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 لمدينةت مغاربية لاممارس

ٚزكفددم قددذ رجددذٔ ػًهٛددخ عطددذاس ػددذد أ ددش يددٍ يغهددخ عَغددبَٛبد         
انًذُٚخ َٕػب يٍ انًغبصفخ، ثؼذ أٌ رى َشدش   ثبالشزغبل ػهٗ يٕػٕع
 .يٍ انًغهخ انًخظظخ نٓزا انًٕػٕع يغًٕػخ يٍ األػذاد

كم يب فٙ األيش، أٌ انًٕػٕع انذائش ؽٕل انًًبسعبد 
هًذُٚخ قذ فشع َفغّ ػهٗ ْٛئخ انزؾشٚش ثغجت رٕفش انًغبسثٛخ ن
ثٓزا انؾقم، ٔ ْزا  شرجـخح فٙ انؼهٕو اإلَغبَٛخ ٔ انًأثؾبس كضٛش

ٚؼُٙ أٌ يغأنخ انًذُٚخ أطجؾذ رًضم فٙ انفزشح انؾبنٛخ ْبعغب فٙ 
نألًْٛخ انزٙ رـشؽٓب انًذُٚخ  َظشا األٔعبؽ انًشزغهخ ثبنجؾش

انزغٛٛش انؾؼش٘، انًجُٙ )سثٛخ ثًشبكهٓب انًشػجخ نهًغزًؼبد انًغب
انفبقذ نهٕسصخ، االَزشبس انٕاعغ نهجُبء انفٕػٕ٘، انًظبدس انًبنٛخ 
انًؾهٛخ، رذْٕس انٕػغ انجٛئٙ، انزغٓٛض، انؾظٕل ػهٗ انغكٍ، 
عَشبء يُبطت انؼًم، انزؾكى فٙ انؼقبس،رٕعغ انُشبؽ انًًُٕع 

 .(قبََٕب، انزشبٔس االعزًبػٙ...
نًغهخ قذ اعزهًذ ألٔل يشح أثؾبصب ػهًٛخ ْزا ثبإلػبفخ عنٗ أٌ ا

، كًب رى عدساط فٙ نٛجٛب رؼزُٙ ثًغًٕع انجهذاٌ انًغبسثٛخ ثبعزضُبء
ْزا انؼذد دساعخ ػٍ انؼبطًخ األسدَٛخ، انزٙ رجذٔ فٙ ْزِ انؾبنخ 

ٔ ثشكم يفٛذ يغ ثقٛخ انًذٌ  ًٕرعب يششقٛب َظٛشا ًٚكٍ يقبسَزَّ
 انًغبسثٛخ.

ٙ رـشقذ نٓزِ انًذٌ فٙ رنك انزٕعدغ  ٚقغ يُـهق كم األثؾبس انز
انؾؼددش٘ انٓبئددم انًزًٛددض ثـجٛؼددخ انؾددبل ثبنزكددبصش انددذًٕٚ شافٙ، ٔ  

ٔ ثبنزغٛٛشاد ٔ انزدأصٛشاد انزدٙ رؾدذصٓب            ثبنزُٕع فٙ انُشبؿبد 
ػهددٗ األقددبنٛى. ُٚددزظ ْددزا انزٕعددغ انغغشافددٙ نهًجُددٙ ٔ ثظددفخ يُـقٛددخ 

جبة يزؼدذدح: عػدبدح انجُدبء    ػٍ انؾٛبح ثبنًذُٚخ انزدٙ رًُدٕ ٔ ركجدش ألعد    
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،رًدذد ػفدٕ٘ عندٗ ؽدذ يدب ثغدجت انغفدب         (يذُٚخ آقبدٚش)ثؼذ انضنضال 
يذُٚدددخ )رٕعددغ يجدددشيظ ثٕاعددـخ أداح ػًشاَٛدددخ    ،(يذُٚددخ َٕاكشدددٕؽ )

... ٔ ْكدددزا رظٓدددش انًذُٚدددخ انًُزغدددخ ثبألقـدددبس انًغبسثٛدددخ،     (ردددَٕظ
بػ ثفؼدم عنؾد   ،ثبػزجبسْب رغًؼب ػًشاَٛب رغبٔصِ انٕاقغ انٕٛيٙ  بنجدب 

ٔ انًزًضهددخ فددٙ        انؾبعٛددبد انؾقٛقٛددخ انزددٙ ٚؼجددش ػُٓددب انًغزًددغ   
 انغددكٍ ٔ انزغٓٛددضاد االعزًبػٛددخ ٔ انشددجكبد انًخزهفددخ ٔ انشددغم...، 

ػهٗ انش ى يٍ انجدشايظ ٔ انزٕقؼدبد انًؼدذح ػدًٍ انًخــدبد       ْزا
 انؼًشاَٛخ ٔ األيٕال انزٙ رٕفشْب انغهـبد انؼًٕيٛخ.

  ٘ أٔ انؼفدٕ٘ نهًغدبل انًجُدٙ ثشدكم      ٔ ُٚغض ْزا انزٕعدغ انفٕػدٕ
ٔ انًدددزؾكى فٛدددّ عندددٗ ؽدددذ يدددب اَـ قدددب يدددٍ انُدددٕاح             أٔ ثدددأ ش، 

انؾؼش٘، ؽٛش رزى اإلقبيدخ ثبألساػدٙ انؼقبسٚدخ يدٍ قجدم انؼدبئ د       
انزددٙ رهغددأ نهًددذٌ ثظددفخ اعددزؼغبنٛخ ٔ دٌٔ يشاػددبح انًؼددبٚٛش انزددٙ       

   خ ػًدبٌ.  ٚزـهجٓب انقبٌَٕ يضهًب ٔقغ ثًذُٚدخ َٕاكشدٕؽ أٔ ثشدشد يذُٚد    
ٔ يٍ ُْب ٚـشػ انغؤال انًخٛف ٔ انًزؼهدق ثقؼدٛخ رـجٛدق يغًدٕع     
انقٕاػذ انزُظًٛٛدخ. عر أَُدب َ ؽدن أٌ انذٔندخ فدٙ عدؼٛٓب نزغغدٛذ ْدزا         
انفؼدددم انًؤعغدددبرٙ انٓدددبو، ال رغدددزـٛغ فدددشع انًؼدددبٚٛش انؼًشاَٛدددخ    
انؾذٚضددخ ػهددٗ انغددكبٌ انزددٙ ُٚظددشٌٔ عنددٗ انؼقددبس ػهددٗ أَددّ يغددأنخ        

فٙ ؽبنخ يذُٚدخ َٕاكشدٕؽ أؽغدٍ يضدبل، ؽٛدش أٌ انجدذٔ       صبَٕٚخ: ٔ نُب 
انشؽم ال ٚقًٌٕٛ ثبنًغبالد انؾؼشٚخ عال ثفؼم انزغًغ فٙ أساػدٙ  
ًٚهكَٕٓددب ػهددٗ األقددم افزشاػددب. ًٚضددم اعددزجـبٌ نفكددشح االعددزؼًبل        
انغًبػٙ ندألسع يدٍ قجدم انجدذٔ انشؽدم ٔاقؼدب ال يُدبص يُدّ ػجدش          

ٚغٕثٓدب ْدؤالء انُدبط. ٔ    كبيم األقدبنٛى انغدٓجٛخ ٔ انظدؾشأٚخ انزدٙ     
ػهٛددّ،ال  رجددذٔ انًًبسعددخ االعزًبػٛددخ انًًٛددضح ناقبيددخ ثبألساػددٙ       

يُبقؼخ  –فٙ َظش ْؤالء  –انؼقبسٚخ انًٕعٕدح ػهٗ ْبيش انًذُٚخ 
نؼبدارٓى ٔ رقبنٛذْى ٔ كزا نؼقهٛبرٓى، يًب ٚغؼهٓى ٚذ هٌٕ فدٙ طدشاع   

نؾؼدش٘...  يغ يؤعغبد انذٔنخ ٔ ْٛئبرٓب انؾذٚضخ انًكهفخ ثبنزغٛٛش ا
 ٙثغددجت ػدددذو رـجٛددق ْدددزِ انًؼدددبٚٛش. ٔ عرا كددبٌ انزؼدددٕٚغ انقدددبََٕ   

نددألسع ال ٚـددشػ أ٘ عشددكبل قددبََٕٙ، فدد ٌ انًغددأنخ رخزهددف ػُددذيب    
ٚزؼهق األيش ثبنزغدٕٚخ انقبََٕٛدخ نٕػدؼٛخ انًقًٛدٍٛ ثبنجُدبء انًؾظدٕس       
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قبََٕددب أٔ ثـددشدْى ثؼٛددذا ػددٍ ْددزِ األساػددٙ، يًددب ٚغؼددم انظددشاع    
 ٍ انًقًٍٛٛ ان ششػٍٛٛ ٔ انغهـبد انؼًٕيٛخ.  ٚأ ز شكهّ انؾبد ثٛ

رقزؼددٙ اإلقبيددخ انًًُٕػددخ قبََٕددب نألساػددٙ انؼقبسٚددخ، يددٍ قجددم     
ٔ انُدددبصؽٍٛ يدددٍ انشٚدددف ٔ ان عئدددٍٛ عندددٗ ْدددزِ        انجدددذٔ انشؽدددم 

األساػٙ ثذٔافغ يخزهفخ يُٓب انغفب  ٔ انفقش أٔ انؾشٔة، ٔ ثشكم 
ٛدددخ ػًشاَٛدددخ يُـقددٙ يًبسعدددبد ػقبسٚدددخ ردددذ م رغٛٛدددشاد راد َٕػ 

سدٚئخ ػهٗ اإلؿدبس انًجُدٙ، ٔ اندز٘ ال ًٚكدٍ رؾغدُّٛ ٔ رذػًٛدّ يدٍ        
األيددٍ، أ٘ يددٍ  دد ل   ٙ ػهددٗ انضقددخ ُٔددجقجددم انغددبكٍ عال فددٙ عددٕ ي 

يجبششح انؼًم ث عشاءاد انزغدٕٚخ انؼقبسٚدخ. ٔ ػهدٗ اندش ى يدٍ ْدزِ       
ٔ انًؾظدٕسح قبََٕدب    كٍ انقدٕل أٌ ْدزِ األؽٛدبء انًشدززخ    انُقبئض، ًٚ
ـردشد قدذ ركدٌٕ ْدزِ      زدبط انًذُٚدخ انشاُْدخ   رغدٓى فدٙ عَ   . ٔ ثزٕعدؼٓب انً

األؽٛددبء يغددبال ؽؼددشٚب ػددخًب ٚغؼددم انؼبطددًخ رزًٛددض، ٔ ثشددكم       
ثًذُٚددخ ػًددبٌ ٔ كددزنك  رنددك صبثددذ، ثـددبثغ انظددذاسح، يضهًددب ٚ ؽددن   

 يذُٚخ َٕاكشٕؽ.
ٚشكم ػذو اَزظبو انًجُدٙ انًزظدف ثخبطدٛخ االسرجدب  فدٙ انجُٛدخ       

انزددددبو نؼًهٛددددخ رٓٛئددددخ يشافددددق انؾٛددددبح     ٔ ثبنغٛددددبة       انؼًشاَٛددددخ 
انؼشٔسٚخ ٔ ثبنُقض انًفؼٕػ نهزغٓٛضاد، يظذسا نهُضاػبد ثٍٛ 
انغددكبٌ ٔ انغددهـبد انًؾهٛددخ ثغددجت أٌ ْددزِ انغددهـبد ال رزظددٕس       

عال فٙ شكهّ انقبََٕٙ ثًُٛب فٙ انٕقذ رارّ رًُٕ انًذُٚدخ ٔ   « انؾٙ »
ركجش ٕٚيٛب يٍ   ل ثُبءارٓب انغكُٛخ ٔ يؾ رٓب انزغبسٚدخ ٔ يُدبؿق   

 َشبؿبرٓب انًخزهفخ...
انًذُٚدخ انًغبسثٛدخ ثٓدزِ انزًدبٚضاد، ؽزدٗ ال       شدبيم  رزأعظ ثشدكم 

ٍ َقددٕل ثٓددزا انزؼددبسع ثددٍٛ األؽٛددبء انغُٛددخ ٔ األؽٛددبء انفقٛددشح، ثددٛ      
ٔ األؽٛددبء انًؾظددٕسح قبََٕددب، ٔ ثددٍٛ       األؽٛددبء انًـبثقددخ نهقددبٌَٕ 

يشاكدددض انًدددذٌ ٔ انًُدددبؿق انًؾٛـدددخ ثٓدددب ٔ ثدددٍٛ أؽٛدددبء انٓدددبيش        
ٔانًغبالد انًؾبرٚخ نهًذُٚخ. ٔ رجشص ْزِ انًٕاطفبد فٙ كم انًدذٌ  
انًؼُٛخ ثبنذساعخ فٙ ْدزا انؼدذد: آقدبدٚش، ردَٕظ، ثبرُدخ، َٕاكشدٕؽ ٔ       

رزغددجت ْددزِ انزًددبٚضاد انًبدٚددخ ٔ االعزًبػٛددخ فدددٙ       ٔ      ػًددبٌ... 
رقهٛذٚددخ ثبنًغددبل انؾؼددش٘. عر ًٚضددم يشكددض انًذُٚددخ يقددبو    دعددهٕكٛب

انهٛبقخ ٔ انًذَٛدخ ثؾكدى ردشاكى انخجدشاد االعزًبػٛدخ انزدٙ اعدزغًؼذ        
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. ٔ (ػًدددبٌ، ردددَٕظ )ندددذٖ عدددكبٌ انُدددٕاح انؾؼدددشٚخ ػجدددش انزدددبسٚ     
الء انغكبٌ يدغ يدب   يًبسعبد ٔ عهٕكٛبد ْؤ -كًب ٚجذٔ  –رزؼبسع 

ٚقذو ػهّٛ يٍ رظشفبد أٔنئك انٕافذٌٔ يدٍ انقدشٖ اندزٍٚ ٚزغًؼدٌٕ     
ٔ انؼشبئشٚخ ٔ انقٕيٛدخ أٔ ثغدجت    ػهٗ أعبط ط د انقشاثخ انؼبئهٛخ

زؾكى فٙ ْزِ انزغًؼدبد عؽغدبط قدٕ٘    ٔ ٚ  . (َٕاكشٕؽ،ػًبٌ)رنك 
ٔ انزؼبيٍ انًؼشٔفخ نذٖ األٔعدبؽ انفقٛدشح. ٔ    ثبنش جخ فٙ انزؼبٌٔ 

انغدددكُبد  »يدددب ٚغدددى أؽٛدددبء   ،رقشٚجدددب ،جّ ْدددزا انٕػدددغ األ ٛدددش ٚشددد
انؾذٚضخ، يضهًب َغذ رنك ثًذُٚخ ثبرُخ، ؽٛدش ٚؾًدٙ اندشاثؾ     « انفشدٚخ

 االعزًبػٙ، انغكبٌ يٍ انٓشبشخ االقزظبدٚخ انزٙ قذ رًغٓى.
نكددددٍ فددددٙ انًقبثددددم، َ ؽددددن أٌ انًًبسعددددبد االعزًبػٛددددخ انزددددٙ  

ذٚددددذح انزددددٙ رُزًددددٙ   ٚزؼبؿبْددددب أطددددؾبة انغددددكُبد انغًبػٛددددخ انغ   
أَٓدددب رزًٛدددض ثبنش دددبٔح ٔ   « يُدددبؿق انغدددكٍ انؾؼدددش٘ انغذٚدددذ   »ل

انًزغددجت فددٙ ْددزا ْددٕ رنددك األعددهٕة اإلداس٘ انًزجددغ فددٙ انؾظددٕل  
نهًغددزفٛذٍٚ يددٍ ْددزا  « انًددضط االعزًددبػٙ »ػهددٗ انغددكٍ، ٔ كددزنك 

ٔ ثغدجت انغفهٛددخ انًغدًٕػ ثٓدب فددٙ انًذُٚدخ. ٔ ثٓدزا انًؼُددٗ        انغدكٍ  
انًجُددٙ ُْددب ثبػزجددبسِ يؼـددٗ اعزًبػٛددب ٚددشرجؾ      ٚجددشص رددذْٕس ؽبنددخ  

ثبنزأٔٚم األَضشٔثٕنٕعٙ نٓزا انغهٕ ، عر أٌ عكبٌ انغضائدش ًٚهكدٌٕ   
رظددٕسا  بطددب نهًغددبالد انؼًٕيٛددخ أٔ شددجّ انؼًٕيٛددخ ػهددٗ أٌ ْددزِ 

 األ ٛشح ْٙ يهك نهجبٚهك.
أيددب انًًبسعددخ االعزًبػٛددخ األ ددشٖ انزددٙ رخددض ثشددكم ػددبد٘        

رزًضم فٙ انزدُق د انٕٛيٛدخ ألٔنئدك انًكدذٍٚ،     انًذٌ انًغبسثٛخ، ف َٓب 
اندزٍٚ ٚزٕعٓدٌٕ   ٔ انٓبشخ اقزظدبدٚب،         انقبؿٍُٛ ثبألؽٛبء انفقٛشح 

نهؼًم ٔ عٌ كدبٌ انُشدبؽ    )اإلداسٚخ ٔ انزغبسٚخ( نهًغبؽبد انًشكضٚخ
 ٛش انشعًٙ ال ٚضال ؽبػشا ثشدكم قدٕ٘ ثظدفزّ َشدبؿب يكًد  أٔ      

شدبؽ انؾؼدش٘، أٌ ُٚدٕة ػدٍ     ن قزٛبد فقؾ. ًٔٚكٍ، فٙ طدهت انُ 
انًشكضٚخ انؾؼشٚخ، ثؼغ األؽٛبء انزدٙ رزؼدًٍ يشكضٚدبد صبَٕٚدخ     
انًقبيخ ثبنؼٕاؽٙ ٔ انزٙ رغززة عنٛٓب عضءا يدٍ انؾشكٛدخ انجشدشٚخ    
انزددٙ رُددضع ػددبدح فددٙ ارغددبِ ٔعددؾ انًذُٚددخ يضهًددب ٚؾددذس رنددك ثًذُٚددخ  

ٙ           رَٕظ. ٔ ٚـدشػ ٔعدٕد انقـدبئغ انفؼدبئٛخ       ٔ االقزظدبدٚخ فد
انؾٕاػش انؼشثٛخ األ شٖ يغدأنخ يقهقدخ رزؼهدق ثدبنزًٛٛض االقزظدبد٘      
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ٌ   ٔ االعزًددبػٙ ٔ انض قددذ ٚددذػٕ   قددبفٙ، ٔنؼددم يددب ٚ ؽددن ثًذُٚددخ ػًددب
انغهـخ انغٛبعٛخ انًشكضٚخ نهزؾش . كًدب ٚغدت انزكفدم ثٓدزِ انًغدأنخ      
ثغذٚخ فٙ انًغشة انؼشثٙ، ٔ عٌ كبَذ انًدذٌ انًغبسثٛدخ رجدذٔ ؽبنٛدب     

نزًٛٛددض. صد ػهددٗ رنددك أٌ انزجبُٚددبد انضقبفٛددخ رُددزظ  أقددم رؼشػددب نٓددزا ا
يًبسعددبد اعزًبػٛددخ يزؼبسػددخ فددٙ انًغددبل انؾؼددش٘ نهؼبطددًخ       
ػًددبٌ ٔ يُٓددب ًٚكددٍ اإلشددبسح ألعددهٕثٍٛ يؼٛشددٍٛٛ:  شثددٙ ثغددشة        

 ٔ ششقٙ ثششقٓب.    انًذُٚخ 
ٔ قذ رزٕنذ ػٍ ؿجٛؼخ ْدزا انزؼدبسع انضقدبفٙ َضاػدبد عٛبعدٛخ ال      

 ًخ أٌ ٚغذ نّ ؽهٕال يشػٛخ.ًٚكٍ نزٕصٚغ عداس٘ نهؼبط
 ايقٛدذ  بٔ رًهك انًذُٚخ ثبنغضائش  بطٛخ رزًضم فٙ يُؼ انُغبء ؽقد 
القزؾددبو  نددذ ٕل انًغددبل انؼًددٕيٙ، ٔ عٌ كبَددذ ْددؤالء رغددؼٍٛ ثكددذ    

ٔ ثخبطخ ثٕعؾ انًذٌ، ْزا ػهٗ اندش ى   ثؼغ انًغبالد انؼًٕيٛخ،
يددٍ ٔعددٕد ثؼددغ انزقبنٛددذ انزددٙ رًُددغ يضددم ْددزِ انغددهٕكٛبد ٔ ثؼددغ  

ٔ يدغ رندك ال ثدذ يدٍ        انزٙ ٚفشػدٓب انشعدبل.    « انضٕاثذ انضقبفٛخ »
انزًٛٛض ثٍٛ انًذٌ فدٙ ْدزِ انًغدأنخ، أ٘ ثهدٕؽ انًغدبل انؼًدٕيٙ يدٍ        

 قجم اإلَبس.
ٔ ٚزجٍٛ يٍ انذساعبد انزٙ ٚزؼًُٓب ْزا انؼذد، أٌ ٔؽدذح انًذُٚدخ   

٘  -انًغبسثٛددخ   ْددٙ يـشٔؽددخ ثٕػددٕػ   -أٔ ٔؽددذح انًغددبل انؾؼددش
ٛبد انؼًٕيٛدخ انًشكضٚدخ يُٓدب ٔانًؾهٛدخ أٔال ٔ نهفبػهٛدبد      نفبػهأيبو ا

 انخبطخ صبَٛب.
ٚقزؼددٙ انؼددٛش عًبػٛددب ثبنًذُٚددخ اٌٜ، فددٙ انٕاقددغ، انزخفٛددف يددٍ 
انزًبٚضاد االعزًبػٛدخ ٔ االقزظدبدٚخ، ثًؼُدٗ أَدّ ٚغدت ػهدٗ انذٔندخ        
أٌ رؼـهغ ثًغئٕنٛزٓب فدٙ عػدبدح ثُدبء اقزظدبد ٔ يغزًدغ أػدؼفزًٓب       

الَفزبػ ػهٗ انـهت االعزًدبػٙ اندز٘ ٚجذٚدّ انغدكبٌ     انؼٕنًخ، ٔ فٙ ا
 ٔانزشبٔس.يٍ   ل اػزًبد قٕاػذ انؾٕاس 

 عابد بن جليد
 يؾًذ دأد َقهّ عنٗ انؼشثٛخ

 


