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 **معبدذالواحدذادلكين

ذمقـدمةذ

مبؿورؼخماٌلؿفؾؽوتمايدؼـيميفماجملؿؿعوتماٌغوربقيمسوعي يفماجملؿؿعماظؿقغللمم)ومإنماالػؿؿوم
أػؾماالخؿصوصممتؾؽماظػرتةعؿورؼيمظقسمأعرامجدؼدا،مصؼدماػؿؿمبوظظوػرةميفمدبصقصو(ميفماظػرتةماالدؿ

امسؾقفومغظرتفؿماًوصيمومأدظقامبودؿـؿوجوتفؿمصققنيمصلؾطٍق ـقشراصقنيمومإحصوئقنيمومأرؾوءموثإعـم
وجدوامأحقوغومعـمؼـوضضفؿماظرأيمومطبوظػفؿماالدؿـؿوجوتمعـمبعضم يفمإرورماٌـظقعيماالدؿعؿورؼيمو

ماٌكؿصنيماظقرـقني. مواٌـؼػني
روبقظقجقيمصــطؾؼمعـمعلؾؿيمـغاألوماظزاوؼيماظيتمغطرحموصؼفومػذاماٌقضقعمػلماظزاوؼيماظؿورطبقيم

اإلغؿوجلمظؾؾشرمظؽـفميفماآلنمغػلفمميـؾم اظلؾقكماالدؿفالطلمؼؿقددموصؼماحملقطماٌوديمومنأعػودػوم
م مو ماظـؼويف مو ماالجؿؿوسل ميوالتماظؿطقر محؼقؼقو ماالجؿؿوسقياغعؽودو ماظشرائح صـؼوصيمم.اظػؽريمظدى

ماالدؿفالكمػلمتعؾريمعصغرمظـؼوصيماجملؿؿع.
مهلذؼـماألمنقذجنيمتفدفممإن مومإظبدرادؿـو مظؾظقاػرم اظؾقٌمسـماظدالالتماالجؿؿوسقي اظـؼوصقي

اٌؿكؾػيمتؼـقومسرصًمخاللماظـصػماظـوغلمعـم اظؾؾدانماٌلؿعؿرةمومأناالدؿفالطقيماىدؼدةمصوٌعروفم
أمنورومادؿفالطقيم"جدؼدة"موم"دؾؾقي"ميفمإرورماظؿؼلقؿماظعوٌلم 31موماظـصػماألولمعـماظؼرنم06اظؼرنم
ماٌؾودالتماظذيمصرضؿفماٌـظقعيماإلعربؼوظقيموماحؿؽوراتفوماظعوٌقيمآغذاك. ظؾعؿؾمو

طورمحؿكمضؾقؾفمعـمضؿـماألض وم(0623-0550)ومضدمطوغًماظؾالدماظؿقغلقيمزعـماالدؿعؿورماظػرغللم
ماٌؾؾسم)اظؾؾوسماإلصرنل( اظيتم"اغػؿقً" معلؿقى ميف مجدؼدة مادؿفالطقي مزقاػر ماٌرطقبم سؾك و

صؿـذمعطؾعماظؼرنماظعشرؼـمزفرتمعلؿفؾؽوتم"واصدة"مم1اظرتصقف اٌلطؾموم.(.)اظلقورة،ماظدراجي.
                                                                                                                                                                 

 .3112جقان،م-،مجوغػل31-19اظعددم،مإغلوغقوتعؼولمدؾؼمغشرهميفمذبؾيمم*
 .2140،متقغسم،صػوضس،مطؾقيماآلدابموماظعؾقمماإلغلوغقيم،اظؿورؼخبؼلؿممأدؿوذم**
دالظؿفوماالجؿؿوسقيموماظـػلقيمبداؼيمعـماظلؿقـوتمومضدمخوضمصرغونمبرودالم روبقظقجققنمعقضقعماٌلؿفؾؽوتموـاٌمرخقنموماألغأثورمم1

مفرمزبؿصقنميفماٌقضقعماغظرم:زومتالعذتفميفماٌقضقعمطـريامبؾم
Flandrin, J. L., et Montanari, M. (1996), Histoire de L’alimentation, Paris, Fayard.  
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زاةمععمذظؽمومبوٌقام.ععؾؾوتماٌصرباتماظغذائقيموماٌشروبوتماظغوزؼي اظشؽالريمومجدؼدةمطوظشويمومو
عؼصقرامسؾكم طوغًمعقجقدةمضؾؾمػذاماظؿورؼخمظؽـماغؿشورػومطونمربدوداموم2اتلعماغؿشورمعلؿفؾؽوت
3اظدخونموماًؿر و عـمذظؽماظؿؽروريم)غقعمعـماٌكدراتماًػقػي(،مبعضماظػؽوتموماظػضوءات

م…أظعوبمايظ ظعىماظقرقموموماظؼفقةمو
الدماظؿقغلقيماٌعوصرةمميؽـفماظقضقفمسؾكمعدىماإلضؾولماٌؿلعؾميفمتورؼخمتطقرماٌلؿفؾؽوتمبوظؾمإن

معو مصرتة ميف مخوصي مو ماظؼرن مأول ماظشعيبمعـذ مو ماالدؿفالطقيمماظقادع ماٌقاد مػذه بنيمايربنيمسؾك
ومضدمظػًماغؿؾوػـوماالغؿشورماظقادعموماظشعيبمٌودةماظشويمومطذظؽم "ماظروحقيماظرتصقفقيماظغذائقيموم"

طونم صوألولم)اظشوي(م.ومػؿوماألمنقذجونماظؾذانمشبصمبفؿومػذهماظدراديومبدرجيمأضؾ"ماظؿؽروري"م
(مومسـدمأشؾىماظػؽوتمطؿومملمإغوثو)ذطقراموممعـمصـػماٌلؿفؾؽوتماٌـؿشرةمجداميفمصػقفماىـلني
مإظبانذبممصفقمادؿفالكمذطقريمحبًمو ؼقاجفمجدلماظؿقرؼؿمأوماظؿقؾقؾ،مأعوماظـوغلم)اظؿؽروري(

طونمهًمروئؾيمجدلماظؿفرؼؿمومضدمذّؽؾمبدورهمعـؾماظشويمزوػرةمماظؽفقلمومادؿفالطفماظشؾونمو
مادؿفالطقيمأثورتمجدالمومصضقالموماغؿشورا.

مبنيمػوتنيماٌودتنيم)أيماظشويمومو ماىؿع معدىمعشروسقي ماظؿلوؤلمحقل اظؿؽروري(ممؼطرٌح
اٌصرباتممرموماًؿرمو؟مومٌوذامملمتشؿؾماظدراديمعقادمادؿفالطقيمأخرىمطوظلؽمصقلى،معومعلقغمذظؽ

اٌربرمهلذاماالخؿقورمػقمذظؽماظؿزاعـمبنيماٌودتنيميفماالغؿشورممإنم.4وماٌعؾؾوتموماظشؽالريموماظؼفقة
خصقصومبنيمايربنيمصؼدمذّؽؾماظشويمطؿوماظؿؽروريمزوػرةمادؿفالطقيموماجؿؿوسقيميفمأضطورماٌغربم

مأنومالمميؽـمأنمغـؽرم رغيمبؾؼقيماٌقادماألخرى.ومظؼدماتلعًماظؼوسدةماظعددؼيمٌلؿفؾؽلماٌودتنيمعؼو
ربؿشؿممبعضماٌلؿفؾؽوتمومخوصيماظروحقيمعـفومطوغًمعقجقدةمضؾؾماظعفدماالدؿعؿوريمبـلؼمربدودمو

مغـؿكىميفمػذام مجعؾـو معو مػق مو محظقًمبوالػؿؿوم مظؽـفو ماالدؿعؿورؼي ميفماظػرتة مادؿفالطفو متزاؼد و
مدتونمعؿزاعـؿونميفماظظفقرموماالغؿشور.اظؿؽروري،مصوٌو اظعؿؾممنقذجماظشويمو

وماٌزععميفمػذاماظؾقٌمػقماظؿلوؤلمسـمجذورمػذهماٌلؿفؾؽوتمومطقػقيمدخقهلوميفمثؼوصيماظؿقغللم
ػؾمػلمزقاػرماغػؿوحمأممم:عومػقمتؼدؼرػوماظؽؿلمثؿمطقػمغؼقؿفومغقسقو عومعدىمتلثريػوميفماظلؽونمو و

قريماألذواقمومهدؼٌماظذػـقوتمواغػؿوحماظداخؾمدوػؿًميفمتغػؾمم؟اسباللمومتعصريمأممتؾعقي

                                                                                                                                                                 
Hemardinguer, J. (1975), « Histoire de la consommation. », Annales, ESC, Mars-juin, p. 402-243. 

ذظؽمأمميفمإرورمحبقثمسوعيم وأثرػوماالجؿؿوسلموماظـؼويفموماالضؿصوديممخوضماظؾوحـقنماٌمرخقنماظؿقغلققنميفمعقضقعماٌلؿفؾؽوتموم2
مأومعؿكصصيمأغظرمسؾكمدؾقؾماظذطر:

مطؿوبمععرب.متقغس،مبقًمايؽؿي،م،.اٌمرخقنماظؿقغلققنماظعصقرمايدؼـيم،(0661)م.أغبد،ماظلالمسؾدم
مروػر مم(،0666) .ولعبم،بـ ماظعصر مخالل ماظؿقغلقي مبوظؾالد ماظػؼراء مخؾز مو ماألشـقوء متقغسممايدؼٌ،خؾز متورؼخ ميف ماٌغقؾقن يف
م.332-052ص.م،معـشقراتمبقًمايؽؿيمضرروج،،ماالجؿؿوسل

مالػؿؿوممبؿورؼخماٌودتنيماٌذطقرتنيميفمتورؼخمتقغسمايدؼٌماغظر:موضعمام3
م.23-04 .صم،غقصؿربم،030سددمم،طرادوتمتقغسميفم،يفمتورؼخمدخقلماظدخونمظؾؾالدماظؿقغلقيمومعصدره(، 0663)م.حلنيم،بقجرة
م.004-33م.صم،13 -10دسدمطرادوتمتقغس،ميفم،الدماظؿقغلقيميفماظعفدماظرتطلـؾـاظظوػرةماًؿرؼيمبوظم.حلنيم،بقجرة

بوظؾقٌميفماظظوػرةماًؿرؼيموماظؿؾغمظذظؽموـؾـوماظؿؽرارمومزفرتمعمخرامدراديمحقلمادؿفالكمم-وطؿومأدؾػـم-ػـوكمحبقثماػؿؿًم4
مظرضش مدظـدة مظؾؾوحـي مسفدم (Le commerce du café avant l’ère des  plantations coloniales) اظؼفقة مضؾؾ ماظؼفقة وورة

م."دؿعؿورؼيمعؼولمبوظػرغلقيمهًماظطؾعاظزراسوتماال
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ثؿمطقػمتػوسؾًمم؟مػؾمػلمذبردمعقادمترصقفمأممودوئؾمدبدؼر؟ماظرؼػمسؾكماٌدؼـيمسؾكماًورجمو
مو ماالدؿعؿورؼي ماإلدارة ماظطيب ععفو مو ماإلسالعل ماظقرـقيم وم؟روبقرػو ماظـكى مصعؾ مرد مطون طقػ

م؟ماظؿقغلقيمووػفو

 .Iذالثقافوة التوندوة:ذالدالالتذاالجتماعوةذوذادتهالكذالشـايذبالبالد

ذيفذجذورذالشايذبالبالدذالتوندوةذ.1
معشروبم موموافداظشويمػق مايدؼـي ميفماظػرتة ماظؿقغلقي مغؾوتم سؾكماظؾالد ماٌؾلط ميفمتعرؼػف ػق

ؾلمعقجقدمبوظـطوضوتماٌدارؼيمومذؾفماٌدارؼيمعـذماظؼدمموماغؿشرمادؿفالطفميفماظعوملميفماظعصرماٌورطـؿق
مأوماظشؽالريماإلنؾقزبػضؾماظؿفورم متعرؼػفماٌدضؼمصفقمذرابمادؿعؿوريمعـؾفمعـؾماظؼفقة أعومم5أٍعو

صفقمم« Thea sinensis »ـمتعرؼػفماظعؾؿلمصفقمعشروبمعلؿكرجمعـمغؾؿيماظشويماٌعروصيمبوظالتقـقيمب
عـممومػق …"ذرابمعلؿكرجمعـمأذفورماظشويمضبٍضرمبصىمعوءمدوخـمسؾكمأوراقمذويمذبػػي

مو مأػؿقي ماٌـعشي ماٌشروبوت ماظرابعم أطـر ماظؼرن معـذ ماظؼداعك ماظصقـقني مسـد مؼلؿفؾؽ مطون ضد
ومضدمدخؾمأوروبومألولمم،قالديثؿماغؿشرميفماظقوبونمعـذماظؼرنماظلودسمعم،ضؾؾعـمحؿكمموميعقالد
شرممماغؿ04ومبداؼيمعـماظـصػماظـوغلمعـماظؼرنمم.اظؿفورماهلقظـدؼقنومضدمجؾؾفمم0301معرةمدـي
موأغفمأدرجيممإظبصؾحمؼؾوعميفماٌؼوػلمومؼلؿفؾؽميفماٌـوزلمأمومإنؾرتايفم مورـقو ضدممصؾحمعشروبو
ومٌودةمم6"…دقدأميفمغشرمادؿفالطفميفمبوضلمأصؼوعماظعوملموماظشويمغقسونمأخضرموماإلنؾقزدوػؿم

اءماإلدارؼيمأمميفمظغيماظؽؿوبيماظرمسقيمدق اظشويميفماالدؿعؿولماظؿقغللمسدةمتلؿقوتمصفقم"اظشوي"
اظصقػقيمومػلماظؿلؿقيماظرمسقيماظرائفيميفماظؾالدماظعربقيمآغذاكمومخوصيميفمبالدمعصرموماٌشرقم

ضدم وماظيتمسرصًمادؿفالطفمضؾؾمتقغس،مأٍعوميفماالدؿعؿولماظعوٍعلماظرائٍمسـدماظؿقغلقنيمصقلٍؿكم"اظٍؿوي"
يفمتقغسمدقاءمعـم وجرؼـمبفميفماظعوملموؼؽقنمذظؽمتعرؼؾومعؾوذرامظـطؼفماإلصرنلمسـدمعقردؼفموماٌؿ

طؿومؼـطؼمسـدماظعوعيماظؿقغلقيميفمبعضماىفوتماظداخؾقيمم،« tea »ماإلنؾقزأممم« thé »اظػرغلقنيم
مبوالدؿعؿولماظرائٍمسـدمأػؾمررابؾسمومسـدماٌفوجرؼـماظؾقؾقنيمم"اظؿوػل"مومأؼضوم"اظشوػل" ـب تلثرا

ماٌـؿشرؼـمبلسبوءماظؾالدماظؿقغلقي.
مإظبػقمعومؼؼقدغوم تعددماالدؿعؿوالتموماظؿلؿقوتمتدلمسؾكمحداثيماغؿشورمتؾؽماٌودةمبوظؾالدمومنإ

مطؿودةمادؿفالطقيمبوظؾالدم؟مجذوره زعـمدخقلماظشويمواظؿلوؤلمسـم
معطؾعم ميف ماظؿقغلقي ماظؾالد ميف ماظشوي مادؿفالك ماغؿشور مسٍؿ مسـدعو ماظلمال مػذا مررح ظؼد

مضد مطونممأناتػؼًمسؾكممأعبعًماإلجوبوتموماظعشرؼـوتمو ماظػؽوتماظشعؾقي مسـدمسوعي مذربف غشر
طونمذظؽمبداؼيمعـمدـيممبقادطيماٌفوجرؼـماظؾقؾقنيمأومأػؾمررابؾسمطؿومطوغقامؼلؿقغفؿميفمتقغسمو

موم0600 ماإلؼطوظلمظؾقؾقو ماظيتمتقزسًمسؾكمزبؿؾػممأيمإبونماظغزو مصؾقلماهلفراتماىؿوسقي وصقد
م معـ مطؾ مؼمطد ماظؾالد، ماظرجفوت مضقؼيسؾد مذغبون معوغقونو محقلمم (Magnin- J)جقن محبٌ يف

                                                                                                                                                                 
5 Heutz, A. Boissons coloniales et essor du sucre, Histoire de l'alimentation, op.cit., p. 629-641. 

م.21-35 .صم،0663مرؾعيماظرؼوض،م،01جزءمماٌقدقسيماظعربقيماظعوٌقي،م6
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ام:مسـدعومجؾؾفماٌفوجرونمتورطبفمحدؼٌمجٍدمإناغعؽودوتمآصيماظشويمبؿقغسمعـمعـظقرمذعيبم"م
ضدموجدوامػذهماظؾالدمشرؼؾيمسـمموم0603-0600اظرتطقيمظلـيمماإلؼطوظقياظطرابؾلققنمبلؾىمايربم
اظلؾطماإلدارؼيم"اظؿقغلقي"مأوماظدوائرماظصققيممضدمضوعً وم7"…ػذهماظعودةماٌؿفذرةمسـدػؿم

رائفؿوماإلدارةماالدؿعؿورؼيماظػرغلقيممبقووالتمادؿؾقونمومحبٌمسـمجذورمادؿفالكماظشويم ومعـمو
بوظؾالدمصؽونماإلعبوعميفمزبؿؾػماظؿؼورؼرمسؾكمدورماٌفوجرؼـماظطرابؾلقنيميفمغشرهمومتعؿقؿمادؿعؿوظفم

مدبقشمسوعؾمأوالدمسقنمؼمطدمعـؾمأشؾىمزعالئفمعـمضقودماىفوتمسـدماظؿقغلقنيمصفذامربؿدماظصوحل
مسؾكم ممأناظداخؾقي مسوم مبعد مطون مذربماظشويم" مأػوظلمررابؾسمإم0600اغؿشور ماظؽـريمعـ مضدوم ثر

م(Sergent. E)يفماٌقضقعمإذماسؿربمادعقغدمدرجونممبدوهلؿمرجولماظصقيمضدمأدظبماألرؾوءموموم8ؼوظي"اإل
ماظمأن" مػؿ مررابؾس مبؿقغس"أػؾ ماألدقد ماظشوي مادؿفالك مسؿؿقا مإسدادهمم9ذؼـ مررؼؼي مغعً و

م ».م« à la tripolitaineبوظطرابؾلقيم
عوغقونمعـمخاللممومتدسؿماألشوغلموماألعـولماظشعؾقيمػذاماظرأيمصوظشويمحلىمعومأوردهمضقؼيمو

مندميفمإحدىماألػزوجوتمعومؼؾلم:مم"موخؾكمررابؾسمومطٍؿؾمتقغساٌؿقاترماظشعيبم"م
مأصؾماظؿويمحشقشيمعرةمومايؽؿيميفمعوهم**متؼؾدغومودّؾؿميفمبٍرهموؼـممتشلمتؾؼوهم"

م10دّؾؿميفمبالدهموؼـممتشلمتؾؼوه"م**مو أصؾماظشويمعومطــوغشمسـودةمتؼؾدغو
اظؾقؾقنيمػؿماظذؼـمغشروػومبؿقغسممأنالمعراءمإذاميفمأجـؾقيمػذهماٌودةمسـماظؾالدموماإلعبوعمسؾكم

مـمسـوءماإلجوبيمسـمعالبلوتمزفقرػومبؿقغسمألولمعرةم؟المؼرضبـومعم0600بعدم
مسـمػذام ماظؿقغلقي( ماىؾوئقي مو ماألرذقػوتماإلدارؼي مأو ماظرحوظي م)اٌصـػوتمأو ماٌصودر الموقؾـو

م اظلوبعمسشراظؼفقةمراجميفماظؾالدمعـذماظؼرنممادؿفالكماظدخونموماظؿؽروريمومأناظلمالمبدضيمصوظقاضحم
مترصقفلمصؼدموجدميفمأوادطم،مقيمايوطؿيومخوصيمسـدماظػؽوتماظرتط ماظشويمطؿشروبمعـعشمو أعو

ظؽـماغؿشورهمطونمربدودامومملمؼصؾمعوموصؾؿفماظؼفقةمعـمم06ايلقينمأيمععمعطؾعماظؼرنماظعفدم
مو ماظرتطقيمإذعوع ماظؼفقة ماظقرينم" ماظشراب مأصؾقًممبـوبي مإذ ماًوصي مأو ماظعوعي مسـد أوممتلثري

لـماظشوذظلم"مطونمادؿفالكماظشويميفماظؾالطمايلقينمأومسـدمبعضماظشوذظقيمغلؾيمظؾقظلمابلماي
حدودممإظباظزؼوراتماألوروبقيمومبوظؿوظلمملمؼصؾحمماًوصيمغودراموميفمشؿورمومإرورماهلداؼوموماظؾضوئعمو

متورؼخمادؿعؿورماظؾالدمبؾمحؿكمعطؾعماظؼرنماظعشرؼـمزوػرةمادؿفالطقيمذاتماسؿؾور.
م مظـو مامأنغضقػممأنو مخوصيمرسوؼو مو ماظؿودعمسشر ماظؼرن مأوادط مبؿقغسمعـذ ىوظقوتماألوروبقي

ادؿعؿوظفمماٌؿؿـؾيميفمعزجفمبويؾقىموماإلنؾقزؼينؾقزمطوغقامؼلؿفؾؽقنمػذهماٌودةمظؽـموصؼماظطرؼؼيمألا

                                                                                                                                                                 
 .Guiga, A. et Magnin, J. (1946), « Le THE la plante maudite ». in IBLA, n°33, 1er T, p. 91م7

م.0622جقانمم3 بؿورؼخم25موثقؼيمسددم،5،معؾػم34،مصـدوقمEاألرذقػماظقرينماظؿقغلل،ماظلؾلؾيمم8
9 Sergent, E., (1941), « Nocivité de la décoction de thé noir et innocuité de l'infusion de thé vert et usage dans 

l’Afrique du nord », in Archives de l'institut Pasteur d'Algérie, XIX, n°4, déc 1941, p. 406. 
10 غؽفؿفميفمعرارتفمأناظشويمسؾورةمسـمغؾوتمومحشقشمعرماٌذاقمبؾممأنأػزوجيمبوظعوعقيماظؿقغلقيمعـؿشرةميفمأرؼوفماظؾالدمعػودػومم  

ٌودةماغؿؼؾًمعـمبؾدػوموماغؿشرتمبربمتقغسمومأصؾقًمعقجقدةميفمطؾمنمػذهماأ وميفمتعدؼؾمطؿقوتماٌوءماٌطفوتمبفومتؾؽمايشوئشمو
ماألسبوء.
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سالضيمهلومبؿؾؽماظيتماغؿشرتميفمصػقفماظؿقغلقنيمبعدممومػذهماظطرؼؼيمالم،يفمذؽؾمأطقوسمصغرية
سؾكمادؿفالكماظشويماألدقدم)مومؼلؿكماألغبرمأؼضو(مبعدمرفقفمبوٌوءمومإضوصيمطؿقيمموماظؼوئؿي 0600

مسـدم متعرف مصغرية مبؾقرؼي مَطموس ميف مؼقزع مو مؼعرفمب"اظرباد" مإغوء ميف مذظؽ مؼؽقن مو ماظلؽر عـ
ماظؿقغلقنيمبوظؽموسم"ماظطرابؾلقي".

متؾؼكمعلؿؾعدةمبؾمذؾفمإعؽوغقيمغشرمػذهماظعودةمعـمضؾؾماظرسوؼوماألنؾقزمومخوصيماٌوظطقنيمإن
تقغسممإظباٌفوجرؼـماظؾقؾقنيمػؿماظذؼـمطوغقاماألصؾميفمجؾىمػذهماٌودةممأنعلؿققؾيموماظقاضحم

ظؾؾالدمصؼدمم11دوػؿقاميفمغشرمتؼوظقدمادؿفالطفمصوظظوػرةميفمسالضيمعؿقـيمععمعقجوتماهلفرةماظؾقؾقيوم
برزمعقجوتمػذهمأعماهلوعيمومطوغًمتقغسمإحدىمعؽقغوتماجملؿؿمإظبذؽؾماظعـصرماظطرابؾللماظقاصدم

ماظؼدمييمدـيتم مذاتماىذور ميفماظعشرؼـوتمإم0603-0600اهلفرة ماالحؿاللماإلؼطوظلمثؿ -0633)ثر

ظؼدمضدرمم.0614االدؿعؿورماإلؼطوظلمبؼقودةمشرادقوغلمومأخريامبعدمجػوفممصظوسوت(مبعدمتزاؼدم0635
ثؿمتزاؼدمبعدمايربماظعوٌقيمم،12غلؿيم32111بلطـرمعـمم0623تقغسمدـيممإظبسددماٌفوجرؼـماظؾقؾقنيم

نماىوظقيماظطرابؾلقيميفمتقغسميفماظعشرؼـوتمإمغلؿي.م22111ظقؼوربمم0614خوصيمبعدمماظـوغقيمو
ممو متلثريمحودؿميفمتروؼٍمادؿفالكماظشويموصؼماظؿؼوظقدماظطرابؾلقيمخصقصو مأناظـالثقـوتمطونمهلو

مبكؿؾػمم…اظؿقغلقيمعـمعزارسنيمومسؿؾيمومعـفؿقنيمماٌفوجرؼـماظؾقؾقنيماخؿؾطقامبوظػؽوتماظشعؾقي
أسبوءماظؾالدمومخوصيميفمربقسفوماظرؼػقيموماظؼروؼيمومطونمظؾقؾقنيموظعمطؾريمبودؿفالكماظشويمإذمبفم

عـمم"13اظؽوغقنموماظؽقلونمؼػؿؿققنمؼقعفؿمومبفمؼـفقغفمومؼروغفمعـشطومضرورؼومظؾعؿؾمصؽون"ماظربادمو
اظؽـريمسـمجذورماغؿشورمادؿفالكماظشويمبطرابؾسماظغربمػؾمؼؽقنممعبؾيمأدواتماظعؿؾمومالمغعرف

بػعؾماألتراكم)ومػقماألرجحمألنماظشويمطونمععروصومسـدماألتراكمعـذماظؼرنماظؿودعمسشرم(مأوماإلنؾقزم
مإظبنمطونمأشؾىماٌفوجرؼـمإوم–سالضوتمععماظلـقدقيميفمإضؾقؿمصزانمومبرضيمماظذؼـمطونمهلؿمغػقذمو

ممقزةميفمإحضورممنماظؾقؾقنيمطوغًمهلؿمتؼوظقدمخوصيموأاظـوبًممو–لمررابؾسمومصٍزانمتقغسمعـمإضؾقؿ
مو مماظشوي مو مأادؿفالطف ميف مسـدػؿ ماظشوي ماظعشرؼـصؾح ماظؼرن مبؼؾقؾمو-عطؾع مذظؽ مضؾقؾ م-رمبو

م14.اظؿـشقطمأدودقومظؾرتصقفمومعشروبومسوعومو
ماظعوئدؼـمعـمجؾفوتمايربمطبؿـميفمإعؽوغقيمعلوػؿيماجملـدؼـماظؿقغلقنيمأنومميؽـمظؾؿمرخم

مم0605بعدم م)حقاظلممأنيفمغشرمادؿفالكماظشويمخصقصو معـمم(ًوظػأم51سددػؿمطونمعفٍؿو مأشؾؾفؿ و
ػذهممأن،مشريماظدخونموماظؿؽروريموماًؿرأودوطمرؼػقيمومسودوامربٍؿؾنيمبعقائدمجدؼدةمطودؿفالكم

تماألوروبقيمومادؿفالكماظشويمبؿؾؽماإلعؽوغقيمتؾؼكمضعقػيمألنمأشؾىمػمالءماىـقدمطوغقاميفماىؾفو
متقغس. ميف مبفو ماغؿشر ماظيت ماظطرؼؼي مسـ مطبؿؾػ مو مربدودا مطون ماظشرطوتمماظربقع مدور مؼؾؼك و

نؾقزمػؿماظذؼـمألاظرأمسوظقيماظؿفورؼيميفمتعؿقؿمرواجمػذهماٌودةمومتقصريػوميفماظلققمأدودقومصوظؿفورما
                                                                                                                                                                 

م.تقغسم(،0624-0600) اٌفوجرونماظؾقؾققنمبوظؾالدماظؿقغلقيم)0663( ،.إبراػقؿمأم،أبقماظؼودؿم11
م.12-10 .صم،غػلفماٌرجعم،.أمإبراػقؿم،أبقماظؼودؿم12
م.015 .ص،ماٌرجعمغػلفم13
دؼىماظؾقيبماظطوػرمسؾدماظرزاقم"ملمؼدرمعومظذةماظدغقومومبففؿفومعـمملمؼؽـمعـمطموسماظشويمضدمذربو"مومؼؼقلمآغذاكميفمذلغفماألم14
م.ومطذظؽميفمطؿوبماظطوػرماظزاويمأسالممظقؾقوم015. يفماٌرجعماظلوبؼمصمرعذطق
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رريفمبالدماٌغربماظعربلمأيمظقؾقوموماٌغربماألضصكمدوػؿقاميفمتقصريمعودةماظشويمومبوظؿوظلمغشرػوميفم
م مأشري مخالفميف مال ماظؼرنممأنغف معـ ماظـوغل ماظعؼد ماظؾقؾقنيميف معـ مطون مغشره مو ماالدؿفالك تعؿقؿ

ماظعشرؼـ.
مو يفمزرفمدـقاتممترذدغومػذهماظـؾذةمسـمتورؼخمعشروبمواصدمعـمخورجماظؾالدمأصؾحمتدرصبقو

ماالجؿؿوسقي ماظظوػرة ممبـوبي ممضؾقؾي مصؽقػ ماظـؼوصقي، مو ماالضؿصودؼي مسـدمو ماظشوي معودة اغؿشرت
مإظببنيمايربنيممطقػموصؾماألعرميفمصرتةمعوماظؿقغلقنيمومعومػلماظعوداتماظيتمراصؼًمادؿفالطفمو

ممسفوماظشويم؟إ"جدؼدةم"آفةذاجتماعوةذػـوكمعـمهدثمسـممأناإلدعونمحؿكم

ذدرجةذاإلدمانذذإىلانتشارذادتهالكذالشايذوذتردخهذضمنذالعاداتذذ.2
مبؿقغسم مادؿفالطقي ماظشويمطؿودة مأدؾػـو–زفر مم-طؿو ماظؼرن معـ ماظـوغقي ماظعشرؼي م،31يفمعطؾع

أولماظؿشرؼعوتماظؿفورؼيمم0606إذمزفرتمدـيطوغًمصرتةماظعشرؼـوتمػلمصرتةمتعؿقؿماغؿشوره
مومو مبدأتمتظفر مطؿو مخطقرتماىؿرطقي مو مظؾظوػرة ماألصقاتماٌؿصدؼي ماالحؿشوم معـ مبشلء م.فوظق
مدـيملص معضوره ماظشويمو مأخطور محقل ماظشفرية ممبؾزوعؿف ماظؽويف ماظرغبون ماظشعيبمسؾد ماظشوسر صدع

عؼوالمحقلمم-ػقمأولمرؾقىمسصريمتقغللممو–(مطؿىماظؾشريماظدغؼزظلم0634بعدهمبلـيم)موم0633
،ميفمغػسماظلـيمأثريتماٌللظيميفماجملؾسماظؽؾريمو.م15اظشويمومغعؿفمبوآلصيماالجؿؿوسقيماىدؼدةم

ومطوغًميفمعومبعدممدـي.م31أومم02نمزوػرةماغؿشورماالدؿفالكمومتعؿقؿفمملمتلخذمأطـرمعـمأصوظقاضحم
مو ماظظوػرة موذر ماظـالثقـوتمصرتة متدسلميفمربقعممصرتة مجعؾماظلؾطوتماظػرغلقي معو مػق مو اغغرادفو

"أصققنمــمبمغفومبصددماظؼقوممحبؿؾيمظؾؼضوءمسؾكمعومأمسؿفأم–بعدمضغطمايرطيماظقرـقيمموم–م0622
اظيتمخوضًميفماٌقضقعمم17ومزفرتميفمغػسماظلقوقمبعضماظؾققثماظطؾقيموماظعؾؿقيم16اظشوي"

ومبقـًمزبوررماظشويمخوصيماظصققيمعـفو.مأعوميفماألربعقـوتمصؼدمأصؾقًماظظوػرةمسودؼيم
قنمضؾؾمسؾكمدرادؿفوماٌكؿصأاظؿشـٍماظؾذانمراصؼوػوميفماظؾداؼيموممغفوئقيمومزالمذاكمايؿوسمومو

بربودةمدممألغفومأصؾقًمسودةمتـقغلقيمعـمصؿقؿمواضعماجملؿؿعمومتؼوظقدهماالدؿفالطقيموماغغردًم
حقلمم18ومضقبورمبقطل عوغقونمو بالمرجعيمومملمؼعدمػـوكمأيمأعؾميفمزواهلومصؽؿىمدرجونمومضقؼيمو

مػذاماٌقضقع.
                                                                                                                                                                 

غفمأولمأدغؼزظلمومػقمسالوةمسؾكمظـومسقدةمتػصقؾقيمظعؾدماظرغبونماظؽويفمومعؾزوعؿفمأعوماظؾشريماظدغؼزظلمصفقمأخمظؾقزؼرمعصطػكماظم15
ميفمأودوطمعدؼـيمتقغسمومبوظـلؾيمٌؼوظفماٌذطقرم مبػرغلقوتمومأثورمذظؽمجدالمطؾريا رؾقىمتقغللمصؼدمطونمعـماألوائؾماظذؼـمتزوجقا
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17 Uzan, M. (1938), «  théisme », in Sciences. 
مذطرماظـالثيماألوائؾميفمإحوالتمدوبؼيمبوظـلؾيمظؾؾؼقيماغظر:م18

Gobert, E. (1940), Comment les Tunisiens prennent le thé, Arch. Ins. Pasteur, Tunis XXIX. 

Bouquet, J. (1948), le théisme, Conférences aux journées Pharmaceutiques.  
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معو ماظشويمبؿقغس،مصػلمصرتة ماغؿشور ممتؾؽمزعـقي اظعدوىم"يفمبالدغومبنيمايربنيمأصؾحممبـوبي
ميفمدـنيماظشر" ماسؿربهمربـيم"ربـيماظؽويفمبوظقبوءميفمصشؾففمم19تـشرمعـؾماظؽقظريا مو ماٌلغؾي دـي

بدوغفممغفمعـشطموأبوٌؼوبؾمدودماالضؿـوعمظدىمعلؿفؾؽقفم اظربادموماظؽقلون"موماسؿربهمآخرونم"مآصي"مو
مبوٌرضمو مغذبولم"م ؼصوبماٌرء ممنرضمو مصورضؿقا مسدؼدةماًؿقلم"إذا معزاؼو مؼقصر مبوظـلؾيمهلؿ صفق

م مسوعؾمدؾقؿونمبوظقرـمأأوهلو مدؾقؿ مسؾكماظعؿؾمصوٌدعـقنمحلىمربؿقد متـشقطمومهػقز مودقؾي غف
صورماٌؿعورقنميفمخدعيماظػالحيمؼشرترقغفمطوذرتاطم وم…غفمعـشطمظؾعؿؾمأاظؼؾؾلم"ؼعؿؼدونمخقوظقوم

سربمزبؿؾػمأسبوءماظعوملممبوميفمذظؽمأوروبومغفمأاإلضرارمومصبىمم20اظققعقيميفمسؼدماًدعي"مياٌموغ
ومؼعؿربمعلؿفؾؽقم .(boissons stimulantes)غفمعودةمربـٍيمومعـشطيمعـعشيمأٌصـػماظشويمسؾكمأدوسم

 "دؽونماظؾقاديمإنغفمؼؿقصرمسؾكمصقائدمشذائقيمصقذطرمربؿدمايؾقىماىؾقظلمسوعؾمغوبؾمأاظشويم
مؼعؿربوغفمطؿودةمشذائقيمبؾمؼػضؾقنمذر مؼعطقغفمظألرػولميفمم21بفمسؾكمتـوولماظطعوم"صوروا ومأحقوغو
مذؽؾمجمليمتؿؽقنمعـمخؾزمعغؿقسميفماظشوي.
غفمودقؾيمترصقفمومتلؾقيمصفق"ؼعٍؿرماظرأس"مومؼدخؾمأأعومصوئدتفماظـوظـيمحلىماٌدعـنيمسؾقفمصفقم

دلماألخؾورمغفمؼرصؼمدائؿومحبؾؼيماألحودؼٌمومايؽوؼومومتؾوأسؾكمعؿعورقفمغقسومعـماألرضبقيمخصقصوم
نماظشويميفمأومؼذطرمبقلمصؾوغموماظؿدخنيمم22طؿومؼؽقنمعرصقضومبؾعىماظقرقمأومايفرمأو"اًربؼي"

ػقمعـماظضقاحلماظشعؾقيمبوظعوصؿيموماظيتمآوتمذبؿقسوتماظـوزحنيم وم–حلماظلقدةماٌـقبقيم
م.23طونميفماًؿلقـوتمأحدمودوئؾماظرتصقفماألدودقيم-اٌػؼرؼـمو

ػقمعومتؼرمبفمطؾماظدرادوتماٌكؿصيم وم-عدعـقف زاؼوه"محلىمعؿعورقفموع تؾؽ"خصولماظشويمو
طونماٌلؿفؾؽقنمؼرصؼقنم وم-إذمصـػمطؿشروبمعـعشمومروحلميفمأطربماٌقدقسوتماظطؾقيموماظعؾؿقي

رؼقسمخصقصومسـدمادؿفالطفميفممإظبتؿققلممأنادؿفالطفمبـقعمعـماظعوداتموماظؿؼوظقدماظيتمطودتم
ً"ماٌؿـوثرةميفماظؼرىموماٌداذرموضدمسـرمسؾدماظرغبونمضقؼيمسؾكمإحدىمايؽوؼوماظدطوطنيمأوم"ايقاغق

اظشعؾقيموػكمسؾورةمسـمعلرحقيمغؼدؼيمبعـقانم"مايشقشيماٌؾعقغي"متـؼدمآصيماإلدعونمسؾكماظشويم
صفؾلوتماظشويمتـطؾؼمعـماظصؾوحماظؾوطرمم24نموقدمتصقؼرماظعوداتماظيتمتراصؼمجؾلوتمذربفأبعدم

ؼـينمرطؾؿفممو…ومهطمسؾقفماظربادماٌشقمممنيم"ؼومصؿوحمؼومرزاقمعـمصؾوحفمسققماظدخون.يفماظدطوط
مم.25سؾكماظؿويمعـمصؾوحفمٌلوهمعـمسرقماظؾلمعوخذػوم..."

ؼرتودمػذهماىؾلوتماظؾطوظيموماٌزارسقنماظؽلالءماظذؼـمأصؾققامسوظيمسؾكمزوجوتفؿمومؼلوػؿمطؾم
اظلؽرمومؼؾؾغمعؼدارماظػرضقيميفماألربعقـوتمماظشويموراشىميفماظشربمبول"صرضقي"مأيمغصقؾفمعـم

                                                                                                                                                                 
م.0633بقًمعـمعؾزوعيماظشوسرماظشعيبمسؾدماظرغبونماظؽويفمحقلماظشويمدـيمم19
م.0622عويمم01بؿورؼخمم14ومسدد ،5،مم34،مصـدوقم Eاألرذقػماظقرينماظؿقغلل،ماظلؾلؾيمم20
م.0622جقانمم0مبؿورؼخم20وم،م5،مم34،مصـدوقم E،ماظلؾلؾيم…األرذقػماظقرينمم21
م.أحدماظطرصنيمؼؾعىمبوألحفورم23ظعؾيمصؽرؼيمتؼؾقدؼيمتلخذمذؽؾمصراعمبنيمررصنيمسؾكماٌربعوتماظيتمتلؿكمدؼورمومسددػومم22

32 Sebag, P .,  Un faubourg de Tunis, Saida Manoubia, Puf, 1960, p.74. 
24 Guiga, A., et Magnin, J., Le THE la plante maudite…, op.cit.  

 .64-62 ص.م،غػسماٌصدرم)ضقؼيمومعوغقون(م25
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ػـوكمعـمؼلوػؿمصؼطممصقرديمتلوويمصرغؽ(موم011صقردي")اظصقرديموحدةمعصغرةمظؾػرغؽمومم03"
بـصػمصرضقيمأومحؿكمربعمصالمؼـولمإالماظـصػمأوماظربعمعـماظؽؿقيماٌكصصيمظؾػرضقيماظقاحدةم

مامو مؼلٍؿقف مو ماظققم مرقال مجؾلوتماظشوي مؼؽقػمتؿقاصؾ مو ماظذيمضبؽؿفؿ مصفق مبوظلؾطون ٌدعـقن
خوصيمسـمطقػقيماغؿشورمتؼـقوتماظشربمومعلؿؾزعوتفممضدمهدثمضقبورمسـماٌقضقعمو و…جؾلؿفؿم

مم"دكون"ومم)سودةمعـمرنيمأومعـمسبوس(م"برادؼـ"صؽؾمسوئؾيم"طوغًمهلومأدواتمأدودقيمتؿؿـؾميفم
مم"ضالؼي"موم"طوغقن"مو ماظطرؼؼيم."طقلونمصغرى"و موضعممأعو مثؿ ميفماظلكون ماٌوء صؿؿؿـؾميفمتغؾقي

ماظلوخـمو ماٌوء مؼلؿعؿؾموضقيمعـماظشويمأيمم.اظلؽرمايشقشيميفماظربادمععمإضوصي م21ومسودة
مو مأذكوص"مشرام مظشربممثوغقي ماظؿػوصقؾمم26غصػمررؾمعـماظلؽر مطـريةمو مظطؼقسمذربف اٌراصؼي

معؿشوبفيميفم ماظشويماٌأظؽـفو مشوظؾقي مشؾىمجفوتماظؾالد.و معـماظـقعماألغبر تلؿقؿفم –لؿفؾؽمػق
مػقمأطـرمضررامعـماظشويماألخضر.موم-اظعؾؿقيمأدقد

ماظيتمدوسدتمسؾكممإظبنماظلمالماظذيمشبؾصمإ ماظلرسي مؼؿعؾؼمبلدؾوبمػذه متؼدم مبعدعو ررحف
اغؿشورماظشويموموذرهمعودةمادؿفالطقيميفماجملؿؿعماظؿقغللمػؾمألنمودوئؾماظرتصقفموماظؿلؾقيمطوغًم

مخوصيماظرؼػقيماٌػؼرةمعـفوم؟مأممألغفميفمعؿـوولماٌؼدرةماظشرائقيمألشؾىماظشرائحمومربدودة
م ميف مذؽ معـ مومأنعو مجدؼدة مادؿفالطقي مزوػرة معقجيمماظشوي مإرور ميف ماجملؿؿع مسؾك واصدة

تطقرمعلوظؽماظؿقزؼعمماٌلؿفؾؽوتماالدؿعؿورؼيماظيتمأصؾقًمعؿقصرةميفماظلقاقماظؿقغلقيمحبؽؿمتقصرمو
ماظؿفورماظقفقد.ماظيتمؼلقطرمسؾقفومطؾورماٌقردؼـماألوروبقنيمواظؿفورؼيم

مو ماظؿؾغ معلؿفؾؽوتمأخرىمطوظؿؽروريمو ماغؿشور مادؿفالكماظشويمعع متزاعـ مطونممظؼد مو ظعىماظقرق
اىوععمبقـفومػقماسؿؾورػومودوئؾمترصقفمومميؽـماسؿؾورمصرتةمعومبنيمايربنيمصرتةماغؿشورمومتزاعـمػذهم

رؼي"ماظيتمجوءتمظؿـوصسمبؾمظؿلقطرمسؾكمودوئؾمترصقفمسؿقؼيمارتؾطًمبوٌشفدم"اٌرصفوتماالدؿعؿو
م"اظؽراش"م مأظعوب مبذظؽ مغؼصد مو ماالدؿعؿورؼي مايؼؾي مضؾؾ مٌو ماظؿؼؾقدي ماالجؿؿوسل مو اظـؼويف

مو"اظؾقدعدؼي"موم"اظؽوراطقزمأوماظؼورضقز".
ماظؿققالمإن مإرور ميف مؼؿـزل متـشقطل مطؿرصف مو مشذائل مطؿلؿفؾؽ ماظشوي مسرصفوموذر ماظيت ت

ػقمسصريمظؼدمطوغًماألررممصوظذػـقوتماظعوعيمأصؾقًمعؿؼؾؾيمظؾفدؼدمومظؽؾمعوم27اجملؿؿعماظؿقغلل
م ماظطؾقعل معـ مصؽون ماظرتاجع ماألضؾ مسؾك مأو ماألصقل مبصدد ممنطممأناظؼدميي مععفو مؼؿغري مو ؼرتاجع

بلرسيمظذظؽمتغريتمظؼدمطونماجملؿؿعماظؿقغللمبنيمايربنيمؼؿغريمم.االدؿفالكموماظرتصقفموماظـؼوصي
 ععفماظعوداتماالدؿفالطقيمومرمبومبـلؼمأدرعمومعودةماظشويمظقلًمإالممنقذجومععربامسـمطؾمذظؽ.

                                                                                                                                                                 
26 Gobert, E. (1940), Comment les Tunisiens prennent le thé, Tunis, Arch. Ins. Pasteur, XXIX. 

اغظرمطؾمعومطبصماظذػـقوتممدارمربؿدمسؾكمايوعل،م،0623-0550تورؼخمتقغسماالجؿؿوسلمم،)0664. (اهلوديم،اظؿقؿقعلم27
مرجعقوتماظـؼوصقيمٌكؿؾػماظشرائحماالجؿؿوسقي.اٌوم
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ذالتجاروةذالكموةذوذادتهالكذالشايذبتونسذيفذالفرتةذاالدتعماروة:ذاخلصائصذالنوعوةذو.ذ3

اظؿقغلقيمخصقصومموؿعمأشؾىماٌصودرموماظدرادوتماظيتماػؿؿًمبوغؿشورمادؿفالكماظشويمبوظؾالد
معو مصرتة ماظطؾؼوتمميف مأشؾى مضؾؾ معـ مادؿفالطف مسؾك مو ماغؿشوره مسؿقعقي مسؾك مايربني بني
االدؿفالكممأنعـمجؾماظػؽوتماظعؿرؼيمصوظشوسرمسؾدماظرغبونماظؽويفمؼؾنيميفمعؾزوعؿفمماالجؿؿوسقيمو

اظؾدومومايضر،ممر،اظدذماظعروشموماظعفوئزموماظصؾقون،ماظػالحموماًٍؿوس،مسؿم"اظرجولموماظـلقانمو
ماظؿعؿقؿمإنم28األمسر.مبؾمجؾماألعي"ماألبقضمو اظذيمضدمؼؽقنمعؾوظغومصقفمأومصرضؿفماظضرورةمم-ػذا
ؼصقرمخصوئصمادؿفالكماظشويمبوظؾالدمومظقمأردغوماظؿدضقؼماىفقيموماىـللموماظػؽقيم–اظشعرؼيم

م:ماالدؿـؿوجوتماآلتقيمإظبغصؾممأنوماظطؾؼلمميؽــوم
مصو - ماظشويمأشؾىمػـوكمتؼورؼر ماغؿشور مسؾكمسؿقعقي متمطد ماظعؿول مسـماٌراضؾنيماٌدغقنيمو درة

اظػؽوتماظعؿرؼيموماالجؿؿوسقيمسؾكمشرارمضوئدمدؾقؿونماظذيمؼمطدمسؾكماغؿشورهمسـدم"اظرجولموماظـلوءم
موماألرػول"مأومضوئدماىرؼدماظذيمؼمطدمبصػيمسوعيمسؾكم"اغؿشورماظشويمبنيمأػوظلماظعؿؾ".

مسؾكماغؿشورماالدؿفالكمسـدماظرؼػقنيمومػـوكمتؼورؼر - ػكمحوظيممأطـرمدضيمؼمطدماظؾعضمعـفو
ؼمطدمماظشويماغؿشرمسـدماىؿقعم"خصقصومدؽونماظؾقادي"،مومأنتؼرؼرمضوئدمغوبؾماظذيمؼمطدمسؾكم

ضلؿمآخرمسؾكماغؿشورهماهلومميفمصػقفمرؾؼيماظعؿؾيمسؿقعومومسـدمسؿولماظزراسيمبوظؿكصقصم"سؿمطوصيم
م.29وماٌؿعورقنمًدعيماظػالحي"م…ومأرػوالمخصقصومرؾؼيماظعؿؾيمموغلوءاظطؾؼوتمرجوال

ميفماظؼقوداتمذاتماظغوظؾقيماظرؼػقيمو- ػقمعومماظػالحقيمومإعبوعميفمأشؾىماظؿؼورؼرمسؾكماغؿشوره
ومؼدسؿمػذهمماىرؼد.مدؾقؿونمومغوبؾمومؼمطدمسؾقفمسؿولمضػصيمومدؾقطؾيمومأوالدمسقنموماألسراضمو

أنم"ماظشويممإظباظيتمتقصؾًمم0623سًمبفمإحدىماظؾفونماظدرادقيمايؽقعقيمدـيماظؿؼورؼرمعومأصد
30حدماإلدعونمسـدماألػوظلماٌلؾؿنيمومخصقصوماظرؼػقنيمعـفؿ"مإظبعـؿشرم

م.
م مأردغو ممأنوظق موأسبقصؾ ماظؾشري مظؾقاضع مبؿصقراتـو مغرصؼفو مو ماآلراء ماالجؿؿوسلممبرز اىغرايف

شويميفمتقغسمزفرمسـدماظطرابؾلقنيمأوماظؾقؾقنيماظقاصدؼـمضؾؾمظالدؿفالكمصنغـومغؼرمبونماغؿشورماظ
وميفماظدواخؾممأطـرمممومػقمسـدماظؿقغلقنيموماغفماغؿشرميفمجـقبماظؾالدمضؾؾمومأطـرمعـممشوهلو،مو

ماظػؽوتم معـ مأطـر مو مضؾؾ ماظعوعقي مو ماٌؿعؾؿي ماظػؽوتمشري مسـد مو ماظؾالد مدقاحؾ معـ ماطـر مو ضؾؾ
مو ماظرجولمضؾماٌؿعؾؿي، ماظشؾونممؾموسـد معـ مأطـر مضؾؾمو ماظؽفقل ماظشققخمو مسـد مو معـماظـلوء أطـر

سـدماظرؼػقنيممأطـرمعـماألثرؼوءموماٌرصفنيمومواألرػولمومسـدماظػؼراءموماظؾطوظيموماٌفؿشنيمضؾؾمو
مأطـرمعـمأػؾماٌدن.مضؾؾمو

م؟ ومغؿلوءلمبعدمػذامسـمتؼدؼراتماظؽؿقوتماٌلؿفؾؽيمصردؼومومسوئؾقومومعبوسقو

                                                                                                                                                                 
مظـومسقدةمهلذهماٌؾزوعيماٌقجقدةممبؾقؼماظؾقٌمحقلمعصدرػوماغظر:م28

م.0633بؿورؼخمم 364 اظقرضي ،مR211بؽرةمماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،
م.0622عويمم01مخبؿورؼم10وم،5،مم34،مصـدوقم E،ماظلؾلؾيم…األرذقػماظقرينم29

مبوظـلؾيمظلؾقؿون.م14بوظـلؾيمظـوبؾمومم20،مومسدد5مم،34،مصم Eاألرذقػماظقرينم،ماظلؾلؾيم
م.0622-3-0 بؿورؼخم05وثقؼيمسددم،33معؾػم،03،مصـدوقم E،ماظلؾلؾيم…األرذقػماظقرينم30
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دميفماٌصودرماٌلؿعؿؾيمإجوبوتمعؼـعيمإذمتؽؿػلماظؿؼورؼرمبنذوراتمسوعيمسؾكمشرارم"عـؿشرمالمن
أحقوغومتؼدممبعضماألرضومماىزئقيمومشريماظدضقؼيمصؼدمبؾغماالدؿفالكممصري"ومبؽـرة"مأوم"ادؿفالطفمو

مام011عومضقؿؿفمم0622يفماحملقطماظؾؾديمظلؾقؿونمرقؾيمددادقيمعـمدـيم سؿربهمأظػمصرغؽمومػقمعو
مؼؿعدىم مظؿفؿعمدؽوغلمال معفقظي"بوظـلؾي مادؿفالكمبم31دوطـم2611اظعوعؾم"طؿقي م21)أيمععدل

موماظقاضعمانمعـؾمػذهماٌعؾقعيمؼصعىمادؿغالهلومومتلوؼؾفومظعدممدضؿفو. أذفر(،م3صرغؽمظؾلوطـمرقؾيم
وعيمظإلحصوءمأوماٌصؾقيماظعمأعوماإلحصوءاتماظرمسقيماظصودرةمسـماظدوائرماالضؿصودؼيمأوماىؿرطقي

صفلمتػؿؼدمأؼضومظؾدضيمومحؿكمظؾؿصداضقيمذظؽمأنمتؿفريماظشويمبوظؾالدماظؿقغلقيمملمؼلخذمصؼطماٌلؾؽم
برزماٌقادماٌـشطيمظؾلققماظلقداءمومطوغًمطؿقوتماظشويماٌؿلتقيمسربمأاظرمسلماظؼوغقغلمبؾمطونمعـم

مألرضومماظرمسقيمعـؼقصي.سؾكمشوؼيمعـماألػؿقيمممومصبعؾمطؾمام"Kuntraاظؽـرتام "اظؿفرؼىمو
تظفرمبقضقحمذظؽماظؿزاؼدماظؽؾريمالدؿفالكماظشويمم-حؿكماظرمسقيمعـفومرشؿمطؾمػذامصوألرضوممو

معومؼلؿكمأغبرمسـدماظلؽونم–األدقدم م011بؾغًماظؽؿقوتماٌلؿفؾؽيمم0604صلـيم-ومشوظؾو

م مضػزتمدـي مو مم0633رـ مم0011إظب مأي متضوسػممأنرـ م 00االدؿفالك معـ ماضؾ ميف سشرمعرة
عرةميفمزرفمسشرؼـمدـيمومػقمم06رـمأيماغفمتضوسػمم0611عومضدرهمم0624بؾغمدـيممدـقاتمو

اظشويمعـماٌقادممأندظقؾمسؾكمتزاؼدماالدؿفالكموماغؿشورهمسربماألصرادموماظػؽوتمخصقصومإذامعومسرصـوم
م مؼؽػلمرفل مإذ ماظقازغي مم2شري مطؿقي مأربعمدم51شراعوتميف معـ معؿؽقغي معؽعىمظشربمذبؿقسي ؿ
طغميفمم3,0اظػردمؼلؿفؾؽمعومععدظفممأنم33،مومأطدتمبعضماظؾققث32أذكوصمثالثمعراتمأومأطـر

اظربعمضؾؾمايربم اظلـيمصقرتاءىمظـومأػؿقيماظؽؿقوتماٌلؿفؾؽيميفمبؾدمملمؼؿفووزمدؽوغفماٌؾققغنيمو
ماظـوغقي.

ػلمدـيمعلوحيمصماظيتمتػقضفومدؽوغوموماىزائرومضدمطونمادؿفالكماظشويميفمتقغسمأطـرمعـم
تؿػققمسؾكممصفلمظؾؿغربصؼطمومبوظـلؾيمم0161رـمأٍعوميفماىزائرم 0562بؾغماالدؿفالكمبؿقغسمم0624
غفمؼؼؿصرمسؾكماظشويمأشريمم34مظقؾقورـمومطونمادؿفالكماظشويمصقفومعـؿشرامبؽـرةمعـؾمم5231تقغسم

محلىماٌكؿصني.مااألخضرمومػقمأضؾمضرًر
م مترابط ميف ماهلوعي ماالدؿفالك مصفذهمطوغًمسؿؾقي ماظلؽر مطذظؽ ماظشويمو متؿفري مأػؿقي معع وثقؼ

مأربوحومروئؾيم اٌؿقجوتماٌدارؼيمطوغًمبقدماظشرطوتماالدؿعؿورؼيماالحؿؽورؼيماظيتمجـًمعـمورائفو
طوغًمطؾمطؿقوتماظشويماٌقجقدةميفماظلقاقمعلؿقردةمعـماًورجمسربماًقاصمومؼلقطرمسؾكمتؿفريم

م مو معـماظقفقد ممأناىرابيمشريماٌودةموورمدققماظغراغي معـمدـي بنيوقمم0612اظدوظيمضوعًمبداؼي
ًوصيمبوظدوظيمعـؾماظؿؽروريموماٌؾحموسؾىماظقضقدموماظؾورودمام Monopolesماحملؿؽراتاظشويمجبؿؾيم

ػلماظلـيماظيتمدبؾًمصقفوماظدوظيمسـم وم0621مومظعىماظقرقمومتقاصؾمػذاماالحؿؽورمإظبمحدودمدـي

                                                                                                                                                                 
م. 14مو،م5مم،34صم،Eسمم،…األرذقػماظقرينم31

32 Sergent, E., Nocivité de la décoction de thé noir …, op.cit., p. 406.  
33 Sebag, P., Un faubourg de Tunis., op.cit., p. 98. 
34 Heutz, A., Boissons coloniales et essor du sucre, Histoire de l'alimentation, op.cit., p. 639.  
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متقرؼدماظشويمبعدمضغط مبػعؾمارتػوعمأمثونماظشويميفمماحؿؽور مظؽـمأؼضو عؿزاؼدمعـموورماىؿؾيمو
ماظلققماظعوٌقي.

ظؼدمارتؾطًمإدرتاتقفقوتماظلؾطماالدؿعؿورؼيميفمتؿفريماظشويمبعوعؾنيمأدودقنيمؼؿؿـؾماألولميفم
وماالرتػوعماٌؿزاؼدميفماظطؾىمومبوظؿوظلمتـوعلمأرؿوعمطؾورماظشرطوتموماظؿفورميفمطلىمأربوحموصريةمأع
مضـقاتماظؿفرؼىم)طـرتبوغد( مررؼؼ مسـ مو ماظلقداء ماظشويميفماظلقق مبقع م35اظـوغلمصقؿؿـؾميفماغؿشور

مومعوظطو،ظؼدمأدتمػذهماٌعطقوتم معـمظقؾقو اتؾوعممإظباظربؼيم)ايدودماىزائرؼي(موماظؾقرؼيمخصقصو
ريماظشويماظذيماظلؾطماظػرغلقيموماالضؿصودؼيموماىؿرطقيمبوظذاتمإدرتاتقفقوتمزبؿؾػيميفمسؿؾقيمتؿف

صؼدمطونمطبضعمظقضعقيمخوصيمجدامتؿؿـؾميفمخضقسفمم0612يفممإالوانمملمؼصؾحماخؿصوصومحؽقعقوم
م مدـي مصػل مبوػضي مادؿفالك ماظؿشرؼعوتم0606ظضرؼؾي مأول ماظلؾطوت ماًوصيمم36دـًٍ اظؿفورؼي

مإظبمسؾكمإخضوعماظشويم0606-03–31بوظشويمادؿـودامجملؾيماظعؼقدموماالظؿزاعوتمومضدمغصمضوغقنم
ذظؽمحبفيم عؾصؼيمسؾكمطؾماظعؾىموماظصـودؼؼمومvignetteضرؼؾيمادؿفالكمتؿؿـؾميفمرقابعمجؾوئقيم

0634عورسمعـمدـيمم21وصؼمضوغقنم ومربوربيماظؿفرؼى،
بوضرتاحمعـماجملؾسماظؽؾريممتمإخضوعم و37

م مأيم 3111اظشويمإظبمضرؼؾيمادؿفالكمإضوصقيمعؼدارػو ؽغمصرغؽمحبلوبماظم31صرغؽمسؾكماظؼـطور
ثؿمم0623جقؼؾقيمم00وطوغًماظؿعؾيميفمذظؽمربوربيماآلصيمومظـػسماظؿعؾيمادؿـدتماظزؼودةماىدؼدةميفم

ممو ميف مجدؼد مم0621-2-0عـ ميف متـريماحؿفوجوتمموم0614-4-3ثؿ معرة ماظزؼوداتميفمطؾ طوغًمػذه
ماظزؼوداتمو مػذه معـ ماظلؽون متضرر مسؾك ماٌؿشوبفي مسرائضفؿ ميف مؼمطدون ماظذؼـ موصؾماظؿفور ًمضد

م.38يفماٌوئيمبوظـلؾيمظألخضرم21يفماٌوئيمعـمضقؿيمدعرماظشويماألدقدمومم12ماظزؼودةماألخريةمإظب
ومؼلقطرمسؾكمعلوظؽماظؿقزؼعمبوىؿؾيمومغصػماىؿؾيموورمدققماظغراغيمعـماظقفقدمصؿؾقــوميفم
ماظؿفورماٌقردؼـمعـمأعـولمجقزافمٌربوزومومجقزافمديمبوزمومجوطقب ديمماظعرائضمبعضمأمسوء

أٍعوماظؿفورماظؿقغلقنيمصوشؾؾفؿمجرابيمعـمدققماظغراغيممحداد.معقدكمومطلؽوزمومطرؼوفمومعردخويمو
مايوجمؼقغسمبـمؼقدػمو مو مبلرور مسؾكمومربؿد مو مايوجمغبدة مو مروبوغي مبـممأعـولمسقود ربؿد

م.39سالوةمسؾكماظؿفورماظصػوضلقنيمسوذقرم...
أربوحفومبقدمطؾورماظشرطوتماألوروبقيمأوماٌفربنيمطوغًموورةماظشويموماظـزرماظقصريمعـمسوئداتم

موطوغًم ماظصػوضلقي مو مطوىرابي ماظؿؼؾقدؼني ماظؾالد مبعضموور مأو ماظؼراغي ماظقدطوء معـفو ماغؿعش و
محفيمتؼؾقصماغؿشورمومػقمعقضقعمآخرمأثورماظـؼوشموماىدل.مإظباظزؼوداتماٌؿؽررةميفماألدعورمتلؿـدم

                                                                                                                                                                 
مم:ٌزؼدماظؿػوصقؾماغظرم.ػلمزوػرةمتعقدمظؾػرتةمايدؼـيم35

Larguech, D. (2001), Territoire Sans Frontières, La Contrebande et ses Réseaux dans la Régence de Tunis au 

XIX siècle, CPU.  
م.م33 عؾػم،03،مصـدوقم E،ماظلؾلؾيم…األرذقػماظقرينمم36
م. 1موثقؼيمسددم33عؾػمماٌصدرمغػلف،م37
م 34وم33عؾػم،03،مصـدوقم E،ماظلؾلؾيم…األرذقػماظقرينمم38
مم0623مسرؼضيمعـموورمدققماظغراغيمبؿورؼخمجقانم01 طذظؽموم33 عؾػم،03،مصـدوقم E،ماظلؾلؾي…اظقرينماألرذقػمم39
م.0622-4-1 إعضوءمعـموورماظشويمبصػوضسمبؿورؼخم022ــمسرؼضيمب03وم
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ذريذوذادلقاومةذحماوالتذالتشهذ:الشايذيفذتونسذ4.
معـماظـصػماظـوغلمظؾعشرؼـوتموخوصيمدـي اظشويممأنسؾكمم0634مدودمغقعمعـماإلعبوعمبداؼي

م معضرة ماجؿؿوسقي ماىقىأصؾحمآصي ماظعؼؾمو مطوغًممأنسؾكممبوظؾدنمو ماآلصي ممبؼووعي ماالظؿزام درجي
وعيماالغؿشورمذبولمظؾؿؼورغيمبنيماظـكىماإلصالحقيماظقرـقيماظيتمطوغًمعؿقػزةمٌؼومصيمإذمالزبؿؾ
بنيمدؾطمايؿوؼيماظرمسقيماظيتمطوغًمتؿقركموصؼمضغطماالغؿؼوداتماظصقػقيموماظـكؾقيمماإلدعونمووم
اظؿؼورؼرماظصققيمظؽـفومدبشكمعـمغوحقيمأخرىمإشضوبمطؾورماظؿفورموماٌقردؼـماظذؼـمشـؿقامعـممو

م مطؿو مروئؾي مأربوحو ماظشوي مامأنوورة محرعون ممبؼدورػو مؼؽـ ممل مايؿوؼي ماالدؿعؿورؼيمدؾط ظؿفورة
اظػرغلقيمععماهلـدماظصقـقيمعـمدققمعرحبيمطوظيتميفماظؾالدماظؿقغلقيمبنيمػذؼـماٌقضػنيمزفرماٌقضػم

اظؾعضمدردقامآصيممأناظطيبماظذيمطونمؼـظرمظؾؿقضقعميفمشوظىماألحقونمعـموجفيمغظرمأطودميقيمبؾم
ماظشويمضؿـمووربمومحبقثمظؾرتضقوتماٌفـقي.

مصومو محول مأؼي موسؾك ماألررافماظقرـقي معـ ماظؾداؼي مأرؾؼًمعـذ مصققوتماظػزع م،اإلصالحقيمن
ومػقم-عضورهمصوظشوسرمسؾدماظرغبونماظؽويفممأخطورماظشويمومإظبإذمغؾفًمم،طوغًمأومشبؾقيذعؾقيم
مإالملمؼرتكمععققبيمم-40ذوسرمعـٍؾمأداةمترابطمبنيمعومػقمشبيبموذعيبميفماظعشرؼـوتمعـؼػمو
ومضدمطونمؼروجفوميفماجملوظسموماألدقاقمم0633اظيتمطؿؾفومدـيممزوعياظشويميفمعؾمإظبومغلؾفوم

م.سؾكمأسؿدةماظصقػمبؾموممتمتقزؼعفومسؾكمرؾؾيماىوععماظزؼؿقغلمومأظصؼًمسؾكماىدرانمو
"عفؾؽموعضر،مضبدمعـماظذطوءمواظػطـيمؼطقؾممحلىمػذاماظشوسرمصوظشويمصفقمعـماظـوحقيماظصققيمو

ضؾيماظشفوسيموماظربودماىـللمومضدمذؾففمبوظلؾمومبوظلؿمصقفمماظلفرمومؼـؼصمعـماظـظرمومؼلؾى
سؾؾموأدؼوم"مأعومعـماظـوحقيماٌودؼيمصفقمأؼضومحلىماظؽويفم"مؼػرغماألجقوب،مومصبعؾفومخووؼيم

مَؼمديمإظبماظػؼرمومبقعماٌـوزلمومتؾدؼدماألعقال..(.مو
كماألخطورماٌوظقيمإذماسؿربتمترطزمطـريامسؾ-ممـؾلماظلؾطيماظؿقغلقيم-ضدمطوغًمتؼورؼرماظؼقودممو

مبرؼـيبم ماتقون مصقمطد ماظدرادوتماٌكؿصي مدسؿؿف معو مػق مو ماظػالح مسؾكمطوػؾ مأنذربماظشويمسؾؽو
ومطونماظؾعضمؼؾفؾفمسؾكمم42يفماٌقزاغقيماظعوئؾقيماظؿقغلقيم0626ماظشويمميـؾمثوظٌمأطربماألبقابمدـي

م.43"م"بعضماظـلقةمؼؾعـمحؿكمأدبوذفـمظشراءماظشويمأناظؼقتمإذم
ضدمرطزماألرؾوءمسؾكمدراديماألخطورماظصققيموماىلؿوغقيمومضدمطونماظطؾقىماظؿقغللماظؾشريممو

ضدممإذمسٍددماٌضورماىلدؼيموماظعؼؾقيمهلذهماآلصيماىدؼدةموم0634اظدغؼزظلمأولمعـمأثورماظؼضقيمدـيم

                                                                                                                                                                 
مقؿمضبلـماظؼراءةمسؾدماظرغبونماظؽويفماظعؾقديمػقمذوسرمومأدؼىمعـؼػمأصقؾمبقدوملم)ماظشؿولماظغربلماظؿقغلل(مطونمزؼؿقغلماظؿعؾم40

تـعؿفماظؿؼورؼرماألعـقيماظػرغلقيمبوظقرينماظـقريمم.وماظؽؿوبيمواظدهمطونمضوضقومتطقعميفماىـدؼيماظػرغلقيميفمعطؾعماظؼرنمومسؿؾمغلوجو
نيمغقعمعـمخقؾيماألعؾمووهماظلقوديموماظلقودقمإظباغؿفكمبفماألعرممإذمتعورػمععمايزبماظددؿقريمثؿمععماظػرعماظشققسلمبؿقغسمو

ضدمطونمالذعماظـؼدمضوعرماٌعـكمومأوضػممضدماذؿفرمبؼقلماٌؾزوعيمومػلمجـسمعـماظشعرماظشعيبمو صدخؾمرقرامعـماظؿفؿقشمأوماظقلسمو
مدفـمسدةمعراتمبلؾىمأذعورهماظلقودقيموماظقرـقي.مو

م.اغظرمتػوصقؾفوممبؾقؼماظؾقٌم41
42 Burnet, E. (1939), « Enquête sur l'alimentation en Tunisie », in. Arch Inst Pasteur de Tunis, p. 493.  
43 Gobert, E., Comment les Tunisiens prennent le thé, op.cit., p. 323. 
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غفمؼؿلؾىمأذمبرزتمحبقثمرؾقيمسدؼدةمأشؾؾفوميفمصضوءمععفدمبودؿقرمومأطدتمسؾكمزبوررماظشويمإ
مؼلؾىمصعقبيم مطذظؽ مو مترٍػؾفو مو ماظشراؼني متصّؾى ميف مو ماضطرابوتمسصؾقي ميف ماألرؾوء حلى

اظشويماألدقدماظذيمؼؾوظغماظؿقغلققنميفممأنبؾمم44ضؾيماًصقبيمومضؾيماظـقممومغؼصماظـظرماهلضؿمو
م مسـدعو ماظؾوطر ماظصؾوح معـذ مؼشربقغف ماغفؿ مخصقصو ماظؼرحي مو مأعراضماظؽؾد مؼؿلؾىميف تؽقنمذربف

غقممبعضماظؿالعقذمداخؾماظػصؾمعـممإظباإلذورةممإظبضدموصؾماألعرمبؾعضماٌدردنيم اظؾطقنمخووؼي.مو
م.45طـرةمذربماظشويمأثـوءماظؾقؾ

مبؾعضم متؼقم ماظصقي مرجول مإذورات مو ماظؿقغلقني ماظـوبفني مضغط مأعوم مايؿوؼي مدؾط مطوغً و
أثريماٌقضقعميفماجملؾسم وم.0634ـيمدماٌـعميفمأوالمتصؾمحؿكماظردعمماظيتاإلجراءاتماظؿقلقلقيم

مو ماظشوي معقضقع مبربذبي مايؿوؼي مدؾط مضوعً مو مإصرؼؼقوم اظؽؾري ممشول معممتر ميف معؼووعؿف ررق
م مم0634االدؿعؿوريمظلـي مدـي معـمجدؼد مأثريماٌقضقع ماظيتمم0622و ماظقرـقي ماظصقػقي مايؿؾي بعد

ومربوضراتمظؾؿشفريمبوآلصيمومضدممضدماضرتحماظؾعضمإضوعيمخطىمبوٌلوجد تزسؿفومربؿقدماٌورريمو
مظؼوءمربوضراتمهلقلقيمبوظؾلونماظدارجمظؿقسقيماظلؽون.إلاضرتحمضوؼدمأوالدمسقنمادؿؼداممأرؾوءم

ماإلضوعيماظعوعيمذبردمسؿؾقوتمتلؽقـقيمالعؿصوصمشضىم ظؼدمطوغًماحملووالتماظيتمضوعًمبفو
رماٌضوربنيموماظؿفورماألوروبقنيمأطـرمنمايؾقلماٌؿؾعيمطوغًميفمصوحلمطؾوأاظغوضؾنيموماحملؿفنيمبؾم

عـفومظؾقضوؼيمعـماآلصيموميفماٌؼوبؾمحووظًمبعضماظـكىماظؿقغلقيمعؼووعيمػذاماًطرمبؽؾماظقدوئؾم
شريمإغـومملمم46ظؼدمحوولماظؾعضماظؼقلمبؿقرميفمذرسوم"ماظؿويمذربقامصورمحرام"م:ظؽـفومملمتـفح

وضعفمهًممإظبملمؼلؿطعماٌـودونممبؼووعؿفممغعـرمسؾكمصؿووىمأومعلوجالتمدؼـقيمحقلمهرميفمو
روئؾيماظؿقرؼؿمبؾمحؿكماىدلماظذيمحػمبودؿفالكماظشؽالريمأوماًؾمأوماظدخونمملمؼشؿؾماظشويم
ظذظؽمطوغًم"ععرطي"معؼووعيماظشويمخودرة،مظؼدمتغريتماألذواقموممتؽـمػذاماٌشروبماالدؿعؿوريم

أوممـعشمومعغذمومطونمذظؽمععمهقالتماجملؿؿععـمسبًمعؽوغؿفميفماٌـظقعيماالدؿفالطقيمطشربمع
معظفرمعـمتؾؽماظؿققالتم.

ظؼدمأعبعًمطؾماظؾققثماظطؾقيموماظؿؼورؼرماظعؾؿقيمسؾكمتشؾقفماإلدعونمسؾكماظشويمبوإلدعونمسؾكم
دؾطمايؿوؼيمملمتؽـمضودرةمسؾكمذظؽمبؾممأنطوغًماٌطوظؾيممبـعفمتؿؽررمشريم اٌكدراتمومايشقشمو
اٌكدراتمومػلماظيتمطوغًمتزرعمومتؾقحمبقعمتؾؽماٌكدراتم ٌشؾفمبويشقشموطقػممتـعماظشويما

مبوظؾالد.م

                                                                                                                                                                 
ماغظر:م44

Sergent, E., Nocivité de la décoction de thé noir…, op.cit., p. 406-407  

Uzan, M. (1937), Théisme et pathologie digestive en Tunisie, Alger, 4 cong Ass Med.  
45 Burnet, E., « Enquête sur l'alimentation en Tunisie », op.cit., p. 407. 

م.1926بؿورؼخمم364مظقرضي ،R211ؽرةمب اٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،م46
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II.ذادتهالكذ"ذالتكروري"ذبالبالدذالتوندوةذزمنذاالدتعمارذ

مدراديم مإرور ميف ماٌؽقػوت" مو ماظؽقػ م" ماًػقػي ماٌكدرات مو ماٌـؾفوت مادؿفالك معقضقع ررح
يفماظعصرمايدؼٌ،مصفـوكمعـمربطمبنيمتؽوثرماإلضؾولمماظؿققالتماظـؼوصقيمومأمنوطماالدؿفالكمبؿقغس
بنيماظؿققالتماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقيماىدؼدةماٌؿؿـؾيم سؾكماظؼفقةموماظدخونموماٌلؽراتموماظؽقػمو

سٍرجمومػـوكمعـمم.47بوًصقصميفماالغػؿوحمسؾكماظقاصدمعـماٌشرقمومأوروبومدقاءمطونمصؽرةمأومدؾعي
مععرصيمسؾك ميفمإرور موماٌقضقع ماٌلؽراتماًؿرؼي مضؾؾف معـ مو ماظدخون مربطفوممتورؼخمزفقر ربووظي

أعوميفماظؾالدماٌشرضقيمصؼدممتمتـوولمعقضقعماظؽقػموماٌكدراتمم.48بوحملقطماظـؼويفموماظؿؾودظلمظؾؾالدم
مبؾالدم مخصقصو ماغؿشورػو مراػـقي مو متورطبقو ماظظوػرة مألػؿقي مغظرا ماظؿعؿؼ مو ماظؿػصقؾ معـ بؽـري

ماػؿؿموم.49عصر ممضد ماٌكدراتمسوعي ماظؿورطبلممبقضقع مم50اظؼؾؿ مذظؽمبعد نمأصؾقًمعـمآصوتمأو
م مو متورطبقي مغظر معـموجفي متـووهلو غرتوبقظقجقيميفمربووظيمأاظـصػماظـوغلمعـماظؼرنماظعشرؼـمصؿٍؿ

مظؾؽشػمسـمجذورػومومتؼوظقدمادؿفالطفمضدميومومحدؼـو.
صؼطمبؿطقراتممقغسمربووظيمظإلٌوممالومتشؽؾمػذهماظؼراءةمظؿورؼخمادؿفالكماٌكدراتماًػقػيمبؿ

منطماالدؿفالكمبؾمأؼضومظػفؿماظـؼوصيماظشعؾقيمصؾنيماإلدعونمسؾكماظؿؽروريموماهلوعشقيماالجؿؿوسقيمم
ومبنيمايدؼٌمسـمزوػرةمعرضقيمأخرىمسرضقيمسرصفوماجملؿؿعماظؿقغللمظربػيمبػعؾماٌلؿعؿرمبقنم

 ذودعم،ومػقمعومغلعكمإظبماالضرتابمعـمتقضققف.

ذولذتاروخذدخولذحشوشذ"التكروري"ذللبالدذالتوندوةذوذجذورذانتشارهحذ.1
ؼلؿكميفماظؾالدم عـماظصـػماًػقػموميفمتعرؼػمعؾلطمومأٍوظلمػقمحشقشمزبدرم"اظؿؽروري"

ػقماالدؿعؿولماظرائٍميفماىورةمموم"اظؽقػ"طذظؽمم"اظدخونماألخضر"ومم"اظؿؽروري"اظؿقغلقيمايدؼـيم
ماظؿلؿم51اىزائر مغػس مػل مبوظو ماٌلؿعؿؾي ماظؽؿوبوتمؾقوت مأو ماظؿشرؼعوت ميف ماظػرغلقي غي

مو مماالدارؼيماالدؿعالعقي متلؿقي متضوفمإظقفو مأخذم ) (Le chanvre Indienذاظؼـٍىماهلـديو مضد و
اٌـظؿمظعؿؾقيمبقعفمومزراسؿفمم0551-01-2يفمأعرم تلؿقوتمثالثم)تؽروري،مطقػ،حشقش(

ومؼؼقدغومػذام غللم"بوظؿؽورريموماظؿؽورظلمومايشوؼشل".علؿفؾؽفمؼـعًميفماالدؿعؿولماظعوعلماظؿقمو
تعرؼػمأطـرمدضيمومسؾؿقيم،مصؿصـػمػذهماٌودةمرؾقومطؿكدرمعدٍخـمبقادطيماظػؿممإظباظؿعرؼػماٌقجزم

ومػلمغؾؿيمعزػرةمدـقؼيماإلمثورمععدلمرقهلومم.ومػلمعلؿكرجيمعـمأزػورماظؼـٍىماهلـديم52وماالغػ
همادؿكراجماٌكدراتمومثونمبوووهمادؿكراجمأظقوفمغلقفقيمذؾقفيمعرتؼـمهلومادؿعؿولمأولمبووو

                                                                                                                                                                 
م.غػسماٌرجعم…اٌمرخقنمم،أغبدم،سؾدماظلالمم47
م.23-04 .ص،م0663،م030سددمم،طرادوتمتقغسميفم،.لماظدخونمظؾؾالدماظؿقغلقيمومعصدرتورؼخمدخقميفم،حلنيم،بقجرةم48

م.004-33م.صم،13-10مسددمطرادوتمتقغس،ميف،ماظظوػرةماًؿرؼيمبوظؾالدماظؿقغلقيميفماظعفدماظرتطلم،حلني،مبقجرة
49 Sami, A. (1971), Le Haschich en Egypte, Paris, Payot, p. 313.  
50 Nahas, G. (1992), La Peste Blanche Du XX° siecle, La guerre de cocaine, Paris, Ed Buchet / chastel.  

م.456ورضيمم،R12بؽرةم أرذقػماإلضوعيماظعوعي،م،اٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقيم51
  .Nahas, G. (1976), Hachich, Cannabis et marjuan, Le Chanvre Trompeur, Paris, Pufم52
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"اهلالدل"مأوممومؼصـػمػذامايشقشمعـمضؿـماٌكدرمSativa Indicaػقمم53بوظؽؿونمومامسفوماظالتقينماظعؾؿل
(les Hallucinogènes)"ماٌفّؾللماظؾوسٌمسؾكماهلذؼون"مصفقمعـمسوئؾيماٌكدراتمشريمايوثيم

اظيتمتدخؾمم54
عورقفومغقسومعـماظغػقةموتؾقرهميفمسوملمادؿقفوعلمخقوظلمعدةمادؿفالطفمومؼلؿغرقمعدعـفميفمسؾكمعؿ

مغقممسؿقؼمؼلؿػقؼمعـفمبوغؿفوءمعػعقلماٌكدر.
معـذمعطؾعماظؼرنماظلوبعمسشرم مإظبمزفقره ماٌصودر مترذدغو ماظؿقغلقي مبوظؾالد متقاجده مسـمجذور و

نميفمإرورمسؿقعلمومتصقيفمأؼضومبؾمرمبومدوػؿمومضدممتمادؿفالطفمعـؾماظؼفقةموماظدخوم55سؾكماألضؾ
اٌؿصقصيميفمعزؼدماغؿشورهمومرمبومأٍدىمتقدعماالغؿشورمإظبمزفقرماىدلمحقلماظؿقرؼؿموماظؿقؾقؾميفم

غفميفمعطؾعماظؼرنماظؿودعمسشرمطونمزبدرماظؿؽروريمربؾموورةمأاظـوبًممو56عطؾعماظؼرنماظـوعـمسشرم
إظبمحرقمم0501اٌكزنمومػقمعومأٍدىمبعـؿونمبويمدـيمعرحبيمومعقدعيمظؾعضمأسقونماظؿفورموم

م ماظؾويمبودؿفالكمحشقشمو مػذا ممتماتفوم مإذ مبوٌلرحقي مػلمأذؾف ميفمسؿؾقي إتالفمطؿقوتمطؾرية
ػقماٌعروفميفمبالدغومبوظؿؽروريم،ممنمأغودوماتفؿقهمبودؿعؿولماظدخونماألخضرموأ"بؾغفمم:اظؿؽروري

م معـف مايوضرة ميف معو معبقع مبنحراق ماظؾقرية.صلعر م"مومبشوره مأربوبفو مسؾك مأعقال م.57ضوسًمبف
ماظصـػمطوغًمرائفيميفمصػقفمعبقعماظشرائحممبومصقفوممنماالدؿفالكموأصوظقاضحم اٌؿوجرةميفمػذا

نمػذامايشقشمطونمؼزرعمبوظؾالدمومطونمضؿـماٌؽروػوتمأطـرمعـفمضؿـمأاظػؽيماظرتطقيمايوطؿيمطؿوم
نم"محرقماظؿؽروريمأاظطوبعماظذيمالمماظؾويمسؾكمصـقعفمؾقزؼرمؼقدػمصوحىمظصقذطرمم.احملرعوت

طونماألوظبمومم…ظقسمطنبطولماًؿرماظذيمصعؾفمواظدكميفمآخرمأعرهمألغفومأمماًؾوئٌمبوتػوقماٌلؾؿني
مصوحرقم متعٍدى مصؼد ماظـفل مبعد مزرسفو معـ مبلرضماٌؿؾؽي مايشقشي مػذه مزرع ماظـوسمسـ متـفك أن

معـف"ومابعٌمعـمتـؼمبفمإظبم…بضوسؿفمحقـؽذ ملمتؽـمعلرحقيم.مايوضرةمودمزبوزنمممؾقءة
ضودرةمسـمإغفوءمسودةمادؿفالطقيمعـؿشرةمم0501حرقمطؿقوتماظؿؽروريمعـمضؾؾمسـؿونمبويمدـيم

وورةمعرحبيمومزراسيمععؾقعيمومضدمتقاصؾًماظظوػرةمخصقصومبعدمادؿعؿورماىزائرمعـمضؾؾمصرغلومممو
ماٌمًصؽوغ ماٌقاد ماظؽقػمإحدىمأبرز ماىزائرؼيعودة ماظغربقي معـمايدود ماظؿودعم59فربي ماظؼرن رقؾي

سشر.مومغؿلوءلمسـمذبرؼوتموورةمومادؿفالكمومزراسيماظؿؽروريميفماظؾالدماظؿقغلقيميفمزؾماظقاضعم
ماجملؿؿعم مهقل مو متغري مزعـ مطذظؽ مو ماظػرغلقي ماالدؿعؿورؼي ماظرأمسوظقي ماهلقؿـي مزعـ مأي اىدؼد

ماظؿقغللميفمثؼوصوتفمومذػـقوتف.

                                                                                                                                                                 
53 Le Grand Larousse Universal., Paris, Ed, 1982, T3, p. 2017.  
  .Encyclopedia Universalis, Vol 6, p. 406م54

م.تقغسم،ذؼؾمبشوئرمأػؾماإلميونمبػؿقحوتمآلمسـؿون،م)0653(م.حلنيم،خقجيم55
مردوظيماظشقخمسؾكماظـقريميفمهرؼؿماظدخون. 2351مطقريمسدداٌؽؿؾيماظقرـقيمزبم56
م.030م.صم،2ماىزءم،اإلهوفم،(0646)مأغبدم،ابـمأبلماظضقوفم57
م033م.صم،2جمغػسماٌصدر،…االهوفم،ابـمابلماظضقوفم58

 م.Larguech, D., La Contrebande et ses Réseaux …, op.cit., p. 95-101م59
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ذانتشارذاالدتهالكذزمنذاحلماوةذالفرندوةذذ.2

غفمخاللمأؼعقدمادؿفالكماظؿؽروريميفمتزاؼدمبوظؾالدماظؿقغلقيمظؾؼرنماظلوبعمسشرمومميؽـماظؼقلم
صؾحمػذاماٌكٍدرمؼشؽؾمزوػرةمعؾػؿيمظالغؿؾوهمأدتمإظبمبروزمتشرؼعوتممتـعمبقعفمأاظؼرنماظؿودعمسشرم

-0-20ومثوظـيممتـعمزراسؿفم)أعرمم0550ومم0521اىزائرمبنيممومثوغقيمتؼووممتفرؼؾفمخوصيمعـم(0501)

م(.0542
نماٌعؿرؼـمأطونمحدثمادؿعؿورماىزائرمسوعالمعؾوذراميفمتزاؼدمادؿفالكمزبدرماظؿؽروريمخصقصوم

قفمدنماظرسوؼوماىزائرؼنيمخصقصومعـمواديمأومتذطرمتؼورؼرماظؼقودمم.اظػرغلقنيمأضؾؾقامسؾكمزراسؿف
عزؼدمغشرهمبوظؾالدماظؿقغلقيمومتدسؿًماظظوػرةمبعدماغؿصوبمايؿوؼيماظػرغلقيممػؿماظذؼـمدوػؿقاميف

صوغؿشرمادؿفالكماظؿؽروريميفمأواخرماظؼرنماظؿودعمم،بوظؾالدمومتراجعمأػؿقيمايوجزمايدوديماظغربل
سشرموميفمبداؼوتماظؼرنماظعشرؼـمومخوصيميفمصرتةمعومبنيمايربنيمأؼـمأصؾحمزوػرةمربٍقرةمومعـريةم

مدل.ظؾف
نماغؿشورمزراسيماظؼـٍىماهلـديماظذيمؼلؿكرجمعـفمحشقشماظؿؽروريمطوغًميفمسالضيمععمتطقرمإ

ماظعالضوتم مدائرة معـ ماظؿقغلقي ماظؾالد مبوضرتاب ماظظوػرة متزاؼدتمػذه مو ماظؽربى ماٌورطـؿقؾقي اظؿفورة
قيمايؿوؼيمومظقسمعـمبوبماظصدصيمأنمؼظفرمأولمتشرؼعمٌـعمزراسيماظؼـٍىمسشم.اظؿفورؼيماظرأمسوظقي

متزاؼدتممم(0542) مطؿو متؿقدع ماظشؿول ميف ماًوص ماظػالحل ماالدؿعؿور محرطي مصقفو مبدأت مصرتة يف
مضوٌي.م-سـوبيم-اٌؾودالتمععماىزائرمخصقصومبعدمإغشوءماًطمايدؼديمتقغس

عودةماظؿؽروريمظقلًمحدؼـيمبؾممنمادؿفالكأ"ممإظبظؼدمأذورتمأشؾىمتؼورؼرماظؼقودميفماظـالثقـوتم
ومطونمأطـرمذققسومضؾؾماغؿشورمادؿفالكماظشوي"مومػـوكمعـمؼدضؼمسؾكمشرارمضوؼدمدؾقؿونممؼؿ.عـمضد

"ػذاماظدورمؼرجعمإظبمسشرؼـمحقالمضؾؾماالحؿاللمحقٌمطوغًمايوالتمضؾقؾيمجدام"مظؽـفومتؽوثرتم
مبعدمادؿعؿورماظؾالدمومخضقسفومظقاضعمجدؼد.

ؼؼوومم60 ػقمتشرؼعمو 0551-01-2يفممظؼدمجوءمأولمتشرؼعمطبصمحشقشماظؿؽروريمزعـمايؿوؼي
وورةمتفرؼؾفماظيتمتؽوثرتمسربمايدودماظغربقيمطدالظيمسؾكمتزاؼدماالدؿفالكميفمصػقفماظؿقغلقنيم
ثؿمتؿوظًماظؿشرؼعوتماظيتمتفؿماىقاغىماىؾوئقيموماظؿـظقؿقيمظؾقعمزراسيماظؿؽروريمومسرصًمأوجفوم

نماالغؿشورماظقادعمالدؿفالكماظؿؽروريمطونمأهلذامميؽـماظؼقلمبشلءمعـماالخؿزالمم،يفمصرتةمايربني
نمأحقٌمملمؼؽـمؼقجدمأيمغصمضوغقغلمٌـعماالدؿفالكمطؿومم0550بعدماحؿاللماظؾالدماظؿقغلقيمدـيم

نمطوغًمعودةماظشويماغؿشرتممبلوػؿيمصٍعوظيمأػذهماٌودةمطوغًمعلؿفؾؽيمعـمضؾؾماظؿقغلقنيمصؼطموم
ماظؿؽروريمعـماظق معودة مررابؾسمصون معـماىورة مأػوظلمتقغسم–اصدؼـ مسـد م-اظيتمملمتؽـمذبفقظي

اغؿشرتممبلوػؿيمصعوظيمعـماٌعؿرؼـمواظؿفورموماٌفربنيمعـماىورةماظغربقيماىزائرمومطوغًمبوظـلؾيم

                                                                                                                                                                 
م.456ورضيم ،R212بؽرةممأرذقػماإلضوعيماظعوعي،م،اٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقيم60



ذ…منذالظواهرذاالدتهالكوةذاجلدودة

10 

مم0622ظؾلؾطماالدؿعؿورؼيمزراسيموموورةموماخؿصوصومعرحبومملمؼؼعمعـعفمغفوئقومإالميفمذفرمأطؿقبرم
مم61سـدعومشربًمأؼومماالدؿعؿورماظػرغللمبؿقغس.

نماظؿؽروريمعـؾفمعـؾماظشويمطونمربصؾًيمادؿعؿورؼيمومملممتـعمدؾطمايؿوؼيمزوػرةمادؿفالطفمإ
سؽسم"ماظشرية"مأوم"اًشكوش"ماظيتمطوغًمأؼضومعـمصـػماٌكدراتماًػقػيمظؽـفومالمتدرمسؾكم

مظذظؽ ماظػرغلقنيمأربوحو ماظؿفور مو ماظؿؽروريمؼـشطمماٌعؿرؼـ مطون مبؿقغس. مبقعفو مو مادؿفالطفو عـع
ربوصقؾماٌعؿرؼـمومسالوةمسؾكمذظؽمصفقمؼلدرماظؿقغلقنيميفمسوملمعـماظقػؿقيممعقاردماٌقزاغقيمو

ماظعفزموماظلؽقنموماظؽلؾمومؼغؿضمأسقـفؿمسـماىقعموماظػؼر.مو
ماي مبني معو مصرتة ميف مخصقصو مذبوظقو مو ماجؿؿوسقو ماالدؿفالك ماغؿشر مضد موو ميفممربني بوظذات

مصوظؼقود ميفمتورؼخماجملؿؿعماظؿقغلل، معػصؾٍقي مو مػوعي اظذؼـمطوتؾقامم62اظـالثقـوتماظيتمتعؿربمعرحؾي
أعبعقامسؾكمطـرةمذثالثمرؾؼوتاظقزارةماظؽربىميفمػذاماظشلنموماظذؼـمضٍلؿقاماجملؿؿعماظؿقغللمإظبم

ؿولموماظػالحنيموماٌفؿشنيماظيتمؼعـقنمبفومرؾؼيماظػؼراءموماظعماغؿشورهميفمصػقفماظلػؾكمو
صوظػرؼليماألوظبمحلىمزبؿؾػماظؿؼورؼرمألصققنماظؿؽروريمػلماظعؿؾيماظػالحقنيمم.ربدوديماظدخؾوم

شؾؾفؿمأنماًؿليمسشرمأظػمسوعؾمبشرطيمصلػوطمضػصيمأصقمطدماٌراضىماٌدغلمبؿقزرمم،ثؿماٌـفؿقني
ذربؿدظؾؾشريمخرؼػمومولماألدبقيمومضدمصقرتمبعضماألسؿم.63ؼؿعورقنماظؿؽروريمإظبمدرجيماالدعون

 ومشريػؿمأػؿقيمػذهماظظوػرةميفماجملؿؿعماظعؿوظلماٌـفؿلمبوىـقبماظغربل.صاحلذاجلابريذ
ػلممإدعونمصؽيمدقاقماظعربوتمأوماٌعربمسـفؿمب"اظؽراررقيم"ومإظبطوغًمبعضماظؿؼورؼرمأذورتموم

اظـوغقيمحبؽؿمضؾيمسددماظشوحـوتمحدمايربماظعوٌقيممإظبذرضبيمػوعيمسددؼوميفماٌدنموماألرؼوفم
ماظؾؾدانمو ماٌؿفقظنيمبنيماألدقاقمو ومغػسماٌالحظيمتلريمسؾكم"أػؾمم.اظلقوراتمومطذظؽماظؿفور

ماٌؿطقسنيماظؿقغلقنيميفماىقشماظػرغلل مو مأيماجملـٍدؼـ معزؼدمم،ايرب" متلؿقؼ مػلمذرضبي و
 جؾفوتمايربمبلوروبومإظباظيتمهقظًمنمشوظؾقيماظعـوصرماظرؼػقيموماظؼؾؾقيمأاالػؿؿومموماظدرسمذظؽم

اظـؽـوتماظعلؽرؼيمبوٌدنممإظبأوماظيتماغؿؼؾًمصؼطمم33-32أومدقرؼومأوماٌغربمدـقاتمم05-01مدـقات
م ماىدؼد مواضعفو ماضطرػو مطوظؽققظقيمإظباظؽربى مجدؼدة معظوػر مسؾك مزبٍدرم64اإلضؾول متـوول و

طوغًمعزصبومبنيماظعربقيماظدارجيماظؿؽروريمومذربماظشويمومتعّؾؿمهلفوتمومعصطؾقوتمجدؼدةم
اظػرغلقيماٌفٍفـي،مظؼدمطوغًمذرضبيماظعلوطرمضـوةمعـمضـقاتماالتصولمبنيمسوملماألرؼوفماظداخؾقيممو

اٌغؾؼيمومبنيمسوملماٌدنموماظؿؿٍدنمأؼـماٌلؿفؾؽوتموماٌؿغرياتموماظـؼوصوتم"ماىدؼدة"موماظذيمؼعـقـوم

                                                                                                                                                                 
ظـػسماظغرضموممتمم0622ميـعمادؿفالكمومزراسيماظؼـىماهلـديمثؿمأردفمبلعرمسؾكميفمأطؿقبرمم0622صدرمأعرمسؾكميفمأصرؼؾمم61

غفمأاظيتمترطًمبوبماالدؿــوءاتمومتػقدماٌشوصفوتمموم0622تطؾقؼفميفمغقصؿربمبدونمأيمعراسوةمظألحؽومماالغؿؼوظقيماظيتمراصؼًمأعرم
ػرةمومظقمانمبعضماظؿقغلقنيمواصؾقامزراسؿفمخؾليموميفمعطوعريموماجؾوبمهًمعلؿقىماألرضمظؽـمععمدـيمإبونماالدؿؼاللمزاظًماظظو

م زالمادؿعؿولماظؿؽروريمغفوئقومبوظؾالد.م0625
مغػسمعرادالتمضقودمغوبؾموماألسراضمومدؾقؿونمومأوالدمسقنموماىرؼدمومضػصيماًوصيمبودؿفالكماظشويمحقلمػذامم62 ػلمتؼرؼؾو

موثقؼيم.م055وبفمم0622-0634اًوصمبوحؿؽورمبقعماظؿؽروريمم5مم،34،مصم Eظرم:ماألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾياٌقضقعماغ
معرادؾيمعـماٌراضىماٌدغلمتقزرمإظبمبريورقن.م0621-3-31بؿورؼخمم61 و ،5م ،34،مصمEاألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيمم63

64 Dr Guegan, F. (1906), « Alcoolisme Arabe », in LA Revue tunisienne, n°113, p. 104-108. 
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دوػؿًمبصػيمصٍعوظيم اغؿشرميفمصؾؾفومادؿفالكماظؿؽروريمبؾمونمػذهماظشرضبيمأأطـرميفمػذاماظؿقؾقؾم
قفمدأضوصًمبعضماظؿؼورؼرمانماىزائرؼنيمأصقؾلمعـطؼيمواديمميفمغشرهمسربماٌداذرموماألرؼوف.مو

ماظ ماألسراضملأو" مسوعؾ مبنيماظؿقغلقنيمصقذطر ماظؿؽروري مادؿفالك مسودة مغشر ميف مدوػؿقا نمأقاصي"
سالوةم 65ػقم"ماظذيمأتكمبفمهلوتفماىفيمومعوتمأخرياممبرضماظصدر"قيفمعـماىزائرملايوجمضودؿماظ

م"أسؾكم مادؿفالكمعودة ميفمغشر مأؼضو مدوػؿقا مو مأطربماظػؽوتماٌدعـي معـ مطوغقا م"اظـػيممظـػي"اغفؿ أو
)اٌلـٍوتموماظعفوئزميفماألرؼوف(مومطوغًمماظصقيف"موماظيتماغؿشرتمحؿكميفمصػقفماظعـصرماظـلوئل

منمضٍؾميفماألدقاقمأومارتػعًمأمثوغف.إظؿعقؼضماظؿؽروريمم66رماظعرسورـعـمذفمأحقوغومدبؾطممبلققق
نماالدؿفالكمعـؿشرميفماظطؾؼيماظقدطكميفمجفوتماظقرـماظؼؾؾلمأومؼمطدمبعضماظؼقودمسؾكم

نمجقؾفمأم67اظلوحؾمومضدمذطرمأحدماٌدردنيماظؿقغلقنيمأصقؾلمبؾدةماطقدةمعـماظلوحؾميفمعذطراتفمو
لمايولمطونمؼلؿفؾؽماظؿؽروريمومػقمعومأطدتفماٌؼوالتماظصقػقيماٌؿعددةميفمعـماٌـؼػنيمومعؿقدط

اظـصػماألولمعـماظـالثقـوتمومػلمدـقاتماتلوعماغؿشورمادؿفالكماظؿؽروريمذبوظقوموماجؿؿوسقوم
ممو مبؾ ماظعؾقوأطٍؿقو، ماظطؾؼوت معـ مبعضماظشرائح ماظؼقود-ن متؼلقؿ محلى مػذامإظباغؼودتمم-دائؿو

ماألصققن.
مالوطنذالقبليفوتماظيتمطوغًمسرضيمأطـرمعـمشريػومإظبمادؿفالكماظؿؽروريمصفلمجفوتمأعوماى

بينمتوزرطيمومحقٌماغؿشرماالدؿفالكمبوظؼرىموماٌداذرماظػالحقيمعـؾمبّؾلمومغقوغقمومتوطؾليمومدؾقؿونموم
ذيمسرفماٌؽؿظمبوظؼرىموماٌداذرماظػالحقيموماظمبالداحلخالدمومعـزلمبقزظػيمطؿوماغؿشرماالدؿفالكم

م68ثورػوآأزعيماضؿصودؼيمواجؿؿوسقيمطربىميفماظـالثقـوتمرمبومطونماظؿؽروريَمعفرًبومومعؾفلمظـلقونم
التجمعاتذومبوٌـؾميفمم69"محقٌمسؿمطؾماألودوطمعـماٌالكمإظبماًؿوس"ماجلروداغؿشرمأؼضوميفممو

ومايوعيمومذـينمطوٌطقؼيممجهةذقابساغؿشرمبؼرىم طوٌؿؾقيموماظردؼػمومأمماظعراؼسمومادلنجموة
ومربقعمأوالدمسقنمومأوالدمسقورمومشريػومعـماٌـورؼماظرؼػقيممالقريوانووذرف..ومطونمعـؿشرامبلرؼوفم

مبقدطماظؾالد.
رعضونممومطوغًماظشرائحماظعؿرؼيماٌكؿؾػيمتؼؾؾمسؾكماالدؿفالكماظذيممؼؿزاؼدميفمأذفرمرجىمومذعؾونمو

مادؿفالكماًؿرم مؼـعدممصقفو مؼؼؾمثؿ غفؿمأسـدماألػوظلمصقعقضقغفمبوظؿؽروريمالسؿؼودػؿمومػلمصرتة
يفمأحقالمومزروفمعـفومذفرمرعضونموماظشفرؼـمضؾؾفمصونممشريمربرمموماضؾمإثؿم"ومؼؽـرمادؿفالطف.

مسقضماظؽققل" مؼؿـووظقغف مسـدمم70ذوربقف مؼـوصسماًؿر ماظؿؽروريمطون مان مإظب ماظعؿول وتشريمتؼورؼر
بوٌؼوبؾمصوغؿشورماظشويمضّؾؾمغلؾقومعـمادؿفالكماظؿؽروريمماألػوظلمسؾكماألضؾميفماألذفرمايرممظؽـ

                                                                                                                                                                 
معرادؾيمسوعؾماألسراضمربؿدماظعزؼزماىؾقظل.م0622-3-33بؿورؼخمم32وم،5مم،34،مصمEاألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيمم65
م.0621-1-01بؿورؼخمم25مومغػسماٌصدر،م66
 025-024 ص.،311مدارمدراسمظؾـشرم،حصودمذطرؼوتم،غقرماظدؼـم،اظعرؼػم67
-36ثؿمغشرتمغػسماظصققػيميفمم0622ورريمضضقيماظؿؽروريمسؾكمأسؿدةمصققػيمالطلققنميفمذفرمصقػريمأثورماظدطؿقرمربؿقدماٌم68

ماظرأيماظعومماظقرينموماالدؿعؿوريميفمآنمواحدذسؾكذظفموضعومطؾريامطونم2اظؿؽروريميفماظلوحؾمم2عؼوالمبعـقانمم2-0622
م.عرادؾيمعـماٌراضىماٌدغلمتقزرمإظبمبريورقنم0621-3-31بؿورؼخم 61موم،5مم،34،مصمEاألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيمم69
مومػقمتؼرؼرمعـمضوؼدمدؾقؿون.م14وم،5مم،34،مصم Eاألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيمم70
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وػقمرأيمضوؼدمغوبؾم"وماظلؾىميفمػذاماظـؼصماغؿشورماظشويم"يفمحنيمانمػـوكمعـمؼرىمانمادؿفالكم
مأوالدمسقنم"تـوولم مرأيمضوؼد ميفمغػسمايؾؼوتموػق مؼؿؿ مبودؿفالكماظشويمو اظؿؽروريمطونمعؼرتغو

ماظؿؽروري.. مإالمععمذربماظشومحشقشي مذربف مؼروقمهلؿ مال معؿـووظلمذربمايشقشي مألن يمأؼضو
نماٌللظيمتؿعؾؼمبشربماظشويمأبؿـوولماظشوي"مومؼؾدومحلىمبعضماٌلـنيماظذؼـمدلظـوػؿمسـماألعرم

متعورلماظؿؽروريميفم مؼؿؽوثر مو معـماألغبر. مسـدمحٍشوذلماظؿؽروريمأطـر ماظذيمطونمربؾذا األخضر
طؿومالحظـومتؽوثرماالدؿفالكمزعـمايربماظعوٌقيماظـوغقيمومخوصيماٌـودؾوتم"مطوألسراسموماًؿون"م

مظؾعؿؾقوتمايربقيموميفمزعـماغؿشرمصقفمم0612موم0613يتمـــد أيمسـدعومطوغًماظؾالدمعلرحو
ماًقفمسـدماألػوظلمصؽونماظؿؽروريمعلّؽـومومعؾفقومسـماهلقاجسمواٌكووف.ماهلؾعمو

متؾؿؽؿمحؾؼوتمايشوذنيميفماظدطوطنيموم ماٌؼوبرموماًرائىماٌـزوؼيمحقٌمو ميفمزواؼو اٌؼوػلمأو
ؼؼضلمايشوذقنمطوعؾماظـفورمومأطـرمعـمثؾـلماظؾقؾمذبؿؿعنيمحقلمعؾلؿمواحد"مدؾلل"مؼلؾققنم
يفمسوٌفؿماهلالعلموماًقوظلمعؽـرؼـمعـماظضقؽموماظؼفؼفيمععرضنيمسـماظطعوممشريمعؽرتثنيممبوم

ايشوذنيماظؾالدماظؿقغلقيمومسوداتفؿمموماظعوملماًقوظلممومضدمأجودمسـؿونمايشوؼشلموصػم.حقهلؿ
مبوألخالقمالغشغولماظـوسمصقفوممبومالم:اظذيمؼلؾققنمصقف معضرة نمإم…ؼعينم"وميفمايؼقؼيمإغفو

)ألنمعقتماظؾؼرمم…رجالمدخؾمضفقةمصقجدمبرطـمعـفومعبوسيمعـمايشوذيمؼشربقنموؼؾؽقنمبصراخ
ماألرضقيمربؿقظيمسؾك ماظؽرة مو ماظػـوء(مصؿلؼطمميفمتزاؼد معـماهلالكمو مصقكشقنمسؾكماظؾشر ضرنمثقر

ماألعرماظعظقؿمصؿعفىماظرجؾمعـمأاألرضمبـومإظبم دػؾماظلوصؾنيموغصريمترابوميفماينيمصؾؽوؤغومهلذا
م.71دكوصيمػوتفماظعؼقل.."

مايؿوؼيم ميفماظعشرؼـوتمظذظؽمدورسًمدؾط مخصقصو متزاؼد ماإلدعونميف مو ماالغؿشور طوغًمعظوػر
رابمـؿـروريمبـيف"مهفريمبقعموذراءمومهضريمحشقشيماظؿؽم0634-1-00ولمتشرؼعميفمبودؿصدارمأ

ذ.72سؾكمررؼؼمإدارةماظؼؿرق"ذوظيماالـاالؼ
نمتػؿقًمأسنيمدؾطمايؿوؼيمسؾكمعومؼدرهمأطونمعـمغؿوئٍمتزاؼدماالدؿفالكميفمصرتةمايربنيممو

ي"مومػقمعومضبقؾـومإظبماظؿعرؼٍمسؾكمظدوظا"ـػذاماظؼطوعمعـمأربوحمعوظقيمومهلذامأصؾحماحؿؽورامخوصومب
األبعودماالضؿصودؼيموماٌصوحلماالدؿعؿورؼيماظؽوعـيمومراءمتؿفريمومإبوحيمادؿفالكماظؿؽروريميفماظؾالدم

ذاظؿقغلقيمرقؾيماظعفدماالدؿعؿوري.

ذأرباحذالتكروريذووزنهذاالقتصادي.ذ3

ممطونمحشقشماظؿؽروريميفمتقغسمؼدرمسؾكماالضؿصودماالدؿعؿوريمأربوحو شـؿممذزراسيروئؾيمصفق
مومعـفو مذاحؿؽوراذاٌعؿرون مأؼضو مػق مو ماظدوظي" ماخؿصوصوتم" ماظؼطوعمذوورةعـ مػذا مصشؾف عرحبي

مبويـػقيماظيتمتدرمأعقاال.

                                                                                                                                                                 
م.032م.صم،دارمدراس،متقغسم،اظعوداتموماظؿؼوظقدماظؿقغلقيم،(0661) .ربؿدمبـمسـؿونم،ايشوؼشلم71
م.0634-2-05صدرمػذاماألعرمبوظرائدماظرمسلماظؿقغللمبؿورؼخمم72
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مالتكروريذ:ذزراعةذادتعماروةذذ.أ

سرصًمزراسيماظؼـٍىماهلـديماغؿشورػوماظعوٌلمبػضؾماظؿفورةماالدؿعؿورؼيماظؽربىميفماظؼرنماظؿودعم
بوظؿشفقعمسؾكمإضوعيمػذهماظزراسوتميفمبؾدانمعوموراءمم-سؾكمشرارمإنؾرتا–رمومضدمضوعًمصرغلومسش

اظؾقورمومطوغًمعلؿعؿرةماىزائرمعـمبنيماألضطورماظيتماغؿشرتمبفومػذهماظزراسيميفماظـصػماظـوغلمعـم
ـلقفقيمػلماظم–اظصقدظقيمومالماألشراضماظصـوسقيمم–اظؼرنماظؿودعمسشرمومملمتؽـماألشراضماظصققيم

ماهلدفمعـموراءمرسوؼيمػذهماظزراسيمبؾمطوغًمأربوحم"ماألصققن"مػلماظغوؼي.
وميفمتقغسمدؾؽًماإلدارةماالدؿعؿورؼيمغػسماٌـفٍماظذيمدؾؽؿفميفماىزائرمإذممتمتشفقعماٌعؿرؼـم

ميـعمزراسؿفمبرتابمم0542نماظؾويمربؿدماظصودقمأصدرمعردقعومدـيمأسؾكمزراسيماظؼـىماهلـديمرشؿم
ؼوظي.مصػلماظؾداؼيمشضًمدؾطمايؿوؼيماظطرفمسؾكمأصقوبمعزارعماظؿؽروريمعـماٌعؿرؼـمثؿماإل
ماظرخصممو معـماظعشرؼـوتمأدـدتفؿمرخصمزراسيمهًمإذرافموطوظيماظؿؾغمومطوغًمػذه اغطالضو

ضدمأصؾقًماظعؿؾقيمبعدمػذاماظؿورؼخمعـظؿيمإذمموم0633-1-2ومصؼمعردقمم73هددماٌلوحيمومتراضؾفو
ماي متؼقم مدـقؼو ماظزراسل–ؽقعي ماٌقدؿ مدؾؿؿربمأيمضؾؾ مأوتمأو ميفمذفر ماٌلوحيم-خوصي بؿقدؼد

طؾفؿمبدونمادؿــوءمطوغقامعـماٌعؿرؼـماظػرغلقنيمماٌزروسيمومتضؾطمضوئؿيميفمأصقوبمرخصماظزراسيمو
ماظقرـماظؼؾؾلمومػلمعـورؼمعطريةمو موغػزةمومعوررمو ذاتمتربيمخصؾيممجبفيمرربضيمومسنيمدراػؿ

م ماظؼـٍىماهلـديتلوسد مزراسي مم.سؾك مدـي مم0633صؿـ معـمم0620إظب مسددا طوغًماظرتاخقصمتشؿؾ
حذصًمضقودةمغوبؾموماسبصرتمم0623اٌعؿرؼـمبؼقوداتمسنيمدراػؿمومعوررمومغوبؾموماغطالضومعـمدـيم

معـمد إظبمجوغىمم74متمإضوصيمضقودةمبوجيمم0613ميـاظزراسيمجبفيمسنيمدراػؿمومعوررمثؿموماغطالضو
مؿمومعوررمومػلمعـورؼمعالئؿيمعـوخقومظزراسيماظؼـٍى.سنيمدراػ

اظذيمؼدرمأربوحومروئؾيمصؽؿمماالعؿقوزومضدمطونماٌعؿرونماظػرغلققنمطؿومدؾؼماظذطرمطبؿصقنمبفذام
عـمعرةموجفمععؿرومجفيمرربضيمذؽوؼومتطوظىمبؿؿؽقـفؿمعـمعلوحوتمإضوصقيمظزراسيماظؿؽروريمصلـيم

مم0635 مبطربضي ماٌعؿرؼـ معبعقي مزرعمم75ذؽوؼيوجفً ميف مبوظرتخقصمهلؿ مايؽقعي مصقفو تطوظى
ماظيتمضؾطفومهلؿماٌردقم.م12ــمػؽؿورمسقضومسـماظم51علوحوتمأطربمإذمطوغقامؼطوظؾقنممبلوحيم

ومععؿرمبطربضيماحؿفوجومم"رؾقى"ومػقمم76م(Boulaire)روظىماظدطؿقرمبقالرممضدممأحدمهلؿم طؿو
نمػذاماظؿؽوظىمإنمحوجقوتفمأطربمعـمذظؽ.مأمحنيمػؽؿوراتميفم3ـمملمؼؿقصؾمإالمسؾكمترخقصمبمألغف

سؾكماٌطوظؾيمبوظزؼودةميفماٌلوحوتماٌزروسيمالمؼربرهمإالماظربحماظقصريموماٌضؿقنمظزراسيمأصؾقًمبداؼيم
مطوغًمدقوديماألدعورمم0634عـمدـيم معـماالحؿؽوراتمو مايؽقعيمبقصػفو متشرفمسؾقفو مو ترسوػو

ؿميفمشوظىماألحقونمعـمعالحؼمعوظقيمغظرامظقصرةمأربوحمػذاماظؼطوعمعشفعيمظؾؿعؿرؼـماظذؼـمؼؿؿممتؽقـف

                                                                                                                                                                 
م.463ورضيمم،R212بؽرةمماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،م73
ماٌعـقي.عردقممإجرائلميفمأواخرمصصؾماظصقػمظؿقدؼدمعلوحوتماظزراسيموماظؼقوداتمم0622إظبمم0634ؼصدرمبداؼيمعـمدـيمم74
مومعومبعدػو.م463ورضيمم،R212ؽرةمبمأرذقػماإلضوعيماظعوعي،م،اٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقيم75
مغػسماٌصدرمومػقمضبؿقيمسؾكمتؼرؼرمذوعؾمحقلمزراسيماظؿؽروريمبؿقغس.م76
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م مأطؿو ماظزراسيمطوغًمذاتمرواجمخورجلمصلـي مم0613نمػذه مطؿقوتمعـماظؼـٍىمم0614و متمتصدؼر
م.77اٌزروعمبؿقغسمإظبماٌغرب

مسرصًم معطؾعماظعشرؼـوتمو معـذ ماظؿقغلقيميفمتزاؼدمعلؿؿر ماظؿؽروريميفماظؾالد ظؼدمطوغًمزراسي
مبنيمتطق مادؿــوئقو م0635را معـمم0623و ماالضؿصودؼي ماألزعي معع متزاعـو مو ماظؿورؼخ مػذا معـذ مو ظؽـ

مو مم0623ضغطمايرطيماظقرـقيمعـمغوحقيمأخرىمتراجعًماٌلوحوتماٌزروسيمبنيممغوحقي م0625و
مزعـمصعقدماىؾفيماظشعؾقيمظؾقؽؿم.م25ومم23وخوصيمبنيم

 

78التوندوةذيفذفرتةذبنيذاحلربنيذ:ذمداحاتذالتكروريذادلزروعةذبالبالد1جدولذ
م

 0625 0624 0623 0621 0622 0623 0620 0621 0636 0635ماظلـي

اٌلوحيم

مبوهلؽؿور

031 52 41 41 32 22 22 32 15 61 

بؾغًمذروتفوميفمدـقاتمايربمموم0625ومسودتماٌلوحوتماٌزروسيمظالرتػوعمعـمجدؼدمعـذمدـيم
ماال متزاؼد مبػعؾ مرمبو ماظـوغقي مانماظعوٌقي مخصقصو ماٌراضؾي مظرتاجع مطذظؽ مو مايرب مزعـ دؿفالك

اظلؾطوتماالدؿعؿورؼيماظػرغلقيمبؿقغسمسرصًمغقسومعـماظضعػموماظؿشؿًمبػعؾماألزعيماظلقودقيم
ماظعلؽرؼيمبوٌرتوبقل.مو

م1452-1441:ذمداحاتذالتكروريذادلزروعةذبالبالدذالتوندوةذ2جدولذ

 0623 0620 0620 0614 0612 0611 0612 0613 0610 0611ماظلـي

اٌلوحيمم

مبوهلؽؿور

22 41 031 051 311 011 011 31 31 31 

اغطالضومعـمدـيممثؿموم14وم13م ومضدمسرفماإلغؿوجمصوئضومسـمايوجيمأدىمإظبمتصدؼرهمدـقات
بعدمضغطمذدؼدمم0622نممتمادبوذمإجراءمإبطولماظزراسيمدـيمأتراجعًماٌلوحوتماٌزروسيمإظبمم0615

مـقيموميفمإرورمزرصقيمجدؼدةمتغريتمصقفومعقازؼـماظؼقىم.عـمايرطيماظقر

ذالتكروريذ"ذاختصاصذحكومي"ذب.

طونمذظؽميفمسالضيمععمتزاؼدماظطؾىماظداخؾلمسؾكمادؿفالطفماغطالضومعـماظعشرؼـوتمومطذظؽميفم
م0634-1-00صؼوعًمايؽقعيمبنصدارمأعرمم،سالضيمععمازدػورم"وورةمتفرؼؾف"مسربمايدودماىزائرؼي

سؿؾقيماظشراءموماظؾقعمومإدـودمرخصماظزراسيمم-Monopole–أصؾقًماظدوظيمهؿؽرمم79ؾفممبقج
ماظـؼؾمعـماٌزارعمإظبموطوظيماظؿؾغمبؿقغسمأؼـمؼؿؿمهقؼؾفمومبقعفمو وضدممتمم.اإلذرافمسؾكمسؿؾقيم

م مدـي مصؿـذ معبرطقي مو مألدؾوبمعوظقي ماإلجراء م مػذا م"اظؼوغقغل"مم0551ادبّوذ ماظؿقرؼد طوغًمسؿؾقي

                                                                                                                                                                 
م.031موم،5مم،34.،مص Eاألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيمم77
ماٌصدرمغػلف،ممتمأخذماألرضوممعـماٌرادقؿماظلـقؼيماٌـظؿيمظعؾقيمزراسيماظؼـىماهلـديماظذيمؼلؿكرجمعـفماظؿؽروري.م78
هضريمحشقشيماظؿؽروريمبرتابمم"أعرمسؾكميفمهفريمبقعمومذراءموم0ماظقثقؼيمسددم،5مم،34.،مص Eرذقػماظقرين،ماظلؾلؾياألم79
مسؾكمررؼؼمإدارةماظؼؿرق".مإالمؼوظياإل
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ؼوظيمإلومععمتطقرماظزراسيمواظؿفورةمداخؾمام،(0551-01-2روريمعقجقدةم)تشرؼعمعبرطلمبؿورؼخمظؾؿؽ
سؿؾًمدؾطمايؿوؼيمسؾكمإزاحيماًقاصمعـمتؿفريمعودةماظؿؽروريمومػقمعومملمتـفحمصقفميفموورةم

عـؾفمعـؾماٌؾحموماظؾورودمومظعىماظقرقمماخؿصوصمحؽقعلاظشوي،مطونمضرارمهقؼؾماظؿؽروريمإظبم
صوالدؿفالكميفمتزاؼدمومعطوظىماجملؾسماظؽؾريمطوغًمم.0632اظقمضقدمؼطؾخمسؾكمغورمػودئيمعـذمدـيممو

ومضدماغؼضًمدؾطمايؿوؼيمذ،"تضعقػمأومتـؾقٌماألدعور"ترتػعمظؾؿـوداةممبؼووعيمآصيماظؿؽروريمسربم
طونمموذسؾكماظػرصيمظؿققلماظؿؽروريمإظبماخؿصوصمحبفيمعؼووعيماظؿفرؼىمومايدمعـماالدؿفالك

نمعـعماظؿؽروريمشريمممؽـمومايؾمؼؽؿـمصؼطميفمرصعماألمثونمومعؼووعيمأاظؿربؼرماظرمسلمظؾقؽقعيم
م.0623دـيمم80اظؿفرؼىمعـماىزائرمعـؾؿومصرحمبذظؽماٌؼقؿماظعوممعوغصرونم

ذأرباحذالتكروريذ.ج

تماظذيمؼؼوومماٌكدرام(0632-3-00)طوغًمصرغلومعـماظدولماٌصودضيمسؾكمبروتقطقلمجقـقػم
ميفممو مظؾؿصدؼر مصويي متؽـ ماظؿشرؼعوتممل مػذه مو ماٌرطى ماألصققن مأغقاع معـ مغقع مأي مبقع ضبضر

مم،اٌلؿعؿرات موورة مطوغً ماظـالث مإصرؼؼقو ممشول مأضطور مبؾمأصػل معؾوحي ماٌكدرات مأغقاع شؾى
متذػىماألربوحمظؾؿعؿرؼـموماٌضورمظألػوظل.مأنسمل"ضوغقغقي"مصالمب

ماظؿؽروريمبؿقغسمتدر مصوألمثونمطوغًميفممطوغًموورة ماالدؿعؿورؼي مسؾكمايؽقعي مروئؾي أربوحو
نمؼصؾحماظؿؽروريمعـمأومضؾؾمم0632ارتػوعمعؿزاؼدمحبؽؿموصرةماظطؾىمواظؿذرعممبؼووعيماآلصيمصلـيم

صرغؽمثؿمم0.12م-شراعوت2ومػلمسؾؾيمحدؼدؼيمهؿقيمسؾكم-ربؿؽراتماظدوظيمطونممثـم"مايؼي"
طونمم0623وميفمدـيمم81يفماٌوئيم41مصرغؽمأيمبزؼودةمحقاظلم3.31ظقصؾحمم0632ارتػعمبداؼيمعـمأصرؼؾم

صؽوغًماألربوحمم3.22ـصرغؽميفمحنيمانممثـمبقعفومطونمبم1.25مثـمتؽؾػيمايؼيماظقاحدةمالمؼؿعدىم
م82أضعوفماظؿؽؾػي.م5ــمتؼدرمب

صقتمطونماظطؾىميفمتزاؼدمومطذظؽماألدعورموماألربوحمومطوغًماظدوائرماٌوظقيمواىؿرطقيمتؽررمب
-0632يفمايؼؾيمم83نميفمعـعماظؾقعم"خلورةمطربىمظؾؿقزاغقي"،مظؼدمضدرتماظؽؿقوتماٌلؿفؾؽيمأسولم

مطوآلتل:م0623
مععدلماظؾقعماظشفريماظلـي
محؼيم40111 0632
محؼيم022111 0621
محؼيم023111 0620
محؼيم032111 0623

                                                                                                                                                                 
م.464ورضيمم،R212بؽرةمماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،م80
م.456ورضيمم،R212ظقرـقي:مأرذقػماإلضوعيماظعوعي،بؽرةماٌعفدماألسؾكمظؿورؼخمايرطيمام81
م.510ورضيممغػلف،ماٌصدرم82
ماٌصدرمغػلف.م83
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وئؼيمصفلمتؼدممحفؿماالدؿفالكمهوولمدؾطمايؿوؼيمسربمػذهماألرضوممعداراةمايؼوئؼممبفورةمصمو
 523111ػقمم0632اظشفريمصؼطمومطونمعـماألغلىمعضوسػيماألرضومماثينمسشرمعرةمصودؿفالكمدـيم

ومػلمدـقاتمم0636حؿكمم0631حؼيمطذظؽمهوولمدؾطمايؿوؼيمإخػوءمأرضومماظلـقاتماٌؿؿدةمعـم
ماٌؾقعوتمو منمايؿؾيأذظؽمم0620عدمدـيمتربزمصؼطماالشبػوضماظطػقػموماظقضيتمٌومبمتزاؼدتمصقفو

وجفومومطوغًماظلؾطوتماالدؿعؿورؼيمأاظقرـقيماظؿقغلقيمضدمادؿفالكمومتؿفريماظؿؽروريمطوغًميفم
متؾقٌمسـمردودمومأرضوممعـودؾيمظردػومسؾكمتؾؽمايؿؾي.

ميفماظـصػماألولمعـم معـماظؿؽروريمدـقؼو ماظؽؿقوتماٌلؿفؾؽي مضدرتماظلؾطوتماالدؿعؿورؼي ظؼد
غصػممطؾغمومطوغًمتدرمسؾكم"ماٌـقبقل"مأربوحومتؼدرمدـقؼوممبؾققغنيموم3111مبومؼـوػزماظـالثقـوتم

حؼيمم2111حقاظلمم0623عـماظػرغؽوت.مصػلمضقودةمدؾقؿونمبؾغمععدلماظعؾىماٌلؿفؾؽيمذفرؼومدـيم
عوميفمضقودةماألسراضمصؼدمبؾغمععدلماٌؾقعوتمأ،م22األطشوكماٌكؿصيميفماظؾقعممطونمسددماظدطوطنيمو

مدـيمذ محقاظلم 0411حقاظلمم0623فرؼو مغوبؾمبؾغماٌعدلماظشفريميفمغػسماظػرتة ميفمضقودة حؼيمو
مبلنمم1211 ماظؼوؼد مأضر ماىرؼد ميفمجفي مو مؼلؿفؾؽقنماظؿؽروريمم5حؼي ماظذطقر ماظلؽون معـ يفماٌوئي

مبوغؿظوممطوغًمإذاموورةماظؿؽروريمعرحبيموميفمتزاؼدمعلؿؿر.
ماألمو ميف متؾوع مطوغًمسؾىماظؿؽروري مممقزة مهؿؾمسالعي ماظدطوطنيمو مػذهم-بوؼؾقؽ–طشوكمو و

م موجفونمدؾؾقونماألولمعػوده مصوظؽؾؿيمهلو متـٍدر مطوغًمربؾ ماظذيمأاظعالعي ماظؾويمػق مدوظي نمجفوز
نمادؿفالكمأؼؿوجرمبوظؿؽروريمومبوظؿوظلمؼلوسدمسؾكمغشرمادؿفالطفموماإلدعونمسؾقفموماظـوغلمعػودهم

أيمسؾورةمسـمأعقالمم"بوؼؾقؽ"ػوموماألعقالماٌكصصيمظشرائفمػلماظؿؽروريمخلورةمالروئؾمعـموراء
م."بوؼؾقؽ"ػذامدائؿومحلىماالدؿعؿولماظشعيبماظؿقغللمظؽؾؿيممو–ضوئعيم

صػلمػذهماظلـيمم0622زؾًمإذنمزراسيموموورةمومأربوحماظؿؽروريميفمتزاؼدمعلؿؿرمإظبمحدمدـيم
وماظرضؿموحدهمؼغينمسـمم84صرغؽم62551111ــضدرتماظؽؿقوتماٌكزوغيمعـماظؿؽروريمبقطوظيماظؿؾغمب

ماظؿعؾقؼ.
مبلـؿنيمماظذيمأضرممبـعماظزراسيموماالدؿفالكموماٌؿوجرةموم0622-1-32صدرمتشرؼعم وصرمإدعوصو

طوغًماظؾالدمم0622ظؾؿكؾصمعـمطؿقوتماظؿؽروريماظؾوضقيمومسـدعومادبذمضرارماٌـعماظـفوئلميفمأطؿقبرم
دؿؼاللماظؽوعؾمومملمؼعدمممؽـومعقاصؾيماٌؿوجرةموماظزراسيميفمحؼؼًمادؿؼالهلوماظداخؾلمومتؿفقلمظال

معودةماسؿربػوماٌـؼػقنماظقرـققنم"أصققغومظؾشعى".

ذآفةذالتكروريذبتونس:ذادلخاطرذوذادلقاومةذ.4
م مايؿوؼي معـاسرتصًمدؾط ماظعدؼد ماظؿؽروريميف محشقشي ميفمم.اٌراتممبكورر مػـوكمإعبوع طون
سقانماظداخؾقيمومعؽوتؾوتماظعؿولمسؾكموجقدمأخطورمعوظقيمومصققيمتؼورؼرماٌراضؾنيماٌدغقنيمومأ

ممو مَؼمدىمإظبماجؿؿوسقي ماظعؿؾ"و مو مظألخالق مو"عػلد م"خؾقٌماٌػعقل" مصفق م ماٌكدر ظؿعورلمػذا
م"اصػرارماظقجقهمواغؿفوكماظؼقىمععماظؽلؾمسـمتعورلمودوئؾماظؿؽلى".م"طـرةماهلذؼون"مو

                                                                                                                                                                 
م.041موم،5مم،34م.،مص Eاألرذقػماظقرين،ماظلؾلؾيمم84
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ومػقماظطؾقىماظذيمعورسماٌرمذربؿقدماٌوررياظدطؿقرممومالمندمأحلـمعـماظؿشكقصماظذيمضدعف
سوؼـماظضرارمسـمضربمومػقمطذظؽمرعزمعـمميفمسؿؾفمبوٌلؿشػقوتمومػقمطذظؽمابـماظؾؾدماظذيمسوؼشمو

ماظـالثقـوت ميفمعطؾع ماظددؿقرؼي مأضطوبمايرطي مأحد مطون مإذ ماظقرـقي مايرطي ماٌورريمم.رعقز ؼؼلؿ
عؿعورلماظؿؽروريممأنإذممبدغل-صقلصوظـقعماألولمغقعمم:يمأغقاعثالثمإظبعضورهممأخطورماظؿؽروريمو

اىؿقعممأعوطـماالدؿفالكمشريمغظقػيمومأنخصقصومذسرضيمظألعراضماظصدرؼيماٌعدؼيمطوظلؾموماظلعول
مواحد ماظعزوفمسـماألطؾمومذققبممإظبطذظؽمؼمدىماظؿؽروريمم.ؼدخـمعـمعؾلؿ مو ماظشفقي ضؾي

مو مؼـماظقجف مإظبماظـققلمو مو ماىـللاصػراره مومطبؾؼماظربود مواظػققظي مؼلؾىمم،ؼصمايققؼي طؿو
أعراضماظصداعميفماظرأسموماألذغنيمومضدمزفرتمبوظؾالدمحوالتموصوةمغوويمسـماإلدعونميفمتعورلم

ماظؿؽروري.
صوٌدعـمسؾكمػذامايشقشمؼػؼدماهلقؾيموماظؽراعيمإذمذععـقيم–غػللماظـقعماظـوغلمعـماٌضورمػقم
اظقسلمومؼؽـرمعـماظضقؽمومؼؽقنمذدؼدماظؿكقفمعـمطؾمذلءمصفقمطبؾؼممتؿؽوثرمدوسوتمشقوبفمسـ

مإظبغفمؼمديمأغػلقيممضعقػيمومعلؿؽقـيمؼؼؿؾمروحماٌؾودرةمومؼشفعمسؾكماظؽلؾمظؽـماألخطرمعـمػذام
وجقدمثالثمحوالتماخؿؾولمبوٌـلؿريمأصؾحمأصقوبفوممإظبم85حوالتمػقسمواخؿؾولمصؼدمأذورماٌورري

مأٍعو ماظشقارع. ممصبقبقن مصفق ماألخطور ماظـوظٌمعـ ماظـقع مذاجؿؿوسل–عودي مسـممأنإذ مؼؿكؾك اٌدعـ
م صوظضقوؼومم،غفمأحقوغومؼمديمإظبماظشذوذموماظصعؾؽيموماإلصالسأاالسؿـوءمبعوئؾؿفمومتربقيماألبـوءمطؿو

ظقلقامدوعومصؼطمعـماظػؼراءمومربدوديماظدخؾماظذؼـمؼلوػؿمايشقشميفمعزؼدمتداؼـفؿمومإضعودػؿمسـم
عومحؾمبنحدىممإظبػؿمأحقوغومعـمأودوطماجؿؿوسقيمودطكمأومسؾقومصؼدمأذورمضوؼدمأوالدمسقنمماظعؿؾمبؾ

صالن(مبـمسطقيماظذؼـم…)ماظعوئالتماظـرؼيمبوٌـطؼيمبعدمإدعونمأبـوئفومبكصيماظؿؽروري"مأبـوءماٌرحقم
معـماذفرماظعوئالتماٌـرؼيمبوظعؿؾمومميؾؽقنمعـماألراضلمعومؼـقػمسـم .صكؾدوامػؽؿورم.3111طوغقا
ماظؿؽروري محشقشي ميف ماإلدعون معع معصويفؿ ميف ماظؿػؽري مسدم مو موذؽمم...ظؾراحي مسؾك مصوروا و

ماإلصالس".
أدىماغؿشورماالدؿفالكميفماظـالثقـوتمإظبمخؾؼمزوػرةماجؿؿوسقيمومأدتمػذهماظظوػرةماظيتمتزاعـًم

تماٌطوظؾيممبؼووعيماآلصيمععمحدةماألزعيماالضؿصودؼيموماذؿدادمسقدمايرطيماظقرـقيمإظبمارتػوعماألصقا
م ميفمعطؾعمدـي ماظؿؽروريمصوغطؾؼًمايؿؾي مزرع مبقعمو معـع متقغسمظؾرابطيمم0623و مصرع مضوم سـدعو

ماٌقضقع مبنثورة ماظعوعالتمعـمأجؾماظلالم متشؽقؾيمالطلققنمعـمم،اظعوٌقيمظؾـلوء ماٌورريمو متؾـوه ثؿ
مظؾؾالد مومسودوا مبػرغلو مضدمارتؽزتمايؿؾيمرقؾيمدـقاتمم.ذؾوبمايزبماظددؿقريماظذؼـمدردقا و

مم0622 ماٌورريمسؾكماٌػورضوتمم0621و مومرطز صػرغلومم:متقياآلسؾكماٌطوظؾيممبـعماظزراسيمواظؿفورة
مبوٌلؿعؿرات متؾققف مو مبوٌرتوبقل ماظؿؽروري مبؾممم،متـع مؼلؿفؾؽقغف مال مصوظػرغلقني طذظؽ

ققؿفماظقحقدةمومتؽؿـماٌػورضيماظـوظـيمنمأػوظلماظؾالدمػؿمضنؼؿوجرونمصقفمصؼطموبوظؿوظلمصمؼزرسقغفمو
م.-بوؼؾقؽ–نماظدوظيمػلماظيتمتروجمػذاماألصققنماظذيمهؿؾمسؾؾؿفمذعورمدوظيماظؾويمأيفم
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طوغًمايؿؾيماظيتمذـؿفوماألضالمماظقرـقيمومتزسؿفوماظدطؿقرماٌورريمتشفرمخبؾػقوتمتروؼٍم
ماظشعىمو مظؿكدؼر مادؿعؿورؼو متعؿربمذظؽمدعقو ممتؿفريماظؿؽروريمو ماظؿقغلقنيمسـمعشوطؾفؿمإو هلوء

ماظشعوراتم مؼؿـوضضمعع مػذا مو مسـدػؿ ماظػعؾ مو ماإلرادة مروح مضؿؾ مو ماظقػـ مزرع مربووظي مو ايؼقؼقي
محضورؼيم مردوظي مذبرد ماٌلؿعؿرات معـ مشريػو مو مبؿقغس موجقدػو متعؿرب ماظيت مظػرغلو اظرمسقي

ماظؿطقؼر.مظؾؿؿدؼـمو
ضماإلجراءاتماظقضوئقيمطوظؿؼؾقصميفماٌلوحوتمظؼدماضطرتمدؾطمايؿوؼيمبعدمػذهمايؿؾيمإظبمبع

نمأشريمم،اٌزروسيمبصػيمادؿــوئقيموػـوكمعـماضرتحمعـماظعؿولماظغراعوتماٌوظقيموماًطقيمبوظلفـ
دؾطمايؿوؼيموجدتمايؾماظلقريموماٌؿؿـؾميفمإضوعيمربوضراتمتقسقيمطوغًمسدمييماىدوىم

ماظيتمو م مانمػلمذؾقفيممبقوضراتماظقضوؼيمعـماظؽققظقي مإذمالمغؿصقر ماٌوء مإالمذوربق مالمضبضرػو
ماإلغصوتمظؾؿقوضراتم ماٌؿعورنيمظؾؿؽروريمبنعؽوغفؿ مظؼدمتؼعميفماظصوظقغوتماظراضقيماظيتاٌدعـنيمو

مطوغًمسؾورةمسـمحؾقلمتلؽقـقيمومعؾؿقرة.
م مدـي ماٌوظقي معدؼر ماالدؿعؿورؼنيمسؾكمشرار ماظؾعضمعـ مورأ مضد ماألضرارمم0622و موجقد مأغؽر و

مجدااظ محوالتمادؿــوئقي ميف مإال ماظؿؽروري مادؿفالك مسـ ماظعوممموم،86ـوعبي ماٌؼقؿ مسؾك مشريه أذور
نماظعّؾيمظقلًميفمأبنضقوممضضقيماظشويمإظبمجوغىماظؿؽروريمظؾردمسؾكماتفوعوتماٌورريمومظؿؾقونم

منمؼرصفمسؾكمغػلف".أنمهرممذعؾومؼرؼد"مأظيتمالمميؽـفومااإلدارةماالدؿعؿورؼيم
مأدىمإظبموجقدمطونماظؿؽرور مضد مدروبماظؿفؿقشماالجؿؿوسلمو مسبق معلؾؽو يميفمحوالتمسدؼدة

حوالتماخؿؾولموطوغًم"تؽقيمومعـقبيم)أيمعلوىماظعفزموعلؿشػكماألعراضماظعؼؾقي(معألىمبضقوؼوه"م
مبوظؾالدم ماظضقوؼو معـمضؿـماٌفؿشنيمو مبوظؿوظلمؼعؿربمأشؾىم"اظؿؽوررؼي" متعؾريماٌورريمو سؾكمحد

ما ميف ميفماظؿقغلقي مجدؼد معـ مظؾضغط ماظقرـقي مايرطي مػؾً ماٌـطؾؼ مػذا معـ مو ماالدؿعؿورؼي ظػرتة
ماالدؿعؿورم مزوال ماالدؿعؿوريمعع ماٌـؿقج مزوالمػذا متؼرؼؾو ماظؿؽروريمصؿزاعـ اًؿلقـوتمٌـعمتداول

ماٌؾوذرمغػلف.

ذاخلامتـةذ

مايربنيمدالالتمطونمالغؿشورمعودتلماظشويموماظؿؽروريمبوظؾالدماظؿقغلقيمخصقصوميفمصرتةمعومبني
مثؼوصقيمطـرية،مصورتؾطًم ماجؿؿوسقيمو ماظـلؼماظرأمسوظلماالدؿعؿوريمماظدالظيماألوظباضؿصودؼيمو بؼدرة

عفٍفـومسؾكماجملؿؿعمأدىمإظبماالدؿفالكماظلؾيبممهدؼـًومسؾكمتـؿقطماألذواقمومصرضماغػؿوحومو
ماٌقادماىدؼدةمو صوٌضورمتذػىمم،بطرؼؼيمعضوسػيمتغريماظعوداتمواألذواقمومشـؿماالدؿعؿورمعـمػذه

(م0621إظبمم0612وماظشويمعـمم0622إظبمم0634ظألػوظلموماٌـوصعماٌوظقيم)اظؿؽروريماحؿؽورمحؽقعلمعـم
متذػىمظؾكزؼـيموماٌلؿقرـنيماظػرغلقنيمعـمععؿرؼـمووور.

اظصؿقدمممصؿؽؿـميفمعدىمضدرةماجملؿؿعوتماحملؾقيمومأغلوضفوماالدؿفالطقيمسؾكماظدالظيماظـوغقيأٍعوم
ػلمزوػرةمصعؾيماظؿؼقؼؿمومبرزمصؼطمتعؾريػوماظـكيبموماظقرينماظذيمضووممبشدةمموم،وماٌـوصلي

بؾماسؿربػومآصيمم،ملمؼؿعوعؾمععمػذهماظظقاػرمطلؾعمومبضوئعمومخوصيميفمحوظيماظؿؽروريمو
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قيمومأصققغوموممسقعومزبدرةمتعققماجملؿؿعميفمتطقرهماظـؼويفموماالجؿؿوسلمومتلدرهميفماهلوعش
ماظؿكؾػ.مو

أوماالضؿصوديمظؾظوػرةممومتؾؼكمغظرةماٌمرخمظؾؿللظيمصفقمعطوظىمبؿفووزماٌـظورماألخالضل
ممو متورطبقي مععوىي مـغأععوىؿفو مو ماظققعقي مايقوة ماطؿشوفمخؾوؼو مٌزؼد معـممػلروبقظقجقي وجفي

غًمدؿـؿشرمبػعؾمنمػذهماٌلؿفؾؽوتمطوأصوظـوبًم ظؾؾداغـوماظعربقي،ماالجؿؿوسلأوجفمدراديماظؿورؼخم
م مشري مبدوغف مأو ماٌؾوذر ماٌعطقوتمأاالدؿعؿور محلى مؼؾدو مو معغوؼرا مؼؽقن مأن مميؽـ مطون موضعفو ن

ملمتؽـمضودرةممغفوأاالضؿصودؼيموماالجؿؿوسقيمظؾؾالدماظؿقغلقيمومحفؿفوماظلؽوغلمومعقضعفوماىغرايفم
ماٌلؿفؾؽوت.ماألذواقمونمحؿكميفمعقداذتـؿقطمعؿزاؼدذومتؾعقيموماغػؿوحمعػروضسؾكماظقضقفميفموجفم

ذملحق

معؼؿطػوتمعـم"عؾزوعيم"اظشويمظؾشوسرمسؾدماظرغبونماظؽويف
مؼومدوععينمطقنمععؿرب*مبورؼؽمالمتغرتم*ماظؿويمذربقمعفؾؽمومعضر
مػقمذطلموصطنيماظؿويمذربقمعضرمؼومصوشنيم*مومحؼماظـيبماألعنيم*معدعـقمعو

مهمعـؾمرعؿقمعرضؾؾقمطودحمعومؼزوزومظنيم*مجؾؿقدمعـمصكرم*ماظؿويمدا
ماظؿويمزفرتمصقفمطؿمعـمغٍؾفم*مداهمعومؼؿكٍؾفمبضرورتقامحؽؿقامعبقعماظطٍؾف
مدؿمضوتؾميفمايشومؼرتٍبوم*مؼؽـرماظلفرم*مطبؾكمبـودمميفمضؾؼمومضفر

مذرؼىماظؿويمداميومسؾقؾم*مومالمؼـوممرقلماظؾقؾم*مؼصؾحمعرخكمبوظعؿؾمػزؼؾ
مطعماظصقيمؼرخػماظقتراظؿويمبوظؿفرؼىموماظؿقؾقؾم*مؼـؼصماظـظرم*مؼؼ

مؼؼطعماىفدمؼرخػماألسصوبم*مومؼػرغماألجقوبم*مؼفؾؽماظـلؾمصققحمبوظؿفراب
مالمؼؾقؼمبوظشؾونمالماظـلقونم*معومصقفمذلمؼلرم*مؼردماظػقؾميفماظـوسمخــكمذطر
ماظؿويمعومؼقاصؼشمحؿكمحدم*مالمسؾدمومالمحرم*ماظؿويمحشقشيمزبربيمظؾرب

مؼريمترم*مالمصقرديمالمصرغؽمالمعومؼصرمطؿمعـمعـريمظؾػؾسماداهم*مخالهمص
ماظؿويمصعؾقمطقػمصعؾماظلؾم*ميفمبالدغومتـشرم*معـؾماظؽقظريةميفمدـنيماظشر

متؾالوامبقفماظـوسموماظـلقانم*مسفوؼزمومصؾقونم*ماعقالمطـريمعشوتميفماظطغقونم
ميفمربـيماظربادموماظؽقلونم*ماٌقتموماظػؼرم*ماظؿويمذربقمسؾكماظـػقسمخطر

مبيومؼعؿؾماودقاسم*مومؼػلدماالحلوسم*مالمؼؾقؼمبوظػالحمالماًؿوسماظؿويمذر
مجؾماٌيممبقـؿقمصالسم*مسروذفومومدذرم*مايوظيمرثيموماظقجقهمصػر
ماظؿويمراهمظؾقؾدنماذؼيم*مبالهمبونمزفرم*موماهللمطونمخربمبرذفمدذر

مغومراغلمهللمغـصحمصقؽؿمأؼومضقممسقػقاماظؿويمأحلـمظقؽؿم*مربـمؼفدؼؽؿم*م
موهماظـيبمعـمربـؿقمؼزؼؽؿم*ماظؿويمأذاهمطـرم*معومؼـؽرومطونمجوػؾمومعغرتجب
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