌٚف ثٌنطدٌ أ ٚثٌندٛف أ ٚثٌؾدِّٙ ،ًٛدج
وجٔش ِٚجهً٘ج :صؾجٖ ثٌطذ١عز ٚثٌؾجًؿ ِٓ ثٌقٛ١ثْ أ ٚثٌذٌٌٖ .ىٓ أوغٌ أٔدٛثع ثٌقّج٠دز ٚإٔدو٘ج أعدٌث فد ٟثٌٕدجُ ٘د ٟصٍده ثٌضد ٟصٞد دد ٓ١ثٌفدٌه ٚدد ٓ١ثٌْدٍطز
فؾجدسجم
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فِٕ ٟطٛق ثٌقىج٠زٚ ،ثٌض ٟال ّ٠ىٓ ثٌٕضٌ إٌٙ١ج إال ِٓ مد ي ّد١جلٙج ثٌّٕدجلذ ،ٟأ ٚفد ٟعدوَ صؾٕ١دوٖ مٌقٌودزم لدو
صىٍفٗ أِٛثالس وغٌ١رِ ،غٍّج لو صْضغٌق أ٠جِجس ،دجٌٕضٌ ٌذعو ثسلٍ ُ١ثٌضدٛثص ٟعدٓ ثٌعجٙدّز فدجٌُ ،ىدٓ دجّدضغّجً ٔفدٛى
ٕدد١ل عْ١ددجٚر ،دجعضذددجًٖ ٕدد١ل ٠ٌٟمددز دٍغددش ٕددٌٙر ِّٙددز عٍدد ٝثأللددً فدد ٟثٌٕطددجق ثٌّقٍددٟٚ ،ٟذ سعددج ٘دديث ثسٔؾددجٍ
ٌِ٘ ْٛدّوٙ ٜقز ثٌقىج٠ز ِدٓ عدوِٙجٚ ،ال ّ٠ىدٓ ثٌٕضدٌ إٌ١دٗ وديٌه إال عذدٌ ثٌْد١جق ثٌفىدٌٌٍ ٞفضدٌر – ثٔضٖدجً
ثٌفىٌ ثٌىٌثِجصٚ ٟصغٍ١فٗ ٌّنٍ١ز ثٌٕجُ ثٌؾّجع١ز .-
ٌمددو وجٔددش ٘دديٖ ثٌّىجٔددز ِددٓ ثألِدد ًٛثٌضدد ٟؽعٍددش أِددٌث دٕددٟٚ ٟددجُ ٠عضذددٌٍ ْٚث٠ٚضددٗ فٌ سِددج ال ٠مٌدددٗ
ثٌّنددددَْ ،وّددددج ال ٠قددددك ٌٙدددديث ثألم١ددددٌ ِ فمددددز إٔ ٞددددن٘ ثفضّدددد ٝدجٌَث٠ٚددددز ٕٚدددد١نٙج ٕٚددددج٘و ىٌدددده ق
أْ
ثٌّٚدددجهً ٌدددُ صْدددؾً أ ٞصدددومً ٌٍٟٛجّددد ٓ١١فدددِ ٟىٕدددجُ ٝدددو ٘ددديٖ ثٌَث٠ٚدددز أ ٚسٌ٘١دددج٘ٚ ،ددديث ٠عٕددد ٟصَو١دددز
ٌفٌ١ٝز ِٛثالر ثٌَث٠ٚز ٌْ  ٓ١ٟثٌٛلش.
ٌٚدددُ صمضٚدددٌ فّج٠دددز ٕددد١ل ثٌطٌ٠مدددز فمددد ٠عٍددد ٝثٌْددد  ،ٓ١ٟددددً ثِضدددوس ٌضٖدددًّ ثٌمذجةدددً ثٌّضٞدددًٌر ِدددٓ
ثٌْ١جّدددز ثٌعجِدددزٚ ،مجٙدددز ِدددج ٠ضعٍدددك دجٌٖدددك ثٌؾذدددجةِٕٙ ٟدددج ،عذدددٌ صٛم١دددف ِىجٔضدددٗ ٌدددو ٜثألِدددٌث ٚفضٛصدددٗ
ٌددوٌٌ ُٙ٠فدد ثٌٞددًٌ عددٓ ٘ددؤال وّددج فٚددً ،ملوثٕلههح صلسههُصلم صلؼلتٕههح صلرههٓ فههل

ػلٍٕهها َ ٔههل صلسههلاان

تمحىههههاس وهههه صيص ههههه صلمهههها  ،لرجٍٕهههه صلجههههٕشَ ،لمهههها كاوههههد صلوثٕلههههح صلمههههذكُيج غٕههههل قههههاريج ػلههههّ أرصء
صلمثلهههغ ،فوههه صسرشههه ؼُص تالشهههٕخ صلحا هههم ق ههه صلرههه خمَ ،أرصء صلى هههف فوهههظ ،فحهههان لٍهههم ههها أيصرَصم ،29دعدددو
أْ صّددش ِعجلذددز ثٌدد ٌ٠ٍٛعٍدد ٝفعٍددٗ ىثن ،و١ددف ىٌدده ؟ أِددٌ صْددىش عٕددٗ ثٌقىج٠ددزٚ ،ال صمددوَ دٖ د ٔٗ أ٠قددز إؽجدددز.
وّدددج ٕدددٍّش مصلحهههالءج م ٌِ٠دددو ٞثٌَث٠ٚدددز ِدددٓ أٝ ٞدددًٌ لدددو ٍ٠قدددك دٙدددُ ،إْ ِدددٓ صعْدددفجس ثٌّندددَْ أ ٚس١دددٌٖ،
ِّٓ وجٔٛث ٠ضمٍوِٕ ْٚجٙخ ف ٌَ٘ ٟثٌوٌٚز.30
ِٚدددٓ ثألّ٘١دددز دّىدددجْ ،ثسٕدددجًر إٌددد ٝدعددد ٜثٌّغجٌطدددجس ثٌضجً٠ن١دددز فددد ٟثٌّٚدددجهً ثٌعْ١دددج٠ٚز مودددجًٌٕٛ
ثٌٖددددجًِم فددددٛي ىثس ثٌّٝٛدددد ٛعٚ ،مجٙددددز ِددددج ًٚه فدددد ٟإفددددو٠ٌِٚ ٜددددجس ِٕجلددددخ ٕدددد١نٕجٚ ،31ثٌّضّقددددًٛر
فدددٛي " ذههه خم صلشهههٕخ صلحا هههم ليمأهههح أحههه خههه ص

شهههُي خلٕ هههح سهههلاان فهههاس ػلهههّ حىاسهههح صل ٔرهههُن"،

ٞدددج،
ٚثٌقدددجي أٔقٙدددج ال صضعٍدددك دٖددد١نٕج ٌىدددٓ دٖددد١ل ثمدددٌ ٘ٚدددّ ٛددد١وّ ٞدددع١و ثٌّٖدددَٕثةٍ ،ٟث٠ٚضدددٗ دّىٕدددجُ أ ٠س
 صلخلٕ ٓ يم 143 ٗ ،ُ .َ ، 29صلمٍ ْ صلغ ص  .43ٗ ،ُ .َ،دضٌٚف.
 صلواؼاوٓ أحم سالم86 ٗ ،ُ.َ ، 30صلمٍ ْ صلغ ص 30 ٗ ،ُ .َ ،
 صلواؼاوٓ أحم سالم87 ٗ ،ُ .َ ، 31صلمٍ ْ صلغ ص 37 ٗ ،
 -صلواؼاوٓ أحم سالم86-85 ٗ ٗ ،

ٚثٌدددي ٞػاقهههة "صلهههُ ٔل صلمهههذكُي لؼههه صحرلص هههً للُػههه صلهههذْ قاؼهههً ػلهههّ و سهههً ،تؼههه صلرؼهههل

للؼثههه  ،سذ

قا تورلً حالما ػار سلّ صلمشُي".32
ٌمو ٚفٌس مٌف١ز ِغٌح ثٌمٌْ ٘ 10دـ  َ 16/دّدج فٍّضدٗ ِدٓ ٙدٌثعجس ّ١جّد١ز ٚعدوَ ثّدضمٌثً ،أًٝد١ز
مٚذز ٌضٖذظ ثٌَٚث٠ج دٙيث ثٌدو ًٚثٌقّدجة ،ٟإى وجٔدش أوغدٌ أٔدٛثع ثٌقّج٠دز صد عٌ١سث فد ٟثٌدٕفِ صٍده ثٌضد ٟصٞد فد قسوث
ٌضعْفجس ثٌّنَْ ِٚغٍ ُٙ١ف ٟثأللجٌٌٚ ،ُ١يٌه وجٔش ثٌقىج٠جس ثٌّٕجلذ١دز ثٌدٛثًهر فدِ ٟنضٍدف ِٚدجهً صٍده ثٌفضدٌر،
هثفعسج ٌٍض ع ٌ١ف ٟثٌٕجُٚ ،دجٌضجٌ ٟثٌَّ٠و ِٓ صٛل ٌ١ثٌَث٠ٚزٚ ،صؾٕ١خ ثسّج ر إٌ ٝفٌِٙج ِٚق١طٙج دىدً ِدج ٠قٍّدٗ
ِٓ هالٌز فٔ ٟف ُٛثٌٕجُ.33
 -3صلراثٕة ََسائلً ػى شُٕخ صل صَٔح
ِٓ ثٌّ فضجس ثٌٌة١ْ١ز ثٌذجًٍر ف ٟع لز ثٌضجٌ٘ر ثأل١ٌٚجة١ز دضٌٚفٙدج ثاللضٚدجه٠ز ٚثالؽضّجع١دز٘ ،د ٛق
أْ
ثٌٚ٠ ٌٟٛدذـ أوغدٌ فٞدًٛسث فد ٟفضدٌثس ثألٍِدز ،فٞدٌ٠قٗ ٠ضندي ِدَثًسث إِدج ٌٍضذدٌن أٌ ٚطٍدخ ثٌٖدفج ٚ ،فد٘ ٟديث
ثٌْد١جق عدٌف ثٌعو٠دو ِدٕ ُٙدىٌثِدجس ىثس ع لدز ددئدٌث ثٌعٍدً ثٌّْضعٚد١ز ،ثٌضد ٟوجٔدش ٘جؽْسدج ِؤًلسدج ٌ ْٔددجْ
ثٌّغٌدددٌٙٚ ٟدديث فجٌَٚث٠ددج ثعضذددٌس هثة سّددج مِمددٌثس ع ؽ١ددزم٠ ،ضٛثفددو عٍٙ١ددج ثٌٌّٝددٚ ،ٝإىث ِددج ثّددضطجع إٔ ٞدد١ل
ِعجٌؾز أ ٞعٍز أ ٚعٍ ٝثأللً ثٌضنف١ف ِدٓ  ٟٚصٙدج ،ق
فدئْ ىٌده ٠َ٠دو ِدٓ فٞد ًٛثٌَث٠ٚدز ّٕ٠ٚقٙدج إِىجٔ١دز أوذدٌ
ٌ ٔضٖجً ٚثٌضّٛد فدِ ٟق١طٙدج ثالؽضّدجعٌ .ٟدُ صندٌػ ثٌٙٛدفجس ثٌع ؽ١دز عدٓ ثالصٚدجي ددجٌٍِّ ثٌّذجٕدٌ عٍدٝ
ِىجٔز ثٌعٍز ،مَ ه كلص اذً أوةً سذص َضغ يصحرً ػلّ ذْ ل

أَ ػاٌهحٔ ،جه صل هلض هه سهاػرًَٔ ،ثهلأ هه

أْ ثالعضمدجه ودجْ ٕدجةعسجِ ،دٓ ق
ػلرًمٚ ،34ثٌذٚك عٍ ٝثٌعج٘زٔ ،ج٘١ده ق
أْ ثٌٖدفج ِدٓ دعد ٜثألِدٌثّ٠ ،ٛىدٓ أْ
٠ض ص ٝفم ٠عذٌ ثٌضّْـ د٠ٌٞـ ثٌ ،ٌٟٛفض ٝسوث صٌثح ثألٌٝفز ًِ سَث ِٓ ًِ ٍٛثالّضٖفج  ،35إٌد ٝؽجٔدخ ىٌده

 32صلش شاَوٓ صته ػسحل ،هٚفز ثٌٕجٕ ٌ ٌّقجّدٓ ِدٓ ودجْ ددجٌّغٌح ِدٓ ِٖدج٠ل ثٌمدٌْ ثٌعجٕدٌ ،صقم١دك ِقّدو فؾد ،2 ٟ ،ٟهثً ثٌّغدٌح ٌٍضد ٌ١ف ٚثٌضٌؽّدز
ٚثٌٌٕٖ ،1976 ،ثٌٌدج 77 ٗ ،ٟدضٌٚف.
 صل اسٓ يم صلمٍ ِّْ ،ض ثألّّجع ف ٟىوٌ ثٌؾَٚ ٌٟٚثألصذجع ِٚج ٌّٙج ِٓ ثألصذجع ،صقم١ك عذوثٌق ٟثٌعٌّث99 ٗ ،1989 ،ٞٚ 33وغٌ١ثس ِج وجْ ٠ضؾٍ ٝه ًٚفٌَ ثٌَث٠ٚز ِعم س ٌ فضّج ِٓ ثٌضعْفجس ثٌْ١جّ١زِ ،مذٛالس ِٓ ٌوْ ثٌْد  ،ٓ١ٟوّدج صف١دو دديٌه وضدخ ثٌضدجً٠ل عذدٌ ّدٌه٘ج ٌٍعو٠دو
ِٓ ثٌقجالس ف٘ ٟيث ثٌٖ ْٚ ،لو ثٕضٌٙس عور أِىٕز ف٘ ٟيث ثٌّؾجي و٠ٌٞـ ِٛال ٞعذو ثٌْ َ دٓ ِٖ ،ٔ١ثٌي ٞصُ إلٌثً فٌِضٗ دّمض ٝٞم١ٙدٌ ٙدجهً ّدٕز
ٚ ،َ 1578صُ صؾو٠وٖ فّ١ج دعو ،ثٌَث٠ٚز ثٌفجّ١ز دفجُ ،هثً ثٌّٞجٔز ٍٚثْ ،ثٌَث٠ٚز ثٌٌٖلج٠ٚز د د ٟثٌؾعوٕ٠ ،ضٌ:
- Laroui (Abdellah), les origines sociales et culturelle du nationalisme marocain, (1830- 1912) Maspero, Paris, 1977,
P 228
* ٚثٌٙجِٔ ًلُ  ِٓ 49ثٌٌّؽ ٔفْٗ.
 34صلمٍ ْ صلغ ص 27 ٗ ،ُ .َ ،
 35ػث صللإف صلشاذلٓ116 ٗ ،ُ.َ ،

ٕىً ثٌٍعجح ،هٚث ٌٍعو٠و ِٓ ثٌعج٘جس ٚثألٌِثٚ ،36ٛلو ثّضٌّ ٕٛ١ك عْ١جٚر ف ٟثّضعّجي ٘ديٖ ثٌٙٛدفجس إٌدٝ
ِٕٛ٠ج ٘يث عٍ ٝثٌٌسُ ِٓ ٟٛي ثٌفضٌر ثٌَِٕ١ز ،مجٙز ف ٟثٌضؾّعجس ثٌو١ٕ٠ز ثٌىذٌ ٜوجٌّٛثُّ.
أِدددج عدددٓ أٔدددٛثع ثألِدددٌث ٛثٌّعجٌؾدددز ثٌضددد ٟثٕدددض ٌٙدٙدددج ٕددد١ل ثٌعْ١دددجٚ ،ٓ١٠ٚثٌضدددٔ ٟؾدددو ٙدددوث٘ج ٠ضدددٌهه
دىغددٌر فدد ٟمثٌٕددد ًٛثٌٖددجًِم فٙدددِ ٟقددوٚهر ِغدددً :ثٌفضددك ،م… َ ىٍههها هها أخثلوهههٓ تههً شهههٕخٓ سههٕ ْ صليهههاض
ػثهه صلسههال تههلصرج ،أنة صلشههٕخ قهه أَذههٓ تلجههم تههً فرهه ػظههٕم ،ذىهه
َضهههغ صلشهههٕخ ٔههه ي ػلٕهههً حرهههّ تهههل

أ ؼههايي ههه ههذصكٕلي …َتمجههلر أن

هههه ػلرهههًمٚ ،37ثٌذٛثّددد ،ٌ١م ههها َقهههغ للشهههٕخ سهههٕ ْ يمههه صلشهههٕثاوٓ

قههها ا كاوهههد تهههٓ ػلهههح صلثُصسهههٕلَ ،كاوهههد فهههٓ صلسهههىٕه صلماضهههٕح ذصهههُي ػلهههَٓٔ ،ي هههم لهههٓ هههه ذلهههد َجهههغ
شههه ٔ فُضهههغ صلشهههٕخ يصحرهههً ػلهههّ صهههلثٓ اسهههيا تٍههها ٍهههلْ ٌَهههُ ٔوهههُ ٔههها أتههها ػثههه هللا قههه ذٌهههة ألمهههد
فاسهههرلحد ىٍههها فهههٓ صليههها "
أصهههاتً هههل

38

ٚثٌعّددد ،ٝم… أنة يجهههال فوٍٕههها شهههلٔ ا هههه فوٍهههاء حىاسهههح صل ٔرهههُن قههه

فهههٓ ػٕىٕهههً َصوؼههه ص ت هههليَ ،رص تهههً صليههها

ههه ج طُٔلهههح ف هههرا ػٕىهههً فُجههه صلضهههُء رصخهههال

ههه صلثههاب ف ههاي ٔىظههل سلههّ أشههاز تٕرههً فلههم ٔخههف ػلٕههً شههٓءمٚ ،39أِددٌث ٛثٌددٌأُ ِددٓ ٙددوثع ٚس١ددٌٖ،
مقههها – يمههه تهههه ػمهههل تهههه رصََر صلمخرهههايْ – كاوهههد َجرهههٓ َقههه أصهههاتٍا صههه صع فهههٓ يأسهههٍاَ ،ذألمهههد
ىههً صيلههم صلش ه ٔ  ،أن ذوههُلٓ ٔهها سههٕ ْ يم ه تههه ػٕسههّ فٕؼافٕههد هللا فوالههد ذلههد فأصههثيد تلئههح كههأن لههم
ٔحههه تٍهها ههل

أصههال … مٚ ،40ثٌٖددًٍ٘ٚ ،دديٖ ثٌنجٙدد١ز ثٌع ؽ١ددز ،ثٕددض ٌٙدٙددج عْ١ددجٚر ّددٛث فددِ ٟىٕددجُ

أ ٚمجًؽٙددددج ٚدجٌضقو٠ددددو فدددد ٟثألّٚددددج ٟثٌمذٍ١ددددز٠ٚ ،عضذددددٌ ثٌْددددقجٚ ْٛ١ّ٠ثٌّنضددددجً ْٛ٠ى ٞٚثالمضٚددددجٗ فددددٟ
٘ددديث ثٌٖددد ًْ ،دقّدددج ٌمدددٌح ٘دددؤال ِدددٓ ثٌٖددد١ل ثٌىجِدددًٔٚ ،ضدددٌسث ٌٖدددٌٙص ُٙصٍددده ودددجْ ٠دددضُ ثالّدددضعجٔز دٙدددُ ِدددٓ
ٌٟف ٍٚث٠ج أمٌ ٜلٚو أهث ِّٙجس ثّضٖفجة١ز ف٘ ٟيث ثٌّؾجي.
ٚصى ْٛثٌٍقضز ثٌّٕجّذز ٌع ػ ٘يٖ ثألٌِث ٛأعٕج ِّجًّز ثٌقٌٞر أ ٚم ي ثٌّ ُّٛثٌْٕٚ ،ٞٛفٙ١ج ٠عّو
عْ١جٚر إٌ ٝصوٌ١ه ِىجْ ثٌعج٘زٚ .ال َ٠ثٌ ْٛفض ٝعٌٔٚج ٘يث ٠عجٌؾ٠ ِٓ ْٛمٚوُ٘ ،ف١دظ ّ٠دوه ثٌّدٌ ٜ٠س١دٌ
دع١دو ِددٓ دددجح ثٌٞددٌ٠ـ ٌقضددجس لذددً ٌٚددٛػ ثٌْددقج١ّ٠ز دجفدز ثٌَث٠ٚددز ٌوّٚددٗ دجألًؽددًٕ٘ٚ ،ددج صفعددً دٌوددز ثٌٖدد١ل
ِفعٌٙٛج ف ٟثٌٌّ ٜ٠ثٌيٌّ ٞعجْ ِج ْ٠ضع١و ف٠ٛ١ضٗ ٖٔٚج.ٟٗ

.ْ.َ 36
 37صلمٍ ْ صلغ ص  27 ٗ ،ُ .َ ،دضٌٚف.
 .30 ٗ ،ْ.َ 38دضٌٚف.
 ،42 ٗ ،ْ..َ 39دضٌٚف.
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ٚلدددو ال صىددد٘ ْٛددديٖ ثٌمدددوًر ثٌع ؽ١دددز ثٌعْ١دددج٠ٚز هثة سّدددج ِٛفمدددز٠ٚ ،عٍٍددد ْٛىٌددده ددددضقىُ ثٌٖددد١ج ٓ١ٟفدددٟ
ثٌٖددن٘ ثٌّددٌِٚ ،ٜ٠ددٓ ثألِددٌث ٛثألمدددٌ ٜأٞ٠ددج ٔؾددو هث ثٌٚددٌع ،مأنة يجههال هههه فههاس كههان لههً َلههه ،
ههه أذثههاع صلشههٕخَ ،قهه ذملحههد تههً جىٕههح ،تسههثة رػههُج قلأٌهها يجلٍههاَ ،كاوههد صلجىٕههح شههلطد ػلٕههً ذلههد
شلَطا فأطاػٍا لمـــا ذلٔ م.41
 -4ؼالجح صإلصاتح تالسم أح

ظاٌل ذمٕ صلؼٕسإَٔه

ِٓ ثٌموًثس ثٌنجٙز ثٌض ٟثٕض ٌٙدٙج عْ١جٚر ،لوًص ُٙعٍ ٝثٌضٚدوٌ ٞضد ع ٌ١ثٌْدّٚ ،َٛثٌدضقىُ فد ٟثألفدجعٟ
ٌٚوسجس ثٌعمجًح ،فض ٝأٙذقٛث دّغجددز ٌِٝٚدٌٙ ٓ١دج ،عٌفدٛث عذدٌ صدجً٠ل ثٌَث٠ٚدز ددـ مثٌقٕجٖ٠د١زمٚ ،إٌد٘ ٝديٖ
ثٌموًر صٖ ٌ١إفو ٜثٌمٚجةو ثٌّىضٛدز عٍ ٝؽوثً ثٌ٠ٌٞـ:
َق سالمد كم صلسمُ جمٕغ ه

ٔؼـ ِ لـً فٓ سٍلٍا َجثالٍا
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ِٚددٓ ثٌّغ١ددٌ ٌ ٔضذددجٖ ق
أْ عْ١ددجٚرْٔ ،ددؾٛث عددور فىج٠ددجس صىٖددف لددوًص ُٙعٍدد ٝصددٌ ٜ٠ٚثألفددجع ٟدّنضٍددف
ٙددٕٛفٙج ِ ،د إلددٌثًُ٘ دٛؽددٛه ٟٛثةددف أمددٌ ٜدددجٌّغٌح صٖددجًو ُٙثٌنجٙدد١ز ٔفْددٙج ،و صذددجع مًفددجي ثٌىددٓٛم،
ثٌّعٌٚف عٕو ثٌعجِز دْ١وً ٞفجي ثٌذٛهثٌٚ ،ٟؽٌ ١ز أصذجع عذو ثٌمجهً ثٌؾ.ٟٔ ١
ثٌٖ ٟثٌّؤودو ق
أْ هًثّدز ِغدً ٘ديٖ ثٌضدٛثٌ٘ ،فضدٚ ٝإْ ثدضعدوس دٕدج عدٓ ثٌوًثّدز ثٌضجً٠ن١دز ثٌذقضدز ،فٙدٟ
ِطٍٛدز ف٘ ٟيث ثٌّٛٝٛع ،مجٙز ق
ٚأْ ٘يٖ ثٌطمِ ُٛج ٍثٌش فجٌٝر دمٛر ف ٟأى٘جْ ثٌعْ١ج٠ ٌُٚ ،ٓ١٠ٚغِ ٌ١دٓ
لٛر ٚؽٛه٘ج ال صٛثٌ ٟثٌْٕٚ ٓ١ال ثمض ف ثٌضٌف١جسٙ .ق١ـ ق
أْ ٌِ ُٙذًٌثص ُٙثٌم٠ٛز ف ٟثٌضّْه دٙجٚ ،ف ٟثٌوفجع
عٓ ٌٕع١ضٙج مثٌٛٚف١زمٌ ،ىٓ ىٌه ٖ٠ىً هثفعسج ثمٌ ٌف ُٙثٌضجٌ٘ر ثٌعْ١ج٠ٚزٚ ،صؾٍ١جصٙج ف ٟثٌّّجًّز.
ٚعٕوِج صى ْٛثٌّٛجةً ثٌع ؽ١ز ثٌّعضّور س١دٌ ِؾو٠دز فد ٟثٌضنف١دف ِدٓ ث٢الَ ،قإىثن ٍ٠ؾد ثٌعْ١دج ْٛ٠ٚإٌدٝ
وضجدز صعج٠ٚي ٚمفٌٍٚمِ 43ؾٌٛٙز ثٌّقض ،ٜٛصّضَػ دوثمٍٙج ث٠٢جس ثٌمٌثٔ١ز دذع ٜثٌٌِ ٍٛثٌقْدجد١ز ٚثٌقٌف١دز،
 41ف ٟثٌّؾضّعجس ثٌضمٍ١و٠ز ،ىثس ثألٔضّز ثٌع ؽ١ز ثٌعض١مز ٠عضمو ثٌٕجُ ،ق
أْ ودً ٕدن٘ أٙد١خ ددجمض الس فد ٟؽٙدجٍٖ ثٌعٚدذ ،ٟإٔقّدج ىٌده ًثؽد إٌد ٝفٞدًٛ
ثٌؾٓ ف ٟؽّْٗ ٌيٌه ٚؽخ ثالٌضؾج إٌ ٝإٔنجٗ وجأل١ٌٚج ٚ ،ثٌو ٌٗ ٓ٠ثٌموًر عٍ ٝثٌضقىُ ف ٟصٍه ثٌم ٜٛثٌنف١زٚ ،دجٌضجٌٌٟ ٟه٘ج ِٓ ثٌؾْدُٚ ،ال ّ٠ىدٓ صفْدٌ١
ىٌه إال دعؾَ مٔنذزم ثٌّؾضّ عٓ صمو ُ٠أّذجح ِمٕعز عٓ ِغً ٘يٖ ثألٌِث.ٛ
 42صلمٍ ْ صلغ ص 38 ٗ ،ُ .َ ،
ٌ٠د ٠عْ١جٚر د ٓ١لوًص ُٙصٍه – ثٌّٕجعز ٝو ثٌُْ – ٚٚثلعز ٌٟه ثٌٖ١ل ٚأصذجعٗ ِٓ ِىٕجّز٘ ،ؤال ٌّج صٍّىٙدُ ثٌؾدٛعٕ ،دٌعٛث فد ٟثٌضٙدجَ ودً ِدج ٚ٠دجهفٗٔٛ
ف ٟثٌطٌ٠ك مجٙز ثألفجعٚ ٟثٌعمجًح عٍ ٝثٌٌسُ ِٓ ثٌّْ َٛثٌض ٟصقٍّٙج ،إٌ ٝأْ ثّضوع١ٕ ٟنّّٚ ،ُٙـ ٌ ُٙدجٌعٛهر ٌٍّوٕ٠ز ٌىٕٗ ٘يٖ ثٌٌّر ثٕضٌٕ ٟدٌٟٚسج
ٌيٌه ِٕٙج إعفج أٙقجدٗ ِٓ ثٌىٍف ثٌّنَٔ١زٚ ،ثٌٌٞثةخ ،فىجْ ٌٗ ِج أًثه ِٚج صَثي ثٌقىج٠ز ِضوثٌٚدز ٕد ٔٙج ٕد ْ ّدٛث٘ج ِدٓ ثٌٌّ٠ٚدجس ثٌّٕجلذ١دز صٝٛدـ إٌدٝ
فو وذ ٌ١ف ًٛٞم ثٌىٌثِز م ف ٟصفى ٌ١عْ١جٚر ٚصذٌٌٍْٛ ٌُ٘٠و ُٙدٙج.
 صلمٍ ْ صلغ ص 29 ٗ ،ُ .َ ، 43ػث صللإف صلشاذلٓ117 ٗ ،ُ .َ ،

 ٟ٘ٚدّغجدز إؽٌث ٚلجة ٟالصقمج ٌٕ ثٌم ٜٛثٌنف١ز ثٌٖ١طجٔ١ز٘ٚ ،يث ثسؽٌث دو٠ ًٖٚمضٞد ٟثٌضدٛفٌ عٍدً ٝأّدّجي
ًَِ ٞسٔضجػ صٍه ثٌّعجٔ ٟثٌْقٌ٠ز ثٌو١ٕ٠ز ٚثٌمجهًر عٍ ٝإدعجه ثٌٌٖٚ ،ًٚثالّضعجٔز دطٛثةدف أمدٌٌّٖ ٜدجًوضُٙ
ثٌعًّ ٔفْٗ وىٕجٚر .44
أْ وً ثألٌِث ٛثٌّٖجً إٌٙ١ج ٌُ ،صضؾج ٍٚثٌطجد ثٌفٌه ،ٞىٌه ق
٠ٚذو ٚق
أْ ثألِدٌث ٛىثس ثٌْدّز ثٌٛدجة١دز ودـ
مثٌطجعْٛم ،ال ٔؾو ٌٙج أعٌسث ف ٟثٌّٚجهً ثٌعْ١ج٠ٚز موجٌٕ ًٛثٌٖجًِمٚ ،سٚ ،ٌٖ١و قْ أٙقجدٙج ٠ضفم ْٛعٍ ٝعوَ
لوًر ٕ١ل ثٌَث٠ٚز عٍ ٝثٌضٚوٌٙ ٞج ،إال أٔقٙدُ ْ٠ضعٞ١د ْٛعدٓ ٘ديث ثٌعؾدَ دضٌه٠دو ثألًٚثه ٚثألىودجً فدِ ٟمدٌثس
ٍٚث٠جُ٘.45
ٚعٍددد ٝثٌدددٌسُ ِّدددج لدددو ٠غدددجً دٖددد ْ ٘ددديٖ ثألهٚثً ثالّضٖدددفجة١زِٚ ،دددج لدددو ٠طدددٌؿ دٚدددوه٘ج ِدددٓ أّدددتٍز،
ٚدع١دددوسث عدددٓ أ ق
 ٞثًث ِدددٓ ٕددد ٔٙج ثٌٕضدددٌ إٌددد٘ ٝددديٖ ثٌّٙدددجَ دجعضذدددجً عدددوَ صٛثفمٙدددج ِددد ثٌّٕطدددك ٚثٌعمدددً ،فئٔقٕدددج
ٔعضمدددو ق
أْ ثٌَث٠ٚددددز ثٌعْ١ددددج٠ٚز ٚفددددٌس ٌَٚثً٘دددج ممددددوِجس ٟذ١ددددزم ،إىث ِددددج أًهٔدددج ثّددددض١عجح ٟذ١عضٙددددج ،عٍٕ١ددددج
ثٌٕضددددٌ إٌٙ١ددددج دّٕضددددجً مٌف١ضٙددددج ثٌضجً٠ن١ددددز ،إى عٍدددد ٝثأللددددً وجٔددددش صمددددوَ ٌٙددددُ ٔ ٛسعددددج ِددددٓ ثٌٌثفددددز ثٌٕفْدددد١ز،
ٚثٌٙدددو ٚثٌْٕدددذ٠ ،ٟعفدددِ ُٙ١دددٓ ثٌضفى١دددٌ فدددٟ ٟذ١عدددز ثٌدددوث ثٌدددي ٞأٌدددُ دٙدددُ ،فضدددٚ ٝإْ ودددجْ ثألِدددٌ ال ٠عدددوٚ
ثفض١جالس ٚثّضغ الس ٌْيثؽز ثٌٌّ..ٝٝ
ٚعّددددز ِ فضددددز ًةْ١دددد١ز ال دددددو ِددددٓ ثسٕددددجًر إٌٙ١ددددج٘ٚ ،دددد ٟثفضمددددجه ثٌّٚددددجهً ثٌعْ١ددددج٠ٚز ٌىٌثِددددجس
مثالّضْدددمج م ثٌضددد ٟصعدددو لجّددد سّج ِٖدددضٌ سوج دددد ٓ١ثأل١ٌٚدددج ٘ٚ ،ددد ٛأِدددٌ لدددو ٠ىدددِ ْٛدددوعجر ٌٍضْدددج يِ ،دددٓ ٍث٠ٚدددز ق
أْ
٘دددديٖ ثٌىٌثِددددجس وجٔددددش ِٕضٖددددٌر فددددٙ ٟددددوً ثٌمددددٌْ ٘10ددددـ َ16/دىغددددٌرٔ ،ضددددٌسث ٌضددددٛثٌّ ٟددددٕٛثس ثٌمقدددد٠
ٚثٌؾفدددجفٚ .ثٌضفْددد ٌ١ثٌٛف١دددو ثٌددديّ٠ ٞىٕٕدددج ثسهال ددددٗ دٙددديث ثٌنٚددد٠ ،ٗٛضّغدددً فددد ٟق
أْ ٘ددديٖ ثٌٕٛع١دددز ِدددٓ
ٚدددج ِجة١قسدددجٚ ،ثٌقدددجي ق
أْ ِىٕجّدددز ثٌَ٠ضددد ْٛصضّٛددد٠
ثٌىٌثِدددجس صضٙدددٌ دٖدددىً لددد ٞٛفددد ٟثٌّٕدددجٟك ثٌضددد ٟصعدددٌف ٔم س

 ِٓ 44د ٓ١ثٌعجهثس ثٌّضذعز عٕو ثٌطٛثةف ثٌعْ١ج٠ٚز ،صٍذ١ز هعٛر وً ِٓ أٙجدٗ ِِ ِٓ ثٌؾٕ ،ْٛأٌّ ٚعجٌؾز أ ٌِٛ ٞثمٌٌ ،ىدٓ ٘ديٖ ثٌّدٌر ْ٠دضعجْ دطٛثةدف
أمٌٌٙ ٜج دجع  ً٠ٟٛف ٟثٌّؾجي ،وجٌطجةفز ثٌىٕج٠ٚز ٚثٌض ٟصٍؾ إٌد ٝصٛم١دف ِؾّٛعدز ِدٓ ثٌطمد٘ ُٛد ٟألدٌح إٌد ٝثٌغٌثددز ِٕٙدج إٌد ٝثٌّٕطدك ٚثٌعمدً ،دؾّ١د
ثٌّمج ،ِ١٠وّج صى ْٛفٌٙز الّضقٞجً م أ١ٌٚج ثٌذ ه م وْ١و ٞدٍٛوٌِٛ ،ٞال ٞعذو ثٌمجهً ثٌؾٔ ١دِ ،ٟدٛال ٞإهً٠دِ ًٍ٘دّ ،ْٛد١وّ ٞدع١و ّد١وِ ٞقّدو
دٓ عٚ ْٝ١س( ٌُ٘١إفجهر ٕف٠ٛز ِٓ ِىٕجُ ).
 عٓ أٚؽٗ ثٌع لز د ٓ١عْ١جٚر ٚوٕجٚر ٕ٠ضٌ:- Brunel (René), Essai sur la confrérie des Aissaouas, Paris, librairie orientaliste, paul Genthner, 1926, PP 156 45دقْخ صلُ صن ،وجْ ثٌٕجُ لٍ ٍٟ١ثٌقٍ١ز ثصؾجٖ ثٌٛدج ٚ ،إْ وجٔٛث ٠ضني ْٚدع ٜثٌضوثد ٌ١ثٌٛلجة١ز الصمج ثٔضمجي عوٚثٖ ،ُ .َ ،ػ68 ٗ ،1

ّددد ٙس مٚدددذسج لٍّدددج ٖ٠دددٙو عدددوَ ثٔضضدددجَ ثٌضْدددجلطجسٌ ،ىدددٓ ٘ددديث ال٠عفٕ١دددج ِدددٓ ثٌمدددٛي دٛؽدددٛه ٌقضدددجس صمدددً فٙ١دددج
ثٌضْجلطجس ثٌّطٌ٠ز ،ثعضذجًسث ٌٝٛع١ز عوَ ثالّضمٌثً ثٌضٖٙ٠ ٟو٘ج ثٌّٕجك ِٓ ف٢ ٓ١مٌ.46
 -5صلثلكح ي ص لُالٔح صلشُٕخ صلؼٕسإَٔه
صعو ٍ٠جًر أ٠ٌٝ ٞـ دمٚو ٌضذٌن ِٓ ،ثألِ ًٛثٌٙجِز فد ٟثٌْد١جق ثٌٚدٛفِٚ ،ٟدٓ ثٌمٞدج٠ج ثٌضد ٟثّدض عٌس
دجال٘ضّددجَ ِددٓ ٌددوْ ثٌّضٚددٛفزٚ ،أفددٌهٚث ٌٙددج عددور صٕض١ددٌثس صقددوه ثهثدٙددج ٚثٌٖددٌ ٟٚثٌٛثؽددخ ثصذجعٙددج ِددٓ ٟددٌف
ثٌَثةددٌٚ .ٓ٠وغ ١دٌسث ِددج صضٙددٌ ثٌمّ١ددز ثالؽضّجع١ددز ٌّفٙدد َٛثٌذٌوددز ،إدقددجْ ثألٍِددجس ٚثٌىددٛثًط ،ف١ددظ  ٠مددي إٟعددجَ
ثٌّقضجؽٚ ٓ١عجدٌ ٞثٌْذٙ ً١فز ثٌموثّز ٌو ٜسجٌذ١ز ثٌفتجس ثٌّْضف١ور ِٓ موِجس ثٌَث٠ٚز.
ِٚد ثٌضطدد ًٛثٌَِٕددٌ ٟددُ صعددو ٌفضددز مثٌَ٠ددجًرم صعٕدد ٟصؾو٠ددو مثٌعٙددوم ِد ٕدد١ل ثٌطٌ٠مددز ،دددً ٚدددجٌٕضٌ ٌٙدديث
ثٌضط ًٛأٙذقش ِمضٌٔز دّج ٠موَ ٌٍ٠ٌٞـ ِٓ ٘وث٠ج عٍ ٝثمض ف أٔٛثعٙج ٚإٔٙجفٙجً ،سذز ِٓ ِموِٙ١ج ثالّضفجهر
ِٓ موِجس ثأل١ٌٚج ٚدٌوجص ،ُٙىٌه ق
أْ عٕ ٌٚمثٌذٌوزم دّج أٔقٗ ٌّ ِٓ أٌّثً ثٌّٖد١نز ،أٝدق ٝأّدجُ ثعضمدجه
ثٌٌّ٠و ٓ٠ف ٟمٛثًق ٕ١نٚ ُٙوٌثِجصٗ ،وّج أٙذـ عدجِ س أّجّد١قسج العضمدجه ثٌعجِدزٚ ،فضد ٝثٌْدٍطجْ ثٌْ١جّد ٟفدٟ
فضٛصٗٚ ،صٍه ثٌنوِجس لو صى ْٛعذجًر عٓ ع ػ ِٓ عج٘ز ،أٍٟ ٚخ ٕفجعز أ ٚفّج٠دز ِدٓ صعْدف ّدٍط ،ٞٛأٚ
ٟغ١جْ ٌٍطذ١عز ،إٌ ٝس ٌ١ىٌه ِٓ ثألهٚثً ثٌض ٟثٔذٌٕ ٜدٛ١ك ثٌَٚث٠دج ٝٚدّٕٕ ُٙدٛ١ك عْ١دجٚرٌٍ ،م١دجَ دٙدج ف١دظ
عٍّٛث عٍ ٝص١ٟٛدو ِىجٔدز ثٌَث٠ٚدز ٚسٌّدٙج دعّدك فد ٟثٌضٌددز ثٌّىٕجّد١ز ،وّدج ثّدضطجع ِؤّْدٙج صدٌوً ُ١أّدّجي
ًَِ ،ٞأٍ٘ٗ الّضمطجح ثٌَٚثً ِٓ وً ٛٙح ٚفوح ٚثٌضومً ٌمٞج ِ ًح ثألصذجع ٚثٌٌّ٠وٚ ٓ٠ثٌَٚثً.
ِددٓ ٘دديث ثٌّٕطٍددك ٔفٙددُ ٌّددجىث ٠ضّْدده ثٌٕددجُ دجالفضفددجم دّنٍفددجس ثأل١ٌٚددج ٚ ،ثٌقٞدد ًٛثٌّىغددف ٌٍٕددجُ فددٟ
ؽٕجٍثس ثٌّٖج٠لٚ ،صٙجفض ُٙعٍ ٝفًّ ثٌٕعٚ ٓٛثٌقٚدٛي عٍدٕ ٝدِٕٙ ٟدج ٌٍضذدٌن ددٗ ،47ف١دظ صديوٌ ثٌّٚدجهً
ثٌعْ١ج٠ٚز ثٌض ٟد ٓ١أ٠وٕ٠ج – عٍ ٝلٍضٙج – صٌهه ثٌَٚثً دىغٌر عٍ ٝثٌ٠ٌٞـ ثٌىجٍِ ،ٟف١ظ ثًصفعش ِٓ ؽٌث ىٌده
ثٌّوثمٚ ً١ثٌٙذجس ثٌّموِز ِٓ ٌٟف.ُٙ
ِٚج ّ٠ىٓ ل ٌٗٛف٘ ٟديث ثٌٚدوه ،ق
إْ مثٌذٌودزم ٌدُ صمضٚدٌ لد ٠عٍد ٝثٌد ٌٟٛثٌّدوف ،ْٛددً ٚثعضذدجًسث ٌٖدٌٙصٗ،
ٍّٕش وجفز ثٌفٞج ثس ثٌٌّصذطز دٗ وجٌمذٌٚ ،ثٌمذزٚ ،صٌثح أً١ٝز ثٌَّثً ٚسٌ٘١ج ،ف١دظ أٙدذـ ٝدٌ٠ـ ثٌٖد١ل

 46عٓ دع ٜثٌضمٍذجس ثٌضٕٙ ٟو٘ج ثٌّٕجك دّغٌح ثٌمٌْ ٘10ـ ً ،َ16/ثؽ  :يم صسرٕرُ42-41 ٗ ٗ ،ُ .َ ،
 47صلحراوٓ ته جؼ ل ته صرئسٍّٛ ،ر ثألٔفجُ ِٚقجهعدز ثألو١دجُ فدِ ٟدٓ ألذدٌ ِدٓ ثٌعٍّدج ٚثٌٚدٍقج دفدجُٟ ،ذعدز فؾٌ٠دز ،فدجُ ،1318 ،ػ 237 ٗ ،1
 .244– 243ٚػ 138 ٗ 120 ٗ ،3

ِقّو دٓ ع ِٓ ْٝ١إٔ ٌٙثألٌٝفز ٌ ِ١فم ٠دّىٕجُ ،دً ف ٟثٌّغٌح لجٟذزِ ٛ٘ٚ ،ج صىٖف عٕٗ وغدٌر ٍٚثًٖ
ٍ١ٟز أ٠جَ ثٌْٕز ٚدو ْٚثٔمطجع.48
ٕٞ٠جف إٌ ٝىٌه ،ق
أْ وً ِج ٠ق ٠١دجٌمذٌ مثٌٌٝٚزمٚ ،49ثٌضد ٟأٙدذقش ّدّز ِّ١دَر ٌدِ ٌٟٛىٕدجُ ،سدوس
أوغٌ ثّضمطجدسج ٌٍٕجُ ٚفْذٕج هٌ ١س عٍ ٝىٌه ،و١ف صى ْٛعٍ ٗ١ثٌقجٌٝر ثسّّجع١ٍ١ز إدجْ ثٌّ ُّٛثٌِّْٕٚ .ٞٛدج
ٞ٠ددف ٟعٍدد٘ ٝدديٖ ثٌٌٝٚددز أّ٘١ددز ِّ١ددَر دّىٕددجُ ،وٙٔٛددج ِددوفٓ ثٌعو٠ددو ِددٓ ٕددٛ١ك ثٌَث٠ٚددزٚ ،أل١ٌٚددج ثٌّوٕ٠ددز
ًٚؽجالصٙجٚ .دجٌؾٍّز فمو ثوضْخ ثٌ٠ٌٞـ ثٌعْ١جٌٕٙ ٞٚر لً ٔضٌ٘١جٚ ،ال سٌ ٚفمدو ودجْ عجِدز ثٌٕدجُ ٠عضمدوْٚ
فٙ ٟجفذٗ ،ثٌموًر عٍ ٝهف ثألى ٜعٕٚ ،ُٙفّج٠ض ِٓ ُٙوً صٙو٠و ،أِٚ ٚجح أٌُ دِٚ ،ُٙعجٌؾض ِٓ ُٙأٌِث.ُٙٝ
ٚثٌٛثل ق
أْ ٘يٖ ثٌموًر ٌُ صٕضٗ دّٛس ٕ١ل ثٌطٌ٠مز دً ثٔضمٍش دجًٌٛثعز إٌ ٝىٚ ،ٗ٠ٚفضد ٝثٌٌأّدّجي ثٌٌِدَٞ
ٌٍٖ١ل ،أ ٞمثٌىٌثِزم ،لو صٛثًعٙج عٕٗ ِٖج٠ل ثٌَث٠ٚز ِٓ دعوٌٖ ،ىٓ صؾوً ثسٕجًر إٌ ٝق
أْ ثٌىٌثِجس صىد ْٛعدجهر
مجٝعز ٌٍضٌف١ز ثٌضجً٠ن١ز ثٌض ٟأٔضؾضٙج .فىٌثِجس ثٌمٌْ ٘10ـ ٌٓ َ16/صى ْٛدجًٌٌٚٞر ِغً وٌثِجس ثٌعٚدًٛ
ثٌّٛثٌ١زٚ ،إىث أمئج ىٌه دجٌقْذجْ ّ٠ىٓ ثٌض و١و عٍد ٝق
أْ ٘ديٖ ثٌَث٠ٚدز صغديس ٚعٍدِ ٝدٌ صجً٠نٙدج دذٌودز ٕدٛ١مٙج
ثألٚثةً.
 ِٓٚد ٓ١ثٌّضجٌ٘ ثًٌّٚٛعز ثألمٌٔ ،ٜؾو لٛثعو ثٌَ٠جًر ٚثهثدٙج ثٌض٠ ٟذدو ٚأٔقٙدُ فدجفضٛث عٍٙ١دج ِْدضف١وٓ٠
ِٓ ٌٕٙر ٠ٌٝـ ٕ١ن ،ُٙف١ظ صى٠ٍ ْٛجًر ثٌ٠ٌٞـ ثٌىجٍِِ ،ٟفضٛفز ٌٍعّٚ َٛف ٟؽّ ١أٚلجس ثٌْٕز.
ٌٚعً ِج فوث دّقّو دٓ عْ١د ،ٝثسوغدجً ِدٓ ِؾدجٌِ ثٌدٛع ٚثسًٕدجه دَث٠ٚضدٗ ،وغدٌر ثٔغّدجُ ثٌٕدجُ فدٟ
ثٌٌىثةً ثٌض ٟثّضٌٖس دجٌّوْ ٚثٌذٛثه ٞعٍ ٝثٌْٛث ٘ٚ .50يث ِج ٠فِّ ُٙج ًٚه عٕو ثدٓ عْىٌ ف ٟمهٚفضٗم أعٕدج
فو٠غٗ عٓ ٕ١ل ثٌطٌ٠مز ثٌعْ١ج٠ٚز ،ف١ظ ْٕ٠خ إٌ ٗ١لوًصٗ عٍ٠ٌِ ِٕ ٝوٖ ثٌّمٌح مأد ٟثٌٌٚثٓ٠م ِٓ ثالٔغّجُ
فدد ٟثٌفجفٖددز ثٌضدد ٟوددجْ ِضعددٛهسث عٍٙ١ددج ،لذددً دٍٛسددٗ ٌِصذددز ثٌٛال٠ددز ثٌىجٍِددز عٍدد٠ ٝددو ثٌٖدد١ل ثٌىجِددً (فىج٠ددز ثٌفد ُ
ثٌٌٖ١ٙر ف ٟوضخ ثٌضٌثؽُ)ٚ ،ف٘ ٟيث ثٌْد١جق ؽدج عٍدٌْ ٝدجْ ٌِ٠دو ثمدٌ٘ٚ ،د( ٛثٌٖد١ل ثٌف١ؾ١ؾد 51)ٟمجهاء أتهُ
صللَصٔه قائالا سوةٓ جؼلد
غأح صلضؼف ََجًٍ

ا و سٓ تٕ ك َق شغ د تية صلىساء ،فلما كان صلغه جهاء أتهُ صلهلَصٔه ٌَهُ فهٓ
لَ ،لما كاود ق يج شٕخً حائال تٕىً َتٕه مايسح فؼلً ذصك ،فو قها َكأوةمها وشهظ

 48أٙذقش دع ٜثٌمذ ِٓ ًٛثٌَّثًثس ثٌٌٖ١ٙرٔ :يوٌ ِٕٙج ٠ٌٝـ ثٌٖد١ل ثٌؾٌَٚد ٟدّدٌثؤٝٚ ،دٌ٠ـ أدد٠ ٟعدَ ٜدضجس١دج( ،صتهه ػسهحل،)101 ٗ ،ُ.َ ،
٠ٌٝٚـ ثٌّ ٌٝٛإهً ِ٠دفجُ (صلحراوٓ ته جؼ ل ،ُ .َ ،ػٚ ،)274 ٗ ،2سٌ٘١ج ِٓ ثألٌٝفز ثٌض ٟمٍوصٙج وضخ ثٌضٌثؽُ فٙ ٟفقجصٙج.
 49صُْ ثٌٌ ٛٚثٌّٖٙو ثٌٛٚف ٟدجٌىغ ِٓ ٌ١ثٌٚفجسٚ ،وجٔش فضٌر ثٌمٌْ ٘10ـَ١ِّ ،ر ِٓ ف١ظ ثٔضٖدجً٘ج عذدٌ ًددٛع ثٌّغدٌح ٔديوٌ ِٕٙدج دّىٕدجًُٝٚ :دز
ثٌٖ١ل ثٌىجًِٚ ،ثٌٖ١ل ثٌقر .ٟٕ١ٚثدٓ عْىٌ101 ٗ ،ُ .َ ،
 50أحم تُشايب ،أٍِز ثٌ ٌ١ّٞثٌّغٌد ٟم ي ثٌمٌٔ ٓ١ثٌْجهُ ٚثٌْجد عٌِٖ ،ؾٍز وٍ١ز ث٢هثح ،فجُ ،عوه مجًٗ ،لُ 91 ٗ ،1985-2
 51صته ػسحل67 ٗ ،ُ .َ ،

ه ػوا َ ،ػى صسرٕوا ً ،صذجً يأسا سلّ صل صَٔح حٕس خاطة أسهراذي ،هه ٔحهُن فهٓ يػٕرهد ال ٔخشهّ ػلهّ
و سً غُصٔحم.52
ٚعٍ ٝثٌٌسُ ِٓ سّ ٛٛثٌٕ٘ٚ ،مجٙز ِج ٠ضعٍك دضقو٠و إْ وجْ ىٌه ٠ضُ ف ٟإٟجً ثٌَٚثػ أَ ال ،فجٌّؤوو
أٔقٗ ٝٛ٠ـ ٌّٛٙز ثٌقٛٚي عٍد ٝثٌّدٌأر ثٔتدي إْ ٌمٞدج ثٌّداًح ثٌؾْٕد١ز ،أ ٚألسدٌث ٛأمدٌ٘ٚ ،ٜديث ثألِدٌ ال
٠وع ِ ٛىٌه ٌٍغٌثدز ،فجٌفضٌر ثٌضٔ ٟقٓ دٚوه هًثّضٙج وجٔدش ودً ِعط١جصٙدج وجف١دزٌ ،ضذٌ٠دٌ ِغدً ٘ديث ثٌْدٍٛن أٚ
س ِٓ ،ٌٖ١ىٌه ثٌئ ٞؾو ٌٗ ثٔعىجّسج فِٚ ٟجهً ِغٌح ثٌمٌْ ثٌعجٌٕ ثٌٙؾٌ .ٞم ٙدز ثٌمدٛي ،ق
إْ إّ٠دجْ ثٌٕدجُ
دفعجٌ١ز صومً ثٌَث٠ٚز ثٌعْ١ج٠ٚز فٕ ٟن٘ ٕٛ١مٙج ف ٟثٌّقّ ،٠١جُ٘ ف ٟثٌٌف ِٓ ٕ ٔٙجِٚ ،ج ثٌموثّز ٚثٌضذؾً١
ثٌٍي ٓ٠فض ٟدّٙج إالق ِؤٌٕ دجًٍ عٍ ٝصٍه ثٌّىجٔز ،إى ٍٙٚش ف قسوث ثعضمو ِعٗ ثٌٕدجُ ،ق
أْ ِدٓ ّ٠دِ ثٌٖد١ل دْدٛ
إٔ٠ ٚىٌ وٌثِجصٗ ،ثٌٖجٍِز ٌّنضٍف ثالٖٔغجالس١ّ ،ؤه ٞىٌه ال ِقجٌز إٌد ٝإعدجًر ّدنطٗ ،ففدِ ٟؾضّد ودجْ ٠عضّدو
دٖىً أّجّ ٟعٍِْ ٝجعور ثٌَٚث٠ج ،وجْ ِٓ ثٌطذ١ع ٟأْ ٖ٠غً ثٌضفى ٌ١ثٌىٌثِجص ٟف١د سَث وذ١دٌسث فد ٟىٕ٘١دز ثألفدٌثه
أْ ثٌضٌٚف ّجعوس عٍ ٝمٍك ثٌضٌدز ثٌّٕجّذز ٌضغٍغً عمجفز ثٌنٛثًق ٚثهعدج ثٌٛال٠دز ،ق
ٚثٌؾّجعجسٙ .ق١ـ ق
فدئْ
ىٌه ٌُ ٠ىٓ ٠نٍ ِٓ ٛصوثع١جس ٍّذ١ز عٍ ٝثٌٕٖج ٟثٌفىٌ ٞدٛؽٗ عجَٚ ،عٍ ٝثٌضٛٚف ثٌي ٞثٔمٍخ فجٌٗ ِٓ صؾٌدز
ٚىٚق ِٖٚج٘ور إٌٕ ٝعٛىر ٚمٌثفز.
إْ ثٌَث٠ٚز ثٌعْ١ج٠ٚز ٚؽوس ثٌضٌدز ِٕجّذز ٌى ٟصٞطٍ د هٚثً ِّٙز ف ٟثٌّؾضّ  ،ىٌه ق
ِٚؾًّ ثٌمٛي ،ق
أْ
ثٌ ًٛٚثٌّْضمجر ِٓ ِٚجهً ثٌع ٌٚثٌقدو٠ظ ٚسٌ٘١دج ِدٓ ثٌّٚدجهً ثٌضد ٟأًمدش ٌذدجل ٟثٌقمدخ ثٌضجً٠ن١دز ،صىدجه
صعطدد ٟثالٔطذددجع د د قْ ثٌّغددٌح ٌددُ ٠ىددٓ ٠نٍددِ ٛددٓ أٍِددجس ،فىغ١ددٌ ِددٓ ثٌّٕددجٟك ٝددٌدٙج ثٌذددؤُ ٔض١ؾددز ثٌىددٛثًط
ثٌطذ١ع١دز ٚ ،ثٌّؾجعدجسِٚ ،ددج ٠ضذعٙدج ِددٓ لقدٚ ٠ؽفددجفِٚ .عٍد َٛثٌٕضدجةؼ ثٌّذجٕددٌر ٌٙديٖ ثٌضددٛثٌ٘ عٍد ٝثألٝٚددجع
ثاللضٚجه٠ز ٚثألفٛثي ثٌّع١ٖ١ز ٌٍٕجُ.
ِ ِٓٚضجٌ٘ ثألٍِز ويٌه ٔؾو ثألٚدتز ٚثألٌِث ٛثٌض ٟصعضذٌ إٌ ٝؽجٔخ ثٌّؾجعجس أوغٌ ثٌىٛثًط فًٛٞسث
فد ٟصددجً٠ل ثٌّغددٌحٚ .صىّددٓ مطًٛصٙددج فدد ٟإٙددجدضٙج ث سْٔدجْ ٚثٌق١ددٛثْ عٍدد ٝثٌْددٛث ٚ ،فدد ٟص عٌ٘١ددج عٍدد ٝثٌذٕ١ددز
ثٌوّٛ٠سٌثف١زٚ ،عٍ ٝثٌّمِٛجس ثاللضٚجه٠ز ٌٍذ هٚ .دغ ٜثٌٕضدٌ عدٓ ٘ديٖ ثألٍِدجس ِٚدج مٍفضدٗ ِدٓ ثعدجً ّدٍذ١ز،
فد ق
دئْ عؾددَ ثسْٔددجْ عددٓ ِٛثؽٙددز أٍِجصددٗ دددجٌٕضٌ ٌّقوٚه٠ددز إِىجٔجصددٗ ،هفعددٗ إٌدد ٝثٌذقددظ عددٓ ِ د ىثس ثِٕددز عٕددو
ثٌّضٛٚفزٚ ،أًدجح ثٌَٚث٠ج دفِ ًٞج وجْ ْٕ٠خ إٌ ِٓ ُٙ١وٌثِجس ٚمٛثًق ال ّّ١ج فٌ ٟقضجس ثألٍِز.

 52صلواؼاوٓ أحم سالم92-91 ٗ ٗ ،ُ .َ ،
 صلخلٕ ٓ يم 140 ٗ ،ُ .َ ، -صلمٍ ْ صلغ ص 22-21 ٗ ٗ ،ُ .َ ،

ٌّٚج وجٔش ٍث٠ٚز ثٌٖ١ل ثٌىجًِ ١ٌٚور ثٌمٌْ ٘10ـ ٛ٘ٚ ،َ16/ثٌمدٌْ ثٌديٕ ٞدٙو أوغدٌ ثألٍِدجس فٞدًٛسث
ٚص عٌ١سث ف ٟف١جر ثسْٔجْ ،فمدو وجٔدش ِوفٛعدز هفعسدج ٌ ٘ضّدجَ دجٌّٖدجوً ثالؽضّجع١دزٚ ،صدٛف ٌ١ثٌقّج٠دز ٌٍْدىجْ فدٟ
ٍِٓ وجْ ف ٗ١ثٌنٛف ّ١وسث.
ٕ ٌٚجًر فّنضٍف ثٌىٌثِجس ثٌّد عًٛر عدٓ ٕد١ل عْ١دجٚر ،وجٔدش صعىدِ ّ٘د َٛثألفدٌثه ٚثٌؾّجعدجس فْدخ
ثٌ٘ ِٓٚ ،٠ّٛيث ثٌّٕطٍك هف ًّٛك ثالعضمدجه دعْ١دجٚر ٚدمدوًصٙج عٍدِ ٝدو ٠دو ثٌعد ْٛإٌد ٝثٌٕدجُ إٌد ٝأْ ٠غدولٛث
عٍ ُٙ١دْنج  ٌٛٚ ،ق
أْ ٘يث ثٌؾجٔخ صعٍٔٛج ف ٗ١ثألًلجَ ٚثٌّعط١جس ثسفٚجة١زٔ ،ض١ؾز ٔوًر ثٌّعط١جس ثٌّٚدوً٠ز،
إْ ٌُ ٔمً ثٔعوثِٙج ،إى ٘ ِٓ ٟد ٓ١ثٌمٞج٠ج ثٌضدٔ ٟدوع ٛثٌذدجفغ ٓ١إٌد ٝثالٔىذدجح عٍٙ١دج دّدج ٠ىفدً إِجٟدز ثٌٍغدجَ عدٓ
ِنضٍف ثألِّ ثاللضٚجه٠زّٛ ،ث عٍٙ ٝع١و ثٌَث٠ٚز ثألَ ،أ ٚفٌٚعٙج ثٌّٕضٌٖر ف ٟدمجع ثٌّغٌح ٚمجًؽٗ.

ِّج الٕه ف ،ٗ١ق
أْ صٛٚف ِؤِّ ثٌَث٠ٚز ثٌعْ١ج٠ٚز ثٌٖ١ل ِقّو دٓ عٟ ْٝ١غ ٝعٍ ٗ١ثٌطجد ثالؽضّجعٟ
ثٌٌٚفٚ ،عٍ ٝأّجُ ٘يث ثألٌِ لجَ دّج ٖ٠ذٗ إفٌثا وٌثِجصٗ ِٓ ٟجدعٙج ثٌضؾٌ٠وِٞ ،ٞف١سج عٍٙ١ج ِٕقٚ ٝثلع١قسج،
ٌ٠صىَ عٍ ٝصمو ُ٠ثٌذوثةً ٌضؾج ٍٚأٍِجس ثٌع ٌٛٚ ،ٌٚفِْ ٟض٠ٛجصٙج ثٌؤ١جٚ .عٍ ٝإ٠مجع ٘يث ثألٌِ ٙجًس ثٌذٌوز
ثٌعْ١ج٠ٚز ٌِصى سَث ٚعجِ س ًةْ١سج ٌضؾجٝٚ ٍٚع١ز ثٔقذجُ ثألِطجًٚ ،ثٔؾ
ٚثألٌِث.ٛ

ثٌمقدِٚ ،٠موِدز ٌٍضدوثِ ٞٚدٓ ثٌعٍدً
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ٌمددو فجٌٚددش ثٌَث٠ٚددز أْ صٍعددخ هًٚسث ِنففسددج ٌّعجٔددجر أفددٌثه ثٌّؾضّ د ٚإ ٙد ؿ أ ٝٚدجع ُٙثًٌَّ٠ددز ،فْددخ
إِىجٔ١جصٙج ٚلوًثصٙج ،س ٌ١ق
أْ ِج صٌصخ عٓ ىٌه ٌُ ٠ؤه إالق إٌ ٝصىٌ ِ٠لجعور ًة١ْ١ز أّجّٙج ثٌنوِجس ثٌّموِز ِٓ
ٌٟف ثٌمجةّ ٓ١عٍٙ١جٌِٔٛ٘ ،ز دضموِ ُ٠مجدً ِجه ،ٞصنضٍف لّ١ضٗ ِٓ فٌه ٢مٌ فْدخ ثألٙدٛي ثالؽضّجع١دز ٌىدً
ٚثفوٙ .ق١ـ أْ عْ١جٚر٠ ٌُ ،نٌؽٛث ف٘ ٟيث ثٌّّٞجً عّج ؽٌس عٍ ٗ١عجهر ِؤّْجس ثٌَٚث٠جٌ ،ىٓ ىٌده ّدجُ٘
ف ٟصى ٓ٠ٛؽّجعجس ِٓ ثٌٕجُ ِْضٍّْز ٌٛثلعٙج ثًٌَِّٚ ،ٞفضمور ٌٍّذجهًرِ ِ ،ج ْ٠جُ٘ ٘يث ثألِدٌ ف١دٗ ِدٓ ٕدً
ثٌموًثس ثٌيٕ٘١ز ٚثالٔم١جه ثٌضجَ ٌفىٌ ٠عضمو ف ٟمثٌىٌثِدزم فد قس ِذجٕدٌسث ٌّقٕدٗ ،فضدٚ ٝإْ وجٔدش صٍده مثٌىٌثِدجسم
ٍِفمز ٚال أّجُ ٌٙج ِٓ ٚف ٟثٌضجً٠ل.
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يم صلمىُوًٓٚ ،لجس عٓ فٞجًر ثًٌٌِّٖٕٛ ،ٓ١١ٕ٠ثس وٍ١ز ثالهثح ٚثٌعٍ َٛثالْٔجٔ١ز ،ثٌٌدج414 ٗ ،2000 ،ٟ

 -عذو ثٌٙجه ٞثٌذ١ج236 ٗ ،ُ َ ،ٛ

الئيح صلم اري َصلملصجغ صلمؼرم ج فٓ صلثيسا
تاللغح صلؼلتٕحا
 يم صسرٕرُ ،ثٌىٛثًط ثٌطذ١ع١ز ف ٟصجً٠ل ِغٌح ثٌمٌْ ( َ16ثٌىٛثًط) ،ه .ه .ع / .ن .أ .ع .إ م ٌٙثٌٌّٙثٍ فجُ1988 ، صلىاصلْ أحم ته خاله  ،ثالّضمٚدج ألمذدجً هٚي ثٌّغدٌح ثأللٚد ،ٝصقم١دك ٚصعٍ١دك ؽعفدٌ ِٚقّدو ثٌٕجٙدٌِ ،2 ٟ ،ٞطذعدز هثًثٌىضجح ،ثٌوثً ثٌذٞ١ج  ،ػ1954 ،5
 يم صي ٕه صلث ص  ،صجً٠ل ثألٚدتز ٚثٌّؾجعجس دجٌّغٌح ف ٟثٌمدٌٔ ٓ١ثٌغدجِٓ عٖدٌ ٚثٌضجّد عٖدٌ َ ،ن .أ .ع .إ دجٌٌددجِ ،ٟطذعدزثٌٕؾجؿ ثٌؾو٠ور ،ثٌوثً ثٌذٞ١ج 1992 ،
 صلواريْ يمه تهه صلإهةٖٔ ،دٌ ثٌّضدجٔ ٟأل٘دً ثٌمدٌْ ثٌقدجه ٞعٖدٌ ٚثٌغدجٔ ،ٟصقم١دك ِقّدو فؾدٚ ٟأفّدو ثٌضٛف١دك ،ثٌٌددج ،ٟهثًثٌّغٌح ٌٍض ٌ١ف ٚثٌضٌؽّز ٚثٌٌٕٖ ،1977 ،ػ1
 صلُ صن حسهٙٚ ،ف إفٌ٠م١ج ،صٌؽّز ِقّو فؾِٚ ٟقّو ثألم ،1983 ،ٌٞػ1 -كلتخا

اي ُ  ،إفٌ٠م١ج ،صٌؽّز ِقّو فؾِٚ ٟقّو ٍٔ١ذٌ ِٚقّو ثألمٚ ٌٞأفّو ثٌضٛف١ك ،ثٌٌدج ،1984 ،ٟػ2

 صتلصٌٕم صلواريْ تُذشٕش ،ثسّ َ ثٌٌْ ٞف ٟثٌّغٌح ثٌعٌدًِٖٕٛ ،ٟثس ّٕ١ج ٌٌٍٕٖ1995 ،1 ٟ ، ػثه صللإف صلشههارلٓ ،ثٌضٚددٛف ٚثٌّؾضّد ّٔ ،ددجىػ ِددٓ ثٌمددٌْ ثٌعٖددٌ ثٌٙؾددٌِ ،ٞطددجد ّد ِٖٕ ،ددًٛثس ؽجِعددز ثٌقْددٓ ثٌغددجٔ،ٟ1989
 أتُ تحل صلحالتاذْ ،ثٌضعٌف ٌّي٘خ أً٘ ثٌضٛٚف ،هثً ثالّ٠جْ ،هِٖك1986 ، ػث صللحمان ته خل َنِ ،موِز ثدٓ مٍو ،ْٚهثً ثٌٖعخ ،ثٌمجٌ٘ر ،ه .س109ٚ 85 ٗ ٗ ، لُْ اسٕىُٕن َػثه صلهل صط ها ّ ،ثٌضٚدٛف ،صٌؽّدز إددٌث٘ ُ١مًٕٛد١و ٚعذدو ثٌقّ١دو ٠دٚ ِٔٛفْد ٓ١عغّدجْ ،وضدخ هثةدٌرثٌّعٌف ثسّ ِ١ز ،هثً ثٌىضجح ثٌٍذٕجِٔٚ ٟىضذز ثٌّوًّز1984 ،1 ٟ ،
 ستههلصٌٕم صلوههاريْ تُذشههٕشٚ ،ثل د ثألٍِددز ٚثٌنطددجح ثالٙددط ف ٟفدد ٟوضددخ ثٌّٕجلددخ ٚثٌىٌثِددجسٝ ،ددّٓ وضددجح ثسّددطٛسٌثف١جٚثألٍِز :هًثّجس ف ٟثٌىضجدز ثٌضجً٠ن١ز ٚثٌغمجف١ز.
 ػث صلٍارْ صلثٕا ف ٟهًثّضٗ :مصؾٍ١جس ثٌّمجًددز ثٌّٛدط١ز فدِ ٟدٕٙؼ ثٌضىجفدً ثالؽضّدجع ٟدّضٚدٛفز ِغدٌح ثٌعٚدٌ ثٌّٛد٠١م، ّٓٝثعّجي ثٌضٛٚف ثٌْٕ ٟف ٟصجً٠ل ثٌّغٌحًِٖٕٛ ،ثس ثٌَِٓ2013 ،2 ٟ ،
 صته قى ذ أتُ صلؼثاس أحم صلخإة صلوسىإىٓ ،أِٔ ثٌفمٚ ٌ١عَ ثٌقم ،ٌ١صقم١دك ِقّدو ثٌفجّدٚ ٟثهٌٚدف فدِٖٕ ًٛدًٛثس ثٌٌّودَثٌؾجِعٌٍ ٟذقظ ثٌعٍّ ،ٟثٌٌدج.ٟ
 أحم صلرُفٕ ِْ ،جّ٘ز ف ٟهًثّز ثٌّؾضّ ثٌّغٌد ٟف ٟثٌمٌْ ثٌضجّ عٌٖ (إٌٕٛ٠ضجْ  ،)1912-1850ثٌوثً ثٌذٞ١دج ِٖٕ ،دًٛثسوٍ١ز ث٢هثح ثٌٌدج ،1978 ،ٟؽَثْ.
 أحم صلُصيز ،ثأل١ٌٚج ٚثٌّضٛٚفز ٚه ًُ٘ٚثالؽضّجعٚ ٟثٌْ١جّ ٟف ٟثٌّغٌح م ي ثٌمٌٌِٔ ،18-17 ٓ١لٔٛز ،وٍ١ز ث٢هثح عدٓ١ثٌٖك ،1998 ،ؽَثْ.
 صلغ ص أحم ته صلمٍ ْ ،ثٌٕ ًٛثٌٖجًِ فِٕ ٟجلخ فقً ثٌٌؽجي ثٌىجًِِ ،1 ٟ ،طذعز ثٌٚوق ثٌن٠ٌ١ز ،ثٌمجٌ٘ر٘ 1348 ،ـ. صلخلٕ ٓ يم  ،ثألٔ ِ١ثٌؾٍ ً١ف٠ٌٟ ٟمز ِٕٚجلخ ّ١وِ ٞقّو دٓ ع ْٝ١ثٌمطخ ثٌىجًِٕٟ ،ؾز1990 ، -صلواؼاوٓ أحم سالم كلٔم ،ثٌٖ١ل ثٌىجًِ ِقّو دٓ ع١ٌ ،ْٝ١ذ١ج1992 ،

 صلش شهاَوٓ صتههه ػسههحل ،هٚفددز ثٌٕجٕددٌ ٌّقجّددٓ ِددٓ وددجْ ددجٌّغٌح ِددٓ ِٖددج٠ل ثٌمددٌْ ثٌعجٕددٌ ،صقم١ددك ِقّددو فؾدد ،2 ٟ ،ٟهثًثٌّغٌح ٌٍض ٌ١ف ٚثٌضٌؽّز ٚثٌٌٕٖ ،1976 ،ثٌٌدج.ٟ
 صل اسٓ يم صلمٍ ِّْ ،ض ثألّّجع ف ٟىوٌ ثٌؾَٚ ٌٟٚثٌضذجع ِٚج ٌّٙج ِٓ ثألصذجع ،صقم١ك عذو ثٌق ٟثٌعٌّث1989 ،ٞٚ صلحراوٓ ته جؼ ل ته سرئسٍّٛ ،ر ثألٔفجُ ِٚقجهعز ثألو١جُ فدِ ٟدٓ ألذدٌ ِدٓ ثٌعٍّدج ٚثٌٚدٍقج دفدجُٟ ،ذعدز فؾٌ٠دز ،فدجُ، ،1318ػ 1
 أحم تُشايب ،أٍِز ثٌ ٌ١ّٞثٌّغٌدد ٟمد ي ثٌمدٌٔ ٓ١ثٌْدجهُ ٚثٌْدجد عٖدٌِ ،ؾٍدز وٍ١دز ث٢هثح ،فدجُ ،عدوه مدجًٗ ،لدُ -21985
 -يم صلمىُوًٓٚ ،لجس عٓ فٞجًر ثًٌٌِّٖٕٛ ،ٓ١١ٕ٠ثس وٍ١ز ث٢هثح ٚثٌعٍ َٛثسْٔجٔ١ز ،ثٌٌدج2000 ،ٟ

تاللغح صل لوسٕحا
- B. Rosenberger et H.Triki: famines et èpidemies au maroc aux 16 éme et 17 siècle. hespi- tom,
1 partie, vol 14, fasc,
- Laroui (Abdellah), les origines sociales et culturelle du nationalisme marocain , (18301912) Maspero, Paris, 1977
- Brunel (René), Essai sur la confrérie des Aissaouas, Paris, librairie orientaliste, Paul Genthner,
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