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مععم ماظلعدؼني، مسفد مسؾك ماألضصك مادلغرب ماظيتمسرصفو ماظعرائش مضضقي تعد
عطؾعماظؼرنماظلوبعمسشرمادلقالدي،مواحدةمعـماظـقازلماظلقودقيماظؽربى.مذظؽمأنم

مأبـوء ماظعرشمبني محقل مواظصراع مسيمماظؿطوحـ مواحد مطؾ ماظذػيبمورشؾي ادلـصقر
ماإلدؾوغلم مادلؾؽ مإدي مادللعقن موػق مأحدػؿ مجلقء مسي مدؾؾو مطون مسؾقف، االدؿققاذ
علؿصرخوموعلؿـفدا.موأبرعًمبنيماظطرصنيمصػؼيمدقودقيمتـوزلممبقجؾفومادللعقنم
محربقيم مضوسدة مصقف متلدلً ماظذي ماظعرائش معقـوء مسـ ماإلدؾوغل مظؾؿؾؽ اظلعدي

منمعقفقؾمديمأوظرتاعور".إدؾوغقيمتلؿكم"دو
حػقظيماظعؾؿوءمودكطماظعوعي.موملمجيدممظألدؾونوضدمأثورمتلؾقؿمعقـوءماظعرائشم

ادللعقنمأعوعفمعـمدؾقؾمدقىماظؿقوؼؾمسؾكمسؾؿوءمصوسمبلنمادؿصدرمعـفؿمصؿقىم
ذرسقيمتؾقحمظفمعومصعؾ.موطونمعـمذيؾؿفؿمسوملماجلزائرموأدؼؾفوموضؿؽذمأبقماظعؾوسم

 .مصؿوذامسـمجقابمػمالءماظعؾؿوء؟لوغلأريدمادلؼرىماظؿؾؿ

                                                                                                                                   
 
مجوععيموػران.م–أدؿوذمربوضرمبؽؾقيماظعؾقمماإلغلوغقيموماحلضورةماإلدالعقيم*

سرشماظدوظيمم،موػلماظلـيماظيتماسؿؾكمصقفوم9759ػـ/199ضدموظدمأبقماظعؾوسمأريدمادلّؼِريمبؿؾؿلونمدـيم1- 
اظلعدؼيمسيمادلغربماألضصكمأبقماظعؾوسمأريدمادلـصقرماظذػيب،مأذفرمدالرنيماظلعدؼنيموضؿيمذبدػؿمووادطيم
مصػرم مبني معو ماألضصك مادلغرب مإدي ماألودي مرحؾؿف مإبون معراطش محضرة مسي مادلؼري مبف ماتصؾ معؾؽفؿ. سؼد

م9922ػـ/9221 موذيماظؼعدة مرأىمعـمأبف9929ػـ/9292م ممبو ماغؾفر موضد مورخوءمم. ماظعؾؿ مادلؾؽمواغؿشور ي
مادلؼريمإديم مسود موبوظػعؾمصؼد مإديمادلغربماألضصكمثوغقي. ماظعقدة احلقوة،موملمؼرجعمإديمتؾؿلونمإالموسيمغقؿف

م مدـي ماظذػيب،محقٌمادؿؿرتم9921ػـ/9293ادلغربماألضصكمثوغقي مادلـصقر ماخلؾقػي موصوة معـ مدـي مبعد م
دمضضكمصقفمحقاظلمزيسمسشرةمدـي،موػلمصرتةمػوعيمعـمممصقؽقنمض9999ػـ/9205إضوعؿفمػـوكمحؿكمدـيم
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 وضع املغرب األقصى السواسي بعد موت املنصور الذهيب

ماظذػيبم) مادلـصقر م(مبفدوءمملمتعرصفم9923-9759ػـ/9290-199ظؼدممتقزمسصر
اظؾالدمضؾؾف،موملمخيرجمسؾقفمسيمبداؼيمسفدهمعـمآلمبقؿفمإالمابـمأخقفمداودمبـم

مصلردؾ ماظشقخ، مبـمربؿد مادلمعـ مإديممسؾد محؿكمأخرجف ماظذيمرورده مضوئده إظقف
.موعـمسظوئؿمأسؿوظفمتـظقؿفمظؾؿفورةموتشفقعفمهلو،موبـوءماظصقراءموعوتمػـوك

جقشمضقيمعـظؿ.موسؾكماظعؿقممصننماظػرتةماظيتمحؽؿفومادلـصقرماظذػيبمتعؿربمعـم
مسيم ماظؾالد مسرصً مإذ موثؼوصقو، مواضؿصودؼو مدقودقو ماظلعدي ماظؿورؼخ مصرتات أزػك

مفضيمحضورؼيمسظقؿي.سفدهمغ
مواظؿطوحـم ماتلؿًمبوظصراع مجدؼدة معرحؾي مادلغربماألضصك مدخؾ معقتف وبعد
موأبقم مادللعقن، ماظشقخ ماهللمربؿد مسؾد مأبق موػؿ: ماظـالثي ماظعرشمبنيمأبـوئف حقل
ماظذيمحيؿوجمعـومإديموضػيمصفقماالبـم صورسمسؾدماهللماظقاثؼ،موزؼدانماظـوصر.مأعو

مرائش.األولمغظرامظعالضؿفمبؼضقيماظع
ظؼدمأخذمادلـصقرماظذػيبماظؾقعيمبقالؼيماظعفدمالبـفمادللعقنموػقمملمؼؾؾغماحلؾؿم

مظفمسؾكمإخقتفماظذؼـمطوغقام9791ػـ/110بعد،موسيمذقالمدـيم موأخذػو ممجددػو
مظؾـزاعم محلؿو ماظؾؾقغ مبعد معـفؿ مؼلؿقثؼ مأن مصلراد ماظؾؾقغ، مضؾؾ ماألودي ماظؾقعي سي

م.األسقونموأػؾماحلؾمواظعؼدموضرئماظظفلمبقـفؿ.مومتًماظؾقعيمسيمتوعلـومحبضقر
معدةم مدوئر مسؾكمصوسموأسؿوهلو موخؾقػؿف مادلـصقر مأبقف مظعفد موظقو مادللعقن وزؾ
أبقفماظذيمطونمطـريماالسؿـوءمبفمواالػؿؿوممبشلغف،محؿكمضقؾمإنمادلـصقرمطونمالم
خيؿؿمسؾكمصـدوقمعـمصـودؼؼمادلولمإالمضول:م"جعؾماهللمصؿقفمسؾكمؼدماظشقخ"م

م.أنمؼؼقممبوألعرمبعدهرجوءم
وظؽـمدرسونمعومخوبًمزـقنمادلـصقرمسيموظدهمووظلمسفدهمادللعقنماظذيماغؿؼضم
سؾقف،مودّؾىمظفمعؿوسىمطـريةمسيمأواخرمأؼوعف،مصشؼلمبفمذؼوءمطؾريا،مألغفمطونم
مشريم مظؾدعوء مدػوطو مظؾكؿر معدعـو مبوظصؾقون مبوظعؾٌ معقظعو ماظطقؼي مخؾقٌ "صودؼو

                                                                                                                                   
مادلؼريم موحقوة ماظعرائش. مأزعي مادلغرب،معـمأخطرػو مسيمتورؼخ مبورزة مدقودقي مأحداثو حقوتف،مسوؼشمخالهلو

معؾلقريمسيمطؿوبقف:مغػحماظطقىموروضيماآلس.
 .17م-م11ص.ص.مم-.7،مج0،مع9115ٍاظدارماظؾقضوء،مدارماظؽؿوب،مم-اظـوصريم:ماإلدؿؼصو.م-2
م.91ص.م-اظقػرغلم:مغزػيماحلوديم)رؾعيمحفرؼي(.م-3
م.915ص.م-ادلصدرمغػلف.م-4
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ؽمػلمصقرةمادللعقنمسيمعصودرماظؿورؼخ،مصفقمإديمجوغىم.متؾعؽرتثمبلعقرماظدؼـ"
مدريتفماظشكصقيماظلقؽي،مطونمصوحىمريوضوتمواسؿداءاتمسؾكماظـوس.

موأشدقم مبفو ماثـؿونموسشرونمأظػو،ماػؿؿ متعدادػو مسلؽرؼي وطوغًمظؾؿلعقنمضقة
سؾقفومادلولموطلومرجوهلو،موضدماشرتمبفومصلدرفمسيمسداوتفمسؾكماظـوس،مواغؿؼضم

أبقفمادلـصقرمسيمآخرمأؼوعفموحوولماالدؿـفودمبوألتراكمضده.مصؽؿىمإظقفمبفومسؾكم
ماظقػرغلم مأورد موضد مجدوى. مدون موظؽـ مرذده مإدي مظرده موصدا مإظقف موأردؾ ربذرا

مذظؽماظـوصري ،موػلمأحداثماظصراعمبنيماألبموابـفمسيمخربمرقؼؾموغؼؾمسـف
معؽ مدفـ مسي موإظؼوئف مادللعقن مسؾك مبوظؼؾض ماغؿفً ماظيت مدـيماألحداث ـودي

مم.9920ػـ/9299
مزؼدان،م مابـف مععف ماظذػيبمضربمصوسموطون مادلـصقر معوت مادلقاظقي ماظلـي وسي
مأبقمصورسمواظلمعراطشمؼلؿعم صؾوؼعمظـػلفموأسؾـمغػلفمدؾطوغو.موملمؼؽدمأخقه

مم9923ػـ/9290بذظؽمحؿكمغودىمبـػلفمدؾطوغومػقماآلخرمأواخرمربقعماألولمدـيم
مأ موأرؾؼمدراح موأّعرهموتؾؼىمبوظقاثؼ، مظف مبوظطوسي ماظعفد مسؾقف موأخذ مادللعقن خقف

مسؾكمجقشمطؾريمودريهمحلربمأخقفؿومزؼدان.
مادلـصقرم مبنيمأبـوء ماظلؾطي مطؾريمسؾك موتطوحـ معرؼر مسيمصراع صدخؾًماظؾالد
مؼؿؼوتؾقنمرقؾيمدؾعمدـقاتموؼؿقوظػماظقاحدمعـفؿمععمػذام ماظلعديماظذؼـمزؾقا

ممسؾكمؼدمابـم9992ػـ/9291أبقمصورسمدـيمأومذاك.موسيمدواعيمػذاماظصراعماشؿقؾم
مواظعـػ.م ماظؼلقة مسي مبلبقف ماظشؾف مذدؼد مطون ماظذي ماهلل مسؾد موػق مادللعقن أخقف
معرطزهم موجـقبل مصوس، معرطزه ممشوظل مضلؿني: مإدي ماالغؼلوم مإدي ماظؾالد و"سودت

ماظلعدؼني" مأؼوم مأوائؾ مسي ماحلول مطوغً مطؿو ماالغػرادمعراطش، مسي معـف مورشؾي .
ماظلع ماإلدؾونمبوظعرش مغصورى مإدي مادللعقن مجلل معـوصلقف، معـ مواظؿكؾص دي

معلؿـفدامدللوسدتفمسؾكمحتؼقؼمػدصف.

                                                                                                                                   
م.970ص.م-اظقػرغلم:مغزػيماحلودي.م-5
م.997–991ص.ص.مم-.7جم-.ءاظـوصريم:ماالدؿؼصوم–م992م–م915مص.ص.م-ادلصدرمغػلف.م-6
م.021ص.م-.3،مج0عٍم-عمغس،محلنيم:متورؼخمادلغربموحضورتف.م-7
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 استنجاد املأمون باإلسبان وتسلومهم العرائش

مأحدػؿم مأعر مادؿػقؾ ماظلؾطي، ماظلعدؼنيمحقل مبنيماألعراء ماظصراع سيمخضؿ
م مبال9921ػـ/9299دـي مودوئر مصوس مأػؾ مبف متؽؾؿ ماظذي مزؼدان ماألعري موػق دمم

ادلغرب،مسيماظقضًماظذيمازدادتمصقفممسعيمادللعقنمدقًء،مإذمعّؾؿفماظـػقسمورصضؿفم
اظؼؾقبموضوقمأػؾمصوسمبشمعفمذرسو.موبلؾىمػذهماظعزظيماظيتمصرضؿفوماخلوصيم
مضرارهم مادبذ موػـوك ماظؽؾري. ماظؼصر مإدي ماظعرائشموعـفو مإدي ماغؿؼؾ مسؾقف، واظعوعي

مدؾونمظؿؿؽقـفمعـماظعرش.اخلطريماظؼوضلمبطؾىماظـفدةمعـمغصورىماإل
مبفمسؾكمأخقفماظلؾطونمزؼدانم ظؼدمرطىماظؾقرمإديمروشقيماإلدؾونمعلؿصرخو
صلبكمادلؾؽماإلدؾوغلمأنمميدهمبوظعقن،مصراودهمادللعقنمسؾكمأنمؼرتكمسـدهمأوالدهم
وحشؿفمرػـو،موؼعقـفمبودلولمواظرجولمحؿكمإذاممتؽـمعـماظعرشمبذلمظفمعومذوررفم

مأنمذرطمسؾقفمادلؾؽماإلدؾوغلمتلؾقؿفمعقـوءماظعرائش،مصؼؾؾمسؾقف.موملمؼزلمبفمإدي
ماظرؼػموذظؽمدـيم مصـزلمبالد متؼدم مبودؼسمثؿ مصـزلمحفر مورجع ماظشرط ادللعقن

مم.9921ػـ/9299
معـم موصد محؿكمخرج ماإلدؾوغل ماألدطقل مضدوم مصوسمخبرب مأػؾ مأنممسع وعو

م معـ مخقصو مبوظؼدوم، موتفـؽؿف مادللعقن مدلالضوة موسؾؿوئفؿ مدلومأسقوغفؿ موذقطؿف بطشف
مأبلم مبـ ماظؼودؿ مأبق ماظؼوضل ماظعؾؿوء مػمالء موعـ مواظؼلقة. ماظؿفقر معـ مسـف سصيرف

مؼػًماظـعقؿ مومل موشريػؿو. ماحللقين ماظصؼؾل مإبراػقؿ مإدقوق مأبق مواظشرؼػ ،
ماظقصدم مأعوم موأدؾقؿف مادؿعراضمعداصعف ماإلدؾوغل ماظؼؾطون معـ مؼطؾى مأن ادللعقن

م.إرػوبوموإزفورامظؼقةماظـصورى
مؼراودممثؿ معدة محقٌمأضوم ماظؽرؼؿ( مسؾد ماظؽؾريم)ضصر ماظؼصر مإدي مادللعقن اغؿؼؾ

ظفم ضقادهمورؤدوءمجقشفمسؾكماظقضقفمععفمسيممتؽنيماظـصورىمعـماظعرائشمظقػل
ادلؾؽماإلدؾوغلممبوموسدهمعـماظـصرةمسؾكماظقصقلمإديماظعرش.موظؽـفؿمرصضقاموملم

إخالءماظعرائشمبوظؼقة،مإذمضؿؾممؼقاصؼفمسؾكمذظؽمإالمضوئدهماظؽرغلماظذيمتقديمعفؿي

                                                                                                                                   
ص.ص.مم-م.9193اظربوط،مم-ريمبػوسموضدمترجؿمظفمسيمروضيماآلسماظعوررةماألغػوس.مط.أحدمذققخمادلؼم-8

معـمعالبلفؿمم339م–م337 موجردوػؿ مأصراده ماسرتضمدؾقؾماظقصدمسربماحلقوؼـيمودؾؾقا وسيمررؼؼماظعقدة
مرتم.ذيقعو،مغؽوؼيمصقفؿمالدؿؼؾوهلؿماظؽػور،موملمؼـٍمعـماظلؾىمدقىمػذاماظعوملمألغفمسرفمبزيماظؼضوءمصوح

م.999ص.م-اظقػرغلم:مغزػيماحلودي.م-9
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ذيوسيمعـمأػؾفومحنيمرصضقاماخلروجموأجؾكماظؾوضني.موسيماظرابعمعـمرعضونمدـيم
مممدخؾماظـصورىماإلدؾونمادلدؼـيموادؿقظقامسؾقفوممبلوسدةمادللعقن.9992ػـ/9291

وضدمأثورمتلؾقؿماظعرائشمحػقظيماظعؾؿوءموسقارػماظعوعيموسيمذظؽمؼؼقلمصوحىم
سيمضؾقبمادللؾؿنيمعـماالعؿعوضمألخذماظعرائشمأعرمسظقؿ،موأغؽروامماظـزػي:م"ووضع

ذظؽمأذدماإلغؽور،موضومماظشرؼػمأبقماظعؾوسمأريدمبـمإدرؼسماظعؿراغلمودارمسؾكم
ذبوظسماظعؾؿمبػوسموغودىمبوجلفودمواخلروجمإلشوثيمادللؾؿنيمبوظعرائش،مصوغضوفم

م.إظقفمأضقامموسزعقامسؾكماظؿقجفمظذظؽ"
م مأن ماظغرؼى مضدموعـ موؼـقروا ماخلطري ماألعر مػذا مواظعقام ماظعؾؿوء ؼلؿـؽر

أصقوبف،موؼلؽًمسـفمعـمطونمميـؾماظلؾطيماظشرسقيمسيماظدوظيماظلعدؼيمآغذاكم
وػقماظلؾطونمزؼدانماظذيمطونمعرطزهمسيمعراطش.مصؼدمتغوضكمسؿومصعؾفمأخقهمعـم

مضوسدةمحربقيمتلؿكمدونمعق مبفو فقؾماظؿـوزلمظإلدؾونمسـماظعرائشماظيتمأغشلوا
معزسزسوم موضدمؼؽقنمضعػماظلؾطونمزؼدانماظذيمزؾمحيؽؿمحؽؿو ديمأوظرتاعور.

م،مدؾؾومسيمسدممتصدؼفمظؾـصورىماإلدؾونم9932ػـ/9231عضطربومحؿكموصوتفمدـيم
ماظذيمحتقلمإديمذؾفمحؾقػمهلؿ.

واحلؼقؼيمأنماظؿقديمواالدؿػزازمادلؿقاصؾماظذيمطوغًمتػرضفماظدوظيماإلؼؾريؼيم
سؾكمذقارهمادلغربماظعربل،مواظشعقرمبضعػماظدوظيمادلغربقيممادللقققيموتؽوظؾفو

محفؿم مؼدرطقن موجعؾفؿ موادلؿصقصي ماظعؾؿوء معـ مروئػي مضؿوئر محرك ماظذي ػق
سدةممءادللموظقيمادلؾؼوةمسؾكمسوتؼفؿ.موسيمػذاماظصددمؼلفؾماظـوصريمسيماالدؿؼصو
غزلمعـممزقاػرموأحداثموضدمسؾؼمسؾقفومضوئال:مودلومغزلمبلػؾمادلغربماألضصكمعو

مادللؾؿني،متؾوروامسيمجفودهموضؿوظفموأسؿؾقام شؾؾيمسدوماظدؼـموادؿقالئفمسؾكمثغقر
مسؾكم مواظعوعي معـفؿ موتقصرتمدواسلماخلوصي موغزاظف، معؼورسؿف اخلقؾمواظّرجؾمسي
ذظؽ.موصرصقاموجقهماظعزممظؿقصقؾماظـقابمصقؿومػـوظؽ،مصؽؿمعـمرئقسمضقممضومم

وظلمسصرمأومسوملمعصرمبوعمغػلفمعـماهللمظـصرةماظدؼـمشريةمواحؿلوبو،موطؿمعـم
م.ورأىمذظؽمصقابومحؿكمظؼدمادؿشفدمعـفؿمأضقامموأدرمآخرون

                                                                                                                                   
م.991ص.م-اظقػرغلم:مغزػيماحلودي.م-10
م.999ص.م-.1،مج9177.مطم-اظـوصريم:ماإلدؿؼصو.م-11
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 املأمون وستصدر فتوى من علماء فاس تبوح له ما فعل
ؼؼقلمصوحىماظـزػي:مودلومخوفمادللعقنماظػضققيموإغؽورماخلوصيمواظعوعيمسؾقفم

ظؽموطؿىمدماالمإديمسؾؿوءمصوسمإسطوءهمبؾدامعـمبالدماإلدالممظؾؽػور،ماحؿولمسيمذ
مبلوالدهم مطرػو مواضؿقؿفو ماظؽوصر ماظعدو موشؾمسيمبالد مدلو مأغف مصقف مؼذطرمهلؿ وشريػو
ماظعرائش،م مثغر مؼعطقفؿ محؿك مبالدػؿ معـ ماخلروج معـ ماظـصورى معـعف وحشؿف،
وأغفؿمعومترطقهمخرجمبـػلفمحؿكمتركمهلؿمأوالدهمرػـومسؾكمذظؽ،مصفؾمجيقزمظفم

مؼديماظؽػورمبفذاماظـغرمأممال؟.أنمؼػديمأوالدهمعـمأ
صلجوبقهمبلّنمصداءمادللؾؿنيمدقؿومأوالدمأعريمادلمعـنيمدقؿومأوالدمدقدمادلردؾنيم
عـمؼدماظعدوماظؽوصرمبنسطوءمبؾدمعـمبالدماإلدالممظفمجوئز،موإغومعقاصؼقنمسؾكمذظؽ.م
مأجوبمعـمأجوبمعـماظعؾؿوءمسـم مبعدمأنموضعماإلسطوء،موعو ماالدؿػؿوء ووضعمػذا

م.إالمخقصومسؾكمغػلفمذظؽ
مظؼدماغؼلؿماظػؼفوءمواظعؾؿوءمسيمعقضػفؿمعـمػذهماظػؿقىمإديمثالثمرقائػ:

مروئػيمعوألتمادللعقنموأبوحًمظفمصعؾؿفماظشـعوءمخقصومعـف.م-
مروئػيمأغؽرتمسؾكمادللعقنمسؿؾفموأشؾظًمظفمسيمادلالم.م-
مادؿربم- مشريػو، مسـ ماظػؿقى متصدر محؿك ماألغظور مسـ ماخؿػًمعدة اءمروئػي

مظدؼـفو.
وعـماظذؼـمأصؿقامبوجلقازماظػؼقفمربؿدمبـمضودؿمبـماظؼوضلماظذيمضؿؾؿفماظعوعيم

م.مودؾىمضؿؾفمعوم9932ػـ/9212ذيماحلفيمم09بوظؼروؼنيمسـدماظعشوءمؼقمماالثـنيم
اتفؿمبفمعـمعقاصؼؿفمسؾكممتؽنيماظـصورىمعـمثغرماظعرائشمإذمطونمحضرمععمعـم

ؾمذظؽمصؿعؾؼمبلشراضمصوددةموأعقرمواػقيمملمادؿدسكمربؿدماظشقخمعـماظعؾؿوءمألج
.موضدمتلخرمضؿؾفمسـماحلودثيمبلـني،موؼظفرمأنماظعوعيمطوغًمحتؼدمؼؼؾؾفومأحد

مسؾقفمصعؾؿفمواغؿفزتمصرصيماظػنتماظيتمتقاظًمبعدمذظؽمبػوسمصوغؿؼؿًمعـف.
وممـمأغؽرمسؾكمادللعقنموأشؾظمظفمسيمادلالمماظشقخمأبقمسؾدماهللمربؿدمبـمأبلم

ادلعروفمبوحلوجماألشصوويماظؾؼول،معـمأوالدماحلوجماظؾؼول،مصلغػذمادللعقنماحللـم
م.أسقاغفموأتقامبفمإديمصوسمصؼؿؾفمبفومضربو،مودصـمبوظلقوجموبـقًمسؾقفمضؾي

متؾؽم معـ مذيوسي مصّر موضد ماظـوصري: مسـفو مصقؼقل ماخؿػً ماظيت ماظطوئػي أعو
ؾكمادلكؿصر"،مواإلعومماظػؿقىمطوإلعوممأبلمسؾدماهللمربؿدماجلـونمصوحىم"اظطررمس

                                                                                                                                   
م.991ص.م-اظقػرغلم:ماظـزػي.م-12
م.979ص.م-.9صوسمط.محفرؼي،مجم-اظؼودري،مربؿدماظطقىم:مغشرمادلـوغل.م-13
م.929ص.م-.9جم-اظؼودريم:مادلصدرماظلوبؼ.م-14
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أبلماظعؾوسمأريدمادلؼريمعمظػمغػحماظطقى،مصوخؿػقومعدًةمادؿرباًءمظدؼـفؿومحؿكم
صدرتماظػؿقىمعـمشريػؿو،موبلؾىمػذهماظػؿقىمأؼضومصّرمذيوسيمعـمسؾؿوءمصوسم
مبـم مأريد ماظعؾوس مأبل مواحلوصظ ماظزؼوتل ماحللـ مسؾل مأبل مطوظشقخ ماظؾودؼي إدي

مػؽذاؼقدػماظػودلموشريػؿو ممتوظهمم. ماحلؾماظقدط،مصؾؿ ماظطوئػي اخؿورتمػذه
مسؾكم محػوزو مواهلروبمإديماظؾودؼي موصّضؾًماالخؿػوء مبوظرصضمواإلغؽور وملمجتوػر

ماظـػسمواظدؼـ.
ظؼدمطونمادلؼريمعـماظعؾؿوءمواظػؼفوءماظذؼـمصضؾقاماالخؿػوء.موملمدبربغومادلصودرم

جللمإظقفمواظظروفماظيتمماظؿورخيقيمسـمادلدةماظيتمضضوػومزبؿػقوموالمادلؽونماظذي
مادلؼريمسيمادلغربماألضصكم مذظؽ،موػلمعـماظػرتاتماهلوعيمسيمحقوة مأثـوء مبفو عر
اظيتمالمتزالمشريمعدرودي.موظؽـمؼلؿؾعدمأنمؼؽقنمادلؼريمضدمسوشمزروفماظؿشرؼدم
طؿقؿدماظعربلماظػودلمادلشورمإظقفمسيماهلوعش،مغظرامظؾؿؽوغيمواظلؿعيماظطقؾيماظيتم

م مبفو محيظك مإظقفومطون مجلل مضد مؼؽقن مثشيؿَّ موعـ ماظػودقي، ماألدر معـ ماظؽـري ظدى
مصوحؿضـؿفموأطرعؿف.

أعوماظلمالماظذيمؼؿؾودرمإديماظذػـمسـمعقضػمادلؼري،مػقمدلوذامصضؾماالخؿػوءم
بدلماجملوػرةمبوظرصضمواإلغؽورمعـؾؿومصعؾماحلوجماألغصوريماظؾؼول؟.مالمغـلكمأنم

امؼؽؾػفمحقوتفمدقؿوموأنمادللعقنماظلعديمادلؼريمطونمصؼقفو،موؼدركمأنمعقضػومطفذ
معـم مػل ماظيت ماظـػس مسؾك ماحلػوز معصؾقي مصؼدم مظؾدعوء، مبلػؽف مسرف ضد
مألنم موضعً، مإذا ماظػؿـي موضقد معؼدعي مسي ماظعؾؿوء مطون م"ظؼد ماخلؿس. اظضرورؼوت
ماظؿلؼقدم مظطؾى مػدصو مجتعؾفؿ ماإلصؿوء، معـصى مسي مطوغقا مإذا موخصقصو عؽوغؿفؿ

قىمسـمادلؼريمعوموضعمالبـمبؾدهماظقغشرؼللماظذيمضؿؾمسيم.موعومطونمظقغواظـصرة"
م مأريدم191صوسمدـي مظؾقعي موصقو مطون مألغف مادلطوظىمبوظعرش، مأغصور مؼد مسؾك ػـ

مادللؿفرتونمعـم ماظذؼـمادؿفدصفؿ مسصره معـمطـريمعـمصؼفوء اظقرودل،موالمظغريه
مرجولماظلقوديمبوظؼؿؾمواظؿشرؼد.

                                                                                                                                   
.موممـمصرمإديماظؾودؼيمأؼضو،مربؿدماظعربلماظػودلمابـماظشقخم00ص.م-.9جم-اظـوصريم:ماالدؿؼصو.م-15

اظشفريمأبلماحملودـمؼقدػماظػودل،مطونمشزؼرماظعؾؿمطـريماظؿكظقػمصؼقفومأصقظقو،مأدؼؾومعؿؿؽـو.موضدمزؾم
مؼومبالده.عشردامسيماظؾودؼيمرقالمتؾؽماظػرتةمادلضطربيمعلكرامضؾؿفمطػؼقفموأدؼىمظـصرةمضضو

ماظـؼوسي.م-16 ماجلزائر متورؼخ م: ماهلل مدعد ماظؼودؿ، مط.م-أبق ماإلدالعـل، ماظغرب م9دار مج9119، م-.0،
م.091ص.
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،موؼؽػقفمأغفماعؿـعمسـمجتقؼزمصعؾيمملمؼؽـمادلؼريممبقضػفمػذامبدسومسيمذلء
ادللعقنماظشـعوء،مودظقؾـومسيمأنماظعوعيمواخلوصيمسيمصوسمضدمضدرتمصقفمػذامادلقضػم
مأسؾكم مإدي مرضل ماظػؿـي مػذه مثالثمدـقاتمعـ مبعد مأغف مذرسقو، واسؿربتمتصرصف

مموػلماظلـيماظيتمسرصًم9993ػـ/9200عـصىمسيمجوععماظؼروؼنيموذظؽمسيمدـيم
ماظلعديمبؿطقان.عؼؿؾمادللعقنم

سيمػذهماظلـيمعوتماظشقخمأبقمسؾدماهللمربؿدمبـمربؿدماهلقاريمخطقىمجوععم
مبنيم مأنمذيع معؽوغؿف موارتػوع مذلغف مسؾق معـ مادلؼريماظذيمبؾغ مصكؾػف اظؼروؼني،
مظشكصم مجتؿؿع مضؾؿو موزوئػ موػل ماجلوعع، مبـػس مواظػؿقى مواإلعوعي اخلطوبي

مادلشر مبلؾىمعقاضػف مذظؽمإال مؼؾؾغ مومل مووحدةمواحد. ماظدؼـ محرعي مسـ مدصوسو صي
ماظؾالد.

ماظـقازلم مصوسمضؿـ مصؼفوء مسؾك مادللعقن مبفو ماظيتمحتوؼؾ ماظػؿقى مػذه تدخؾ
ماظػؼفوءم موأثورػو ماظلعدؼني، معع ماألضصك مادلغرب مسرصفو ماظيت ماظؽربى اظلقودقي
واظعؾؿوءمسيمذظؽماظعصر،مذظؽمأنمدورماظعؾؿوءمادلؿصوسدمأصؾحمؼؼؾؼماحلؽؿماظلعديم

مطؾري. موادؿؿرممبشؽؾ محبدة مواظلؾطون ماظعؾؿوء مبني ماظعالضي مضضقي مُررحً "ظؼد
م.م("95-99اظصراعمبنيماظطرصنيمرقالماظؼرغنيماظعوذرمواحلوديمسشرماهلفرؼنيم)

وضدمدؾؼًمضضقيماظعرائشمضضقيمأخرىمالمتؼؾمسـفومخطقرةمسيمتورؼخماظدوظيم
قاجفيمسؿفماظلعدؼي،موػلمادؿصراخمادلؿقطؾماظلعديمعؾؽماظربتغولمدؾودؿقونمدل

موػلم ماظؾالد، مسي ماحلؽؿ مسؾك ماظعرشموادؿقدي معـ ماظذيمررده مادلؾؽمادلعؿصؿ سؾد
مادلؾقكم مععرطي مأو مادلكوزن موادي ممبعرطي ماظؿورؼخ معصودر متعرفمسي ماظيت اظؼضقي

م.موضدماطؿلًماظؼضقيمصؾغيماخلقوغيماظعظؿكمسيمأسنيماظـوسم9759اظـالثيمدـيم
ممبالدهمواظؿدخؾمسيمذموغفو.ألنمادلؿقطؾمعّؽـمظؾـصورىمعـماظـزولمسي

مأنم مإذ ماظعرائش. مطودللعقنمسيمضضقي مواديمادلكوزن مادلؿقطؾمسيمضضقي مطون ظؼد
ادلؿقطؾمدلوموجدمغػلفمسيمعقضػمحرجمجتوهماظرأيماظعوممسيمادلغربماألضصكمواظعؾؿوءم
م"أسقونم مإدي موجففو مردوظي مسي ماظشـقع مصعؾف متربؼر مأراد ماخلصقص، موجف سؾك

مؼعوتؾفؿمسؾكمغؽٌمبقعؿفمادلغربمعـمسؾؿوئفموأ ذراصفموذويماظرأيمصقف"،موصقفو
غصماظردوظيمادلطقظيماظيتمصدرتممءوبقعؿفؿمظعؿف.موضدمأوردماظـوصريمسيماالدؿؼصو

                                                                                                                                   
مادلغربماحلدؼٌ.م-17 مسي ماظلقودقي ماظـقازل م: مم-زغقرب،مربؿد ماآلداب، معـشقراتمطؾقي ،م9117اظربوط،

م.932ص.
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مواألجـودمواظرؤدوء"مجقابوم مواظصؾقوء مواظعؾؿوء سـم"طوصيمأػؾمادلغربمعـماظشرصوء
مادلؿقطؾ مردوظي معسؾك مطؾ مذرسقي مداعغي محبفٍ ماظردوظي مصـدت موضد زاسؿم.

ماظيتم مبوظشروط مخوصي ماإلدالعل ماظددؿقر معـ معقاد موتضؿـً مادلؿقطؾ وادسوءات
جيىمأنمتؿقصرمسيمخؾقػيمادللؾؿنيمأومرئقسماظدوظيماإلدالعقيمبقجفمسوم.مأعوماظػرقم

ظفمسؿؾفمحتًماظضغطم بنيماظـوزظؿنيمصقؽؿـمسيمأنمادللعقنموجدمعـماظعؾؿوءمعـمجيقز
موػقمعومملمحيصؾمسؾقفمادلؿقطؾمضؾؾف.

ماظلعديماظذيماسؿؾكماظعرشمإثرمععرطيمواديمادلكوزن،مملم مطونمادلـصقر وإذا
ؼعرفمسفدهماظؽـريمعـمتدخؾماظعؾؿوءمغظرامهلقؾؿفموضدرتفمسؾكماالضطالعمبلسؾوءم
ماظؾعضمعـفؿم موجيؿذب ماظعؾؿوء مرضو مؼضؿـ مأن مبدػوئف مادؿطوع مإغف مبؾ اظدوظي،

ماظؼوضلموادلؼريمواظؼشؿوظلموشري موابـ مادلـفقر متعٍمأعـول مممـمطوغًمحضرتف ػؿ
معـمجدؼدم مطلمؼؿدخؾقا مأعومماظعؾؿوء بفؿ،مصنغفمبعدموصوتفمضدمصؿحماجملولموادعو
موضػـوم معو موػق ماألحقال، موتردي ماظلقودقي ماألزعوت مبلؾى معقاضػفؿ مسـ وؼعؾـقا

مسـدهمسيمضضقيماظعرائش.
ظؼدمطوغًمضضقيماظعرائشمضربيمضوضقيمظؾدوظيماظلعدؼي،مصؾؿمؼلؿؼؿمظلالرقـفوم

مررازمأع معـ مبوظطوسي مجدؼر مدؾطون مإدي محبوجي مأغفؿ ماظـوس موأحس مبعدػو، ر
ادلـصقر،موزفرماألعرمبصقرةمجؾقيمسيمصوسماظيتماغؿشرتمصقفوماظػقضكمبشؽؾمطؾريم
مسيم ماألعؾ ماظـوس موصؼد مضؿقؾ. مآالف مدؾعي مزػوء ماألػؾقي ماحلرب مصقفو وحصدت

مسيمردماظعدوانماظصؾقيبمسؾكماظشقاره ادلغربقي،موصؼدوامماظلعدؼنيماظذؼـمدبوذظقا
ردوظؿفؿمووزقػؿفؿماألدودقي.موطونمسؾكمادلغوربيماظؾقٌمسـماظؾدؼؾ،مصقجدوهمسيم
محقهلوم ماظيتماظؿّػ ماجلدؼدة ماظؼقة موػل ماظصقصقي، ماظزواؼو مورؤدوء ماظعؾؿوء روئػي

ماظـوس.
مادلرؼدؼـم ماظشقخمدعقدماظدطوظلماظذيمطونمرئقسمزاوؼيمضقؼيمطـرية وعـمػمالء

عـمذيعماظـوسمودورمبفؿمحلربمغصورىماجلدؼدة.مواجملوػدممسيمدطوظي.موػقمأول
اظعقوذلماظذيمدّونمأخؾورهماظؽـريمعـمععوصرؼف،موطشػًمادلودةماظؿورخيقيماظضكؿيم
محلقنم مأبق موؼعؿرب مجقاغىمذكصقؿف. معـ مطـري ماظـؼوبمسـ اظيتمطؿؾًمسـف،

اللمصرتةماظلؿالظلمعـمأبرزمأصقوبماظزواؼوماظذؼـمتقظقاماألعرمسيمادلغربماألضصكمخ
ماالغؿؼولمعـماظشرصوءماظلعدؼنيمإديماظشرصوءماظعؾقؼني،مواظؼوئؿيمتطقلم...م
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ػـمبعدمحقاظلمزيليمسشرمدـيمضضوػوم9205شودرمادلؼريمادلغربماألضصكمدـيم
ػـوك.موضدمأذورمػقمغػلفمإديمػذهمادلغودرةمضوئال:م"إغفمدلومضضكمادلؾؽماظذيمظقسم

دمسؿومذوءهمدقاءمطرهمذظؽمادلرءمأومرد،مظعؾقدهمسيمأحؽوعفمتعؼىمأومرد،موالمربق
مادلغربماألضصك،م مبؼطر موتالدي، مرورسي مربؾ موغؼؾيتمسـ مبالدي، برحؾيتمعـ
مبفم مغؼصو،مورؿو مأعـف ماظػنتمدوعًمبضوئع مظقالمأنممسودرة اظذيممتًمربودـف
حبرماألػقالمصودؿعؿؾًمذعراءماظعقٌمسيمطوعؾمروغؼفمعـماظزحوفمإضؿوراموضطعوم

م.ووضصو"
مؼشري مسيمادلغربماألضصكماظيتمػؽذا مادلؼريمإديماظظروفمواظؿطقراتماخلطرية

دصعؿفمإديماهلفرةمدونمأنمؼػصحمسـفو.مصؿـماظقاضحمأغفمدلومأحسمبلّنماألعقرمتلريم
سؾكمشريمعومؼروممضررماظرحقؾ،مدقؿوموأغفماّتِفؿمبودلقؾمإديمسربماظشراطي.مظؼدمتركم

وأوضوسفمعؿدػقرةمظقؾقٌممادلغربماظذيمأصؾقًمأعقاجفمعصطكؾيموأعـفمعـعدعو
مسؾقفم ماظردقل مضرب مجبقار مأرضماظـؾقءة مسي مدقى مجيده مصؾؿ مظـػلف مآعـ معػر سـ

ماظلالم.
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